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Orgão 'de maiOr penetração no interior do nordeste catarinense
SÃO PAULO ;_ O go

vernador Juraci Maga
lhães respondeu ontem

___

• ao telegrama que lhe
Ic=========================-=_��==��,�=======================================================================1 enviou o sr. Jânio Qua-

Ano XL JARAGUÃ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 7 de MAIO de 1960 N°. 2083 dros ao sobrevoar a Ba-
������������������������!!!!!!!!!���!'!'!!!!!�!!!!"!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!.!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� hía, em sua volta de Cu

ba. O telegrama-resposta

INSCRiÇÃO "SIIUO com 'os P'a'r"llldos ou a'·:r:�:;�;';'::oân!��:,tde' Eleitores 6 ." �i:::.�i:!:��!;v�:'jI
Estas declarações to-

f 't d
A

I " que o Banco Interame- RIG que o trouxe de vol-
Em Blumenau começam ram feitas pelo sr. Jânio

'ren e e es
rícano, 4'de importância ta à pátria. Minha mu-

. Quadros, em entrevista

.

vital", já devia ter sido lher e eu cumprimenta.a se movlI:Qentar, a uma cadeia de emís- ,criado ontem: tem um mos atenciosamente suaQua n d O· os partidos soras da televisão .do Rio capital ainda pequeno família, Cordiais sauda-
políticos de Jaraguá do e São Paulo. O ex-go- (um bilhão de dólares), ções".
,Sul vão também abrir vernador �ostrava;se, "Eu' não sou homem que espere por quem

mas já é um grande
os olhos para aumentar cansad!>, tdos.slOdodmUlto, euer que seia Sigo com os partidos ou à frente passo,

leit dor C mas nao eIXOU e res- "iA ,� .

• ,O e ei ora Q. -:- ausa pender a nenhuma per- deles. Caminho com quem quizer me acompa- "Os empréstimos. em

espant� o desinteresse gunta, nhar, mas não obrigo ninguém a isso. Todos geral, são lesivos, e pro-dos eleitores - Reoo-
RACISMO sabemos como estão nossos

I

partidos: todos movidos por bancos par-
mendação Necessária. lutam com problemas, menos problemas .de tículares, que só pens��O sr. Jãnío Quadros ,

I'
A' d

'A ' , nos seus ínterêsses. E
Uma das maiores for- criticou com veemência vI�a importância qu�, e convemenoias pessoais natural que se prefira

ças com que conta uma
a p�litica titub!ante do e interêsses menores � entendimentos de govêr-

. Brasil em relação àse-.. no para govêrno".comunídade para, ,f�zer, gregação racial na União precisam atualizar as Tem economia, pröble-
valer os seus díreítos, Sul-Africana. "O Brasil relações com os países mas séríos, que impedem
reclamar beneficios pü- deve ser o campeão da latino-americanos e com- seu desenvolvimento. "E' indispensável
blícos e se impôr diante causa dos nossos Irmãos preenderem seus pröble- P r e c i 13 a de máquinas assegurou o sr. Jânio

das administrações par- negro.s,. combaten�o o mas, E' preciso acabar agrícolas e não de ar- Quadros - uma reíor-
,. . , coloníalísmo e o nnpe- com a figura do homem mas e munições". mulação urgente da po-tídárías, reside, sem du- ríalísmo na África. - Já de "sombrero", bigodudo" lítica externa dos Estadosvida alguma, no seu devíamos ter denunciado de roupas originais, que EMPRÉSTIMOS

, _ A

contingente eleitoral. o genocídio cometido na toca violão, faz a sesta Sôbre o problema dos UnI�OS, senao eles aca-

Um município pequeno, União Sul-Africana, ma� e toma tequíla A Amé- empréstimos, o ex-gover- barão perdendo seus

sem eleitorado que se parece que o Itama�atl rica Latina não é isso. I nador paulista declarou 'amigos de tantos anos".
: desconhece que existe -------------------_

Imponha pelo seu nü- aquêle país".
mero e independência.
pouco, ou melhor, quasi
nada, poderá esperar
dos poderes públicos.

f'undação :

Artur Müller

"Aliás. O Itamarati ig
nora vários, problemas
de importância vital para
as relações de qualquer
nação que se preze como

Po.r �utro lado, u_m tal". HE' preciso acabar
mUnICípIO de expressão I com essa diplomacia ví
eleitoral, é namorado toriosa que deve ser

pelos políticos e pelos arquivada e colocada em I
governos todos procu- ul9 mu.seu. O nosso go-

" verno Ignora. entre ou'
ram agradá lo. seus de- tros, o Egito, Paquistão,
sejos e reclamos se a África do Sul, e, prín
constituem em ordena, cipalmente, a China con

bastando para isso saber tínentaí, que possui 600
, A milhões de habítantea".se Impor,

AMÉRICACausa espanto, assim,
que Blumenau, possuindo
uma população das mais
inteligentes. e prepara
das do Estado revele-se
tão desinteressada desse
importante assunto, como
está a demonstrar.

O sr. Jânio Quadros
criticou também a poli
tica externa dos Estados
Unidos, "embora iss o

possa parecer desele
gante".
"Os Estados Unidos

"Bossa nova" da UDN
..

. .'

lambem quér participar

..

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL:

SENADOR

lríaen
Bornbausen

SodecJllcJe GráFicll AnnicJlI LtcJlJ.

Faltam 11 días para teria que foi objeto de
que se complete o pe- discussão .e aprovação
riodo previsto no Edital pelos senhores vereado
dá Prefeitura, de 18 de res, no tocante à criação
novembro de 1959, em da leí que institui muros
que os moradores de 13 e passeios em ruas e
ruas jaraguàenses devem praças da cidade. Em
ter construido muros e todo o caso, - como no

passeios em frente às de Caril Chessman ...:....
suas propriedades. Dían- ficamos com o ouvido
te da irredutilidade do colado no teleíoue para
sr. Prefeito em anular o ver sí o sr. Prefeito, nó
edital ou revogar os seus último minuto, não resol
eleitos, tornamos a lem- ve voltar às bôas com a

____, brar aos eventuais pro- população proprietária,
príetäríos a serem atín- à qual, entendemos não

Carvalho Pinto fará gidos pela medida, que se pode pretender judiar,
devem esgotar todos os nem de usar, e abusar,

, • JA • meios para se defender para conseguir fins in-
comlCIOs para aDIo Jia 'penalidade imposta, confessáveis e muito

_
inclusive recorrendo à menos jogar sôbre os

SAO PAULO - ,O ,go- Câmara Municipal. por proprietários. a culpa de
vernadtr Carvalho PlOtO onde se há de tratar um edital mal feito. ...

deixou prever, em pales- convenientemente 8 ma- Vamos aguardar.
tra informal, que parti-
cipará dos comícios do sr..
Jânio Quadros. n,as gran
des càpitais, logo depois
do encerramento da cam
panha de alistamento eli
toraI, que hoje 'será lan
çada. em reunião solene,
no Palácio dos Campos
Elisios,

.

COFAP vai 'ter mais

um ano de vida em

Depois de prolongada
visita à Tchecoslovaquia
e à Alemanha. o senador
catarinense. sr. Irineu Born
hausen prepara-se para

C retornar ao Brasil, de-
. êrca_ de vinte det!utados componentes do pois de curta estadia na

movimento renovador da UDN reuniram-se, na França, Fontes autoriza-

b'bl' t d' CA b' do do das têm como certa a vol·
I lO ,eca a ,amara, so o coman

_
s srs. ta do eminente homem

José Sarney e Ferro Costa, para examinar deta- público e candidato a go

Ih d t
'

It·
" 'I' ,. vernador do Estado, em

. a amen e os u, Imos acontecimentos po ItlCOS 1960 para o dia 16 de maio
na área oposicionista e decidiram exigir, parti- quand<fdesembarcara no
cipação ativa em tôdas as soluções encaminhadas Rio d� Janeiro,

pela, direção partidária. TERREMOTO faz
-

in�:r:���:do;es:!:!��� �::. gi�id1::!�dO devem milhares de 'vítimas
do Ferro Costa de procu· no IRÃ'
rar os lideres do partido No contàto manÚdo Ilom
para a comunicação do os srs. Agripino e Ma- TEERÃ Segundo
que decidiram., Os 131'13. 'lbães, os deputados reno- estimatitas do "Crescente
João Agripino e Maga- vadores disseram que Vermelho", do Irã, o nú
lhães Pinto' foram infor- entre outras coisas pre- mero de vítimas do ter
mados e concordaram tendem reiviqdicar no. remoto da cidade' de Lar,
plenamente com a reivi.n- problema da escolha do seria de "varios mUhares".
dicação dos parlamenta- novo lider da Oposição, As primeiras indicações
res udellislas. éonsid"eran- a quem encaminharão o chegadas a esta capital
do justíssima sua preten- programa que traçaram indicam que espessa nu-
,são e aceitando a tese para a renovação dos vem .de' poeira intadira
de que as responsabili- métodos de ação po,mca I a cidade, depois da oa-
dades nas "ises politi- da UDN. tástrofe.

