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Caravana de Estudantes Visita Jaraguá
,

, ,

escolher os administrado
res públicos que gover
narão a partir de 31 de
Janeiro de 1961.

Barros, acadêmico de
direito; Aluizio Piazza,
3°. anísta clássico; Hum
berto Levi Borges Netto,
e Carlos Au g u s t o

Schmidt, So. anistas de
cíentítíco.
No comíeío realízado

3a. - feira à noite fala
ram 08 srs, Éugênio Vi
tor Schmöckel, presiden
te do Diretório munici
pal da U.D.N.; Mário Tei
xeira Nunes; Murillo Bar
reto de Azevedo, líder
da U.D.N. na Câmara
Municipal; Märnío Fortes
de Barros e João Lúcio
da Costa, candidato ví-

A nota destoante, co

mo não podia deixar de
ser, foi dada pelo sr. CIs
menceau do Amaral, que
agora fantasiado de Pes-

Os moços idealistas
que visitaram Jaraguá do
Sul proclamado S8U8 can

didatos - JÁNlO e IRI·
NEU I

- tiveram como

chefe o acadêmico de di
reito -- Mário Teixeira
Nunes, filho de antigo
udenista residente nesta
cidade e mais os ssguin
tes companheiros: Taba
jara Coelho de Souza.
acadêmico de engenha
ria; Marnio Fortes de

torioso à Prefeitura Mu- sedísta furta côr (não sa

nlcípal de claraluá do be si do Roland ou do
Sul, a 3 de outubro. Mário) resolveu interfe-

Quarta feira, dia 10 do
rir publicamente n ás

coerente, a caravana
orações �os estudantes,

do Movimento Uníversítä-
o que obrigou ao sr. Fra

rio Indedendente JÁNIO- ga a dar u� asculsch!>
IRINEU, viajou para Ma.

no StWre�á�Io da Preteí

fra via Corupá e São
tura Munícípal de Jara

B 't d guá do Sul e que por.en o. o.n e no !Desmo pouco não escapa de umdia realIza!am díversas corretivo pelo seu gesp�lestras sobre seus cano to mal educado Qdidatos. r=: uem
não quer OUVIr as ver-
dades que fique em casa,

Principalmente p a r a

quem já se chamou (que
Deus n061 livre) de ude
nista.

Num dos maiores e mais
vibrantes comícios já rea

lizados nos subúrbios ou

bairros do Rio, lãníoQua
dros, Milton Campos e

Carlos Lacerda receberam,
no Realengo, entusiástica
manifestação popular. E a

vibração da multidão foi

ímpresstonanre, quando
)ânio afirmou que "a nos

sa vitória já esté decreta
da pela vontade do povo
e será esmagadora, do
Norte ao Sul do país". O
ex-governador de São
Paulo, em seu discurso,
expôs o roteiro do seu

programa de govêrno, rea
firmando,

.

entre aplausos,
que Milton e Lacerda são
os seus candidatos, e que
a vitória de ernbos é im
prescindível ao êxito do
que êle pretende realiza}
em benefício do 3rasil e

da Guanabara.

Vela de

Terça feira última, no

período da tarde, proce
dentes de São Francisco
do Sul e Joinville, visi
taram o nosso Município
os Estudantes que- com
põe oMoe imento Univer
sitärto Independente de
Santa Catarina, tendo
realizado à noite um co

micio relâmpago na 'pra
ça da Estação, a que
compareceu grande mas

sa popular. Segundo S9

recorda, a mocidade es

tudiosa -do nosso Estado
decidiu-se pelas candida
turas de Jânio Quadros
para a Presidência 'da
República e Irineu Bor
nhausen para governador I

do Estado, independente

JA-
.

M-IIde quaisquer ligações par- an 1o. Ion etídärias, mesmo porque
o pr6prio movimento uni-
versitärío é composto de

1 destudantes filiados a vá ac ama oSrios partidos políticos.
.

Os jovens estudantes
abandonaram os bancos
academicos para integrar
se no movimento político
que se processa em todo
o país para conclamar o

povo a qU8 sufraguem
os seus. candidatos pre
feridos para maior grau
deza da terra brasileira-

O Movimento vêm des
pertando desusado ints
resse pelas. localidades
onde passam, transfor
mando as suas pregações
em grande êxito, quer
realizando debates polí
ticos (como em São Fran
cisco do Sul), quer reali
zando palestras radiofô·
nicas (como em Joinville),
quer realizando comícios
relâmpagos (como em Ja'
raguá de 8u1).
A mocidade participa

ativamente da· vUa polí-
,tica da Na,ção e do Es
tadO, notadamente nes

ses meses finais de cam

panha, quando toda· a

ôpinião pública se mobi
liza e se prepara para

o comício foi realizado
à noite, na Praça Padre
Miguel, em Realengo, que
se apresentava como em

"-

cera
Compreende-se que as

últimas bravatas do sr.

Lott ("a eleição de Jânio
poderia trazer a guerra
civil") tenham causado in
dignação a muitos. Afinal,
êste . é um país sério e

não . uma republiqueta
qualquer, se bem que ain
da com seus desajusta
mentos qua, inclusive, ex
plicam os Lottes. O que
nos parece exagêro é dar
se ao sr. Lott uma impor
tância que êle não tem e

que, coitado, busca deses
peradamsnts, até no re

curso, entre ingênuo e

primitivo, do "falem mal,
mas falem de mim".

Ora, não é realista isso
de enxergar "implicações
militares" ou "perigos"
nas ameaças do sr. LaU.
De fato, por cinco anos,
êle foi bicho-tutu neste
país, fêz e desfêz presi
dentes, pôs. dispôs e des
compôs. Tinha fôrça, ti
nha tropa, tinha espada.
Hoje s6 tem o vício do
cachimbo. Qua, como se

sabe, não dá nem para
sustentar sua aguada can

didatura, o que torna
. (Continua na última página)

Lacerda
Realengoem

dia de festa nacional, tôda
iluminada, sob o bombar
deio de foguetes, enquanto
clarins e outros instru
mentos musicais entoavam
hinos de vitória. 00 meio
da' multidão, subiam ba
Iões coloridos, de borre
cha, e viam-se caminhões
de diversos Comitês de
apoio aos candlderos po
pulares servindo de pa
Ianque pare seus correlí
gionários.Num dêles,como
nora de destaque e bas
tante aplaudidas, moças e

senhoras do Comitê Pe
minino do Méier compa
receram vestidas igual,
com letras vermelhas nas

blusas brancas, formando,
o conjunto, o nome de
"Carlos Lacerda".

Fala Jânio
lânlo filiou, tendo ao

lado dona Eloé, sua mUG

lher, e sua filha "Tutu".
Apontou como obietivos

do seu govêrno a assis
tência à criança e à edu
cação, pois "não há riqueza
que se compare à criança,
nem é possível uma grende
potência à base da igun-
rêncle".

'

É a favor da entrega
das Caixas de Aposenta
doria e Pensões e dos
Institutos aos contribuin
tes, "uma vez que li pre
vidência social não pode
pertencer a grupos políti
cos nem a indivíduos".
Seu govêrno dará plena

liberdade aos sindicatos,
"pois êles são invioláveis,
representam a fortaleza dos
operáriOS e nêles nem

mesmo o presidente da
Re::>ública deve entrar sem

ser convidado pelos tra

balhadores".
Disse que é pelo enco·

rajamento à industrializa-

ção, "mas que se obrigue
o capital a ficar no pafs,
e não como agora, que
um falso desenvolvimento
exporta as nossas divisas".

