
Camboriu cassou

',mandato de
'

Preieiló
,

Na Sessão de terça fei
ra a Câmara Municipal de
Carnboriu cassou o man
dato de Prefeito daquela
localidade catarínense, acú
sado que foi de crime, de

I Fundeçêo : ,u Diretor: Impresso na: responsabilidade. O Pre-
.
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, I ' ra o Presidente da Câma-
Ano XL JARAGUÁ DO SUL' (Santa Catarina), Sábado, 11 dá �JUNHO de 1960 N°. 2088 I ra Municipal. '

'Org�o de rrralor peh'e.träção no interior do' nordeste' cataril'""ense
I---------------------�---------

I

JANIO prometeu pagar divida da 'União a IAPs BIAS
o Sr. JÂNio QUADROS a;segurou' aos líderes' de 137 sindicatos" e 12 pe rr I-sta nUefederações ,-' representando'mais de dois milhões de trabalhadores -

" "1
que, ao' assumir .a presidência, vai pagar, os Cr$ 90 bilhões que a ,'." '.

j, '" União deve aos institutos de previdência social ja n, ista I

As declarações do !'�'I'egiadO' tríplice, .lntegrado - 'educação e saúde'; 4)
Iânlo Quadros, foram Iel- por um técnico, nomeado - edmtmsrréção públrce; BELO HORIZONTE
tas em um, programa de pelo govêrno, um reeresen- e '5.) - economia e flolnças. __:_ O governador Bias
televisão, quando os. líde- tente dos empregados e O' sr. länto Quadros de- Fortes demitiu o sr. Úlis
res sindicais foram lhe en- um representante dos em- darou que "apenas prorne- S8S Esoobar da Secrétaria
tregar um manifesto de pregedores. tia cumpri-lo à risca, 'PÓD- de Aviação. Motivo: o Elf.

ap?ió, 'assiriad� �ór' 290 O sr. lânló Quadros dó-se .logo depois à dls- iscobar é do PR e creu
dirtgentes de_,smqlcatos .e classificou. .a .íntensêe do p05i�ão, dos dlrtgentes uma entrevista à impren
federações. govêrno de pagar as dí- sindicais pare responder a sa declarando .que votou

ld I tlt t pergunree. Nesta ocasião, no sr. Jânio Quadros eO candidaio popular à VI as c o m ,os ns I u os
disse o sr. lânlo Quadros:

.

presidência disse que pa- com ações da Rêde Per- Que seguindo a orientaçao
garia a dívida da União r.?vi.ária Federal co�o,",a�; 1. Existem dois tipos de adotada na convenção
"--, Cr$ 90 'bilhões _:. aos têntíco conto do vigano . capital que entram no paja: nacional do seu partido,

I o prlrnero chega, cria rafo fará a campanha do ex-Institutos em três perce as: MANIFESTO zes, desenvolve se, Irutifi- ...overnador paulista no'(j primeira em dinheiro, a I!io

b ca, produz sementes, tudo Estado. do a jornal desta eida-segunda em ntulos do Te- ,O manifesto aos tra a-
dentro des nossas frontel _ O sr, VII'SS'es Escobar d t

.

ll
souro, e a terceira através lhedores trete de c i n c o u e que vo ei rvremente

d b
.

bT
"

d pontos por êles conside- ras; o segundo vem, não foi chamado a palácio na candidatura J ä

n i o
e

,

ens rimO 1.larlos' a
se radtca, na-o produz se- Quadros na convença-oUnião.' Disse também que rados como essenciais: 1) men�s e ainda funciona que o PR acaba de ,rea-entre-gara a direção da pre - 'soberania nacional; 2)
como bomba de sucção, re- Senador Iríneu liZar no Rio de Janeirovidência, a um órgöo co· - ,prOdução e trabalho; 3) merendo pará o exterior a _ e que por êle traba-
seiva e a vitalidade que o Bor'nhausen lharei. Em conseqüência,
nosso solo lhe transmite. comunico a V. Exa. ficar
O primeiro será encoraje- aguardando o ato de mí-
do. e o segundo sofrerá" as viaja nha exoneração. Cordiais

Moradores mai<?res restri�ões de, meu saudações. A exoneração
governo. A let devera per- do sr. Ulisses Escolar e

..nitir a remessa de apenas a nomeação de seu subs-
tre a população, que vê uma pequena porcentagem tituto está na dependên-
no arrojo e no despren- dos lucros das emprêsas cia da reunião.de säba-"
dimento dos díretores ds estrangeiras para o exte- do do diretório mineiro
indústria um 8 a l u t a r rior. "Uma lei prudente, pa- do PR.

.

exemplo de quanto pode ril não essusrer os capí- ...

uma 8mpresa quando tais honestos. e enérgica I A crise aumenta e es-

homens de punho firme para não. encorajar OIS ca- pera·se p a r a qualquer
empunham ,s roda denta- pitais desonestos". momento"a demissão dos
da que gira e que pro 2. Falando sôbre o sa- outros dois repr�sentan-
move o seu progresso e lário·mínimo disse que a tes do PR no secretaria'-
das localidades onde se melhor defes,a do nosso do do sr: Bia"s Fortes,
estabelecem, espalhando proletariado está no, salá· que são ós srs'. Ciro Ma-
dentro de seu progres80 rio móvel, reajustado au· ciel e Juarez- de Souza
um nivel de vida mais tomàJica e periôdicamen- Carmo. A disSidência é
ell3vado e promovendo a te, a fim de ac<>mpanhar inevitável, mas a maioria
grandeza do Município. a elevação 'do custo de vi- da seção permanecerá'

da. O salário móvel deve ao lado do sr. Jâ,ni9 Qua.
Correio do Povo cumpri· ser acompanhado de me- dros. O sr. Clóvis ·Salga·
menta. as direções da Be· didas econômicas e. finan- O Senedor I r i neu do, entrando em dissiden-
bid8s Max Wilhelm S.A. ceiras da maior imporlân- Bornhausen, candidato da cia,provàvelmenterenun.
e Wimi Ltda.,_ p,elo cum· cia'. A restrição às em is- UDN para o govêrno do ciará à sua candidatura
primento de màis um sões é uma dessas medi· Estado viajou 4a.-feirB úl- a vice·governador. 'Êle
pa.sso decisivo, nas m�· das. O' atual govêrno não rima à capital 'bandeirante e�tá sendo esperádo nes·
tas, industriais que se fêz isto; tendo emitido em para participar· dos traba· ta Capital informando-se
propuzeram explorar e abril Cr$,2 bilhões, e em lhos e da reunião dos pro- que foi incumbido p�lo
qua o n o voe famoso maio, até ag.ota, '<1'$ 1,5 ceres udeniBta� que oficia·

sr. Juscelino Kubitschekproduto, seja Diais um- bilhões, o que torna qua- Jizarão a candidêllura do
elo a concretizar um se, inútiJ" o aumento' dos srl Milion Cãmpos à pre- de promover e chefiar a

grande ideal. níveis salariais. sidente da República. dissidência no PR.

demite
,
t

,

e

pelo ar, Bias Fortes para
conversar. Não foi, e em
seu lugar mandou uma

carta: "Acaba V. Exa. de
pedir minha presença no
Palácio das Mangabeiras
para solicitar me exone-

'

re do cargo de Secretá
río- de Viação e Obras
Públicas do seu govêrrio.

Dá como "causa determi
nsnte dessa medida o fa
to de haver eu declara-

.Industríc
'Surpreende

laraquaense
Seus

Sexta feira, dfa 5 do mercados catanneuses e

corrente, 8 população ja- paranaenses de produtos
raguaense foi surpreen de b Ô Ia qualidade, que
dídapor uma agradável sãodiariamente transpor
passeata de veícul08 que tado8 por uma frota de
traziam os -emblemas da 36- caminhões a fodos Oi
tradicional emprêsa jara- rec�ntos dos dois Estadoi,
guaense - Bebidas Max para atender a constante
Wilhelm S.A"

-

além (le procura' dos afamados
diversos Véículos novos, produtos de sua linha de
os quaiR deveriam ser distribuição, A passeata
complAmentados com as marcava mais uma home·
respectivas carrooerias. nagem 80 comércio e in·
O movimento fOfa do co- ,dústria de nossa cidade,
,mum, num