.

BRASILIA

O sr. Juscelino Kubit
schek deu o prazo de 30
dias ao sr. Guilherme
Romano para que apron
tasse o plano de mudan
ça da COFAP para Bra
silia, onde sua vigência
vai ser prorrogada por
mais um ano.

Como legalmente o orgão
controlador de preços s6

tem 60 dias de vida (pois
será extinto no dia 30).

A campanha de alista
mento eleitoral. que se

rá presidida pelo próprio
governador Carvalho
Pinto. visa a aumentar o

contingente eleitoral dês.
te Estado - atualmente
com 3 milhões - para 4
milhões. ParticiparãQ.
também, da campànha, o
deputado Abreu SOdré,
presidente daAssembléia
Legislativa. o pre si
dente do Tribunal de Jus·
tiça, diretores de jornais
e repre.sentantes de en·

tidades classistas e. sin
dicais.

Polícia Militar
do Estado
Dia 5 do corrente, a

geterana corporação da
Policia Militar do Estado
completou o seu 125°,
aniversario, oportunidade
em que realizaram-se di
versas solenidades alusi
vas ao grato aconteci
mento. O Comandante
Tte. Oêl. Euclides Simões
de Almeidá e demais ofi
ciais' graduados da cor

poração f o r a m muito
cumprimentados na oca

sião.

MUROS e

PASSEIOS

O álomo na

alualidade,·
Um dos mais podero- são como «microscópios

sos aceleradorAS atômi- nucleareB" que permitem
cos do mundo começará "er" dentro dos nucleos
a funciouar em breve. dos átomos e diferenciar
Está situado rio Labóra- objetos medidos em fra
tório Nacional de Brook- ções de um milionésimo

haven, Estados Unidos. de centímetro.

Uma máquina semelhan- Acelerador Atômico para
te

. começou b funcionar Universidade
em Genebra. Suiça,. em A Universidade Slanford,·
1959, sob os auspícios da California, está procu
Com�ssão Européia de rando obter fundos para
pesquisasNucleares. Am. a construção de um ace
bos os aceleradores ati- lerador' atômico. Esse
vam protons até alcan- acelerador linear aumen
çar energias de 24 bi- tará com Q tempo a velo
Ihõe8 de eletron-volts. cidade dos protons até
DiZiem os cientistas que alcançar energias de 4,5
as ináquinas dessa classe bilhões de eletrons-volt.
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!�---�-O"[---I-,n"""""-I�,,ll,Registro.) Aarea Müller Grubbá, Oticial
do R é gis t r o Civil do

�-- ___'__ ;:gUPis��tos�, C��:d�a Jd�
,

I I
I,,'

- o jovem "Adernar, n- Santa Catarina, Brasil.
'

Anr;'yel'sáriós lho do sr. Martim Henn, faz saber que comparece-
• residente em Iaraguàztnho. ram ,no cartório exibindo os

'FAZEM ANOc:t HOJE ' documentos esigidos pela lei• .

u : .ojA 9:
d h biliafim e se a ihtarem para

casar-se:
- O sr. Otto F. ßäumíe;
- d' srta. Terezioha Ira-

cema, filha do snr, Fran
cisco Morbis;
- o sr. Avelino Kars-

ten, nesta cidade;
_. o sr, Lauro Demarchl.

Fazem anos amanhã:

- O sr. Osmar ôchmldt;
- a sra, Elza Bruch;
- a menina Zélia Ma-

ria Moser;
- o sr. Rodolfo Meier;
- a srta. Marlene Ro-

rers] ftlha de Tereza Watz
ko Roters;
- o sr. Erich Ehlert,

representante da Marmo
raria, em Blumenau, nesta
cidade;
- o sr. Bruno Friedel,

.

residente em Três Rios do
Norte; ,

- a sra. Adélia Harbs,
espôsa do snr. Rodolfo
Harbs, residente em Estr.
lrepocú ;
- a srta. Dorothi Vitó

ria Grubba, filha do casal
Aureà Müller Grubba e

Bernardo Grubba, nesta
cidade;

--- A sra. Mariana, es

pôsa do snr. Alberto Mu-
rara; ,

- Q sr. Wigando ôraatz;
- a sra. Da. Amélia

Enke Karsten, residente
em Estrada Nova;
.

- o sr.' Gregório Mül
ler, residente 'em Corupé ;
- o levem José Henn,

estudante, filho dó sr. Fe
Iix Henn Ir., em Corupá.
DIA 10:
- O sr. Jorge Maner,

residente em Curitiba.
- o garotinho Luiz

C a r los N i c o I u zz l,
filho do casal Aluizio e
Maria Nicoluzzl. Edital N. 4.828, de 27/4/�0

Aurino Nicolau Macedo e
DIA,11 : Maria Piccoli
- A sre. Anlta Buerger, Ele, brasileiro, solteiro,espôsa do snr. Herbert lavrador, domiciliado e

Buerger; residente, neste distrito,
- o iovemIosé Carlos, em Itapocuztnho, filho de

filho do sr. Augusto Ges- Nicolau João Macedo e de
ser, residente em Concör- Rosa Capraro Macedo.
dia.'

E b I I iIa, rasi eira, so re ra,
DIA 12: doméstica, domiciliada e
- O sr. José Peters, residente neste distrito, em

nesta cidade; lrapocuzinho, filha de AI
- a sra. Maria, espôsa fredo Piccoli e de Delma Ele, brasileiro, solteiro,

do sr. Carlos Mayer; Martinelli Piccoli. lavrador, domiciliado e re-
- o jovem Mário Ro- sldente nesre distrito, em

rers, filha da sra. Tereza Edita) N. 4.829, de 29/4/60. Rio Cerro, filho de Erwino
Roters; Werner Adolfo Walz e I Reinke e d� �erta Rein.ke.
- o j o vem Wilfredo Irma ôtelerleln Ela, brasileira, solteira,

Müller, filho do sr. Alfre- . . . doméstica, domiciliado e

do Müller; E�e, brasll�l�o.' solteiro, residente neste distrito, em
_ a sra, Aurea Maria a�falate, dOI�lcI!lado e re- Rio Cerro, filha de Ernesto

Scheuer. slden�e no Distrito ôchroe- ôlewerdt ede Laura' Grütz.der, filho de Adolfo Wolz macher Siewerdt.DIA 13: e de Clara Venzke Walz. '

_ O sr. Afonso Buhr, Ela, brasileira, solteira, Edital N, 4,835, de 2/5/60.
nesta cidade; domiciliada e residente José Augusto Beleti e
- o sr. Leopoldo Stahl; nesre distrito, em Gartbel- Iracema Staehelín
- o jovem Waldemar di, filha de José ôtelerlein Ele, brasileiro, solteiro,A tôní íilh d AI J u n i o r 3 de Elisabethan ODlO, I o o sr. -

torneiro, domiciliado e re.
f d V I· Steindl.re o ase, sidente neste distrito,' a I- a sra. Ana, espôsa E t d V'J N f'lhEdital N. 4.830, de 29/4/60. s ra a I a ova, I odo sor. Silvestre Bartini- de Carlos Beleti e de Ade-
koski, em Corupá; Hilario Stepbani e laide Amerca.
- a sra. Adélia Gascho Leontina Chidini Ela, brasileira, solteira,Schwartz, espôsa do sr. Ele, brasileiro, solteiro, industriária, domiciliada e

Bras.ele,era I. Leopoldo Schwartz, resi- professor, domicilido e re- resideDle neste distrito, a
dente em jaraguàzinho. sidente nesta cidade, á rua Estrada Jaraguâ, filha de

_-----.--__
". ---------- Mal. Deodoro da Fonseca, Arnoldo Alfredo Staehelin

AJUDA
.

A ADMINISTRAR TEU. PAIS 520, filho de João Stephani e de Berfilda S ch m i d t
e de Therazia Tecilla Ste- Staehelin.
phani.
Ela, brasileira, solteira, Edital N. 4.836, de 2/5(60

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito, em
Ribeirão Molha, filha .de
Pedro Chidini e de Maria
Morbis Chidini.

1�A;;;d;��1
� Walter Albert' Ballock e Família, sen- �

�
síbílízados pela demonstração de solídaríe-

tdade humana demonstrada, por ocasião das
grandes enchentes que se verificaram nas

� noites' de 1 e 2 de março do corrente ano, �
� vem 'por intermédio deste manüestar ô seu �

�
imorredouro agradecimento a todas as pes- �-

sôas que auxiliaram financeiramente, assi- �nando listas de adesão, graças ao que foi

�� possível reconstruir parcialmente a casa de
� moradia, gravemente atingida pelas referi-
� das enchentes.