ParaDa' É também pelo crédito ao

pequeno lavrador.
Para a Guanabara, êle

Rio - Deverão ser en- em troca do acêrvo da feita, recentemente a anunciou um programà
tregues ao tráfego· den- U s i n a Hidrelétrica do Curitiba pelo e(lg_ Ro- especial, com assistência
tro de' 120 dias, a contar Marumbi, atualmente em saldo de Melo Leitão, da União, para os proble
do dia 6 de junho último, construçãó e cujo tér presidente da RFF. Na I mas de transporte (prin.
os primeiros 40 quilôme· mino deverá ocorrer até quela capital, o titular cipalmente o suburbano),
tros da Estrada de Ferro 30 de dezembro de 1960, da Rêde manteve con-

I abastecimento, rêde dágua,
Central do Paraná, recen· segundo o mesmo docu· tatos com os engs. esgotos, reapareJhamento
temente incorporada ao mento. (__, Angelo Lopes, da RVPSC; àos hospitais e criação
patrimônio ,da RFF. O Renan Ramos, diretor da de escolas profissionais.
citado trech'J liga as ci- Prevê, ainda, o con- EFCP, bem como os Referiu-se a M i I ton
dades de Apucarana e vênio a ent.rega ao secretários da, Fazenda Campos e a Carlos La
Araruva e será utilizado tráfego de mais de 85 e o Consultor Geral do cerda como· "os meu6

no tráfego de mercado· km da ferrovia no trecho Estado, Srs. João Ribeiro candidatos" e ressaltou a

rias. Ponta Grossa - Ipfranga, Junior e Nelson l.ins de importância de que o povo
Essa d e,t e rm i n a ç ã o, até o dia 31 de janeiro Albuquerque, respecti 08 eleja para complemen-

contida no convênio as· de 1961. ' vamente. taQ-ão do seu programa
sinado no principio· do Dentro de 120 dias, de govêrno.
mês passado entre a Os têrmos do doeu- deverão ser assinados os .

'_ ,

Rêde Ferroviária Fede· mento foram leva,dos ao documentos definItivos M 11 ton

ral e o ERtado do Para� conhecimento das suto,-,
da permuta estabelecida Consagrado pelos calo-

ná, prevê a incorporação I ridades do Govêrno do entre o Estado do Para- rosos aplausos da mulli

da citada ferrovia RFF Paraná, durant�, a visita ná e a diretoria da RFF. dão, o senador Milton

Iânío, que estava com

programa marcado na te

levisão, falou antes de
Milton Campos e Carlos
Lacerda, retirando-se, logo
depois, nos braços da
mul:idão.

Gorrerá dentro de. 90 dias
Primei.co Trem da Central do

I

Encerrando o comício,
numa apoteose, Carlos
Lacerda disse ter orgulho
de, "até agore, dos can

\.
didaros que se apresenta
ram ao govêrno da Gua
nabara, sou o único que
apresenta ao elelrorado
um programa e um plano
de govêrno".
Depois de criticar o

abandono em 'que o go
vêrno federal deixou o Rio,
"quando fugiu para Bra
sília", Lacerda afirmou que
"aceitaremos o desafio e,

_ amorosamente, devotada.
mente, reconstruiremos a

cidade abandonada, sem

contar com milagres ou'

passes de mágica, mas

com a honradez e a de
dicação�·.
E, ainda falando sôbre

Brasília:
"A Caixa Ecõnômica

fechou sua Carteira Hipo
tecárid, porque desviou
seu dinheiro para Brdsí.
lia. Quem, quiser ver on

de está o dinheiro da eco

do outra vitória não tivés- nomid dos cariocas, vá- i,l

semos, bastaria para a Br�sília e o,encontrará,no
nossa satisfação êste es- meIo do P<?, transforma

petáculo, do povo na pra- do em 'palaclos; quem qui
ça pública manifestando ser saber onde estão as

livremente'a sua opinião escolas que faltam no Rio,.
como resultado de um� vá a Brasília, que tem

conquista para a qual de- mais escolas que crian·
mos nossa modesta con - ças: lá, também, há mais

tribuição. O que é neces- leit.os de hospitais que,
sário entretanto é que doentes; mas quem quiser
poss�Ihos dar ad regime enc�nt�ar o presi?ente da

aquêle conteúdo que lhe RepublIca, nao va a Bra
falia para irmanar os bra- sília, pOis lá há mais pa'
sileiros. É necessário que lácios que presidente".
os direitos do homem se- A seguir, o candidato
jam cumpridos e executa· popular ao govêrno da
dos neste país". (Continua na última páginll:)

Campos, a seguir, disse
que o regirne democrático
só estará consolidado no
Bresll "quando houver um
tratamento igualitário pera
as duas parles em que
está atualmente dividido
o povo bràsileiro; a dos
gozadores e a da multi
dão que trabalha, luta e

sofre",
Acrescentou: "A liber

dade no Brasil sempre
encontrou entre um dos
seus batalhadores e, quan-

E mais: "Com Iãnto na

Presidência, respondendo
por êle a sua experiência
em S. Paulo, e Carlos
Lacerda no govêrno, da
Guanabara, vigiando e

construindo pela popula
ção carioca, a 3 de outu
bro colocaremos o Brasil
no seu grande futuro",

Lacerda
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[raguá 40 Sul, Estado de '''Aconteceu'' domingo a noite, nos salões do C.A. Bae-
TAROICIO DE ,\ Santa Catarina, Brasil. pendi, a festa de aniversário do [ovem Milton Stánge. Eesta

OLIVEIRA MOTTA 'faz saber que comparece- cODstituidà em completo sucesso, regada a bebidas e doces
ram no cartório exibindo os gostosos (obra da Marilla K. e da dona ERNA, naturalmente).

Transcorre no próximo documentos exigidos pela lei Compareceu quase toda a .ala moça da vida social e espor-
dia 15 mais uma data na- f' d h bili ,tiva dacídade. N�)lU-se a presença dos pares: Ivo (Ameeí-'a im e se a uitarern para cano) e Margit; ,1a1ro e Suely; Milton M. e Evanir e outros.
talícia do distinto cidadão casar-se: ' A Marlene estava elegantíssima e dançava muito (por amí-
sr. 'I'arcícío de Oliveira sade) com o Hamilton. A Aidil comia seguidamente empadas
Motta, nesta 'c i da d e. 'Edital n. 4,890, de 3-860 dizendo -que era centra febre "rolfeanal', também denomina-

Fazem anos amanhã: C
.

d Povo cumnri ,da de saudade, Flearnos sabendo porque a Dulce é tão amí-
orreio o ovo cumpri- Eugenio Jungton e ga da Valdéte, motivo: Hélio. E por falar em Valdéte, como

_ O sr. Estefano Meier, manta o dtstiuto aniver- Erna Krutsch estava bonita... A Janéte, apesar de sua símples-presença
residente em Estrada Ha'- sartante com votos de

Ele, brasíleíro, solteiro,
ser umraeontecímento nas festas que vai, por sua simpatia,

perenes venturas. i . sua beleza simples e elegante .eo mesmo tempo, estava me-
pocü. operário, domiciliado. e lancólica no domingo, espltca-se : o Manfredo estava traba-

DI'A'. 15', DIA 16:
I

" I
residente neste distrito, lhando no cinema (no Iílme, não, êle é operador no moderno

. .'. em Francísco de Paula, Oíne Jaragú'á). Quem estava muito alegre era a EHi, a Te-

_ A Sra. Assumpta, es- O jovem Osnildo, f. filho de Rudolfo Jungton rezínha, a Joanna, a Rose e outras. Nossos leitores talvez
, lho do sr. Adolfo Bartel. e de Marl'a Dumke Jung-

vão estranhar o fato de termos dito na. üínma edição que
põsa do sr, José Pavanel- se tinha comemorado o antversázío do Milton com uma dan-

lo, 'residente em Ilha' da
...... A .sra. Iracema Pe- ton. cínha no outro domingo, mas aquela foi por conta e obra da

Figueira. ters. Ela, brasileira solteira, "raça" que sempre precisa de uII\ motivo quando quer armar
.

_ A sra. Maria, espô-
- O jovem Flávio, fi- doméstica domiciliada e I um barulho, tstoé uma dança.

sa do sr. Alfredo Vasel. lho do ar. Giardini L. residente' neste distrito, Ainda na última semana houve, no sá.bado dia 6, uma
_ A [ovem Maria, filha Lenzi.' a 'Esttada Jaraguá-Es- festa de arromba no C.A. Baependi, o �dustrial e �ereador,

Os aemeos Ingo e d Iilh W·
. Snr. Victor Bauer, comemorou seu natalicio e o batisado de

do sr. Francisco Luy, re-
-

'" quer o, I a de 1111 seu Herdeiro, nascido a tempos atraz. Nós não participamos
sidente em Garibaldi. Guida Köpp, filho do sr. Krutseh e de Ida Engel do acontecimento, no entanto podemos avaliar o quantoClemente Köpp, restden- Krutsch. esteve concorrido, e animado pelos comentários que temos
- O jovem Geraldo te em Rio Cerro II.

