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I Atenção
Eleitores!

Recebemos atencioso "A maiorra do Partido
oficio do M09imento

-

de Trabalhista Brasileiro, no
Recuperação Trabalhista Estado de Santa Oatarí
(Dissidência do PTB) de na, ora construída em

que é presidente o Sena- Dissidêndia, sob • lida
dor Saulo Ramos, em que rança de parlamentares
aos comunica a instalação federais, Estaduais, Pre
da séde e o desenvolvi- feitos, vereadores; mem

mento das aSuaR ativida- bros do Diret6rio PTB,
des em todo o Estado. veteranos petabístas e lí·
Segundo se sabe o Movi- deres sindicais repele e

mento lSe\ empenhará na denuncia ao povo catarí
vit6ria des autênticos ca- nense a fraudulenta dali
tarinenses Senador Irineu beração da Oonvenção
Bornhausen para Goser- EstaduII do PTB, raali
nador e o sx-Benanor zada, em g/7/60, em FIo
Carlos Gomes de Olíveí- ríauöpolis. Aos que pen- Muito lúcido, disposto "meninos", poís êles não - Não podia ser favo- siden-e aatä muito bem.
ra .para vioe-Goternador. sam que me derrotaram, 8 bem humorado, Wen. poderiam se lembrar do ravel ãquela emenda - Fuma cigarros fortes oon-
No corpo do 'oficio do respondo com a minha ceslau conversou com Brasil de seu tampo. disse Wance�Ißu - pois versa com clareza, toma

MR'r lemos o
-,

seguinte: vit6ria "(Getulio Vargas)". 08 candidatol mais de Wenceslau lembrou tam- não via' nela qualquer vinho no almoço e lê ssm
_______-.--

meia hora, falando de bém fatos que, naquela vantal8m para o Brasil, öculos, apesar dOI seu.
,

'
.

O I dO' seu govêrno e criti�aDdo época, eram importantes a n10 ser a de dar 92 .ancs. Durante a realí-
Ig��jª cOl:1d�,na apôio S ,flage a os a lituaçlo em que se mas que o govêrno 80U- .dinheiro aOI ex-presíden- zação do comício na pra.

d 'd
-

) encontra o Brasil. Pediu be vencer 88 crises me- tel. 'Um Conselho de ça que tem o seu nomeireto OU )�;in ireto clamam por desculpa por não haver Ihor do que- se 'Vence Estado já teve ínterêsse e onde fica a sua casa,
"

--,. comparecido às manitu- I atualmente.
-

_ para. D p� IIJA.S 1\& situa- viÜo_ 1- janßl d.l'iu. ,ê-,
n

Justiça. taçõe. qtre� he-' torsm I çl6 atual êle não 1eria zes, para Ter 08 eandída-

Rio - CRF _ A Igreja pre*tadas: estava gripa- qualquer finalidade. tos que o lBudanm e

P d A tõni V" do. ,falavam ao poeo ..tendo em vista o bem da
. �. re n 00,10 Hura, JAnio agradeceu afiro .

- Eu mesmo - acrss- Em sua casa, todos sãoPâtria e da Religião, VI�atlO d.a Ic6, C�,:rli, mando que não poderia c�!ltou - em.certa Oca- [anistas, Seus netos e em-proibe terminantemente .elO ,a� RIO e '�!lulrll • deixar de visitá.lo, "pois Blag convoquei um Oon- prej'adoil exibiam vassou-aos oatölíoos da! votarem Bra�lha cp.ara n:�or ao ir a Itajnbá e não entrar selho
�
de ,Estado. Estáfa- tinhas, e durante o co->em partidos '8 candidatos Gove.fno. e as auto,:"ldad,!ls na mansão do ex-presí- mos l1S vésperas da .guer· mício acenavam .lençosque se unam ou se -Iocu- ecle81��tlCas a sttuaçãe dente, leria o mesmo f!'l de 1914: e o BrasIl. pre- brancos para os candida-pletem com aliança comu- das fIllmas Que o Açude que ir à Roma e não ver c�sua tomar uma. atitude tos da oposição.nista. cA hora não é pa- de. Or68 fêz ant�1!I e ds- o Papa". sobre 08 aoonteeíraentos.