I� Jaragu� do Sul, 3 de maio de 1960. •

I

� Walter Albert 8allock e Família
������ ...............���

Orgão de maior penetração
no Interior do nordéste

catarinense.

Sim. PartiCipa da vida político-administrativa
da Nação, ali�tando te eleitor.

.

O voro não é privilégio de alguns. É: sim, um
direito que aS5iste a todo brasileiro. Sonho de mui
tos séculos. ap'ós tentativas cárias em diversas
nações, viu-s� finalmente concretizado de for,ma' \
definitiva com a "Decláração dos Direitos do Homem",
na Revolução Francêsa.

CIDADÃO. Usa dêsse direito, para escolheres
os administradores e legisladore's do téU município,
de nosso Estado e do nosso Brasil.

Nós facilitaremos ao maxímo o gôzo dêsse teu
direito. Se já completa�te dezoito anos procura sem
demora o Cartório Eleitoral de Tua Zona e faze o
teu alistamento.

. E não te' esqueças: com o teu voto estarás
ajudandQ 'a construir' um B r a s i I maior e mais
.progressista (T.R.E.).

MUSICA

Combate as

'rre1Jularida
es das fun
ções periódi

- .:-?":-=-;-; cas das senhoras.
'- -

É calmante e re-

gulador dessas funções.

I .

'INSTRUMENTOS' DE
EM GERAL, especialmente
GéIi tas e �cordeões
completo sortimento com 4 - 8
- 12 - 24 -48 - 80 e 120 baixos

nacionais e estrangeiros
Pianos - BarmoDios
Instrumentos PJ Orquestrall

Bandas e Jazz-Bands:
Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fones - B a i x o s e Baterias

.

completas.
Metodos - Cordas - Palhetas
EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO, V. S. encontra para

pronta entrega na

,Expedição "LYRA" Musical Je PAULO KOBS
,SÃO BENTO DO SUL, - Caixa ,Postal, 39 - Sta. CatariIia

Proibição
'Proibo terminantemen

te sem a devida licença
.a entrada de pessôas es

tranhas em meus terre-
'nos situados em Grota
Funda e Itoupava",Açú a
fim de c.açar, pescar,

.

estragar plantações e

i�ausar outros danos.

Germano' Guc/'o

Civil

Mas quando minha vidá se encapela,
,
abandonado em meio da procela,
mamãe, bem que eu desejaria aflito

. '. '"

ser novamente aquele garotinho
ao qual bastava apenas teu carinho
para o mundo outra vez estar bonito!

...

MAMAE
BNO THEODORO WANKB

Edital N. 4.827, de 27}4/60.
Siegfried Mass e

Adele Vailati

Mamã:e, tuá presença é suavidade
e está sempre comigo, na distância
na qual se transformou a breve infância
levada pelo tempo sem piedade!

Nas horas boas, quando uma saudade
e docemente alegre, e pão traz äncía,
oh como és bela e meiga, na fragrância
trístonha que o meu coração invade!

Ele, brasileiro, solteiro,
cçmercíérlo, domiciliado e

residente neste distrito, ã
Estrada ltapocú, filho de
de Alwin Mass e de Edle
Mass.
Ela, brasileira, solretre;

doméstica, domiciliada e �================-'-=-=-====ii
residente neSJe distrito,' á �

Estrada Ieragué, filha 'de Bdital N. 4,833, de 30/4(60.
Alicio Vailafi e -de Virgi- Oswaldo Iriel Schiochet e
nia Bagatoli Vailati. Ondina Morem

Francisco
HafermannEle, brasileiro, solteiro,

lavrador, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Paulo ôchlochet e de
Otilia Demarchi Schíochet.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica, domiciliada e

realdeute nesta cidade, filha
de João Moreffi e de
Anna Moretfi.

Em nossa redação ti
vemos a grata satisfação
de receber a visita do
sr, Francisco Hafermann,
prático de farmácia, ci
dadão muito estimado na
sociedade jaraguaense,
que aos apresentou as
suas despedidas, em vir
tude de sua mudança
para JoinviJle, onde na
Farmácia São Lucas irá
prestar o concurso de
sua experiência à saude
do povo joinvillense.
Ao jovem Francisco

Hafermann. pela delica
deza de seu gesto amigo,'
que revela bôa formação
Intelectual, desejamos
novas vitórias em terras
estranhas, para satisfa
ção e honrá dos jara
guàenses. _

Edital N. 4.834, de 2/5/60.
Adular Reinke e

IIse Siewerdt.

I Oferece-se I
G u a r d a - L i v r o s,

idôneo com larga
experiência. Somente
para período da tarde.

Ofertas para "guar
da-livros", na reda·
ção dêste jornal.

�A�GU[��L!
CONTÉM

EXCELENTES
ELEM�NTOs TONICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

. Tomco 1I0s �onva1esll8ntes
Tonico dos desnutridos

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

quíticas, r�ceberão a to

nificação geral do orga-
msmo com o

Hiladio Chiodini e.
Maria do N,ascimenk>

Gonçalves.
Ele,' Jirasileiro, �olleiro;

industriárlo, domiciliado e

. . residente nesta cidade,Editai N. 4.831, de 29/4[60. filho de Domingos Chio-
Afonso Zipf e dini e de Ida Chiodini.

Maria Kitzberger Ela, brasilej.ra, solteira,
Ele brasileiro solteiro funcionária pública, doIili

lavrador domiciiiado e re.� ciliada' e residente pesta
sidente �es1e distrito, em cidade, filha de Armindo

I Jaraguá-Alto, filho de An. Au�usto GOfiça�ves e de
tonio Zipf ,e de Tecla ElVira Fernandes Gon-
Oestereich Zipf. çalves,. '

Ela, brasileira,' solteira,
doméstica, . domiciliada e

residente neste distrito. em
Jaraguá-Alto, filha de João
Kilzberger e de Catarina
Kitzberger.

E para que chegue ao co

nhecimento de, 'todos,mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante 15 dii:\s. Si

Edital N. 4.822, de 30/4/60. alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para os

lins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial
'

____,--------------....,

"CQrreio do
.

Povo"
p.m jornal a

serviço do povo
I

Anibal Murara e

Blvira. Sevegnani
Ele, brasileiro, solteiro"

operáriO, domiciliado e re
sidente neste disrrito, em @i)_üiill! i!IIil _ il1Iõ !III! _ÍBI&�G_ &�iilI! !!I!I!ia!lS<'B88:@6�
hapocÚzinho. filho de Eu-

,

IgelÍio Murara e Lucia Lom. FOTO PIAZEBA
bardi Mura�a.. '. DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAonÁ DO SULela, braSileira, solteira,
doméstica, domicilia,da e

' Foto�afias em G�ral - Fotocopi�s de Documeu�os

-,re,sident� neste.distriro, e

..
n! Fdmes e .Matenal Foto, - Aparelhos.e AcessóriOS

ltapocuzlDho, fIlha de Jose A pedido. atEtnd. 'a domicilio G tambem
Sevegnani e de Regina ,em localidades 'riziDhas
Stolf Sevegnani. 'I!8!'2!E iiSiiii'l!! & ,,�I!@!B�.

- i
'
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._ CORREIO DO POVO SABADO DIA 7-5-1960

�\ Aman hã, Festival Es..,-"iP�_�_
nc Barra do Rio aerro, pctrccíncdc pelo .....iJIWp.lI:ll..��

'aie I �bue9a 13(J - �Yloa

r=iitlEruclliIiAIDiFMm=l Uni ão DBm�iãtiöt:!làiiJât:
II --r.,DI.....O .....1...UBLl.I.&O li DIRETÓRIO MUNIOIPA�i1'>Eln.JIÍIP:MtI�Á,e�OlJfS UL
:! .I.T..IiI.n '-' '-'.Im 'U( 4. II 51d:l8iHlogallf'ld::Jatli"(f1sar.u
'Iii Iii! ReU"nião'sqr9"n;\l;�qe9'110)lFormado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II Pelo presente ficardS&bnvjl1\i1tb�'õiitsewfroresii li Membros do Diretório, v��lfure� ªlWl'lév su-
H CIRUROfA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E II plentes, delegados distrital� e lleií'à :�J1JliP,iman-ii CLIICA QERAL II tes políticos-partidários paratT1f1fu�lgu�wrdliná-Il Longa prátiea em Hospitais Europeus li ria, a realizar-se no día 15.' �ani� o Jfr:.� �<lÓ%om
ii I! inicio às 9 horas, na sédo do P?iHldo,F..Wegv:�al.
li Consultório e residência: II Deodoro da Fonseca, 210, nest!fl.�a�?án� de
li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II na fórma dos estatutos', proce"���I' fçdW dos
li I novos membros do Diretório Mu 'M1l1., bÕ1i:II CONSULTAS: II 19 mflne:J nuo

a II Jaraguá do Sul, 2 de maio dé,raß60. ,1S1U50
ii Pela manhã: das, 8 1/2 ás 11 horas II ..!'.Jn (J

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II (a.8s.) Eu'G�NIO VIT�K�FR����LII A d h d b' N
- II . VICe-Preso no exerciclO,daJ>sl'��Cla

II teD e c ama 08 tam em a olte i!
.