_ h()rário ainda onde foram adquiridos
mais fo,ra do comum cha· quatro n o vos veiculos,
,mou a natural curiosida� que serão _equipados
de dos moradores da ci- nas oficinas da industria
qade, que logo ·,se intei- jaraguaen�e e S8 inte
raram de mais uma mag- gral'ão mais tard e na
'nUica realização dos ca co·associada Wimi Ltda.
pitães de uma das mais (Je Curitiba, on,de desem
prograssistas_ firmas' de penharão a dignificante
nossa Zona. Trata, se de' missão de distribuir um
dar corpo a mais um so novo e famoso produto
nho' da firm a Bebidas' de sua fabricação no Es
Max Wilhem ,S.A. e da tadd1 do Paraná. O aeon<
:co associada Wimi �tda" tecimento ,despertou a

de Curitiba, dotando os mais viva satisfação en-

Se,gundo noticias· vindas de 'Brasília, o

ELEICO-E-S E ELEITORES
todo bom jaraguaense ainda não inscrHo, que

deputado Abelardo Jurema, pretende apresentar faça, o seu exame de consciência e auxilie a

projeto de, lei, prorrogando até 20 de Agôsto de Justiça Eleitoral' local" inscrevendo-se como

1960, o ,prazo para a iURcrição de novos êl'êitóres. futuro eleitor, para que ,:cumprindo com o seu'
Recorda-se que' o' prazo máximo pr�visto ,é de ,dever de brasileiro, cumpra tambem o seu in·

( 24 de Junho. após o que não- serfpossivel qualquer catarinenses, mediante medidas, que seriam 'per- declinável' dever de cidadão Jái'aguaense, sumen
qualificação eleitoraL A medida é, (lp�rtuna, de vez feitamente resolvidas pelos, recursos dos oUe- tando o nosso eleitorado pará que o Municipio
qlle" de parte dos eleitores só" agor� -üs animos rentes' partidos, Tal qual como fazem em outros tenha força junto, de seus' governantes, , capaci
vão, aos poucos, sendo' despertados; com a apre- municípios. Como ein Joinville, por exemplo. A tando os nossos homeos públicos, n� reclamo de
sentação dos candidatos '!para os diversos (fargos sugestão não vingou ·e acreditamos tenham sido recursos de-que �arecemos do Estado e da União

I
eletivos. Os partidos politieos, com exceção de mal,interpretada, senão �8botada por interesses

para sati8fação das noss�s" màis imediatas neces
poucos, nenhma providência têm tomado nesse incoufessados 'e por apreensões que' se vão sidades, que .são muitas e que cus'tam tornar-se
s�ntido, e,ncarando a qualificação eleitl)ral. com tornando' cada vez mais nitidas; mas' que preju- realidade,' diante da "fraqueza" eleitoral que por
quasi despreso, à,despeito da' profunda.,_publici- dicam o próprio município nos -seus mais legitimos inrélicidaqe nossa rep"resentamos..
dade e das advertêneias da justiça eleitoral. direitos, passando a .ser qlhado, -o M,:,n.icipio de ,É de �e conclamar' tambem aos eleitores

, "

"- '

, _

' .' Jaraguá como colegIO eleItoral desprezlVel, face- já inscritos para que por si aumentem o numero
, Cá .en,tre' nós, ;os partidos '�pormem o sono.a projeção dos Municípios vizinhos que, ,aos de eleitores. Eles pr�starão,�ssim, reais serviços,esp;lendido; principalm.ent_e diante �à pre�ariedade I po�cos, vão g�l�!J.nd� o� inflexíveis -núM-eros, servi(,los diginificantes para o nosso Município.de .recurso,s pe que dlspoe 01 ,.1'ijIZ EleItoral da mUltos dos quais Já' atmgll'am a "casa dos, 35.000 Na pôlitica atual, a máxima é' decidida pela,17a. -Zon'a. Eleitor que quer atender o reclamo eleitor�s,_ enquanto nós nos banqueteamo,s; e "projéção". Município. que ';Ião têm "express�<?"da�,rátria p,ree;isa. G!lstear a sua própri.a fotogr:a- prp�eamös com um eleitorado que, si Ibem contado eleitoral é pe�o morto., Carrega o seu próprIO: fia; que, nesta, àltura, vai pelo.s 35,00 8 40,00, o não' atinge aos 7.000.; -Diante, da -Inércia; �das fardo ,nas costas, porque não adianta pleitear de
• que reduz o número dos que realmente gostaria� habituais di,ficuldades, da má vontade que'conslilui quem quer que seja, qualquer que seja o homem

.

' tornar-se ,>,�leit()res�.,:pai a sugestão dl'l União Demo- verdadeira" �ubtração aos interesses" de 'nossl! pú�lico" qualqu�r q�e seja ·'a sua côr poUtiéa.trático Nacioóal local, para que se cOntornasse essa 'coletividàde, ,das influencias de despejtados junto Atende.se na medida exata do que pode repre.difi,c�ldade,:procUraIl!;lo:�se no interior ,e,na cidade 'daqliela'8·'�ue "deveriam: proc-qrar �r 'todos os sentar e' expressar eleitoralm'ente. Nessa máxima
o novo eleitor � congequ�ntemellte, p'rocurando meios a '".elevação do numero de eleItores, 'mesinO
dar atendimento ao ap;elo dos: 700,000 eleitores com sacrifícios momentaneös', é de' s� coilclamar (CONTINUA NA 4a. PAGINA)

•
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"��=-====-============�'1 "J6v'em, você' ja' se alistou
- a ara.lIilda, e8pÔs� - a srta. Maria d�l'para"'o ServiQo Militô:'r?"

do soro Leopoldo, Pedro Carmo Silvestre; , , .
.

' ,',

dá': Silva" nesta cidade. ",' _.._ a» garotinha I r i a,' Aos Senhores' Chefes de Repartições (f'ederals;
flha ,do .sur. "Leopoldo Fstaduels ou Municipais). - A Lei do Serviço. MJli
Behwartz, residente em rar -ern seu art 140 diz que nenhum brasileiro, entre

,
- 'Fe,z ,ao08',0 sr. Ado� - O ßr., Roberto Fun- Jaraguäàinho.

' • 1} e 45 anos de idade, pode .ser "Nomeado" funcio-
lar Stratmann, n/ cidade. ke 'Filho; ,

,
,I i ' :" nárlo público ou extrenumenérto, sem "fazer prova"

_' o sr/. Domingos Reck; ,DIA 17:, de. que está em dia com suas obrigaçõesmilitares.FAZEM ANOS HOJE:
, _, o it. ,,Alfredo Krause, - A Vva. Al:nanda da Ä' Lei estabelece ainda que ae eurcrldedescivls

,

- A sra. Valéria, espô- residente nesta cidade; Costa, .ounhada do 'snr, e militares mio podém reter documentos de- situação
sa do sr. Alvaro Batalha;

,

- o sr.•José Gaia; Manoel F. da Costa; ,

"

militar do cidadão, conforme seu arr 125, abaixo
, - o sr. Augusto Schmidt,' - a srta. Norma Tere- - a jovem Iria: Maria:; transcrito:
nesta cidade; zinha, filha do sr. Alberto filha do snr. Bonifácio' "Art 125 - As autoridades civis e militares que

, �- o jovem Waldir, filho Sbardelatti. Petry ;
, Indevidamente retiveram documentos de situação Mi.

do sr. Roberto R. Funke;
DIA 16'

'

_ a srta. Ilca, filha do litar, pagarão multa de 20p a 2:000".. .

- a sra. Maria. espôsa .

.

,sr, José Weiler, residente
I [nora no, 9/C 1.960).

do sr. Inácio' 'I'oaíazelí], - O sr. Santos Toma- .era Jaraguàzinho; /

residente em Guaramirim; zelli, residente em Gua- - o [ovem Felix Henn .--- �-----..o...:�--_----_

- Ci) sr. João Gasoho, ramirim. Neto, filho do ar. Felix
res. em Jaraguàzinho; Henn Jr., residente em

_:_ a sra. Isaura Zapel- Sr. Leopoldo P. da Silva Jaraguäainho.
la Piaseski, ÍlI cidade.

Transcorre na próxima
Fazem anos amanhã.: quinta-feira mais uma

'(,Çy, data natàlicia do dishnto
- O sr. Walter Gosch, cidadão sr. Leopoldo P.

índustríal nesta cidade'; da Silva, industrial nesta,
- a sra: Aurea Luiza

Grubba, espôsa do snr.
cidade.

Bernardo Grubbe, nesta. "C o r r e i o do Povo"
cidade. cumprimenta o distinto

DIA 13: aniversariante com votos
de perenes venturas.

Edita1 N. 4,861, de 3/6/60 I
Egidio .Buccí e I

Lindía Emma Gonçalves

Artística Ele, brasileiro. solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito,
em Itapocusinho, filho de
Caetano Bucci e de Te

Corpo de Bailados da Harmonia Lira de Joinvi)le - Nova Diretoria. - reza Maffezzolli Bucci.

Atenção a' comentário publicado em o "Correio do Povo" - Soirée t Ela, �rasileira! �o.lteira,
. com o Conjunto de Ritimos do�é8tIca, domIcIl!ad� e

---------------

reSIdente neste dIstrIto,
em Itapocuzinho, filha de
João Jo!!é Gonçalves e

de Emma Comprigel Gon·
çalves.
Edital N. 4862, de· 7/6/60

)

'I' "

"
.

,.