I
ouvido. Cada pessôa que nos fala söbre a festa maiores.

Meier, filho da sra. Vva. � O sr. Wandelim, Edital n. 4.891, de 4-8 60 elogios nos apresenta.
Elza Meier, residenté em Joaquim Sehmidr, resi- Cópia de Edital de Pro- Quel'ém a todo custo descobrír quem são êstes tais
Estrada Garíbaldi. dente em Jaraguazinho. clamas de Casamento, re- aue andam escrevendo esta coluna, acharam dois "costas-
- O sr. Lauro Hoonck. - O garotinho Ermi- cebíde do Oficial do Re- Iàrgas" e querem a: todo custo afirmar que são os dois, ora

_ A sra. Da. Elena nio Nicolini, filho do sr. gistro Civil de Brusque. pois... A verdade é que estão longe de descobrirem.

Borges, espôsa do sr. Julio Nícolini. Walter João Wiele e Domingo transcorreu o natalício do jovem Osmar Zo-

João Wirgilio Borges, re-
- A sra. Elfrida Hof- N S h

catelli (aquele que usa um ehapéusínho tipo senador), E

fmann, es pôs a do sr. ayr c warz sábado o Osmar "aconteceu" na séde campestre do Clube
sidente em Oorupä.

E H ff id Ele, bresíletro, aolteíro, Agua Verde, à Estrada Nova, com uma festa animadíssima
gon o mana, resl en- b nita C ó" d d ( nada) ti

_ A sra. María Zapel- funcI'onárl'o públiCO fede- e o . omo n s n ...o per emos na a quase es ve-

Orgio de maior penetração te em Rio da Luz. mos também lá. Pudemos notar a Vani (irmã do aniversa-
no Interior do nordéste la dos Santos, espôsa do

_ A sra. Tecla, espô- ral, domiciliado e resi- riante) afirmar que Nereu Ramos (Sérgio) é uma "terra

catarinense. sr. Pedro Zapella, r�Bi- sa do sr. Geronimo Tren- dente nesta cfdade, filho maravilhosa", "um paraíso encantado". B tinha mui� moci-

�===�== iiiiii dente em Ilha da Figueira. tini. de Hans Fritz Wiele e nha bonita concordando ...

I
- O jov�m Enio, filho Paula Doubrawa Wieie. Sá.bado também estivemos no bßile familiar do Bota-

---------;---,,--;----------:-----
do sr. Germano dos San- Ela, br8sileir�, solteira, fogo, na simpática localidade de Barra do Rio Cerro, Nota-

d é t· d
.

'1' d mos, muito 'bonitas, dando'um ar de graça e juventude, no
tos, residente em Rio da om s lea, omlClla a e

baile dos "velhos" a8 il'mãs Tereza, Odinéia e Jandlra.
Luz. residente em Brusque, Inlelismente não dançavam e sairam muito eedo (ainda

filha de Aloísio José guardam luto pelo vovô). Notamos a certa altura, o Orlando
Schwarz e de Adelina L. A. discutindo com um senhor; é que queriam êle pagasse
RudoU Schwarz; .

uma "Bia" e êle protestava dizendo que só pagava no dia
de seu aniversário e êste estava longe pois faz anos dia 45
de agôsto (desculpa bossa-nova). Soubemos também de al
guém que estava esperando outro alguém que não foi por
que estava justamente festejando seu natalício ... · Foi-nos
anunciado outrossim que para o dia 10 de setembro está
programado um grande Baile de Rei no mesmo saIão, com

um ótimo conjunto de Blumenau (se bebedo puder entrar
lá estaremos).

,
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Aniversários \ I
Fazem anos hoje:
- A seta. Edwiges, fi

lha do sr. Carlos Heinzle.

11

PERIGO DE FOGO
FLORESTAS

- A srta. Maria Catari

res descuidados, fóco esse' na Alperstaedt, filha do Edital n. 4892, de 9·860
que vem sendo mantido sr.. Gustavo Alper8taed�. Curt Gnewuch e
em- observação, desde que reSidente em Hapocuzl·

AngeJa. Glatz
a sui'! extinç�o ainda é nho.

.

praticamente impraticavel
- A s�ta. Amanh.n� Ele, brasileiro, solteiro,

por se achar o mesmo em Scheuer, fll�a do sr. Jose lavrador, domiciliado e

local inatingivel. Scheuer, reSidente em Ja- residente neste distrito,
raguá 84. em Rio da Luz, filho de

Assim, solicitamos CI to- DIA 19:
Alberto Gnewnch e de

dos' aqueles que tiverem Franpisca Gnewuch.
ciência de fóco de incêndio -.A sra. Maria Cacil· Ela, brasileira, solteira,
e de qualquer ato culposo da Wunderlich. doméstica, domiciliada e

ou praticado por contra-
,

- O· sr. Engelberto ra�ddente neste distriio,
ventores do. Código Flo- Freiberger. em Rio da Luz, filha de�-----

._........._..

���
restaI, em relação, a fogo - O jonm Braulio Daniel Glatz e de Berta �

,

I d d I �
���ma�alc���oaFl:��:I: ���i:: :!��â.:�. :!; #�g,� :�;:; D. 4.893, d. 9.8 60! F

eliz O ar· e A' a zira
. !

�f10Q���::=:Ec:;ità�: I;�i����:i�ilC��:�h:� E�:�!�:'�:':�::�:::lro,!
e �!�!!I� h�ra������ do cor-

!
CESAR SEÁRA nesta cidade. industriário, domiciliado � rente- que está em festa o lar "feliz do.

- �
----.-

e residente neste distri- I� casal Adalzira-Murillo ,Barreto de. AzevedQ, '\I. to, em Garibaldi, filho
. ooro O nascimento de um "gar.otão" de .

INSTRUME'NTOS DE' MUSICA 'CI b R
'

t'
de Alfredo Kluge e de A'. ", -. u e BerBa IVO Terezia Hasse Kluge. � 4,2' quilogramas. f

. poticía correu celere· �EM G gRAL, especialmente Ela, brasileira, �olteira, � por toda a .cidade e o papai ,ficou todo ._�Gaitas. e Acordeões ,GuaramllrenSe doméstica, domiciliada e

l
proza com o' grande acontecimento,' pas�:"'lcompleto sortimento com 4 - 8

.

residente heste distrito, sando com a mão no
-

telefoné a tarde .

.. 12 - 24-,- 4� - 80 e 120 baixos,
'

,em Garibaldi, filha ,de t d d d f' aI"
.

•
nacionais, e. estrangeir��, 18 do' Carlos Milbratz e.de Sel- i

o a, an o a.no ICla Vlçarelra aos amI-, �
Planos ,- HatmoDlos "Dia . corrent� ma Specht Milbratz. gos,' conheCIdos e parentes. O povo �
·Instrumentos pI 'Orquestras' transoorre malS um amo

�
inteirinho fi�@u grato com o aumento"'_

I:a.a�çla� e Jazz-BaD�S: . verSário de feliz exis· Edital n, 4.894, de 98·60 populacional.,· festeiando com os papais o '

---Violinos,·- ··Flautas - Clarmetas • 'A'
_. " , 'J

Pistons � Tronibones - Saxo- tenCla' do Clube Recrea· 'Raulino Horongqso e
� marcante evento e que aguarda agora a �fones - Baix,oB e Baterias tivo,GuaraIriirense, parä. Ursula Weigmann'
'� escolha dö 'nome por que há de ser co- �

. Metodos "-f�c�:�::s� Palhetas, ri que 'a sua, 'diretoria Ele, btasileiro, solteiro,
I

nhecido o menino do Murillo e da Adalzira.

�..

EMFIM, Tuno':QUE FOR DO.. organizou um ,baile de comerciArio, domiciliado, ..

RAMQ, V. S.
-

encontra para aniversário. com. o que � residente nesta cidade, Queiram os papais
.

receber os mais
, , pronta entrega na .

". (> fIlho de. Rudolfo Horon- � efusivos cumprimentos de todos os com- f
Expedição ·'LYRA" Musictll Jé PAULO KOBS se comemorara o 12. goso e de Anna Gressin-'� ponentes do' "Correio, do Povo", que es· fSÃÚ BENTO DO 'SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarlnâ ano. de fundação. ger Horongoso: I ,

,.�
, • . • - .