• i I [l�r oe1sfl
�=�==:::==:::=:::==:::====::::::====:::=::J1 "o PRBÇO DA L IBEil DA DE B A BTBDNA:) VJ.§öb �IA"

"9dA mA .

•

I ESPORTES •• Por HOFE SAlDE

Com um gol de liilmilloD,
O HiI�Pl!Ddí d�rrolou
o oirl!-eilmpl!lio do Estado

Como partida de fundo do festival monstro
Jevedo a efeito domingo último pelo C. A. Baependí,
tivemos o prélío Baependi x Caxias F. C. de
Ioinvllle, Pela primeira vez em toda a sua história
o clube Azurra conseguiu vitoriar-se sobre o Caxias.
E ainda mais se torna gloriosa esta vitória pelo fato
de um domingo antes ter o Caxias se tornado vice
campeão do Estado de Santa Catarina, com espe
ranças ainda de se tornar campeão, caso vença um

processo que está sustentando no S.T.J.D.
Em todo o primeiro tempo do jogo o Baependi

foi superlor em campo, decaiu no segundo por falta
de raça, de preparo .tísíco, mas mesmo assim con

seguiu manter o marcador de 1 a O a seu favor.
, Gol este conquistado por Hamilton aos 28 minutos
do primeiro rempo. A defesa do Baependi, esteve
num dia inspirado, trabalhou muito. A linha de ata
Que, foi algo de exepcíonal ne primeira fase, na fase

dacomplementar notou-se logo .... a falta do preparo
físico, o cansaço era algo visivel, na quasi totalida-
de dos atacantes. Isto com elementos que diante de ARTIGO 1.
um compromisso como o de enfrentar o Caxlas.-são Fundação, Séde e fins da socíedede:
vistos �a no�te anterior em bailes, dançando e be- § 1. - A Sociedade foi fundada no dia 12 de
bendo, e murro natural... Francamente, atleta que I Abril de 1960 à estrada Ano Bom Município de
tem orgulho �e seu nome. não faria isso.

, São Bento d� Sul.
'

For�açao das �qUIP�S: C. A. Baep.endl - Tem por fim especial praticar o Esporte de
G.ualke, Píazera e �chunc�e, Taranro, AmerJ�ano e Futebol, como tambem outro esporte conveniente e
ZICO; . Dalmo (Nutzt), Chíquíto, Horst, Hamilton e dar reuniões recreativas para os Associados como
Turibio B'I D'

.

'

C·· F C CI di Neid T'
-

L'
aI es, ormnguerres etc.

aXIas . .
- au 10, el e e lao; meu,

Gunga e. Chêlo; Filo, Miguel (Vamil), N. Hoppe, ARTIGO 2.
Osmar ePaca.· A Diretoria:

Juiz - Octacilio P. Ramos, com uma atuação
das melhores. Atuação sã, justa e precisa.

., Harry Lietz, técnico dI S. D. ßcarlí § 1. - A Sociedade se compõe de sócios ati
vos e passivos, que gozam de boa reputação para
a sua admissão .

§. 2. - Na data da admissão cada sócio pagará
a jóia e mensalidade estipuladas pela Diretoria.

ENG·. AGRO. DA ACARESC

Estatutos
Esportiva

ESTRADA ANO BOM, Município de

• 19b !195ff

da Sociedàvde
"Floresta,,��6��

e'ld

São Bento do Sul, Estado de Santa Cara ina
�

§ 2. - Haverá três reuniões ordinárias por ano.
§ õ. - No início de cada ano terá lugar a

Assembléia Geral, que tem o principal fim de eleger
a nova Diretoria; esta votação será feita por voto
secreto, sendo cbrtgatôríe a presença de mais de
2/õ dos sócios em dia com a Tesouraria da Sociedade.

§ 4. - Em ceso de não haver um número le
gal de sócios, após trinta minutos será feita segunda
convocação que deliberará com qualquer número de
sócios presentes.

ARTIGO 6.

§ 1. - A Sociedade é dirigida por uma Dire
toria, que se compõe de: Presidente e Vlce-presl- § 1. - Esta Sociedade não poderá ser dlssol
dente, 1. e 2. Secretário, 1. e 2. Tesoureiro e um vida enquanto a isso se opuser a terça parte dos
Diretor Esportivo nomeado pelo Presidente. seus Associados e em caso de dissolução os seus

§ 2. - Compete eo Presidente: a) Representar bens serão transmitidos a qualquer instituição de
a Sociedade em tudo que for necessário e cuidar I

fins filantrópicos.
dos interêsses da mesma' b) Convocar reuniões § 2. - Estes estatutos estão sujeitos a reforma
ordinárias e extraordiDária� quando houver necesst- ou emenda quando for necessário pare a Sociedade.
dade; c) Autorizar os pagamentos. § Õ. - Lidos, discutidos e aprovados, êstes

§ ê, - Compete ao Vice-Presidente: a) Subs- estatutos foram proclamados pelo Presidente, lei
2 tituir o Presidente em caso do impedimento dêste,

. fundamental da Sociedade Esportiva "Floresta", e

4 §. - Compete ao 1. Secretário: a) Redigir serã� �ublicadós na imprensa pera os devidos fins
as atas das reuniões, expedir e receber a correspon- de dlre:to.

do dêncla; b) Ter ao seu cargo o serviço de expediente São Bento do Sul,
da Diretoria e guardar os livros e documentos da •

Presidente: ERVINO KARSTEN
Sociedade. Vice-Presidente: WILLY LANGER§: 5. - Compete ao 2. Secretário: a) Substituir 1. Secretário: FRBDE!1UCO SCHULZ
o 1. Secretário em caso de impedimento. 2. Secretário: BBRNARDO WEILER

§ 6. - Compete ao 1. Tesoureiro: a) Receber 1. Tesoureiro: VALENTIN PREISLE
e ter sob sue guarda o dinheiro da Sociedade; b) 2. Tesoureiro: ALFRBDO LANGER
Pagar as contas eutorlzedas pelo Presidente; c) Ad- Diretor Esportivo :

, EVALDO GROMM
ministrar o livro Caixa, e deixar ciente, quando for
preciso, os membros da Diretoria do estado Ilnan- :-- _

ceiro da Sociedade.
!

§ 7. - Compete ao 2. Tesoureiro: a) Substltuír
o 1. Tesoureiro em caso de impedimento e também
auxiliá-lo.

.

§ 8. - Compete ao Diretor Esportivo: a) Di
rigir a prática do Esporte; . b) Nomear os seus aiu
dantes responsáveis, como, Capitães do quadro e

quarda-esporte ; c] Zelar pelo bom desenvolvimento
das seções esportivas e cuidar do respectivo material.

Disposições Gerais

"

Resultados dos demais
jogos do Festival do

C. A. Baependí
Agremiação Esportiva lNCO 6 - Firma WIEST
Firma BAUER 4 - Firma MARCATTO 2
S. E. JOÃO PESSOA 2 - AGUA VERDE 1
S. E. R. Eles São de Familia 3 - Veteranos
ßaependí 1.

Aspirantes do 3aependi 4 - Cruzeiro F. C. 2
S. D. ACARAÍ 1 - S. C. ESTRELA 1

de !960.

ARTIGO Õ.

Declaro, pera os devidos fins, que foi
perdido um Certificado de Propriedade
de um JEEP, chapa 2-62-64, de Ieragué do
Sul, modelo 1954 e de propriedade do ETA
PROJETO 17-ACARESC, ficando o mesmo
sem valor pera a pessôa Que o encontrou.

Iaragué do Sul, 5 de maio de 1960.

HELl CORRÊA

Amanhã o. início: do
Campeonato Oficial de Divi
são de Extras Profissionais

ARTIGO 4 . --SERVIÇO MILITAR

u,CamBBOfia do ßlislamenlo· Milillr em 1968"

DeclaraçãoIniciar-se-à amanhã, o campeonato oficial da
divisão Extra de Profissionais da L. ja. D., apresen
�ando a primeira rodada os seguintes jogos:
Na Rua Dr. Abdon Batista -

C. A. BAEPENDÍ x SELETO e. C.
Em Nereu Ramos -

S. C. ESTRELA x S. D. ACARAf

. O conhecido desportista Harry Lietz, que
atuava como .árbrito na Liga Iaraguaense, e à algum
tempo havia sido contratado pelo Clube Agua Verde
para técnico de sua equípe, deixou lgualmenre essa

. função por desentendimentos com
:

os diretores do
Clube. Tão logo se concretisou a retirada de Harry .