ra indecisões nem indul- pois de seu rompímeuto>. Era necessäria a opinião .

gêúoias para com o comu- - Antes, 17 mil pelsoas Emissões de homens experimenta- Ja'"DI8o vem.nísmo, - afirma Olsrmont viram suas terras e casas
Com o bom humor que

.dos a eu não tive' dúvida '<'

de
.

Brito. Sê não nos desapropriadas, sem race- em requiSitA-los. Tiva de ,

defendermoll dêsse proteu ,berem indenização do o caracteriza, Wenceslau lutar cQntra Rui Barbosa, aI •••
que aS8ume tôdas as for- Govirno. Depois, 100 mil começou a relembrar

Que, afinal, terminou con-
mas para DOS, ,engapar e

I
pessoas jogadal!l à misé- coisas do seu gov,="rno.

.

cordando conosco. Mas O can�idato à Presi-
b

. v

d
.

d .. b
- No meu tempo não .

f' I dA
.

dR' bl'rou ar, mUlto ce o paga· rIa morrem a.u ercu-
S6 emitia como se faz

IS80 01 naque e tempo. enClB a epu lca, sr.
remos caro nossa bQa fé». lose, de tifo e de fome. Hoje, não haveria razio Jânio Quadros deveráhoje. Para se fazer emis-

para isso: os tempos mu- estar ca pr6xima semaDasões era n e c e s s á r i o daram. percorrendo diversos mu-

Deputados Apr e,s e n t am P r o Jel o :�t�r�óaçoíi�6��a ���:�f:� Alaslado �l�f���s ��t:!�nei�i�:;á!��
.

.
.

.

. . determinados. Hoje, o A á C
. "

TDeputado� da AssembléIa. L e g I sI a t I V a' Govêrno arbitra sózinho Wenceslau não mencio-I ra!angu, .rlCl.?m�, u-

apres�ntâram. p.rojeto de lei, fa�ultando nas �scola8 e emite quanto quer. O nou a situação dos· can- barao e Flonanopolts.
o en�lDo de IdIOmas estrangeIros, concebIdo n08 resultado é essa situação didatos atuais. Na véspe·
segumtes termos: I de descalabro em que ra, já havi!1mos obtido Tráfego· eDá nova redáção ao inci80 1, do art. 428 e nos encontramos. Conselheiros um pronunCIamento seu,
ao inciso 5, do art. 453, do regulamento aprovado atrués de seu filho, estacionamento
pelo decreto n. 3.735, de 17 de dezembro de 1946. Faz uma paula e conti- O deputado Magalhães João Brás, no qual afir-

Art. 10. - O inciso 1 do art. 428, do Regula- nua: Pinto citou um eucontro mava estar afastado da
mento aprovai:to P�Jo decreto nO. 3.735, de 17 de Quando 98sumi o que teve com-o ex·pre· política- e não haver fei-
dezembro de 1946"uassa a vigorar com a seguinte govêrno. o dólar' estava' sidente, recentemente, to qualquer pronuncia
redação: ,

a Cr$ 5,00. Quando sai quando ,os jornalistas mento a favor Olll contra
"Art.· 428 -- (1) Ministrar em Ungua verná- deixei-o a Cr$ 2,00, insitltiam em obter o êSBe ou aquele presiden

cuIa tôdas as aulas do Jardim d e infância, dos Atualmente, nem sei a seu pronunciamento sô· te da República. Somente
cursos pré-prim6rio, primério e complemenlar, inclusive 08 quanto está, pois cada, bre a emenda dos· con-

�MiHon Campos tem o seu

de educação física, salvo quando se tratar de en· dia êle sobe mais. Cha- seiheiros, que transitava apoio integral para a vi
sino de idioma estrangeiro, que será falcultado e mando GS candidatos de no Congresso.· ce-Presidência. O ex-pre
permitido, desde .que não seja ministrado dentro
do horário escolar, adotado oficialmente".