I'Correio do Povó foi, Ela, brasileira, solteira, tendem ao�. avo�, oo� a ,ap�c,�çao de uma,
�""""'''''''''''''''''''�'''''''''''''.,,;,;,,;''''''''''''''''''................'''''''''�'''''''''�.'�.'"""",'"""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,� distinguido com gentil indus�riária, domicili.ad� gost!?sa: belJ.oca no gar�tao .. , Parabens

, ' ',' -, convite' pelo que apre- ,e re�ldente, nesta clda· �. ,Munllo e Lila.,
.

. �
Em.presá 'Su.r·Sr.a,$,ileira' '

, .' de, filha de Freymundo � •

Iw- \.
' �

"

" ,senta �s seus smoer\os Weigmann e de Joan'na -----,v .........._.�.-.-...----......__.........__...
de Eletti,cidade ,S. A. agra�eclmentos. , Weigmann.

.

'.
' ,I,

. ..::::::::::::::::::::::::::-.::.:::::::::;=:::::::::::::-.::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::�
Distribuidores'em-: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul.

���� E paraI que chegue ao co-;::( .' • , ii
Rio Kegr.nhó, Mafra, Rio'legro, tap�, TljÍlcas e Camboriú. h' d t cl d

." n D' n f rl f I h ::

\, • Oferecem , p�r . preços �ie .

concorrência : �� �:�e��le�o�:r;:�� s:: ,;as��;n��p�es�'nt� �dl.t�anq:; li u r I II tll.u;U· �< lrn a � u o' . 1 � � II � r· III LUSTRESj!�G tOB o S" VENTILADORES, sera publkado pela Impren.!! '
' , '. ii

I AQUECEDORES D� ÁG,UA, FERROS DE ',FARMAGIA NOYA sa ,e em cartÓrio onde será' ii . Cir,ur�ião Dentista;: 'I!
I ENGOMAR" ME'DIDORES, PARA LUZ E C.e ROBERT,O 1(.. BOR.Sr, "

atixado durante I) dias., Si: II C·
.

. ,", '''�t' ii
"/ ,. ,"

. I b di"
.. CUnica, - IrurgIa, � Pru ese ....:.. Raios X ..

FORQA e delipais aparelhos:"e materiais para. . _ . . a guemsou :!r" e a gurn 1m-' i! ii
Instala"ões' 'ElétriCas.

'

: a que ,dlspoe de maior sortImen; perumento acuse-o pata ost ii .

,-_ .

'

ii
'ri ' to �a pr�ça e oferece �cus artl·

li ']
"

. ,
li Consultório' Rua Ar.tur Müller no 142 II

'Rua Preso Epitácio Pessôa, 172 Fone: 264 , gos' a' pr-eços vantaJosos' os egalS. " -. . i! ..' , ,. ,. ,i!

JARAGUA' DO SUL
.1:.

:

Ru; M�I; D�odoto 3 � jaraguâ I:AiJRE� MÜLLER-GRUÍmÀ II! .

' Próxima à Estaçã6 RQdoviária.
. ii

""o;;; "'Giiii
-' __;_--

I

��� Oficial ·i�...__•__._ _ _ ..._ ...._.;....___; • ..._.-!}
_

•

"".�.'
•••__

\
__._ _ Iit.•••• t__•••��••-_� -. _.__'-.--__ .._-:--_ •••.

Tendo em vista a época
de �stiagens que estamos
atravessando o Execut'or
do Acôrdo Florestal nês·
te ,Estado, chama· a aten�

ção do povo em !geral
para o perigo que repre
senta. para o ,oosso patri
mônio florestal, qualquer
descuido em .. relação ao

fogo nas matas.

Agar,a mesmo vem de
a nossa Policia Florestal
realizar uma deligência no

Morro do Cambirela� onde
foi constatado 'ambern por
zelosos particulares que a

nós trouxeram sua denún
cia '�perigoso fóco de
incêndio, ateado, aQ que
foi apurado, por caçado-

DIA 18:

Uns"dizein que sim, outros que pode ser, mas ninguém
diz que não. O fato é que ela é encan�dor�. êle é jovem e

"livre da silva xavier"; no aniversário de domingo dança
ram muito e oareciam no céu; depois Yalva e Chiquito
formam mesmo um parsinho de se invejar, portanto ...

SIR FRANCIS e K. VEIRA,

.-:

L-
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li Dia· 21 de agôsto primeira Grande Festa Popular ii
I!, em beneficio .de AJAN, no Colégio,Divina Providência i!
'-::::::::::==:::::!::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::...•::::::::::::::. - '::::::::::::::-.:::::::::::::::::::=====::::::==::::::::::::====::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::==:::::::::::::::::::=====::::::=::::::::::::::::�:::::::::::::::!=::::�:::=:::::::�:::::::==�j)

v!

I M�nifesto 'ao, Povo
� Ceterínense N OTI C I A'S POLI NTE,RDA

A Polinter esté ernpe
nhade, no momento, em

localizar e prender o pe
rigoso larápio CONRADO
MÜLLEQ ou ROBERTO
BAYER, atendendo pedido

Sôbre esta atitude não poderá recair a suspeição da Policia de Belo Hori
de quaisquer ínrerêsses subalternos. Ela representa, zonte Minas Gerais euror
"elo �onrrário, uma coraj<;>sa afirmação da mocidade

I
de fu�tos qu,alificado� con

estudiosa de Santa Cerartna. tra uma relojoaria da

JÁNIO QUADROS, que governou com probidade, Capital M�neira. no valor
firmeza e alró espírito público o grande Estado de supenor a Cr$ .

São Paulo, está plenamente credenciado a realizar ne 20.000,000,00...
Presidência da RepUblica uma admlntstreção igual- Conrado Muller ?u Ro-

mente operosa e honesta. berto Mayer esta com

Sul, branco, de 22 anos
de idade, com 1,65 de al
tura, olhos claros, mão
direita com dedos defeí
ruosos, de profissão padei
ro e empregado doméstico,
procura a Polfnter prender
atendendo a solicitação de
sua congênere do Estado
da Guanabara, por ter
roubado ali cêrca Cr$
8,000.000,00 de jóias, em
casas que conseguta se

empregar com o exclusivo
fim de roubar.
e ésse marginal apon

IRINEU BORNHAUSEN realizou em Santa €1::::::::::::-:::::::::<::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::-'::::::::::)i tado como chefe de perl-
Catarina o maior govêrno de que se tem memórle. t'

R
-

V'
,

II gosa quadrilha de ladrões
Muito mats e melhor do que as palavras, aí estão ii epresentações itoria!! de jóias. processado já,
pare falar à consciência e ao entendimento dos ii II pelas Polícias de S. Paulo
catarinenses as centenas de obras que espalhou por ii DE n e do Rio Grande do Sul. Florianópolis, 2 de

�oo��v�t n�:;�ct����ór�o� er::::;::e�J:ro�st�aiã�o�=tr��� ii ••MS III 1& 111i". Ii �n���da�S p��IiS���e�Ói�: agôsto
de 1960

Saneou as finanças públicas, restabeleceu o crédito li Afl. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 I: Oliveira, no Rio de janeiro
--------

ii ,ido Estado que encontrou sériamenre comprometido, ii ,JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina, II
destacam-se pulseira de

estendeu sua ação a todos os serôres admtnistretivos li II brilhante com três selíté-
que lhe registraram a marca da operosidade e do ii II rios no centro, conjunto I

:1 IIdinamismo: 'g il pulseira de ouro em losen-
ii II gos ; placa de brilhantes

E, por assim entenderem, os universitários
!I II em gravação de platina

catarin�inSeS proclamam, através dêste MANIFESTO ii II b 'Ih I'
- .

-- li li com rI ante so ítarto no
sua sol dariedade a JANIO QUADROS E IRINEU

:: ii centro; anel (Je platina comBORNHAUSEN, em favor de cujas candidaturas
:1 li brilhantes nos lados em

fundaram o MOVIMENTO UNIVERSITÁRIO INDE· II Il formá de degraus; além
DENDENTE, integrado por acadêmicos sem quais- ii • II d it d I

I id
- .

d f'l' d !I II
e mUI as outras, e a ro

quer igações parti erras e por estu entes I Ia os a
fi li custo, bem como, outrosYérios partidos políticos, desejosos apenas da grandeza H 'li objetos: radio vitrola,

ma-Icada vez maior de Santa Cararina e do Brasil. .. .