Lietz do Agua Verde a S. D. Acarai o contratou
para a dire{}ão técnica de sua equipe de futebol.

€1::::::::::::::::::;::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::'::::::::::::::::::::::�
ii Clmica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Gargauta n
'li· DO 8.� ••••11•••1. i!
'1 II" MODBRNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA ii
'I ii
II A melhor aparelhada em Santa Catarina ii
n Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" IIii '"'- JOINVILE - ii
��::::::::::::=::::::. ::::::::::-:::::-.:==::::::::=::::::::::::::::::=:::=====:::=::..J)

\

Deveres e direitos dos séctos :

§ '1. - Cada sócio tem o dever de:· a) Pagar
pontualmente suas mensalidades; . b) Zelar e cuidar
com o seu borr. comportamento pelo· bom nome da
Sociedade.

§ 2. - Todo sócio em dia com a Tesouraria
da Sociedade, tem o direito de frequentar bailes e

reuniões da mesma, bem como votar e ser votado.

ARTIGO 5.
Reuniões e Assembiéias:

§ 1. - A Diretoria reunir-se·á, no mínimo, uma
vêz por mês ou quando for convocada pelo Presi-
dente.

.

"Jovem, você jà se' alistou
para o Se·rviço Militar?"
É MUlTO F A C I L O ALISTAMENTO MILITAR

Basta procurar o Órgão do serviço Militar no

Muni.cípio, com a Certidão de Nascimento . (com
firma reconhecida), ou !)rovà equivalente· e uma fo
tografia de õ cm x 4 cm.

O alistamento fora do prazo lega'l, ocasionará
a aplicação da multa, prevista em lei.
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Dp. Reiuoldo Mupap8

M I LH'ÕES i II ADVOGADO II �
DE PESSOAS 1m USADO CO_, � Escritório ao lado da Prefeitura l
10M RESULTADO O PGPULM JARAGUÁ DO SUL __.JOEPUBATrfO

���

EuX IR 91 � /;:':::::=:;-:::�::::::c:J:::::::::::::=:::=:::::::::::::::=====::�
� ii ii

Laranjeiras, Pe· a SIfIJS ATACA- OU&MIS. II Representações Vitória IIcegu�iros, Ka- o D'lpdo, o Baço. o CoraçAo.. !I
DE II

kiseit05, Maci- EstcMnoSO. oe Pulm6ee. a Pe.. ii H__./
eiras, Iabortce- ProcIUI: Oores aos Oasos. ,,"IDa- !I, •All I E It a • I � "" ii '

beiras, etc. Ro- Cismo. Cecuetra. Qu.... de Cabe- II ::

sei ras, Dahlias, lili, A�. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 .:ii:to Anemia;-e Abortos. ÁCamélias, Co- CcnsultDom� li JARAGU DO SUL Santa Oatarina liniferas, Palmei- .tOtne o popular depurat"'G n ii

BELO HORIZONTE -I ras, etc., etc.
c- L,IX IR 91 A. I! IIDer Praefekt von Uberaba II:,., ..., ii ii

forderte in Belo Horizonte ::>eçam Catãlo- 8nofenG1Wo _ .rpAlslDo, AIrada. ii ii
polizeiliche Verstaerkung go Ilustrado

i
wI coma um lleôr. Aprovado ee- II 11

an, da er befürchten muss, MO auxlUaI RO tnd2mento da 5-1· I'!I iIi.d
.

d
.

h Leopoldo, Seidel -LIS neU A .. 'SMO d sass es wie er, wie sc on r. Ct � • a me· li ii
• IONSP II iivor zwei Jahren, zu Unru- Corupà ,

•• or·cem. po o. ..

II ii
hen kommt. da die Bevöl-' ii II

-

• _._. !i I!kerung gegen die Crhoe- ii li
hung der Lebenshaltungs- I

ii ,Ii

kosten aufbegehrt. Dies- II' ';-';ii!!!!; .'-! '=00=;' ll!!!I!Gi!!ii!iii!�!-li=m II' Bub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu !!
Deutsche Hilfe k;���:n�aesd�� �����:i� II DR. J O R N SO E LT E R It' - Jeeps - Tratores de esteira e Pneu. II
fuer indisches palsteuern ganz erheblich I CIRURG/flo DEHTlSTf'I I II Financiados para 3 anos: Pronta Entrega II
Ch· k' I erhrehr wurden, .vas schon -I ii, _ . ._. ... . ßemleWer viel boeses Blut gemacht OLíNIOA - OIRURGIA

� -- - -----.-- -.--- -.- -.--._--_:::;o-

hat. Der Präfekt sah keine .:: ii .

B�NN - Die �euts�he Qndere Moeglichkeit, als M LABORÀTÓRIQ de PRÓTESE � Dr. Francisco Antonio PiccioBe
che.mlsche. Industrie: \_Vlrd polizeiliche Verstaerkung iii RAIOS X I".. :M:�JD][CO
IndIen beIm Bau semes in Belo Horizonte anzu- III II Cirurgia Geral de adultos e criançab Cli--
ellsten Werkes fuer chemi- fordern. ii Consu'Uório: Av. Getulio Vargas, 198 .1_ nica Geral - Partos - Operações -sche Zwischenprodukte Ig _.

Moléstias de Senhoras e Homens.
untershletzen. Es ist vor- �

n J A R A G U Á DOSU L iii Especialis.a em doenças de crianças
gesehen, dass die Fabrik

_

.
........J! Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

die in der Naehe von Proibição' 1F=ã'lü"'""Tl!Si!!5;Ji!!l!i!laEli!liiil!!iii!!!!! ..==z:!� iiiiiiõiiiiIiil (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
. ��L���e j:�ir��;;oJ'u����' Nós Itllaixo assinados ir::::::-,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::c::::::::::::::=:::::.:::::::::::-.:::::::�i II �!Ú!��Nlz��É����;sc�:!.]R][NA i
�1I���� �_� a��a e�r�i: proibimosterm inanle- II II ::iJí-iii_iii;;iii:::iii:::iii:::iii:..iii_iii_iii:::iii::iii_iii_iii.:;iii:::.iii.:::iii=-iii_iii:::iii_iiiiii,::iii::::iii_iii_ii:-_iii.::-iii._iii.:iii:::.iii.;;.iii_:::iii:::iii:;-iii.::.iii.-iii._iii.:iii::::.iii�::��
,chen soll. Deutsche Che- ���t�! :�!���a���:..�:� !� (L1MAX VITORIA ii II .a It II. e'la UI eR" a •.. iimiefirmen werden zum dades situadas em Jara· II ���I'" ii ii il
Aufbau der Produktion des guázinho, a fim de capar, ii 95 d 96 II !I - JARAGUÁ DO SUL - li.

d· h We kes ausser Y ..

,I .pés - policolori 0·1 ,O II ii , ii10 JSC en. r
estragar plantações, e iI i: li iiJJen erfreulichen Maschi� ii ii II f li

h T h eaus�r outros danos. . L O T H A R SO N N E N H O H L .. :.1 Medicamentos e Per umarias 1.=.nenanlagen auc die ec - ia . :1

niker zur', Verfuép'unO' stel- Arnoldo Krause Iii! At. Marecho" Oe.doro da Fonseca, 84/88 :.:�I.:; li Simbolo de Honestidade !!
len. Die Fabrik °soli nach Hugo Haftsen �

ii
JAU'UÁ DO SU,L Est. da Sta. Catarlao

II !! OQnfianç8 \ e Presteza ..

ii
, modernsten Brkenntnissen Oscar West/baI ii i! ii A que 'melhor lhe atende iiii !i II I

..
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Deutsch-norweqisches
Gespraech ueber
eurcpceísche-
Wirtschaftsprobleme
BONN T Der Besuch sich dabei vorwiegend um

des norwegischen Schíf- Fertigwaren der gewerb Ii
fahrts- und Handelamínís- ehen Wirtschaft wie Inves
ter Arme Skàug in der filions gueter aus den ße
Bundesrepublik 'dient, wie reichen Maschinenbau,
unserwlrtscheftspolltlscher Eletroíkechník und; Che
Korrespondent von . zu- mie'. In der noreglechen
staendiger Zelte erfeehrr, Ausfuhr steht die Bundes
vorwiegend der Besprach- republik nach Gross bri
ung aller Frag�n, die mit rennten an zweiter Stelle,
dem Bestehen der Euro- Sie bezieht vor allem Me
paeischen Wirtschaftsge- tellerze. Papier und Pappe.
meinschaft und, kleinen