"COftRflO ,DO 'POVO II

1'1.'8"1 � �, I" :,71. T;" S''i. '

,i" " I, � � L .:� � L ' ,:

"

(fundaçêjo :-olinturinaúer - 1919)
.

.

� _ :-4-. .

� \ 'I '; --t-,} .': .(
"

.

Empl-ê.a Jornallstica
'"

:
"Correio' \,40, Povo", Ltd� ..
.

. -1960,"" ,

\' DirJtór/' "

Eugênio' ,Vitor cSêhmöckel.
, Cobrança: .'

'
,

, ' Bruno, Henn
.

,

Anlversêrios

,
I

, DI'A 9:, "

,i' ':orA 'i4 ':

Impressão:
Soe. Gráfica �venida Ltda.

,lmpreSll,or:
I1.nton/p Molhelros

, . C01DPosição :

Leopoldo'Malheiros 'Jr.
Antoni'o Bastos

. René Qro�hlags

t.

- O sr. Pedro Correa,
Tesoureiro da Caixa Eco
nômica Federal, em Ro
landia - Paraná ;

'. ASSINA1'URA:
flnuaI , .';,. Cr$ '190;00
Semestral. • • CrS 100,00

ANÚNCIOS:
'

Media,nte contrato ea
tabela em vigõr
'-

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

'flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - ,S. Catarina Registro Civil

Sociedade Cultura

Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do
rC'. Distrito da Comarca Ja
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo 08

documentos exigidos pela le:
afim de se habilitarem rara

casar-se:

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

.

,'"
-

'''CORREIO DO POVO" não
endossa es conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
bcradores.

Orgão de'maior' penetração
no interior do nordéste

catarinlJDse.

- o' sr. Antonio Ha
fermann;
- a sra. Rosa Strat

mann, espôsa do sr. Ado'
lar Straimann, n/ cidade;

4°. aniversárío de fundação - Grande noitada de arte: Apresentação
de magnífico concerto pela Osquestra da Sociedade - Exibição do

•
,

f'

Págfha ,2

em

I
I
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ISS_V'lçO M,ILIT..,R

; '�' CampanHa, do ftl�lomento Militor 'em 1'�60 "

Bebidas max
�- \ Wilhelm S/A.

PRECISA urgente de 3

competentes :r;necanicos. "

Procura para
eíada de Curitiba:

CHEFE DE' PRODUÇÃO
MECANICO ,PI MÁQUINAS

sua asso-

Favôr apresentar-se
Jaraguá do Sul.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

lOM8RIGUEIRA MINANCORA .

Vermifuga suave e de pronto'
deito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus' tilbos e a �ua própria!
Evitará muitas d.oeoças e poupará dinheiro em

remédios'
'

Compre hoje. mesmo· uma l.OMBRI&UEffiA
II INAliOU para o seu tilhinho ..

E. um produto dos Labora�órios Minancora
j'OINVILLE

I , •
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Com um entusiasmo impressionante e con

tagiante, o povo de Pernambuco, na capital e

no interior, ) vem transformando a excursão
eleitoral do sr. Iânio Quadros em uma marcha
triunfal para a Presidência da República.

"

Ao fim dos comícios, bendelra. 'Pernambuco vê,
candidato e povo se mísru- nela, a derradeira salvação.,

ram democràticamente, se-
ia' no palanque - costu- De Juare� a Jân,lo" 'Uma rosa na Dr. AntonioI
melrernente torn a' do de O' Marechal Juarez Ta
esselto pela multidão en- vora foi também muito Bandeira. · .' Hafnerru S i a s m a d a '- seja nas aplaudido no Recife, prln
'ruas. Ainda não h o u v e clpalmenre quando relem, O .C�>Dspícu�" Jornal d�
uma nora destoante em tô- brou sua participação ne Brastl", �o RIO de .Jan�l
da a 'excursão; e o entusi- revolução de 1930 _ di- ro, publicou n a pnmeira
asmo do povo somente é zendo que, apesar de ser página �e �ua. edição de
igualado pelo entusiasmo um revolucionário entende 11 �e ebríl ui t

í

m o, a se
dos oradores na profliga- que a defesa das causas gurnre nota, da qual Irans,
ção dos erros edrnlntsrre. do povo deve ser feita Da cr�vemo� dat.a venta, o se-

tívos e na apresentação de praça pública, através de gumte tr.echo. .

novas soluções pera o pro- pregação democrétíca e. _

"O Diretor �e. Turlsm�
blema brasileiro.

'

nos parlamentos.' (� o dou!?r �arlo Sa,ladl'
Foi também aplaudido Oll, qu� Ja qurs colorir oe

o deputado Seixas Dória. barrac�es das ,favelas. pe
E o sr. Iânío Quadros, ra torné-Ies mals·.turístIcas
que fêz um discurso longo. e chegou _a l'eah�ar a oro

foi constantemente inter- namentaçao do RIO para o

rompido pelos aplausos. carnavel I?a�.sado revelo,u
Disse Iânio : s,ua nove �d�la: o S,r. M�
- Exercerei uma pre- rio Seledlnl quer incluir

sidência humana cristã entre as estrêlas da Ban
sempre pronta a estende; deíra ,Naci�nal. uma rosa,
as mãos a quem quiser que slmbolIza�la o Estado
apertá-la; uma presidência da Guanabara '.
tretemal e Iuere, e carní- Como vêm os Ieltores nem
nharei com Cid Slimpaio a Bandeira Nacional es
como se fôra um irmão

capa às elocubrações do
para a felicidade de Per- Sr. Mário Saladini, paranambuco e felicidade do

o qual reclamamos o Gran-Brasil. Prêmio Nacional de Ori-
Em GaranhuDS ginaJidade.

No Recife no cornlclo
realizado no tradicional
Largo da Paz,. do conhe-
"cido bairro dos Afogados,
nada de anormal ocorreu.

Havia rumores de que os

comunistas e outros adver
sários do governador Cid
Sampaio' :riam permber
-o comícto - mas tais ru
mores näose confirmaram.
E o qu� se viu foi um cir
cunspecto, como o mino
Marcondes Ferraz,se c()m
fundir com os "poeiras"
- nome com que os p�r
nambucanos designam, de
longa data, os trdbalha-
dores em g-eral - para Em Garanhuns houve _----�-------------�""""':
colaborar na distribuição I uma importanre reuniäo, à
de flâmulas e vassourinhas. qual compareceram o de-

.

putado Murilo Costa Rêg-oOutro ponto a assinalar (PTB); os srs. José Flo
durante cêrca de cinco rêncio da Silva, presidenl�
minutos, ao final do vee- do direlório do PDC; EU,
mente discurso do gover- sio Alves Pinto do PSD,nador Cid Sampaio, o po- Francisco Nogueira, pre
vo bateu palmas sem parar. sidenle do diretório local
Na praça e no paldnque, da UDN e vice-presidentetodos batiam palmas não da UDN estadual; e o sr.
se ouvindo, quàse. suas Godofredo Barros, presiúltimas palavras. E estas dente dn diretório do PTB.
palavras foram: Todos deram a Jâqjo
- Jânio Quadros, nós Quadros o seu apôio in- =---------------------...:

marcharemos com a sua condicional.

Ministério da Guerra
III EXÉRCITO 5a- R M.

\
16a. C. R 5a. D. R.

Junta de Alistamento Mililar de JoraguA do Sul

1 - Deverão comparecer nesta Repá:ttição às
8 horas do, diâ 7" do corrente mês, a fim de, sà
guirem destino, os seguintes convocados da classe
de 1941:

Alcides Pasqualini de Oliveira, filho de Aluisio
e Diva P. de Oliveira; Alex Lemke, filho de Ervino
e Adele Spredemann Lemke; Alfredo Ir[.ueger, filho
de Guilherm'e s Ernestina Krueger; Arnoldo Toewê, .....-------.---.

fi}ho de Ar tur fi Agnes Ge ssner ' ToeWe; Alv ino �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gesser, filho de Gabriel e Maria Gesser; ClaUdio
Galotti, filho 'de Egidio e Domitilia GaloUi; Geral-

,

do Porath, filho de Alfredo 'e Marta Rasweiler Po,,;
rath: Geraldo Strelow, filho de Adolfo' e H\lda
StreÍow; Heinz HaneQlann, filho de Ervino e Hilda
Hanemann; José Demathé, filho de Cirilo e Sofia
Demathé; Rolf Georg, filho de Oto Georg e Elsa

'

Georg' ,Rolf Marquardt, filho de Alfredo e Eroa
Marqu'ardt; Rudolfo Vasel Zimermanll, filho de
Fernando Zimerinann e Olga Vasel; Victor Degas
pari, filho de Antônio e Adelina Degaspari;
Humberto Mueller, filho de Helmut e Renate Kretz
Mueller; Oscar Krüger, filho de Carlos e Bertha
Krüger. Li

Jaraguá do Sul, 1°. de junho de 1960.
Mímoel r:arvalho Lopes, Cap. DeI. 5a. D. R.