....ARA A VITORIA COM JANIO E IRINEU. l.i.· !I!I quina de escrever, etc.

.... A Polinter solicita e es-ii f! pera a colaboração do

li li público pare, que comu-

ii H nlque a delegacia mais
II !i próxima de sua resldêccía "

ii l! a presença dos indivíduos

II RURAL WILLYS li acima referidos ou de ou-

I, li tros que estão sendo pro
ii ii curados, cujos nomes já
ii !l foram levados a público,

Proíbo tsrminantemen- H IIte a entrada de pessôas ii H

em meu terreno, situado n li
BRASILlA --- O Ceri. em Massaranduba (Patri- 11 iimontel da Presidencia da mônio) a fim de compras u ii

República .anunciou, que de plantações, do sr. Paulo ii JEEP WILLYS !!
o sr. Ranieri Mazilli (pre- dos Santos; aos infrato- ii I IIsidente da Câmara dos res que não cumprirem :i !!
Deputados) recebeu o cer- a devida ordem não me

ii !!

0'0 de presidente da, Re- '

b I' 'I ii CAMINHÕES ALFA ROMEU FNM H"..,. responsa i IZO pe o q ue ii npública. . possa ocorrer. ii TRATORES DE ESTEIRA, !!
A cerimonia no Peléclo Massaranduba, 2 de ii MEIA ESTEIR,A E DE PNEU ii II

do D I a n a I to, com p r ese n -
',: i' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit ..fllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

ça de todo o Ministério. agôsto de 1960. IL�_._�_._����������,�__���Í����� jl (t::=:::::::::::::::::;:;;::;;:;::;:::::::-.:::::::=::::::=:::::::::::::;::;:::::·�::::::=:-.::::�
'r:�ide �:��=:�n�:��ro. o .,..:::::RE::_�-:._�.�.__==�__

.:, =_: ii JD)]fo G 1Ul fid@Gral s � lbl@ii
S2��m�r::i�:�� �aP��� m-�-"-'lMr'-' �n'�' 10> '--�_

..

_�_.. �� �.. m 1! ii
mara Federal napresiden-I Jll)lro IVJlilllrllllll� W2UrretLO, �e

- BlZeVe\\ll� i I! Cirurgião-Dentista Ir
�: :i:it�e��b��a'ju���fi�� 11 II II m 11

CLÍNICA - PRÓTESE '

CIRURGIA, ii
Kubitschek a Portugal e -'-1'·1· aB••Ga..' Ii-Il:'::: Av. Marechal Deodoro, 58� - JAR�GU+ DO SUL I.·�.!da do vice-presidente - U D f o tIM �

_,_ '
... :: e r n e a grEl]a a.rIZ ::

JOãO, Goulart e Genebra. m C�m escritório nésta cidade à Av, Marechal Deodoro I �::::::::::::::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::::::::::�:::::::,.;::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::l}
r-SE VOOÊ, Jarà- I � da' Fpnseca nO. 1�2, 4para melhor servir seus clien tes; 'I -<!J�
11 ��aen8e é MUSIOO, I III mántêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios n DPe Rejnoldo Murara l

�:� s�ei�: ��cii���r;�
!

iI de Advog'acia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, I� I[pi, ADVOGADO. II !�de Cultur-a A�tistica. �l com séde em JoiI)ville e São Francisco do Sul; está em m �
_.

Ela neceSSIta do -.-

d'
-

d b" 1 C -:'

concurso de

tOd[JS m con lçoes e, tam em, aceItar causas para aque, as o· I Escritório ao' lado da Prefeitllra
para projetar a cul·

llii marcas, sem maiores onus para seus constituintes.
I JARAGUÁ DO SUL ��ura dfl nossa terra. II '

�===='===__ miEE5li!=lSS!!i!I!!�I:iiEâ!í_=�::--n!!$$5!lii.\!l!!5!!!!5l!�=iili!E\!llr��!El11I \
�(j� ,

..;:::::::::::::::==::::::::::::::::::::==::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::;::::::=:::::::::::::::::==:::::::::::::;::::=:::::.==:::::::::.!:\-::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::====::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::===:==::.:::::::::=:::::::::;::::...

II

Atenç-8""'0', Desportllstas!
Grande competição ciclística dentro do pro--l1

li grama comemorativo do dia' 7 de setembro. II
li Percurso: Jaraguá - Corupá _' Jaraguá. II
!i _ AGUARDEM regulamentação pela L. JS. D. !I
\�:::::::::::::::::::::::::=:::::::••::::::�::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::=====:::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::===::::::::::::::::::::::::::::::��.::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::��.: ::::::::::::::::::::::::.�::lJ

prisão preventiva decreta
da pelo juizo da 4a. Vara
de' Belo Horizonte, e su

põe-se, esteja em território
catartnense.
Tambem, procura a Po

Ilnter, localisar e recaptu
rar o criminoso NATAU
NO MANOEL DA SILVA
foragido da Cadeia de
Criciúma, nêste Estado, e

perigoso delinquente.
Outro mellante, de nome

SIDNEY DE OLlVEI.RA,
natural do Rio Grande do

através de noríciérto divul
gado na Imprensa de
Santa. Ceterine.

,

AVl,<=.,ü -- A Dolinter,
com séde na 5°. andar do
Edificio dos ôecrerartes
Florianópolis - - esté à
dlsposícãc do Comércio,
Indústrias e Bancos, no

sentido de Informar sôbre
qualquer elemento suspeito
vindo de outro Estado. A
informação poderá ser

solicitado, nesre Capital,
ao Delegado Antônio Ga
mes de Miranda e no

interior à autoridade poli,
cial local que a transmitirá
à referida.

Ao aproximarem-se as eleições de 3 de outubro,
quando irá o povo ás urnas pare mals um pronun
ciamento cívico, desejam os universitárlos catarlnenses
definir sue posição na luta, em favor dos candidatos
JÁNIO QUADROS E IRINEU BORNHAUSEN.

Florianópolis, em 28 de julho de 1960.

CONSELHO COORDENADOR
MoYimento Uniyersilério Independente JlllO-IRIIEU.

f(epafina }f. S.
da penh(1, que
confem erfrafo

t:enfrrll!o,.nor..- '

mYln�<1 (1$

:fpnções do

,ligado.
MAZZILI na
presidência da
República

Proibição

Di. Francisco Antonio Pícciene
:M:�JDICO

Cirurgia Geral de adultos e criançae Cl1--:
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especlalis,a em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs, HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
c OH. lUPA - §ANTA CA:JI'AJRjCI'�'A

r
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Deutsche Beilage des "Correio do Povo"
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zum Chruschrschowbesuch NEU-DELHI - Die in- PRETORIA Eine
in Amerika usw. kaemen discre Regierung lies in deutsche firmengruppe
entweder ueberraupt keine

I
Peking eine neue Note wird an dem Bau eines

Stellungnahmen oder un- ueberreichen. In dieser ôuedwester Talsperrenpro
zulaengliche bzw. verspee- wird die Behauptung Pe- iekrs arn grossen Flsch
tere. Man entschloss sich kings als falsch bezeichnet fluss bei Marienrhal mit
zu einschneidenden Per- laut der die indischen Ge- einem Auftrag von etwa

soalvenaenderungen und fangenen .in China gut 20 Mlllíonen Mark betet
zu einer vollstaendigen behandelt wurden. Nach' lig!. Die Gesamtkosten des
Reorganisation der gesam- genuen Untellluchun.gen Dammba�s, der im Janua.r P!I!li:Ei":I!!Ei!lIEiiiiIlIi!i'EI�Ú:.saH!I1i!5pm:-';�i=:!'=W:'�';i!!"�'m
ten Zeítscrift, Der Chefre- habe die Regierung Indíens 1960 beginnt, werden mtr iii "I
dakteur RUMJANZEW festgestellt, dass die Ge 54 Millionen Mark ange- IIIFebres (SeZÕbF.. MalárJêls, tH
wird abgeloest werden. fangenen unter einer sehr geben.