Die deutsch _ norwegischeFreihendelszone verbun-
den sind. Minister Skaug Handelsbilanz ist zu Las-

d U d ten Norwegens passiv undwir nterre ungen mrr
zwar seit einer Reihe bonBundeskanzler Dr. Ade-

nauer, Bundeswírtschafs- Jahren gleichbleibend mit

minister Professor Erhard einem Betrage von rund

oder dessen Vertreter und dri bis vier Milliarden D.

a n d e r e n massgeblicben M: D�eser Passi)v- Be!rag
PersonenlichkeHen d e r wlr� 10 .d�{1 zusraendigen
Bundesregierung haben. Kreisen 10 Bon� auf. struk
Am Abend des 16, Februar tur.elle Unterschl.ede 10 den

heelt der norwegische Gast I
belden Volkswirtschaften

einen Vortrag vor der par- zurueckgefuehrt.
lamentarischen Gesellschaft . _

in Bonn ueber die euro

palesehen Integrationspro-
, bleme. Probleme der ôchíf
I fahrt oder des Schiffbauer
bestehen zwischen der
Bundesrepublik und Nor
wegen nicht: sie werden
daher auch bei den Be
sprechungen keine Rolle
spielen. Dagegen wird die
Frage der gegenseitigen
Handelsbeziehungen siehe
llch eroertert werden. Der
deutsch-norwegische Han
del hat weehrend der letz- '<::

ten Jahre eine ueberaus
guenstige Entwicklung ge- ESIÔMAGO. FíGADO { INIESIIHDSnommen. Die Bundesrepu-
blik steht seit 1958 an

erster Stelle der Liefer
laender \Norwegens. Sie
hat damit Grossbritannien
abgeloest, das bis 1958
die se Iuehrende R o II e
spielte. Importe aus West
deutsehtend bilden 58%
aller norwegischen Ge
semteinfuhren. Es handelt I

PRISAo DE VENTRE

Proporcionam bem-estar geral
ta.cilitam a digest�o. descon
gestionam o fígado, regutar:i.-

zam as funções do �

Keine
Unwetter

Unruhen in
Sich im Staat
Minas GeraisRIO - Der Meteorolo

gische Dienst des Land
wirtschaftsministeriums
berichtet, dass, wenigstens
einstweilen keinen Llnwer
ter in RiCl zu befuerchten
sind ..Die Temperatur wird
keine wessentlichen Äen·

li' derungen erfahren, doch
ist mit etwas Regen zu

rechnen.
'

,

VENDE-SE

t·· Agradecimento
. Profundamente consternados co-

municamos a todos os nossos 'parentes,
amigos .e conhecidos o falecimento de
minha querida espôsa, nossa querida
mãe e avó

... Um terreno com casa e instalação de
água encanada. havendo pastos, ranchos,
tudo em perfeito estado, com quase 3 mor

gos de terra.

Informações na Fábrica de LEOPOLDO
P. DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone,
310 � JARAGUÁ DO SUL.

rF:=:::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::=.:=:::�::::-.::::=:::))
ii 11\\ Ir

o
li: lUl n° A1J, tfl\ tr "1l � � lk-I tTh II

ii lUJ J1 'UJ. lMl \UI \Ur ({ll. � � 1111 lO ii.. "

II

I' Cirurgião - DcnHsta li
� L �
ii OLíNIOA - PRÓTESJii· OIRURGIA , !i
ii i!
H U
:: , IIii s». Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL ii
ii Defronte a Igreja Matriz ii
\�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::��::::::�=:::::::::::::::::::::::::::::::::=:�!i

ocorrído no dia 1°, de maio do corretlte
com a idade 63',anos e 11 meses.

/ A familià enlutada vem externar
por este meio os seus sinceros, agrade
cimentos a todas as pessoas que lhes
auxiliaram pelo duro transe que passa
ram, agradecem em especial ao Revdo.
Pe. Paulo pelas palavras consoladoras
no Lar' e no Cemitério, ao Dr. Alexander
Otsa petos cuidados médicos e igual
mente ao S.... João Lúcio da Oosta e

Marcatto & Oía. pelos serviços prestados,
e agradecem ainda a todas as pessoas
que enfeitaram a sepultura com lindas
coroas e Ilores,

A falecida deixou 5 filhos e 7 netos.
FILHOS: Alida, casada com Silves

tre Kuelínskí; Artur com Olementina
Tomaselli; Adelino Paulo com Irmgard
Bachmann; Pedro, solteiro.

'

Proibição,
P r o i b o terminante-

mente a entrada de pes
sõas em meu terreno a

fim de caçar, tirar plan
tações e causar outros
danos atuados em Itoupa
va-Açu.
Jaraguá do Sul, aos 26

de abril de 1960.

Oito Eiert

A FAMIl.IA ENLUTADA

Apotheke "Sohulz"
JABAGUA DO §lJ1L

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

em besten zu den geringaten Preisen bedient.

Lure seus males e poupe seu

bom dinbeiro comprando na
�ep(Jtina p. S.
da penha, que
contem extrafo
J(epáfico eon

t:en1rarlo"nor
m;ã1i.�lI a,8

Ji;lnções rio

:figarlo.

FARMAGIA
�e ROBERTO M. HORST

fa que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus a'rti. ,

.

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã :

��� �,-�"!!I ÍIiIIIiIi iIII

•

MUDAS
»Frutifel'as e

Ornamentais

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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� e POVO precisam VÊR e "SENTIR a tua,
. capacidade realizadora, o teu sacrifício em beneííclo

41 :. da coletívldade, Exponha I teus 'produto�. I Eles, são o

", '

. .... diploma do teu esforço. .

�, "

A 7a:· ExpGsição da A�soclação Rural ajUdará em 'fazer-te conhecido, junto' dos. teus governantes.
-- '

, "

. ,ELES PRECISAM Ä.JUDAR·' vaCE·
!

�unIOl!�a�e Agrnc�ri��e��!r::�:: s�
3a. Exposição 4-5· I II· a."eGaIHt � I :_s�!: �����:.d;I.::�
Amigo Lavrador:' Realizou-se em. Florianópolis, iii 1111 bios sangrentos eleva-se

no dia 1. de maio, a 3a• Exposição dos Clubes de III a: 123 o total de mortos e
Trabalho 4·05 de Santa Catarina. Vinte e três Clubes

'-1" Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro ii mais de 400 o total de Ie-espalhados nos diversos municipios do Estado, ali da Fonseca nv. 122, para melhor servir seus c I i e n t es', mil ridos nas últimas 24horas:estiverem representados, expondo os trabalhos exe- iii
curados durante um ano, atreves dos PROJETOS. �J mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios A Policia e o Exército
Ao lado da grande animação reinante e do entustas. iii . iii continuam arremetendo
mo dos meninos e menlnas, que lá compareceram, III de Advogacia DR. lIERCILIO ALEXANDRE DA, LUZ, � contra as populações su-

a õa. Exbosição 4-:05 se constituiu numa afirmação I� com séde em Joinville e São Francisco' do Sal: está em ii blevadas, fazendo dlspa
de que os Clubes 4-05 tem cumprido a sua finalidade. i� , ',.

" III ros com seus canhões e

O grande exíro da Exposlção foi tarnbem o Concurso ui condições de, ta�bém, aceitar causas para aquelas Co- m metralhadoras e pondo
de Dernonstrações entre os futuros agricultores e fu- iii marcas, sem maiores onus para seus constituintes. II

seus "ta-!lks" em ação .pa-
turas donas de casa e aqui queremos salientar á III

.

"I ra dominar os amotina-

etuação dos representantes de Jaraguá do Sul. Repre- E!-;le555,!_!im!E!!!!i!EE!!::i�!SliSliE· �;�_!laE!=:!o5!!:!!:::S7!!Fl=n�lE dos,
,

sentando o seu Clube de Trabalho 4·05 "Meu Tesouro"
,

de Barra do Rio Cerro, Lourival ôtolnskí e Neide
Girola, conseguiram entre os outros representantes
4-05, os dois primeiros' lugares do Concurso de
Demonstreções. Isto é tanto mais significativo, quando
se sabe que, o Clube de Trabalho 4·05 "Meu Tesouro"
e um dos mais novos do Estado,' pois foi inaugurado
no-dla 5 de março próximo findo. De parabens, pois,
Lourival 'Stoinski e Neide Girola por terem dado a

. Jaraguá do Sul, a grande vitoria no Concurso de
Dernonstrações.' Lourival demonstrou como fazer a BELO HORIZONTE que chegou a esta capi- ção política compatível as crises que só aa UDN
Iqoculação Artificial �as Sement�s de :S0j�, e ,a N�ide, 128 {M.' - «Não s6 a UDN tal para aguardar o sr. com a matarmose de con- são vistas como veículos
'Como _preparar a Fartnha de SOJa. l'v1Ult?S dos amigos

I tem enfrentado crises em Jãnio Quadros ao conce- juntura por que passamos de desagregação. Nós, dapoderao pergunrar: mas o que quer dizer 4-05 ? -

Suas fileiras. Todos 08 der entrevista coletiva na no momento, através da oposição, vimos o fenôme-
4-05 quer dizer: Saber, Sentir, Servir, Saúde. grandes partidos se de- Assembléia Legislativa. inflação, do deaenvolvi- no de outra maneira, e

, E o que � Clube de Trab�l.ho 4-05 ?
.