Jânio em Pernambuco:
marcha triunfal para
'a Presidência

Aplauso a Cid

I Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôàs N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica· geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partof Diathermia Ondas çurtas "e' Ultra-cur�as
Indutotermia - Bisturi-détricó . Electro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis..

Auxiliar de
,Escritório

Precisa-se com urgência, no

ESCRITÓRIO FISCHER

Rua Mar. Deodoro' - n! cidade

Faleceu dia 23 de maio,
em Blumenau, onde nesí
dia hã longos anos o ben
quisto cidadão sr. dr. An
tonío Hafner, conhecido
a b a I i e a d o médico-cirur
gião e figura de real pro
leção nos circulos cíennü
cos blumenauenses.
O sr. dr. Antonio Haf

ner, que era natural da
Alemanha, veio p a r a o

Brasil, dedicando-se com

reconhecida dedicação e

habilidade a sua nobre pro
fissão, revelando-se como
um dos expoentes médi
cos da nosse' região, quer
pela sua cepecidede, quer,
pela sua bondade.
por longo ternpo dirigiu

o Hospital Santa Cetertna
e atualmente, ocupava a

direção médica da Mater
nidade Elsberth Koehler.
A morte do benquisto

cirurgião repercutiu dolo
rOSi1mente no seio da so
ciedade blumenauense.

Declaração
Declgramos, para os devidos fins, que

foi perdido um Certificado de Propriedade
de uma Limousine Chevrolet, ano 1937,
chapa 2-62-46, de Jaraguá do Sul, de pro
priedade da COMUNIDADE EVANG�LICA
LUTHERANA, ficando o mesmo sem valor
para quem o encontrou.

Jara2uá do Sul, 3 de Junho de 1960.

A Diretoria da
COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTHERANA

Negócio de Ocasião
Vende-se um terreno em Ibirama, haven

do 2 casas e diversos ranchos, tudo em per
feito estado. O t er r e n o tem uma área de
240.961 m2.. havendo 2 Klm de distância da

. cidade de lbirama.

As informações poderão ser felta3' direta·
mente com o sr. Roland Seifert, ou. (ambém
com o sr. Eri'ch Gruner Rua Domingos da No·
va - Jaraguá do Sul.

9lNADIO'L
e indicado

DOI ,caeos de
," fraqileza. pali-
\ d�, m&gI'eZM'.

fastio.
Em lIua fó,.

mula e D t r a D'

Vanadatu . d e

,s6dio. 'Ucitioa, Glicerof08ratolt
'Pepêina. noz di) Cola. et.c. de
ação proota e eficaz Doa C81!C8

de fl'$qUeIB e' oeuraatenias. Van.
4löl ê iodicado para homena. mu
�Iherea e criaoças, lIendo euB fór
mula licenciada pela Satide 'Pu
ltIica.

•

CO:v1rrÉ MUNICIPAL DE EXTENSÃO: Deverà
re'tinir-se na próxima 4a -. feira, dia 15 de junho cor

rente, ás 3 horas da tarde, no Salão Nobre da Escola
Jaraguá, o C.M.E. (Comité Municipal de Extensão).
Será a primeira vez que êle se reunira em nossa

cidade, daí a Importeneta que se está dando a-clteda
Reunião. O CME é constituído de representantes de
lavradores, de donas de casa, moradores das locali
dades onde o Serviso de Extensão realiza um trabalho
ou pensa realizá-lo, através do Escritorio Local da
ACARESC. Do CME fazem parte também as auto-'
ridades convidadas tais como o Juiz, o Prefeito,
Presidente da Câmara de Vereadores, Coletores,
Presidentes das Ässociações (Rural;' Comercial,
Industrtel), .lnspetor Escolar, Protessores, comerciantes
e outras pessôes díreta ou indiretamente ínreressados
no trabalho de Extensão. Na citada Reunião, deverão
ser apresentados' não só os problemas de Agricultura
ê Economia Doméstica, como os relacionados dire
tamente com a Comunidade, tais como: ,estri'ldas,
pontes. luz, escolas, etc. - Nessa oportunidade, então
tais problemas passarão a ser considerados no Pro
grama de Trabalhos do Eséritório Local em elabo
ração para o ano agricola 1960{1961, iniciado a 1".
de junho. Nas chamadas Reuniões de Comunidade
realizadas em .várias localidades do Mnnicipio, foram
escolhidos os representantes á Reuntäo do CME. São
os seguintes: De jaraguàzinho: os senhores José
Weiler, João Gascho, .Aloisi Schmidt, Leopoldo
Schwartz, João Weiler e as senhoras Adélia Gascho,
Ana Weiler e Catarina Schmidt ; de Jaraguá Afro: os
lavradores Afonso Krenke, Hilário Tissi, Henrique
Reinke, Afonso Nino, Leopoldo Panstein e Arthur
Kannernberg. De Berra do Rio Cerro: os Iavradoree
José Papp, Silvio ßortollnl, Pedro Gerent, José Rosá,
Francteco Lesconlcz, Clemente Pradi, Alvaro Piazerd
Iit Faustino Girola e ae donas de casa: Verônica
Natália ôatler, Ana Bortolini, Leonilda Rengel, Alma
Manfrini, lulta Papp, Elze Gíeeí e Verônica Rosu.

De Nereu Ramos: OtaviaDo Tissi, Cyrilo Huber,
Alberto Murara, Mariano Gadoti, Lino Piazera, e

Paulo PedroU e as senhorös Tecla ijuber e Lídia
Murarll; de Ilha da Figueira: os senßores Alberto
Cexler, Victor Xavier, Antomo Bernardo Schimidt e
Gabriel Oexler, e as senhoras Maria Pelence e Ber-
tolina Pereira; de lrlJpocuzinho: os lavradores Hono
rato BortoUni, Villi Jordan, Brico Vogel, José Moreira
Francisco Panstein, Raulino Gomes de Oliveira,
David Moreira, José Moreira e Veroer Jahll e as
senhoras Hilda Hackparth, Anitô Jahn, Luiza de
Araujo e Gisela Vorel. B de 3 Rios do Norte-3 Rios
do Sul os lavradores Waldo Krutch, Alex Lafin e

e Helmuth Wag-encknecht e as dODas de casa Hediwg
Klitzke, Helga Grützmacher e Amélia Schwarlz.

Devidb a importancia dos mais variados
problemas que atingem essas localidades, espera-se ,

uma excelente Reunião através da qual o Escritório
Local da ACARESC esporá as bases principais do

I Programa Dara o ano agrícola 1960{1961-
ACABESC

SERViÇO DE EX-C�NSÀO RURAL
ESCIUTÓRIO LOCAL DE JARAOUÁ DO SUL '

(

t' Hgradl!eiml!nto \

Adele Stein Fucks, Ericka Maria
Fucks, e LisoloUe Fucks, agradecem a todos
os que acompanharam o f é r e t r o de seu

espôs() e pai Augusto Fucks.
Agradecem" por intermédio deste em

especial 8 Familia Kotz e Da. Adele Leidroth.

Oorupá, 1. de junho de 1960.

, ()

Participaçã� ..

A Empresa de Eletricidade de Hansa
Voss & Cia., comunica a todos os seus ami
gos. e consumidores, o falecimento de seu

sócio - gerente,

Snr.' Augusto Fucks
ocorrido na .cidade 'de Corupá dia 1°. de

junho de 1960.

......__1 .

ç::::::::::::::::::::::::====:::::::::===:::===:::==:::::::::===:::�í: ::
ii CIfDit�a de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta HII ::

ii DO .R� ....IIi•••111 j!II MODBRNA E PRIMOROSAMENTB INSTALADA li
II A melhor aparelhada em Santa Catarina, !i
li Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" , iiII . .

E
..

II.
- J ,O I N V I L - H

�:::::::::::=:::::::::::::::::::::.:::::::,:::=:::::::::::::::::::::::=:::=:,:::::=--::::::::::::=::.:{/
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GOVÊRNO e POVO precisam VÊR)e SENTIR a tua
capacidade realizadora, o teu sacrifício em beneficio
da coletividade. Exponha teus produtos. Eles' são o

diploma do teu esforço.