PTB"Art. 2. - O inciso 5°. do art. 453, do Regu- .

lamento aprovado pelo decreto no. 3.735, de 17 de
dezembro de 1946, vigorará com a seguinte reda-
ção:

"Art. 453 _ (5) Ministrar o ensino de língua Segundo .c�>nvocação antecipada �a!a sábad�; sej? de conoorrerem no causou profundas ma

estrangeira à crianças que não �enham, o curso dada a. pubhcI��de pela ,da qual p�rtlclparam �l- pleito de 3, de outubro, ?_oas em �ntos quantos
primário no idioma nacional ou não estejam ma- ExecutivaMUnICipal, de· versos proceres petebls· entre eles se destacan- Ja se enfeitavam para a
triculadas em jardim de - infância ou c urs o veria realizar-se domin· tas da capital e espera- do o sr. Vitório' Lazza- grande data, resultando
primário dado em língua naciona.l". _ go último a oonvenção vam·se importantes pro- ris, atual Pre1;idente da as decisões numa divi-

Sala de ses,sões, em 6 de julho de 1960 (lostrabalhistas Jaragua· nunciamentos da agre- Câmara Municipal. Os são do tlrabalhismo Ja.
,a) ALTIR WBBBBR OB MBL�O . - Deputado PSD enses para a indicação miação politica, notada� trabalhos 'e· as decisões raguaense, cujo rumo

, ORL,ANDO R�USSBNO - peputado PTB do candidato à Prefeito mente porque contava da executiva, entretan- político ainda é dificil
ORLANDO BBRTOLI -- DeRutado PSD .

I
. -

f'l
.

t.s: t':;t, d t" dMÁRIO OLINGBR _ Deput,àdO UDN nas prox�mas e elÇoes. em suas 1 �lras �om � l.oram no sen 1�9 � an e�lpar:se para on e

ROBBRTO MATUR' - D8p'utado PDC Por quest�es de orde,!D hom�ns que Já haVIam n�o concorre� c�m�- cammha.
QUBIZINO PLACK ..;_ Deputado PR� espeCial fOI a convençao mamfestado o seu de· dldato própno, o que

De acôrdo com o ca-

.
lendário

.

divulgado pelo
Oraão de maior penetração no interiop do nordeste. catarinense Tribunal Regional Elei-

1 .:..)\'--____ toral, termina a 3 de

I Fundação: Diretor: Impresso na : I setembro (sábado) o pra-
zo para a retirada dos

,

Artur Mü/le', BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBJ:. Sociedade GrMlcll AnnlJII LtJiJ, títulos de eleitores, ins-

I�����������������������������������������������������I cri�o,�trán�e�ncia ou

Ano X-p·
;, b· A 2a. via. Assim sendo, to-

L ' JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sá ado, 20 de AGOSTO de 1960 - N°. 2097 dos 08 eleitores que não
providenciarem o seu

fllcuímentc de Recupertrçãc Trabalhista ��1��ir!1:�����":�!i�Y 'Iões de 3 de outubro.

Jân i conferencia
Wenceslau

com

Ilajubá
ITAJUBÁ, Minas _._ O ex-presidente Wenceslau Braz

recebeu, em sua mansão, a visita de Jânio Quadros, Milton Cam
pos e Magalhães Pinto, que realizam, nêste Estado, pela terceira
vez, a chamada "Caravana da Vítóría", '

em

ao comuDislBO

A Regulamentação de
tráfego é de ciompetenên
cia e:iIo Estado e "estacip
nàmento de veículos é
do Município, foC o que,
unanimemente decidiu o

Supremo Tribunal Fede·
ral, em sessão plena, no
ac6rdão de 4.5.59 ·D.J.U.