Clube de datem com problemas mento econômico, da sabemos que a euríosída-
Trabalho 4·5 e um grupo orgamsado de Jovens, do ainda mais sérios e difí- cA crise é geral com mudança da capital e ou- de despertada por diver-meio rural. ,Sua f�nalidade é p,:eparar. jovens do meio eeis, mas a UDN é que as transformações que 'se tros fatores que não gênoias eventuais marca
rural pare que seJ.am �ons agrlcul�o�es, boas donas provoca maior curíosida- operam na sistemática podem passar desperce- a importância da nossa
de casa e bons cídedões. Cada SOCIO 4-05 trabalha de 'ficando assim eviden- politíea do país - pros- bidos ao bom observàdor presença no processo
com u� Projeto .4-S. O �r?jet�, 4·05 é uma. atlvidade Ce 'a sua importância nes- seguiu o senador udenista. têm, assim, as' correntes político e democrático do
por meio da qual, -os SOCIOS aprendem a fazer Ia- sa sucessão presídeneíab. Os partidos são apenas partidárias de rever as país, nesta hora em quezendo" novas prétlces em Agricultura, Criação e reflexo dessa situação suas' posições para que a

.

Nação se apresentaEconomia Doméstica. ,'Assim se manifestou o de instabilidade e não se ree.ncontrem .com as para eleger os seus mais
Em Economia Doméstica as sócias estão tra- 'senador Afonso Arinos apresentam uma orienta- realidades nacionais. Daí altos mandatärioss.

balhando, corri preteres de . Costura, Melhoramento
do Lar, Nutrição e Higiene Pessoal.

Em agricultura e Criação, os sócios estão tra
balhando com Projetos de : Avicultura, Criação de
Gado Leiteiro, Criação. de Coelhos, Plantio de For
rageiras, Cultura de Batatinha e Criação de Suínos.

Os Clubes de Trabalho 4-05, possuem um Iura
mento, através do qual, o 4-05 faz uma declaração.
Assim êle diz, Prometo: Minha _ cabeça pera saber
claramente, meu coração para SENTIR maior leal
dade, minhas mãos para SERVIR mais e melhor;
minha SAUDE para uma vida mais sã, com meu

.4-05, meu lar, minha comunidade e minha Pátria. O
clube de Trabalho -4·8 "Meu Tesouro" em Barra do
Rio Cerro, está sob a orientação do Escritório Lo-

, cal da ACARBSC - Avenida Getúlio Vargas, 6.68
�, Jaraguá do SuL'

.

•

�A.BE§U
SRRVlÇO; DE EXTeNSÃO RÜRA.L
E§CRIT6RIO LOCAL nE JARAGUÁ. DO SUL

I

Dr. Waldemiro Mazureehen
CA.SA. DE ,SAUDE .

Rua �resi6ente Epitácio Pesôas Ne. '704
(antiga r�sidência qe Emanuel Ehlers)

.

CÜnica gera�' médico '- cirurgia de adultos e' crianças
- 'Partal' -. Úíathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutot'ermi� - Bisturi-el�trico . Eleç:tro-c,;luterização

- Ráios Infra.vermelhos, e aLuis.

rodos os grandes Partidos
têm os seus problemns

DELEGACIA AUXILIAR ·DE' POLÍOIAO ANJO PROTETOR ,DE SEUS fILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA (AVISO)
Vermiíugo suave e de pronto De ordem do Sr. Delegado de Policia" comu-

efeito Dispensa purgante e dieta! nico a todos proprietários de veículos a motor, que
SERVE PARA QUALQUER IDADR, CONFOR- esta delegacia deu inicio dia 26 de abril do C!)I,'-

ME o n, 1, 2, 3 e 4 r�nte ano, .0 'e�placament� d_e vei�ulos .a.. motor,
Proteja' a saúde de seus filhos e a sua própria! des.te munícípío, com' duração até o día 31 de
Evitará' muitas doencas 'e poupará dinheiro em

I
maio vmdouro.'"

,

;emédios 'Os proprietários dos veículos acima citados,
Compre hoje mesmo uma LOMBBIGOEmA deverão apresentar no ato. do emplacamento os

_

MINAR ORA para o seu tilhinho. 'ISeg�intes d?cumentos: Cert�ficado de Propriedade,
E um produto dos Laboratórios Minancora Talão, de LIcença da Prefeitura, Comprovante da

J O I N V I L L E Imposto Sindical e Carteira Nacional de Habilitação-.
, Não serão emplacados. os veiculos que se

apresentarem;
a) Em mau estado de conservação, inclusive

pintura; .

. c I
,

'

b) com defeito em _seus aparelhos elétricos;.
c) com espelhos retrovisores im'p�rfeitos, con

forme o Art. 34 do Regulamento da Taxa de Re-
gistro de Veiculos.

-

• Aqueles que nã;o' emplacarem os seus vei-
'

�ul(Js dentro do' prazo f.ixado, estão sujeito o pa
gameI;lto da multa o que estipula o me�iDo regu-
lamento., .

,

,Jaraguá do Sul, 27 de abril de' 1969.
,

OSNI MÜLLER •

Escrivão de Policia
:ê indicado

,DOS CMOS de ,

fraqille". p.tAU·.
,1l�. magrua ..

'faatio.
'

Em sua r6... ,

mula eDtrlll:l1-
. 'Valiadaw de

"86dia. 'ILicltiila. Olicerof08rBtoit
IPepÍslDa, w· d. Colai' etc, do

,

_ção preGt. e eficaz nos C8808

de,fraqueza e"neurastenias. Vana
, {diciI ê iadicado para homens. m.

, ,iIherea e crianças, Bendo cUa fii...
,mula IicqC!iadà peIa..... 8addG 'PIle>
�

- ,

d:::::::::::::::�=:-.:=::::::::::::::::::::::::=�::�:::=::::::::::::::::::;:::;:======::�
!i . II

'II' Gün�er,� W.· Gosch I!
'II, ' , ,

,

ENGENHARIA OIVIL II
II MUItOS PRÉ-FABRICADOS,· '!I
[' H

Iii INDBSTRIA DE CALCADOS II
li In·formações: GO S C H I R MÃO S S/A. li,
·,i sr. Frederico Moeller " II
I !:
I sr. Hermano Schürze ..

'tL·, ' ,ii
!i;;;;;;.-====.....==;;;;;;;;;;;;;;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;n;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;;;;i! iliii;;iiiiiiiiiiiiiiii;;;._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii: �::::::===:;:::::::=:::=••.:::::::::=::::::==:::=====:::====::!I

'I

Dr.. farnando H� �pringmann
",

CIRURGIA' DO ESTÓMAGO
VIAS' BILIARES, INTESTINOS..,
,CIRURGIA DE SENHORAS.'

Diagn6s.tico Precocel dIr Cancer 'nas senhoras,

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 ,horas. _: Fone, 384.
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o povo vibrou com
a constituição do

JARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA)
�

SÁBADO, 7 DE! MAIO DE! 1960 -

I NO. 2.083 novoE s tad 04 da���������������������������������������

r» I.

I C h
- '

. Guanabara
'-' a r I

.

..

'

.

e s sman Preci�menle à zero ho- dade da Federação: o
,

, "
, ra do dia 21 de abril, as' Estado da Guanabara!