A 7a.
\

Exposição, da Associação Rural ajudará em fazer·te' conhecido junto dos teus governantes.
ÊLES RRECISAM, AJUDAR VOCÊ

,

f::=====:=======-==:::::=====:::=7::::::::)\ Jânio rebate as criticas
!! Günther W. Gosch" contra a atitude de Cid
II ENGENHAR IA CIVIL II oil

MUROS PRÉ _ FABRICADOS fi' sr. Jãnio Quadros rebateu, ao passar

II II pelo Rio de volta de Pernambuco, as criticas
II INDÚSTRIA DE CALQADOS Ilr feitas ao governador Cid Sampaio, por ter

II Informações :
GO S C H I R MÃO S S/A· I

entrado em s� compan�a á Pr�idência
I,· er, Frederico Moeller II '_ Se êle estivesse em dísse que Ignora o pro-

sr. Hermann Schütze II campo oposto ao meu, palado acôrdo com o sr,

IL J) asseguro. não sofreria João Goulart.
.�=:::=::::::==-:==::::::=:::=====-:- êsses reparos. O que há _ Não exammo o caso

�'!!!!!!! �_. é que o se, Cid Sampaio porque dêle não tive
• está em condições de conhecimento, anterior-

M U O A S aparecer perante o povo, mente, e porque não dis
para sustentar. Os gover- cuto hipóteses com a
nadores que se sentirem imprensa.
nas mesmas condíçoes Y'que o façam. Ilae.
Acentou, ainda, ser ês- Sôbre sua viagem, acha

te um direito legitimo do que Pernambuco falará
chefe do Executivo per- melhor e que vencerá
nanbucano. no interior e no Recife.'

Ipolo do PR O sr. Jänio Quadros
O sr. Jânio Quadr08 condenou uma rádio go

disse que estava em Ca- vernísta que anuneíou
ruaru quando soube da ter sido êle recebido com

sua vitória na conveção vaias e pedradas, "con
do Partido Republicano. fundindo quilos e quilos
_ Recebi exultante o de confete com pedras".

apoio do PR. tendo em Afi�mou qué aconse!ha
vísta o seu passado de a radio a manter padroes
lutas eívícas, o alto con - minimos de decencia

.

e

teudo do seu nacíonalis- ética quando informa o

!Jeçam Carälo-
mo, inspirado pela figura povo brasileiro.

go Ilustrado imperecível de Artur I Pelo' menos, como res

Bernardes, e a sua larga peito a êsae veículos de
Leopoldu Seidel experiência polítíco.ad- cultura e informações.

ministrativa .

O candidàto popular ------.----
••Iiiõii • assinalou que "tudo isso

e indispensável ao futuro
govêrno que presidirei".
E que estendia, fraternal,
mente, a mão a todos os

perrlstas, "para que [un
tos nos empenhemos na
obra de construção da IPátria".
Perguntado se espera- Fósforo, Cálcio, Arsemato

va pela vitoria na con- e Vanadato de s ó d i o

venção, disse que, como TOllco dos convalescentes
todo candidato, sempre a '

tem como certa. Tonico �os desnutridos �
,

Mas não tinha dú
, vida8°que ela refletiu os

�-======= = iiiõõiõ =...... sentimentos das bases
__ .

._= = ::.,
dos partidos, isto é, do

if-----,
-----------. -----

---'--'1 próprio povo. Não estra-

i! lTh10>0 lEm>llrI8I lU' A lTTfM A NN II nha, assim, a sua expres-
li lUI11\. 11\. ltJ 1&.BHU J.Vll.8\ru.� li são numérica.
li JI
:1 nllDICO CIBURGIAO li IgDora:!

I II

H Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I! O sr. Jânio
!i I'ii sida...les de Col,Ónia (Alemanha) e Pôrto A legre I _, __ .

....I li � I- T'...------·-·-···------ •••--------._..,

ii II !! ii

fRe;;���Õ�-vi;õ�i;lll CIRUOO:.ga .�:.;�B!!:��..::::ÇAS
B

II II �r. Guino Fernanno Fi�c�er II
" . , II :, . li li Cirurgião Dentista !!
:1' DE II !I Consultório e residência: II' .1,1. fi

II II a 11 IS E I( ,. II..• ii !l. Tel. 244 - Rua, Preso Epitácio Pessõa, 405 1111 Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X II
li Av. Marechal Daodoro, 173 -) Fone, 315 ii;1 CONSULTAS: II 1'11 Consultório: pRU� .Arfu� MEüller� no� td42.. ' _

ii
ii

.

JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina iI li Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas i! roxlmo a slaçao KO OVlaria. jj
!I II n Pela tarde: das 14 �/2 .ás 17 1/2 horas' II 'b::::::=:::::::::�::::::=:::::::::=:::.:::::::::::::=::::::=::::::::::::=:::i.:
:: II i! Atende chamado� tambe� à Noite Illi ii �I

. ,. .r-.t.=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::=====:-':::::::::::-':::::::=:::::::::Y....H II .!'o..__� •__•__• • _'';
íi I'

--.. '- ---------.-------------------.----=-" .. ..

., :, ii H

II II rir=:="GUllfd@=?=G-ascnWlll (�IM,��A ii
iii' ,ri! II II 9,5 pés - policolorido -1960 II

II

.

Cirurgião - DeatistA ii II .;�,;. 11
,

I'l I! II ii . lOTHAR SO,NNENHOHl ii
-Hub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu

I'. ii CLíNICA _ PRÓTESE CIRURGIA II i! A,. Manc�al Dlodoroda fOD5Ica,84,la ii1 '. ,I. ii JAIASuÁ Dil SUL fit. di Stil. COlOriDa li
.

- Jeeps - Tratores de esteira, e Pneu. IIIii' ',i II' ii�! .; _' ,..
'

'

'ii Av. Marechal Deodoro, 58� _ JAR�OUÁ DO SUL I! ,li ,.
.

' "I li'I FmanClados para 3 anos. Pronta, Entrega II II ' Defronte a IgreJa Matriz iIII·. liti ,II '!
.

nIL' ...)}�::::_.::::-.:::::::::::=====:::==:::=:::==:::::::::=::::::::::::�====::{l �::=::::.::=======:::==::::::==:::===:e..:.:;:=::;::::===:::::::::=:::==::::r- �,_====:::===:::=::::::=:::::==:::::::::=::::::.::=:::::===::::::=_.,
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Eleições
(Continuação da Ia. pAgina)

,

estão: todos .ns partidos polítíeos, dela devem
participar todos os partidos polítícos que tenham
realmente Interesse. pelo seu Municipio, dela
devem cerrar fileiras todos os homens de bem,
para que por "inteiro" sejamos um Municipio
forte, sem olhar ao maior ou menor número de

participação de . cada partido politico ,e seus

eventuais ou temporários representantes nos

Iegislatívoa e executivos.

Melhor do que nos podem responder os es

tabelecimentos de ensino, 08 jardins da Infância,
os hospítaís, as entidades classístas da lavoura,
as entidades de prevenção, proteção e assistên
cia soclaís, que anualmente recebem vistosas
comunicações de ajudas, auxílios, subvenções e

que outras nomenclaturas tenham, mas que pou
cas vezes vêm a liberação das verbas orçamen
tárias. É porque não temos eleitorado para pezar
na balauça, do acerto, do ajuste que de tempos
em .empos temos para com 08 nOS80S homens
públicos, escolhendoos em memoráveis pleitos

.

eleitorais. No n0880 patriótico entusiasmo n08

deixamos arrastar e votamos. Mas sabemos de
antemão que nada representamos como coletivi
dade que possa exigir. Por isso somos nÓ8, cida
dãos' [araguaenses, em parte culpados pela
dlsplíscêncía com que encaramos o problema do

eleitor. Nossas escolas não recebem gabinetes
de fisica e de química, porque não temos fôrça

. eleitoral junto de quem pleiteamos. Novos edi
fícios escolares deixam de ser construidos,
porque somos muito cômodos dentro do nosso

espíríto público e não procuramos aumentar o

eleitorado. Jardins de infâncias, entidades assis
tenciais, aost necessitados, aos adultos, e à
infância, não vêm de ha muito recursos para
construir, para comprar mantimentos e roupas,
para contratar médicos, dentistas e enfermeiras,
porque cruzamos os braços ante a realidade

presente, de que quem tem eleitores têm recur

sos. Quem não têm que se líxe. Reclamamos e

reclamamos em vão, porque as nossas palavras
,tambem não têm "expressão", por maís altas que
sejam ditas. O eleitorado e só ele poderá resolver
a situação [araguaense, A inscrição se transfor-

marä num pequeno retangulo de papel com uma

fotografia colada. E esse papel é de transcen
dental importância para a vida politica. pública
e privada de nossae entidades. Esse pape] que
se chama titulo eleitoral, por maís frágil que se

apresente, .poderá conter um· gigante a apontar
aos seus governantes· o dedo ameaçador e

obrigá-los no cumprimento do seu dever. Por
isso nioguem deverá perder a oportunidade de
se tornar útil a sua terra, qUe têm data marcada

para o dia 24 de Junho. Inscreva-se eleitor, vote
conscientemente. Não barganhe o teu voto, nem
o troque ou\ venda, porque dentro de sua fragi
lidade fisica'é a arma mais poderosa do povo se

" exprimir em sua vontade. Por ieso se diz com

acerto que. o povo tem o. governo que ele quer.