I
Impulu+rsruo

'

Mi
POSPELOW hat eine schlechten Behandlung leí- Maleitas, 'I'rernednira �

Kommission bestimmt, die den mussten. Gleic�zei.tig _ CURAM-SE RAPIDAMENTE COM _ �,die Umorganisation leiten verlangt Neu - Delhí eine Lustige E ke, ' ).
soll. strenge Bestrafung der C, Capsulas Antisesonicas m

Schuldigen an den Miss- "Sag mir doch, Lieb- III M' " ii
hendlurigen der gefange- ling", sagte die junge Frau III Inancora li
Den Inder. "was dich bedrueckr. Den- iii Em Todas as Boas Farmãcias mke deren, 'dass wir uns �q ,.

gelobt haben, alles gemein-, m
É um produto dos Laboratórios MINANCORA H

sam zu tragen". "
.

i.� - .Joínvtlle - Sta. Catarina -, Iii
"Ja Liebling" seufzte er !II UI

I'
nur .' .. " ;;i;==S;�:::::·-U !!!!EEi:-=n5!lSJÍ5!!iii"*,*�i5!SF�;;i

Zeitschrift "Probleme
\

des Friedens und
des Sozialismus"
PRAG - Als im ver

gangenen Jahre die eít
schrift "Die Probleme des
Friedens und des ôozla
Hemos" in Prag erscnen,
setzten die Kommunisten
grosse Hoffnungen auf
d i e s e Publikation. Sie
glaubten damit ein Instru
ment zu haben, das die
ideologischen- Abweichun
gen der nationalen kom
munistischen Parteien kor
rigieren koenne.

Ierzr wird die Zeltscríft
von den verschiedenen
Zentralkomitees der west

lichen Kommunisten hetnz
kritisiert. Das Niveau sei ----------

duerflig, die Wirkung- sei

gleich null. Besonders die
deutsche und die englische
Ausgabe zeichneten eich
durch besondere Einfalls
.Iosigkett aus.

Die Redaktion. drehte
aber auf einer Sitzung den
ôpless um. Unter Vorsitz \

des sowlenschen Kommu
nisten P. N. POSPELOW
erklaerten die Redakteure,
diese Mangel ruerre allem
aus der unzulaenglichen
Mitarbeit der westlichen
kommunistischen Parteien
her. Verwertbare Informa
tionen gingen kaum ein
Eínzesedre ßeítreege wür
de fragen behandeln, fuer -

die sich kein Mensch mehr
interessiere, weil die Welt
politik schon laengst mit
anderen P r o b I e m e be
schaeftigt -íst.
Zu wichtigen Erelgnla

sen wie z. B. �ur Genfer
Konferenz, zur Tibetfrege,

ALIVIA AS
CÓLICAS

y \
UTERINßS

\ � Combate as

� ... [rrequlanda
� .

es das fun·
ções penodi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Apotheke "Sobulz"
JARAGUA DO rtiUL

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

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

am besten zu den gering.n Preisen bedient.

,Oie BeHandlung der
indjscHen �el8ßgeneß
in C�inD

Millionenstiftung luer
die "Santa Casa"
RIO - Die groesste

stiftung fuer die Santa
C a 5 a de Misericordia
machten in diesen Tagen
die "Industria Klabin do
Paraná", indem sie eine
Summe VGn zwei Millionen
Cruzeiros zur Verfuegung
stellten.

Deutsche Beteiligung
an Dammbau in

Suedwestalrika

Ornamentais

Laranjeiras, Pe ..

cegueiros,· Ka
kiseiros. Maci
eiras, fabotica
beiras, ele. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmêi
ras, etc., etc.

G�maelde des: Oie Antituberkulose
�undespráe- I Marke
sldenten I SÄO PAULO - Am
RIO - Der Aekuatorta- kommenden Donnerstag

ner Maler Osvaldo Gua- wird die "Federação das
yasamin malte ein grosses Entidades de Luta Anti
Gemaeide des brastlíant- tuberculosa do Estado de
sehen ßundespraesldenten. São Paulo" das Ergebnis
Dieses GemaeIde wurde der Verkaeufe der "Selos
dem Praesidenten jetzt von Antttuberculose", das zirka
dem Bot scheuer von 2 Millionen Cruzeiros us

Ekuador als Geschenk macht. an die. Tuberkalo-
ueberreicht. senhoepnaeler verteilen.

Gemeinsam werden wir's
schon tragen", meinte sie
nochmals.

"Ach, Liebling da ist
heute mit der Post ein
Brief gekommen, in dem
uns ein Maedchen mltteílr,
dass wir Vater geworden
sind".

fF=::::::::::::::::::::::::�::::::=::::::::::::::::::::=:-':::::::=:::;C:::::::::;:::;::::::�\
II lI))lo lEIHClBI K!lUfMrANN li
EI .:;
:: n.ßDICO CIRURGIAo II

ri Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
!I sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre !!
ii ii
fi CIRURGIA. - SBNHORA.S - PARTOS - CRIANÇAS B II
:, II

li CLINICA QERAL li
.I!,: Longa prätíea em Hospitais Europens 1,1:, Consultório e residência: •.

i! IITel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 !!

ii
ii
:;
ii
::

ii
• li

Atende chamàdos tambem à Noite !i
�:::=:::::::::=:::::::::=:::======:::--=:::-

�

::ii

I rM � o I' s·
-------------------- Frutifel'as e

I IIgradl!l!iml!nlo
!!!��=;!==:;=:-i;_.i!E!EI!EiI!.F.!!!E:=; """'**1!E!!iE:me:ru • ..

m DR. JORN SOELTER It"m I CIRURfilfio DENTISTfil I I
m Obturações sem dôr I
1-··· Moderníssimo "Ai roror" elimina qualquer trepi- I
iii dação e qualquer sensação de dôr. :::

- Im CLíNIOA - CIRURGIA - PRÓTESE glIII RAIOS X
Oi:

- �

�I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I
Im' (Anexo ao Depósito da Antarctica), I
ii=�!=:===!�!�:==:�i=· .. !;=:=:!_;;;;

CONSULTAS:

Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas

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

••�:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::::::::=�:::::::::::::::=::::::=::::::::::::::;;-:
li

Clfnica de Olhos - .Onvidos - Nariz e Garganta ii

II DO B... I•••��. aflill II !>eçam Catálo-
li !1 go Ilustrado

I
:1 MODBRNA, B PRIMOROSAMBNTE INSTALADA li
:: ::

ii A melhor aparelhada em Sa:Jta Catarina ii Leopoldo SeidelH Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" I!
. li - J O I N V I L E - II Corupa
�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::.-::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ti .' •

Profundamente consternados comu

nicamos a rodos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento do nosso querido
pai, sogro, avô e bisavô'

Matias Watzko
ocorrido no die 2 de egôsro com a idade de
75 anos de idade.

A família enlutada vem externar por êste
meio os seus sinceros agradecimentos a todos
os que prestaram o seu valioso auxílio e

agradecem a todas as pessoas que 'acompa
nharam o falecido até Erud última morada.

Agradecem em especial ao Dr. Alexender
Otsa e Dr. Erich Kaufmann, pelos serviços
prestados. e ao R'lvdmo. Pe. Afonso pelas
consoladoras palavras proferidas no lar e, no

cemitério.
O falecido deixou 9 filhos, 26 netos e 2

bisnetos.
A FAMIUA ENLUTADA

Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamos a todos os nossos parentes, amigos
e conhecidos o falecimento de nossa querida

��I!'!II!lii88@6@8stl!1@§@8€i8(j�88� !II]; ;3IE 1!!1li81&li8'918@6@

I ::;=:'�:BI�t.!:���o:UL-1
I

filmes e Material foto - Aparelhos' e Acessorlos E
A pedido. alende a domicilio e tambem Iem lo-::alidades vizinhas

IJ)
®@D@8� 11§18�

mãe e avo

Vva. Beate Lessamnn
ocorrido aos 7 de agôsto com a idade de 58
anos e 9 meses.

A família enlutada vem externar por este
meio os seus sinceros agradecímentos a todos
as pessoas amigas e vlzlnhes que prestaram
seu valioso auxilio e a confortarsm fiO duro
transe que oasserem. Agradecem em Especlal
ao Dr. Alexander Orsa Dr. Waldemiro Mazu
rechen. Dr. Mario Sousa e a direção do Hos-
\ pital

.