I,' ,

C
A ,

d G fortalezas do B,io de !Ia,.. Enquanto nas ruas uma

morreu na' ,amara e az neíro começa�am.a,atirar; multidão festejava o no-
. os smos das rgrejas e da vo Estado com um ver-

, " ,
'

Catedral começaram a dadeiro carnaval, no

, Depois de haver luta-I como sendo de inocencia. lhe a, oportunidade de mundo. Teme-se' que a soar; milhares de. apitos Palácio da Guanabara o
do cerca de 12 anos pela Os advogados do famoso prorrogar a execução de rudeza com que foi tra- e buaínas encheram os Prefeito Sá Freire Alvim
sua sobrevivência, aqàba escrítor-condenado enví- dois dias, a dois anos tado este último caso de ares, anunciando o nas- transmitia o cargo ao Go
de ser executado na Pe- daram todos os esforços para que pudesse pro- morte na Câmara de Gáz cimento de uma nova uni- vereador Settá Oamara.
nitenciaria de San Quen- para dilatar maís uma duzir novas provas de venha a desgastar o

tin, na Califórnia, o sen- vez o prazo de sua exe- sua inocência. -Oom a prestigio do g o v e � n o
---------------�

tenciado escritor Caril cução ; entretanto, um morte de Caril Chessman norte-americano, na qual
Ohessman, Precisamen- pequeno desvio na linha chega-se ao fim de um se encontram, aliás, es

te. às 14,03 horas do dia telefônica, de um minuto, d9S mais rumorosos pro- pecíalístas no assunto
2 de maio de 1960, o consumou com a vida do cessos na Côrte Ameri- para contornar as rea
o condenado, após haver condenado' mais comen-I cana e que consternou I ções que se possam ve-

, esgotado todos os recur- tado no século, tirando- a opíníão popular do rítícar nesse sentido.
'

sos 'j unt o da Justiça

�:�ti�;��:iC]!��a :�� r====��=======":=======�=l Projeto N.1.728
���8i�:���h:�:�,:1Dp��� ii Dr. �UI ,no Fernanno FlsG�er iii 1960' d omédico da famosa prisão ii Cirurgião Dentista li • O epestadunidense. Durante a li ii· -

sua reclusão não só se llí Clínica - Cirurgià - Prótese - Raios X ii
defendeu �os crimes que i!!: II! 'EII-as Adal·melhe eram Imputados (re- ii Consultório: Rua Artur Müller, n-. 142. !I
velando-se um profundo II Próximo à Estação Rodoviária. ii
conhecedor de leis' pe- u \ ji
nais) como escreveu três �:=::::::=:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::.::::::::==:::::::::::::::::::::::::::==::::; O Deputado Elias Adaí-
livros famosos que lhe ...:-::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::;:::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� me apresentou à Câmara
renderam cerca de 27 ii

O O I d B
. ii Federal projeto acima,

, ,milhões de cruzeiros, ii r. F an o ernardlno !i que autoriza abrir crê-
com cuja quantia ponde ii ii

I :: Cirurgião-Dentista ii dito especial, a saber:
custear os ongos anos ii !i
da batalha J·udiciária. A:: Raios X - Infra Vermelho _ Ultra. VJ'ole�a I: Art. 1°.
cela da morte agora está ii • II Fica o poder Execu-
vazia, tendo o seu corpo jl]

_, Pr 6 t e s e - Clínica - C i r u r g í a - !! tivo autorizado a abrir
Sido cremado. O mundo iI II pelo Ministério da fazen-

.. H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos .. da o crédito de CrC!
inteiro deplorou a frieza li segunda - feira) li 50:000.000,00 para ate;�
com que a Justiça Ame- ll Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii der as despesas com a re-
ríoana condenou. , d�aril!l Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) ii paração de danos causa
Ohessman. Períó ICOS :: ii dospelas ülttmas enehen
europeus" classificaram a �.:::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::=::::::==:::==::::::=::::::=::::::.-::::::::::'-'

tes que assolaram o Es.

:�r��::s�!:�����i���� fiI'"'F·-'"iS='·=b'l��;:2$m5!!;Ili'!!i!io..--:-:5!5i:'� . ;�el� ��1�cr;al�:��e �:�ar��: Congresso ANTONIO GOMES
do, censurando acerba- I

e res
(Sezoes, M,alarlas, "0 níctpíos de Laguna, Tu- DE MIRANDA

mente o sistema

jUdiCiá-I
fmpaludlsmo .

Ii barão, Tijucas, Santo Bucarísnce Delegado Cheferío dos EE.UU. C a riI, Maleitas, 'I'remedeira m Amaro da Imperatriz, Bi.Chessman protestou íno- -

- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I!J guaçú, Guaramírím, Ja- da Polinter
cêncía até ao último ' -

á d .s I J' ui C ·t·bminuto de vida, dizendo "Capsulas Antisesonicas m r�gu o ur, omvi .e, em Ufl I a Designado pelo gover-
"b díd

... Sao José e Araquart. nador Heribsrto Hülse,que não era o an I o iü M
. " II •

da luz vermelha". O ator � Inancora
.

II Art. 2°. O crédito solící- De 5 a 8 do corrente, tomou possa o sr, Anto-
Marlon Brando, do eine- id Em Todas as Boas Farmácias iii tado será pago, em par- realizar-se-ão na capital "nio Gomes de Miranda
ma norte-americano jun- !ii ' !li tes iguais, às prefeituras do Estado do Paraná - 110 cargo de Delegado
teu-se a milhares de po- III É um produto dos Laboratórios MINANCORA H dos Municípios a que se Ouritiba - as solenidades do Seniço de Policia In-
pulares que, se encon- �

. . .

" fefere o artigo primeiro, que marcam 07°. Congres- terestadual - Polinter.
travam em frente a Pri- I� - Jom�llle - Sta. C�tarma - II fica.n<!,! revQgadas as. dis· I so Eucarístico Nacional. Ao sr. Antônio Gomes
são de San Quentin, co- m�!�==:: ';=;�;;�ö===ö:;;;;;;:öl�;��l--t:::ra:::11 poslçoes em contrárIO. de Miranda, os cumpri-
mandando os protestos Por deliberação do legís· mentos" do "Correio do
contra gesto tão deshu- t,:=::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::-:::::::::::::l::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::=:::::-.:=::-.:::::::::::::::::::::::::::::� lati�omunicipal curitibano P090'" e gratos pela co-

mano da justiça 'do Es-

.':::,Ö,liii:' 10) d]l AI n° tf1\grll)) iFuo ti)) ffi\PIDl11"a1)rn° d]l 1:;::',':1':,::: foi dado o nome de Pra- municação.
'tado da GalifÓrnia. Perto 1l\<m1Yl \UI <mll <m lUJ� lL<m <m ça N. S. da Salette à Pra-
de,60 pes,sôas, entre jor- ça do Copgresso, no Cen- VENDE-SE
�i��a�dm�tidaa�t�r�:::� liD.. O sny 'Cub a s D' A·qu i .n o II �e�e����c�� e���:�:: e�� Um t e r re no, 'por"
ra da Morte e que assis- :I..! "'1'I'l:PU-..cl.1 BO DENT.lIS1TA 11..1 chem as ruas daquela preç.o de o c a si ã O,
tiram os úUimos momen-

li
'" - .Ill)Vf ß1. i:!I

li capital para assistir tão havendo casa, tudo
tos do conden�do. Con.!! Consultório: Rua Mar�chal Floriano 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) !! importante conclave reli-

em perfeito estado.ta·se que CarIl morreu ii "JAR'AGUA DO" SUL
o

(T I f 220) 1.;. gioso, contando com cer·
D
..

f
-

com um sorriso nos lá- ii e e .
.. ca de 200 prelados ,de emalS In ormaçoes

bI'OS" que interpretam i.\...� ..,_._._ ..._ ...._ ;... ... - ...-- -- ----.-;....)} ,todos os pontos' do pal·s. nesta redação:' � -._._.._- _ .._--._ ----- __.._._ _---_.__ _-------_ __ ----_.- ..

CORREIO DO POVO t.

ANO' XL

A "'SIIllCA�'
ne Brasil
PARIS - Anunoía-se

que a Simca do Brasil,
Iilíal da sociedade franco'
sa 'do mesmo nome, pro
jeta lançar no mercado,
até O fim de 1961, mais de
10.000 autos "Ohambord'
produzidoa no grande
país sul-americano.

Santa Luzia, grande ci
dade industrial, por assim
dizer pré-fabricada, perto
de Belo Horizonte, capi
tal do Estado de Minas
Gerais, onde a "Simca"
dispõe de um terreno de
2.000.000 de metros qua
drados.

Ano passado, a "Simca A "nacionalízacão" da
do Brasil" deu saída a produção dos "Ohambord'
1 569 veículos desse tipo; isto é a utilização ores

para este ano estão pra' cente de produtos fabri
vistos 3.000; e 6.000 em cados no Brasil, está Ise

1961. acelerando: em dezembro
P r e sen tem e n t e, os do ano passado, o essa

"Chambord" são fabrica- "nacionalização" se eleva
dos em. uma pequena ci- va a mp% quanto ao

dade perto de S. Paulo, a peso do carro e 62,9%
capital do Estado homõ- .quanto ao motor. (Servi·
nimo. Estão em via de ço de Informação e Im
ultimação as instalações prensa da Embaixada da
definitivas, ,situadas em França).

•

�=================a�
PARA FERIDAS,
E C z- E M A S,
INFLAMAÇÕES,
COC�IRAS,
fRIEIRAS,
ESPINHAS, ETC.

��==============��

BU-OS É IlEMIHS

ncçou Oll·-

O' ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portap.to não dev,e faltar, em casa alguma.

"lX\\�O VIRCI:,) �DA �<.;�(� WETZEt INDUSTRIAL
JOINV'lL�

Exijam o Sabão ("rei Registrada)

Virgem Especialidade
(1{a Cl�o' WIEllEt HND[J§l'RHAJL ]QiIDlViHe
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