EVI SINSVAL

•

MILHÕES

FrutJferas e

II PEIIOAS la USADO co.
•• RESUlTADO o ....W

DEJlUlATIYI

ELIXIR 914
• SIfIUS AlMA 11111 IIUIIS.
o Pl............ o CoraçAo. •
.......... " Pul..... • P...
Prodaa Gor" Ouoe. .........
...... C.... lr Qu.. de Caba-
............ Abortos.

ec......�
.coaa. o popgl.r depurativo

ELIXIR 914
� .. erp.s.nto. Acre"..
... COM.... 1te6t, Aprovado c0-

MO luudllal '"' tratwnento da SI
pfUS. REUMATISMO da me.

•• orl.... p.l.o O. N S. P.

OrnamenÚJ/s

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiselroe, Maci
eiras, Iabotice
beiras, ele. Ro
seiras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

EICELEIT&S
ELE.�IITOs TOIICOS

�A�llUt�nl
Dr. fernan�o ß. ipringmann·

CIRURGIA DO ESTÖMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS,
CIRURGIA DE SENHORAS.

CONTêM·'

Diaphtlco Preclce do Calcar Das senhoras

C o n sul t 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. '_ Fone, 384. Os Pálidos, Depauperados,

Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças La

qufticas, receberão a to

ni±icaçã� geral do orga-
Olsmo com o

§al1Dlgll1le IDlo�
Quadros � _

/
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CORREIO DO POVO
;.1 .:

�epart��ento ��CiOD�, ,de;: '���I��!�H�,�,�n��'������_!��"��IS�bia .. qu�� •.

"

, Endemías Rurais:.�, '.'..; IDlro OOllllrnn� IZlIrrdo �e .A\zeve�o I�.'_:_N� �.s��"r.���iO;�
�I�?UNSCRI.ÇAO SA�T.A ?�rA,RINAI II AIHIGGAIHt II B B:��",t�mplo, católico do

Altvldades, no 1°_ Trimestre de 1960
" IIII

� r • ,II - Em Londres foi cria-
. , .

'.
'

.

ti'l da Uma comissão especialCAMPANHA CONTRA A MALÁRIA
.. Oom escritório nésta cidade à Av, I Ma rechal Deodoro II. pare selecíonar filmes des-

Visitas domiciliares a procura de casos III, "; '1 tlnados às crianças.
de malânia

.
130,535 IR

da Fonseca 'n", 122, para melhor servir seus c I i e n t es;
I

- Exrstem nos Estados
Lâminas colhidas e examinada!:!.. 9.715.11 mantêm estreito intercâmbio [udiciãrio com os Escrítõrios Unidos 39.509.508 cerölt-
Casos de malária positivados por Laberat. 1.797 "1'1' Iii coso

'

Número de pessôas medicadas.
.

, 8.644
..

de Advogacia DR. HERÇILIO ALEXANDRE DA LUZ, III - Em Nove York.El.là.,
Anti-maläricos coasumidoa (comprimídos) 33.941,25 111'1'1 com séde em Joinville .e São, Francisco' do . ßu'Í; está em iii foi inaugurado, no dia, �f)Casas, abrigos .d'e .animais, de,pendêneias:: ' , lfJ de novembro, o Sanruãrlo
externas, etc. .tratadas com DDT �2.606 III condíções de, também, aceitar causas' para aquelas' Oo- ,iii de N

..
S. Imaculada, q,u� é

N°. de veículos empregados (jeeps, ,.,' ilí marcas, sem maiores onus para seus constituintes. m o maior �emplo; catôllcocamionetas e caminhões) 17 III
.

. .'. III
norte-amertcano'

C
'
,

.

(gasolina) .: 22 567 ltrs. 1ii!!II!!E!!E!E!llEEl;liii55ii.liil!ElllEEl�ll�liE!l5ii!$!: I!!!ElUlil!!ilili�'�'lE!!I!E!i!lI!�I!=liSEiEl - O Paraná terá êste
onsumo de combusrível (61eo)' 615 ltrs. ano uma safra de 3 mí-

Quilometros percorridos 92.429 _- Ihões de sacas de feijão.
E S I B '1'

- 'De fevereiro a noven-A ilha de São Francisco do Sul e a localidade mpresa u - ras. eira bro de 1959 o g o v êr no, de São Miguel (Biguaçü) continuam sob o regime de Eletricidade S. A. paulista pavimentou 540de tratamento de suas populações pelo, sal olor O·
quilometeos de estradas dequinada '''método Pinotti' el resultados satisfatõrios. Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sol, rodagem.Os demàis 'municipios (39) e localidades (710) Rio Negrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tljucas e Camboriú .

.
da área sujeita a malária têm suas casas submeti
das, em sua maioria, à aplicação do DDT' e os

doentes tratados com os anti-maláricos usuais.

COMBATE À ANCILOSTOMOSE
·Municipios ·trabalhados
Localidades trabalhadas
.Pessôas tratadas em domicilios
Escolares medicados
Oomprímidos de antihelmínticos gastos
Ferruginosos empregados (comprimidos)
Exames coprolõgicos
Exames positivos
N°. de veículos empregados (jseps)

, (gasolinaConsumo de combustível (61eo
.Quilometros percorridos

COMBATE À HIDATIDOSE

Munícipios trabalhados
Localidades trabalhadas
Reações de Oasoni
Positivas

'

N°. de veículos empregados (jeep)
. (gosolinaConsumo de combustível (6leo

Quilometras' percorridos

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA. FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E

15 FORÇA e demals aparelhos e materiais para

115 Instalações Elétricas.

271 Rua Preso Epitácio Pessôa, 172
3,922 JARAGUA' DO SUL
17.423 �......====......__..........==......=

_

45.682
275
252

2
2832 Urs.

85 UrRo
11.328

Fone: 264
\

VENDE.SE
,

Um Motor Oleo Dircel
15 H.P. marca Slavia ano
de fabricação 1954.
Demais infosmações com

o sr. Egon Hoffmann,
Rio da Lul - Jaraguä do
Sul.

nLiVIA ,ns
CÓLICAS
'UTERINAS

Combate as

[rreqularrcs
___._....-

'

es das fun-
ções penód

cas das senhoras.
É calmante e re·

guiador dessas funções,

�_8!I !Iii! cas88�B!IIa!!Il8B88�
.

Dep!:?i':�el!�����! SUL' I
I

Filmes e Material foto - Apàrelhos e Acessórios.
A pedido. atende a domicilio e tambem

em lo-;aUdades 'rizinhas

(i1jõFffW'8I!IG6SB' ii! cr!l J JI!i !Iii ll!Ib iS ll!Ib@IBiIJ:88�(!J

Dr. Reinoldo Murara
)1 Sociedade de Atiradores

II ADVOGADO" } "PROGRESSO"
Escritório ao lado da Prefeitura J Assembléia G e r a I Extraordinária

JARAGUÁ DO SUL Pelo presente edital, na fórrna estatutária, ficam
convidados os Senhores Sócios pera uma Assembléia

�J)oI'oo__��"'-(!)oo'O'o�_�_Iiho_ar.._(i� Geral Extreordlnéria, a realizar-se no die 14 de lunho
, de J 960, às 20 horas, no Salão Doeríng, à 'Rua

-n
George Czernlewtcz, nesta cidade, pare deliberar
sôbre a seguinre ordem do dia:

. .

1. - Estudo da proposta para locação do salão

Deeri!lg; parecer do conselho fiscal e assinatura do
contraro.; .

2. - Assuntos de Interesse social.
Não havendo número legal, será realizada

Assembléia Geral Exrreordlnéríe, em 2a. convocação,
no dia 15 'de junho de 1960, ludependente de nove

convocação. no mesmo local e hora, quando a

Assembléia funcionará com qualquer número de s.ócios.
, Iareguä do Sul, 9 de junho de 1960.

(ess.) OSWAL:::>O THIEM - Presidente

3
13

448
2
1

1 5fi7 ltrs'l71 ltrs.
6.228

CAMPANHA CONTRA O TRACOMA

Municípios, trabalhados
Postos em ação
Localidades trabalhadas
Prédios visitados (zona rural) \
Pessoas cadastradas (zona rural)
Doentes encontrados
Comparecimentos aos Postos
Casos matriculados de Tracoma
Casos de Conjuntivites
Oasos de Tracoma Clinicamente Curados
Comprimidos de sulfa (gastos)
Vidros de colirio
Bisnagas de antibióticos
Rovamicina (ampôlas) utilizadas

. N°. de veículos utilizados (jeeps)
, (gaeolina([)onsumo de combustível [óleo '

Quilometr os percorridos

6
2

171
3699
19060
2.354

1921712465
• 619

992
124.885

152
8.260
210,5

3
3.723,50 ltrs.

51 ltrs.
14.894

CAMPANHA CONTRA A F E B R E A�iARELA

Vacinação
Municipios trabalhados
Vacinações feitas
N°. de ve ículos utilizados (jeeps).