São José e seu corpo docente pelos
.

serviços prestados. '

Agradeçem ainda especialmente ao Revdo.
Pastor Ghering pelas palavras confortadores

I
proferidas no Lar, e no Cemitério.

A FAMILL\ ENLUTADA
MILHOES
OE PESSOAS lb1 USAOO CO.
BOII RESULTADO O POfUUI

DEPURATIVO
.

El'IXIR 914
a SImJS ATiCA TOH o 88&AIISII
o FipR. o 8at;o. o CoraçAo. e
E.eom&IO. o. Pulm6ea, • Pe"

Produa Dore. nosO..oa. Reuma.
118IPo, Ceguet,..., QuH8 do Cabe

Ie Aneenla. e Abortas,
CGnsull8 o mt1tilco

.come CI popular dopu,."".

,

Jaraguaense!
Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja

sócio da AJAN, contribuindo assim para ali·
mentar e vestir os' que realmente necessitam.

.................I �

Dr. Waldemiro Mazureehen
4JASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico -' cirurgia de adultos e crianças
- Parto� . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indutotertnia - Bisturi-elétrico • Flectro-cauterização

- Ráios Inira-vermelhos' e aluis.
.. , ..

ELIXIR 914
lftoÍen6I.,o ao orpAhlmo. Acra�a.
.. como um Iklör. Aprovado COo

mo auxilIa, no tratein.nto do.S I-
1'11.15 Cl REUMA 'rISMO da meso

IRa orle_.. pelo O. N S. P.
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Respondeu que não podia
aceitar as provocações dos
seus adversários, pois
tinha.um programa, a cum

prir e ainda porque era o

intérprete de um grande Estou cerro de que re

movimento de opinião na- presento um movírnenro

cionaI., ,

' popu)ar� s0!l ? seu int�rprele
e com ele iret ao triunfo
nas urnas. E quando o POVO
alcança a vitória no pleito
eleitoral, ninguem tem co

ragem de se levantar para
tomar das suas rr.ãos essa
conquista" .

"Só posso receber essas
faixas - disse - como

uma demonstração de con
vencimento dos meus ad
versários em alcançar a
vitória nas urnas. O nosso

PROVOCAÇÕES aclamou à saída das bar
cas,

.

num palanque impro
visado, agradecendo aque
las manttestações espon
tâneas.

�C�O�R�R�E�I�O�D�O��P�O�V�O�'�'º4�\�_����__�����l�__�����S�,A�'B�A�D�� DIA�'�13�"�8-�19�6eO�_�����������������P�á�g�in�a�5

A Inflação no B.rasil -- Causas ... Povo
j
Hurninense aclamâ Jânio:

Esereve : ILTO� �TEI�GRÄBER
"

itörí
,. .

tá SÃO GONÇALO - Em sua nova
A inflaçíi;o atinge não' sõmente ao Br8;sil, mas!V I O r Ia e ce r

,

.

-

excursão pelo Estado do Rio o
a todos os países do Globo terrestre .

.;_ Enquanto, díd t I JA" Q d'
,

a maioria dêles sofrem 08 seus meleíícíos em pe- can I a,o popu ar amo ua ros esta recebendo consagradoras
quena esc�la, o _mesmo não acontece no Bras!], manifestações do povo fluminense' "

em que a mflaQao lencontrou um campo propício E ' " A" " "� • '" ,

a ponto d� class�ficá-l� em 2°. lu�r nas estatístí- . Im' seus COillICIOS, Jânío tem dito que sua vitória e
cas mllD;dlas da Inflação, sendo ape�as superado 'certa. Intérprete I de um movimento' popular de âmbito nacionalpelo Chile. " , ,

.

' Ap�sar de todos .os esforços doslÇTover�antes irá com êle para o triunfo nas urnas.
.

.

para evitar que o pais se submeta a este sistema

inflacionário, até hoje nada consegutmos,
E, é por Isso que o nosso pais achá-se não

só economicamente, mas também na sua- parte
pólítíea sem a' sua necessária índependência.'

: Nossa Iridependêncía desde a data de sua
proclamação, tem sido limitada por países econo

micamente independentes, como os Estados Unidos
e Inglaterra,' que com o seu poderio, souberam e

sabem tirar graudes proveitos dêste sistema infla
cionário a que estamos submetidos.

Vários são os Iatôres que tem contríbuído
para que o Brasíl sofra os malefícios de uma in
flação .. Como fator principal, podemos acusar a

má admírrístração de nOS80S governantes, - mer

cê de uma politica, cujos politicos sõmente se

ínteressam pelo seu bem e do partido, '"'7 deíxan-
do os da nação de lado; sujeitos a contratos pp� ..
l1ticos que impedem de escolher seus auxiliares ItaJara Tenis Clube
e além disso tendo a frente oposições geralmente
Inconêormadas, os Goveruantes pouco podem fazer.'

Com a má adminístração surgem outros fa
tôres que na maioria orígínam se dêstes. Podemos
notar ainda a falta de exportação e o excesso de
importação; isto devido ao nosso sistema deficien
te de transportes; o colono, muitas vezes deixa de
produzir por falta do mesmo (transporte ), pois se

o fazer, a parte de excesso êle perderá. Como se

tudo isso ainda não bastasse, outro mal preponde
rante de nosso pais é o de colocar na Balança
Comercial um único produto, como o caso do ca

fé, esquecendo-se completamente dos tantos outros
que possuímos. Quando acontece a queda dêste
produto, então vemos os graudes déficits comerciais,
trazendo estrondosos desÍquilibrios em nossa ba
lança comercial.

Importando muito e exportando pouco, surgem
dividas internacionais e com ela vem o íuterven
cíonísmo, que, tanto mal nos tem causado.

Como exemplo temos os Estados Unidos, que,
já estendeu seus tentáculos nos círculos políticos
e econômicos brasileiros, resultando disto, contra
tos enormes que .sempre nos prejudicam,

, O govêrno tem tentando congelar a inflação,
o que. não consegue devido a08 ínúmeros obstá
culos que se opõem. Os constantes aumentos para
o funcionalismo, o uso -de salários mínimos em

demasia e a adoção de um orçamento deficitário;
os quaís obrigam o Estado a lançar mão de sua

máuuína de fazer dinheiro, emitindo bilhões sem

ter 'o lastro de ouro suficiente para cobrir estas

grandes emissõe8� Também o nosso 'sistema çle
cobrança de impostos é convidativo a inflação,

,

por causa do excessivo número dos mesmos,

O sr. lânio Quadros foi
recebido, em Niterói, com

faixas provocadoras colo
cadas por elementos do
PSD e PTB na Praça Mar
tin Afonso e que continham
os seguintes dizeres: <Nõs
não entregaremos o govêr
no",

Mais tarde, num debate
realizado, entre estudames
e' operérlos na Associação
Gonçalense de Estudantes
Iânlo Quadros foi interpe
lado por um oficial da ati
va, cujo nome não quis
revelar, de como tinha
recebido aquelas faixas.

•

O candidato popular não
aceitou essa provocação
falando ao povo que o

..

país está na firme dispo
sição de prosseguir na 'sua
penosa marcha pera alcan
çar e democracia.

Marque encontro com seu bom gosto
. pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguar.dente lDarea

COSTA
Pelo presente ficam convidados os Senhores

Sócios a comparecerem à Assembléia Geral Ordiná
ria, a reellzar-se no dia 50 de egôsto de 1960, às
20:00 horas, no Salão do Restaurante Buhr, Rua CeI.
Emilio Carlos jourdan, afim de deliberarem sôbre a

seguinte ordem do dia :
:

a) - Discussão e aprovação das contas da
Diretoria e do parecer d�

Conselho fiscal; art, 66,
b) - Eleição do onselho fiscal e suplentes;

art. 85.·
c) - Reavaliação de valôres patrimoniais; art. 87.
d) - fixação de jóias e mensalidades; ert. 55.
e) - Assuntos diversos de Interesse social.
NOTA: Não havendo número legal em 1 a.

convocação, proceder-se-á de acôrdo com o art. 99, Ii;;;;;;; =. �

§ 1°. dos Estatutos Sociais.

jaràguá do Sul, 10 de agôsro dé 1960.