"

(gasolinaConsumo �e combustIvel [óleo
.

Qúilometros percorridos
'.

Viscerotomia

Postos existentes I

N°. de amostras/de fígado enviadas

DOENÇA DE CHAGAS

InqUéritos sôbre' triatomíneos

'Municipios trabalhados
Localidades trabalhada!,,)
Prédios expurgados

. '-

P6 insetftugo (Piriza) gasto.
N° de \"eículos utilizados (camioneta)
"

" (gasolina .

Consumo de combushv.el (61eo
Quilometras percorridos "

COMBATE À FILAR_IOSE
MuniCípios tràbalhados
-Localidades traba'lhadas
Lâminas colhidas e examinadas pàra
pesquisas de microfilárias

Lâminas positivac .

Comprimido!'!' 'de Hetrazan gastos
Prédios trabalhados .

N°. de veículos. u�ilizadOs (jeep)
.

'.

b
'

I (gasolina
,\

Consumo de com ustIve '(61eo
'.

"Quilometros 'percorridos
.

. ,
.. "

,

.
"

2
6 --

993
154,540 kgs.

�
1.�52 Itrs.
49,5 ltrs.

5.008

Municipios trabalhados 8
Localidades trabalhadas 63
Palestras realizadas

.

68
a) Em escolas ., 50 •• _

Alllnos p'resentes _
1.215

-" .

Professarás presentes 119 II========�===========!I

: b) Ou�rofl agrupamentos 13 Apotheke "Sobulz"
, AssistenteS 149
c) Radiodifusão - .

. 5 JA....... L:1U'" DO �ULEntrevistas' realizadas 69. A.":"_":" �

Conselhos, notas e avisos públicos 70
Cartazes afixados 24 .MepIKA�1ENTE UND PARFÜMERIEN
Folhetos distribtlidos 60 Das� Symbol de'r Rechtschaffenheit, des.

. Ã 'ch�fia, d'á 'circun'ScriQã� de 'sä'nta 'Catarina Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Si�
do ·D.N.E.'Ru:"está a ca�go do sr. Dr. Mário' d,e Oli· am besten zu·den gering'8kn, Preisen bedient.
veira Ferreira" corq séde em Florian6polis.·,

,,'1.,\
•

3
9.696

s
950 ltrs.
17 ltrs.
3.800

35
5

NA FALTA DE
•

�PPETITE

Magresa
Cançaco
Pallicea
Fraqueza

É iDdilpeoaa•.a
o �o do

IODOLIIO
DE ·ORH

���
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

4.225
11

5042,50
939

1
1 040 Itrs,
11,5 Urs.

4.160

EDUGAQÃ0 SANITÁRIA

_ avQl,�Mie. filha-..·�_',
"Todàs deveio'. usar;��'>

,

, 'a'FlUIà-SEDATlNA�:!#:;��

FÄRMAGIA NOVA
de ROBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus artí

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
���

r .

Adele Stein Fucks, Erika Mar.ia Fucks
und Liselotte Fucks, danken allen denen die
Blumen und Karten sandten sowie fller die

, BegleItllng zur letzten Ru�stätte, ihres Gat·
tin und Vater,

Augusto Fuc�s
Ga n z besOl;lderen Dank der FamHie

Kotze und Frau Adele Lindroth, fuer ihre
hilfreihen Bemühungen.'

Cgrupá 1 ten. juni 1�60.

t Todesanzeige und
Danksagung
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Paulo Konder Bornhausen',
cand,·dato MEMORÄVEL CONVEN-

.

-

ÇAO EM JOINVILLE
Sábado último realizou' Barreto, Dario Balles,

JAQAOUÃ DO. SUL (SANTA CATARINA). - SÁBADO, NO. 2.088 se .a convenção da UDN Volney Oolaço de Oliveira,
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!''!!!!'!!'!� Joinville D se pa ra escolh li :Alti r Weber d e Me 110.

• n' do candidato ã Prefeitura Secretários de Estado,

COIDO' se ,conta a \histórla
-;

de BRIZ�OLA:
do Sn'1

ß�rd:rr�e ,d30�OOPr���:�eas� :����!�fs�e�een��:������
nctcIonnlísmo � e 'entreguisDlo nRa�ao' vGarl�nbdeem ��r::P���C;:t�� al�t������ :e�O��::udr��esd�e:�t���:

, , completamente. I Estive- dinãrio tribuno, Deputado
Enquete de 10 itens no Rio Gr�Ílde do Sul -' Lott acusado em todos ram presentes ao 'extraor- Padre Godinho que por

J. J f Q I dld t d' O go.ver n ad o � Leorrel dinârio conclave, o Senhor mais de hora e meia
-

- ânio e ango azem dobradinha nos pampas - ua dos can a os a azar ßrtzzole afirmou ontem, ne lrineu Bornhausen, Dr. prendeu a c o m p a-e t a

PORTO �tEGRE ::_ síleíro que -assínou o -govêrno Iederal quando Associação Co m e r c íe l Newton Oarneiro, Presi- massa Jie ouvintes, sendo,
Os ·comitês' Jânío-Jango, acôrdo militar com os .os estrangeiros ,foram que existem 103 mil desern- dente Regional da ,UDN afinal, entusiasticamente

que hoje jâ se espalham Estados Unidos? Lott ... autorizados a pescar nas pregados nq Rio Grande I do Paraná, Deputado aplaudldo pela maneira

pelo Rio Grande do Sul, Jânio... ,'costas do Brasil? Lott ... do Sul, sendo 7 mil, sö- Magalhãas Pinto] candi- brilhante de abordar a

estão distribuindo um 4) Qual o govêrno que Jânío .'.. mente, em Porro Alegre, o dato da UDN ao govêrno realidade presente da,

«teste de nacionalismo», entregou a indústria tar- 7) Quem mandou bus- que representa 10 por cen- de Minas, De p u t a d o poluica brasileira. Os

que se consubstancía em maeêutiea aos amerlca- car no estrangeiro, pre- to da população, Abreu Sodr é, Presidente senhores convencionais
dez perguntas. O volante nos? Lott ... Jãnío , ..

' judicando Volta Redonda, Para justificar o desern- da Assembléia Legislativa escolheram por unanimidalle
.díz : «Lott Iêz parta de 5) Qualo govêrno bra- estrut�ras de aço para prego, o governador íntor- do Estado de São Paulo o sr. Dr. Paulo Konder
um govêrno.' Jânio foi síleíro que entregou a Brasílía ? L�tt ... J�DlO ...

.mou que as grandes lndús- e Deputado Pe. Godinho, Bornhausen ao cargo de -

chefe de outro govêrno. indústria automobilística 8) Quem ímpedíu, no tries do seu Estado esrêo além de deputados esta- Prefeito, tendo a sua

M a r que as respostas ao ímperíalismo Interna- Par�ná, .a march,;, da pro- fechando as p o r tas, por duais catarínenses," nas oração sido delirante
destas respostas. Quem cíonal ? Lott ... Jânio ... duçao dos cafeicultores falta de .matérle prima ce- pessôas doa srs. 'I'upy mente aplaudida.
acertar tôdas elas é um 6) Que m estava no espoliados? Lott... Jânio ... pital e estímulo. ------'---------------'--

'grande pairlöte. Quem 9) Quem estava no g�� TRIGO, I Debem'bargadoracertar 7 respostas é um vêrno quando os amerr-
' .::t

bom brasileiro. Quem não FAß instalará a jato canos, exigiram a trans-j Para Brizzola, o trigo Francisco Tavares
acertar'5 perguntas pre- estação na Bananacap formação das Ierrôvías tem sendo' o grande deses-
cisa COnsultar os .vizt- do govêrno brasileiro em tre da produção gaúcha.
nhos e amigos. 1\s .res- A 'FAB vai instalar, com sociedades anônimas, - No Brasil - afirmou

postas certas acham-sé inauguração já marcada prejudicando a es s a s - já não há sementes de
no verso. pare 10, de junho próximo, f e r r o v i a s e aos seus trigo. pera plentlo, faltando,

1) Qualog o v ê r n o o Serviço de Corríuníca- ferroviários? L o t t ... também, uma política .ede-
brasileiro que assinou o ções da Aeronautica,

I ne Jânio.,. quede e investimentos. Não
a c ô r d o de R o b o r é? Ilha do Bananal O briga- 10) Quem estava no há providência por parre
Lott ..; .. Jânio . . . deiro Iussero

.

Feusto de govêrno federal que as- do Govêrno Federal, es-

2) Qualo govêrno bra- Souza, que de lá vollou, tíxíou a borracha brasí- rendo o produto destinado
Bileiro que deu a ilha apresentou relalório ao mi- leira, com lucros para a desapal'ecer, um a vez

FerDando de Noronha nistro da Aer,onáutica pro- os capitalistas 'estrangei- que o tril!O do Rio Gran
aos americl:lnos? Lott ... pondo a co ns t ru ç ão de ros? Lott •.. Jânio... de do Sul não alcanca
Jânio. . . de uma pisla de pOU50, de A resposta a tôdas as sequer o preço do estran-

3) Qua} o govêrno b�a- 3 mil melros de extensão. perguntas é uma só: Lott. geiro.