ASS'EMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

E d í t a I de Convocação

Fabricada e engarrafada por
Manoel F. da Costa S. A. - Coméreio e Ind1ístria
Hapocuzinho - Jaraguá do' Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca COSTA
é enconträvel nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli. Bar
Rodovíãrío, Cine Bar e C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL - Secreto Geral
GERHARD ARTHUR MARQUARDT - Presidente

SERVIOO MILITAR
o

"ComPlona dI ßlistBmento Militar em 1�6ß"
"Jovem. você já se alistou
para o Serviço Militar?"

I

I

'.

O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIHA MINANCORA

,

'.'

Vermitugo suave e de pronto
efeito Dispensa purgante e dieta!

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

Proteja a saúde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

I'

remédios
Compre boje mesmo uma 10MBRIGUEIRA

•

. MINANCOBA para o seu filhinho. IE um produto dos Laboratórios' Minancora

CONVEN SABER QUE: ::..-. J_O_I_N_V_I_L_L_E_- --:

Convenhamos, é necessário tirarmos o Brasil A) - É obrigação de todo brasileiro, aliei'ar- I

dêste sistema inflacionário em que está enterrado; se pal'a o Serviço Mtlitar, dos 16 anos de idade o===--"::::::.;:==-=:::=-�:::::.�::::::=::::::=;;;;==:::=�
para isso' precisamos acabar com esta politica aos 17 anos e 6 mêses (prazo lega!). ii • It RI II ,_ e I • .es e _ ".... l!
suja, que não permite aos governantes fazerem B) - O documento necessário. é apenas a ii ii

uma boa 'administração, certidão de nascimento. !i -) .TARAGUÁ DO SUL _ li'
E o dia em que cQosegllimos isto, o dia em que C) - Você dt\ve comparecer para alistar·se, ii í

li

os partidos politicos se interessarem pelo bem do se ainda não o fêz, na Junta de Alietamento Mili- ii Medicamentos e Perfumarias II
pais auxiliando seus admiui,tradores, no sentido lar no Município de sua resiriência, que está em 11 Simbolo de Honestidade '!!
de fazer UQla administ!"ação sadia, então o Brasil funcionamento diáriamente no Prédio da Prefeitura fi C r P t j;

a]cançará a;. sua independência politica e econô- Municipal. I ii
on lança e res eza

ii
mica que h� tanto tempo sonha e que "-até hoje D) - Se �ocê veio de outro m�nicípio e está ii A que melhor lhe atende ii
não conseguiu. residindo neste, e já tem idade para alistar-se, ii e pelos menores preços ii

então compareça imediatamente na Junta de Alis- �:::::::::::====--==-::=:=====--=-�==::::::J
____II!!!

tamento Militar, se ainda não se alistou.
---

I
.IE) - É infrator do' Alistamento Militar e

será alistada á revelia, estando sujeito a multa

NA FALTA DE )} .

prevista na Lei do Ser�iço l\;1ilitar, o Íllldivíduo
1\ que não se alistar no· prazo legal, não estando"

APPeTITe .';,. portanto, em dia com suas obrigaçôes militares.
- O Senhor lêu o acima escrito? compreen

deu? então coopere com. seus parentes, amigos,
conhecidos e empregado,s, orientando'os e esclare�
cendo os, para que os mesmos não se tornem

I�FRATORES do Alistamento Militar.
Jaraguá do Sul, 1°. de agosto de 1960.

MANOEL CARVALHO LOPES
Cap Del5a DR •

.� . ...,

/r'
Magresa
CançaçQ" CJ
Pallidez /

fraqueza Ur. 'fernando,ß. ipringman,n
CIRURGIA' Dq ESTÔ�AGO

VIAS BILIARES" INTESTINOS.'
. I

CIRURGIA DE SENHORAS.
, Diagnóstico Precoce ,do Cancer' nas se.nhor,asIODOlllO

DE -QRH
-

C o n sul t ó r i o -' Av. Mal. 'Deo(Joro, 1014:
Das,9·12 e das 15-18 horas. Fone, 364. ,

',�,. MAGRO��lI\t;
� C'R'A·CO� i:It..... � ,�",�' ':;,�

:''ANADIOl�,

�.,
]�A � indicado
,�� DOI c�, de

. �.�y fraqueza. pali-
de!l. magreza •,

, fll8tio.� ;

Em sua före
�'!' ." muJa eDUIaU..

f, Vanada\o de

1I6dio. 'Ueitlna, ·Glicetof08rBtOit
,

lpepataa. QO'a d� Cola. etc) de

.çiio .proota e efiCäz 008 caBOS
. «Je fraqueza e'oeuraatenias. Valia

_öl 6' indiclldo para homens. ma
liberes e eriaDças. sendo lUa fó... .

,mula �I=iada pe,la, �e 'Pu-
lIliea.

.,_' ,
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O O p O V· O
o Clube Atlético Baependi (Continuação da la. página)

CONVIDA O pOVO em. geral Guanabara expôs diver- Quadros, e o deputado

LANÇAMENTO
sos pontos do seu progra- Adauto Lúcio Cardoso.

para a festa. de . ma de govêrno, detendo- Entre outros compare-
DA PEDRA FUNDAMENTAL do se especialmente no to ceram Arnaldo Nogueira,

, • ." cante ao desenvolvtmenro Henrique Raimundg de
futuro Estadlo "Max Wilhelm - da rêde ferroviária subur Ohveire, Armando Abraão,
D· dí 14

. ,. " bana, com a ligação da Luciano Lopes, Afonso
ommgo, ia ,com InICIO as Central e da Leopoldina Arinos Filho, (candidatos

930 horas. no mesmo �istema e com à Constituinte) e o sr.
,

I d a consrruçao do ramal Venâcio Igrejas, presidenNO loca haverá g r a n e Bento Ribeiro - Gávea, te da UDN cerioce.

churrascada e bebidas em geral. "errevés d� qual a cidade -----.---
.

se abraçara erras do ma-

===-================== clço da Ttiuca, ligando
os subúrbios à Zona Sul".

----------,

ReferiU se, por fim, à IJaraguaense! necessidade da eleição de
(Continuação da la. página) Iânío, Milton e de bons

I

I b
I Quem dá aos pobres, representantes pera a As-oompreeusivei, tarn em, empresta a DEUS.

seu desespêro. sernbléia Constltutnte da

Que é, hoje, o sr. Lott, I Seja tambem sócio Guanabara.
senão um espantalho a da AJAN, e procure Outros Oradores
correr o país, falando encaminhar á mesma,
monõtonamente a platéias todo pedinte que en- Antes, haviam falado os

ralas, arrastando ao pes- centrar em busca de candidatos à Constnuínte
coço o trapo vermelho caridade pública. Raul Brunini, Oliveira Be-

que o sr. Lufs Oarlos lo, Edson Guimarães, Her-
Prestes lhe amarrou e pu- culano Carneiro, Xavier
xado por um. grupo inéx- de Araújo, Alternur Bale-

pressivo de amigos e apro- à fôrça de sua espada, eira e José América.
veitadores de ocasião? hoje o largam na beira. O comício foi promovi
Numa palavra, quem é o da estrada, sem eira nem do e organizado pela UDN
sr, Lott senão um fracas- beira, falando ao �ento? carioca, tendo falado, aln
sado, um derrotado, des- Por que, então, gastar da, os srs. Cestilho Ca
de lego abandonado pe-I vela de cêra cem defon- bral, representando o Mo
los que, antes movldos to de esteira? vimento Popular J ê n i o

Vela de cêra

Fósforo, • C�lcln, lrseniato
e Vanadatn de s ó d i o

Tonlco dos convalesc:entes
Tonico dos desnutri40s

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam. Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do
.

orga-
nismo com o

EXCELENTES
ELEMtNTOs TONICOS

�================��
CO lIRA CISPA,
QUEDA DaS CA·

BElOS E DEMAIS

AHCCOES Oll

COURO CABELUDO.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇÓES,
COCEIRAS,
FRI,EIRAS,
ESPINH.AS, ETC.

�================�{
T?��(O ·��llÁ.R
POR_EX.C.HEN,(OI, ..

Exijam o Sabão (M'llCa Registralla)

Virgem· Es ecialidade
ata ClAe" WEIlEt lNDlU§IlllAl ..

'

Joínríltc

'-fl>.\)i\O VIRe/:>,.) ..-0 DA e»; <;A,(�WETlfL INDUSTRIAL.

JOINVILLf
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