.. ,

>\NO XL

p'o v o
11 ne JUNHO Df! 1960

Sobrinho
Com a idade de 87 anos

faleceu día 5 do correu

te, em Flortauópolta, o

desembargador aposen
tado - Francisco 'I'ava
res Sobrinho, tendo os

seus restos mortais sido
dado ,à sepultura no Ce
mitério de Itacorubl, na
capital do Estado. O ilus
tre extinto era progeni
tor do sr. Mário Tavares
da Cunha Mello, Tabelião
em .Jaraguá do Sul e vi
veu durante longo tempo
nesta cidade, ocasião em

que teve oportunidade
de privar da intimidade
do sr. Ange10 Rubini. na
Barrá do Rio Cerro, e de
outros colonizadores de
nossa Comuna, tendo,-se
destacado pelos, serviços
então prestados à coleti-

vidade, o que lhe valeu
jnsta homenagem, dan
do se à ponte que líga a

nossa cidade à Ilha da
Figueira, o nome de Ta
vares Sobrinho. Jaraguä
do Sul não poderia igno
rar os assinalados servi
ços do ilustre e x tin to,
daí a modesta ho.mena
gem deste semanário,
que a mocidade de hoje
ignora. mas que foram
decisivos numa épo.ca re
mota, tornando possivel
o atual progresso do no.s
so Municipio e da nossa

Comarca, À familia en

lutada e, em especial ao
sr. Mário Tavares da Cu
nha Mello "Correio do
Povo" apresenta as suas

sentidas condolências.

"Governar é abrir estradas". Esta frase têm
um significado Iodo especial a Iodos' os homens
públicos que estejam no firme propósito de pro'
mover o progresso das coletividades humanas.
O seu cumprimento, abrindo eSlradas, rasgando
Da mata virgem novos claros para dar passagem
as vialuras da' civilização é acompanhar a velo:'
cidade que o século exige. Que será de um Mu
nicípio sem estradas? Como se locomoverão os

'

homens do inferior� como transportariam as suas

'riquezas para os cen1ros consumidores? Gomo
'poderiam, realizar a exportação de produtos de
fácil delerioração, senão mediante rápido escoa-'

menlo de suas safras, alravés de estradas bem
construídas? Este foi, sem dúvida, a .primeira
preöcupélção da candidatura já viloriósa das
fôrças jaraguaenses - João Lúcio da Costa -.
'abQrdandô co'm muira propriedade a materia em :
seu discurso no dia 22 de Maio último. Soube o

candi'dalo da oposição compreender o significado
das estrad'as; que faltam em nosso Município, em
que' grande parte do interior está isolado, por
falta de 'meios de comunicações adequados. 'A
sua imed'iata realização se, impõe a qualquer
adminisíra(ior qu� não deverá traçar somente as

estradá's' mestres de cada uma das ricas locali
dades de ilOssa terra, como exlendê�las para os

, lados, ligando uma localidade a oUlra, alargando
as estradas velhas e mal conservadas, deitando
no seu leito o môterial que permit.a o Irá�go em

dias, de chuva, realizando pontes e outras óbras
de arte em' caráter definlrivo, afastando, úmto
quanto, possivel, o uso dä madeira em pontes' e
p'ontilhQes que 'a ação, do tempo se encarrega de
destruir 'em poucos meses, onerando os cofres' como agora,' do isolament-o em que vivem no

públicos já abalados com os constantes de�em- imenso interior' esquecido do_s poderes públicos.
bolsos 'üe rlespes.Js inúteis. As estradas são tão De que vale uma estrada, geral, quando pelas
necessárias 'e indispensáveis como o assoalho estradas laterais não se pode chegar a ela, Muira
para as casas. como os' sapatos, para os pés. pirambeira poderia ser cultivada si estradas bôas

conduzissem até lá. Estradas ligam e unem as
Alia-se o útil ao estético e ao higiênico, além do unidades' que compõe o Município, permitem, a
que não, se permanece em atrazo como lantas

, circulação dos bens do ,CO,J1sumo e das pessôas.
outras comunas do Brasil. Nossos produtores de Transformam a, fisionomia da terra em que vi-'
banana verão os seus produtos exportados com vem, porque progride, pOl1que as terras se valo
maior rapidez pelas rodoviás, e ferrovias. "Os ,rizamt porque fixam o homem na terra, porque
produtores de arroz, alcançarão mais fácil os di- melhota seu padrão, de vida. '

,O'IIIIii!'JEliliiiiEi!all!iiiiiil!i!iiielliiiiiiiliSll;;;;;;;;;;,liii5!ii,::=. ''''''''',===''EElIii!i!i!:-!li

versos engenhos e suas vendas diretas aos con- A 'Preocupação do candidato João Lúcio da IF'
','

b'
'.

"

Isumidores espalhados em todo<> Município. Com Costa' encontra aplausos junto dos homens que

I e 'res" (SeI���lU�I���ias,' Imuitas estradas e em bÔas condições, em poucas querem' bem a nossa terra, porque represenla
h

'
\ ,,', ,Male.itas, Tremedeira-

oras sera transpo'sto o terrilório de ponla a uma justa aspiração do homem gue vive no in- Iponla. Não enconlram mais as aluais barréiras ' terior, tão sacrificado pelas constantes manHes- "� OURAM,:-SE RAPIDAMENTE QOM -

_

intransponiveis, os picadões, os caminhos de tações da Datureza, mas, que 'se compens'ará pela "C I' A t·
.. Iroça, as estradas I"'m;ocent""s, os lei' lOS esburr"'cél. f 'I'd d -r f

•

J
-

L' d
'

, ,apsu, as n" Isesonlcasu... u u aCI I a é que o Ira ego o ereceTa. oao !,leio a
dos em QU� nem cflrro de boi podem trafegar.. Costa trilha o caminho que ellCar.Da a esperanQ(J ilJ M inancora" HSerá mais um instrumento de que os colono� se do povo Jaraguaense, Daí porq.ue o eleitorado o..

m,
'

,

podem valer, instrum�nto de comunicação que, conduzirá fi Prefeitura" em '31 de Janeiro de 1;l61,. I
"

,B;m "1'()�a� as Boas ,F�rrná.Clas
� I ,permitirá ascende!:, a passos largos na via do uma' e:;perança que se traduzirá p.m esplêndida' fij'

'

I'progresso. Essas vias fixarão os jovens jara' realidade, em beneficio do povo e ,da grandeza !li
'E u,ni produto ços ,Làtloratórios Ml�ANOORA r
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A tandidatura João Lúcio da Costa I

Inquéritos Degradante
"Rigorosos'· .•. cena de

pugilatoNão se sabe porque, vol
tou à baila o caso do fei,
jão pôdre 'adquirido pela D.omingo último, em

COFAl> - Comisl.ião Fe- Indayal, o cinema local

deral de Abastecimento e despejava a masséI,popular

Prêços _ desenterrados qu� ali fora assiSllr ao

os outos de qualquer ga-
fIlme programàdo, Enquan,

veta onde devem ler sido to o povo sc espalhava nas

atirados.
' várias direções um desta-

códo membro Ja sociedadeA imprensa v o I lo u a

tratar do caso - um caso locàl, sr. Oravio Schmidt,
que já cheira pior do que se entregav.a a conversas

Cl própria podridão do fei-:- com amigos, quando foi

jão - o novas recomen- abo.r9ado por um p.lemento,

dações rigorosas partiram apelidado de "Professor",
de autoridades.

' resuItaodo em consequencia
Acontec�, porém, qu� ri, forre Iroca de palavr_as com

goroso é uma palavrd 'in- abundaOle pa."�adarla, p�n
teirameote desmoralizada I do o sr. OtavIo Schmldt

no Brasil de nossos dias, o s,� contendor "knock

principalmenle quando se
out . O, caso a,c�bou na

refere a inquéritos. Dele�acla d� P�!lcla, onde
Tantos têm sido os "rigo-, a açao .d? advog�do do

rosas" inquérttos manda.. sr. OtavIo Schmld� fez

,dos instaurar e que'jamais' vollar a �a�ma �os a�lm?s.
apresentaram cqnseqijên, A populaçao ftCC,lJ IOdljZ
OidS ,que' � possivel que �ada co�, a allfude do

em futuro próximo os cli. Professor.

cionários mencionem ovo,
cábulo rigoroso como si
nônimo de mentiroso, .fa
lho, ridículo, - de "tapia�
ção" como diria "seu Ma
nuel.

"

"CorI"eio do Povo"
um jornal' a

serviço do ,povo
,
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