...

nao- lança candidato

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Emprêsa Jornalística
' d S I E t d d

"Correio do Povo" Uda.
I (agua ou, s a o'

'

e O sábado último não apresentou nada que chamasse

_ 1960 " ii
- A sra. Ingrid, espô-' Santa Catarina, Brasil. a atenção. O'programa foi mesmo cinema e repouso.

,

Aniversários sa. do sr; Waldemar da f Mesmo assim, depois do cinema, vimos no Cine Bar
Diretor: ' az saber 'que comparece- S E ênío Vitor

Eugênio Illtor 5chmo-ckel Costa.
'

ram . no cartório exibindo os acompanhados de suas senhoras os rs. ng ,

') Sehmöckel Aroldo Schulz e Heinz ßlosfeld. Enquanto as

Cobrança: Fazem anos hoje:
- A sra. Maria Mada-' documentos' exígidos pela lei mamães bebericavam guaraná, discutindo, ao mesmo tempo

Bruno Henn lena, espôsa do sr. Anto" afim de se habilitarem para os últimos adornos em moda, os papaís falavam com entu-

-'- A sra, Elízabéte, es- nio Sohmitt.
'

casar-se: siasmo nas últimas descobertas interplanetárias e, como não

,

Impressão: posa do sr, Leopoldo _ O [ovsmJoel Paulo; podia de ser ... .na politica local. .. Algum tempo se demo-

Soe. Gráfica Avenida Uda.· Malheiros, nesta cidade" filho do' sr. Rodolfo 'P. Edít I N 4896 d 12/8/60
raram neste agradável passe-tempo. Boa sugestão para as

Ilj I a .. e noites sem outro "acontece".
\

Impressor: - A srta. Dorothea, Pereira. '

flntonio Molheiras filha do sr. Pedro -P, - O sr. Otfred Vogel,
Harold Volkmann e • Domingo a noite organizaram uma festiva "americana"

Composição: Mascarenhas.. residenteem Itapoouztnho Regina Witt nos salões do C. A. Baependi. As moças levaram os doces e

Leopoldt) Malheiros Jr. El bi '1' ltei os rapazes ... a boa vontade. Não estivemos lá, mas pelo
Antonio Bastos

- A srta. Benta Alzira, - O jovem Nilton. fi- e, rasi erro, so erro, entusiasmo com oue a Elvira, a Janete e outras nos falavam,

René Grosshlags filha do sr. Pedro P. lho do sr. Bonifácio lavrador, domiciliado e
parece que esteve ótima.

.

l
'

Mascarenhas. Pe tri. residente neste distrito,
ASSIN:;URR: A srta. Elizabet, filha' - A srta. Célia, filha em -Iaraguâsiuho, filho

flnual ...• pCrS 190,00 do sr. Albino Duarte. do sr. Artur Bortolini. de Erich Volkmann e de
Semestral .

"

'. Cr$ 100,00 _ O sr. Ademir Bogo. O sr. Frederico Clara Kreiser Volkmann.
ANUNCIOS: Roesel, residente em Tres Ela, brasileira, solteira,

)
Mediante' contrato e a Fazem anos amanhã: RI'OS do Norte.

t b I
. - doméstica, domiciliada e

'a e, a _em vigor
,

'

_ A sra. AlzI'ra Wl'nter
- O sr. Arnoldo L. residente neste distrito,

BNDBRBÇO: Schmitt, industrial nesta Schwill, espôsa do sr. em Jaraguäsínho, filha
Caixa Postal, 19 cidade." Edgar Sohmitt. WalterWitt e de Guilher-

flvenida Mal. Deodoro, 210 _ A menina Donilda, I mina Sehmidt Witt.
,Jaragul do Sul - �. Catarina filha do sr. Bruno Frie-

- DIA 23:

deI, ,residente em Tres
Rios do Norte.
A garotinha, Orteta

Raquel Vieira, filha do sr.

Antonio Vieira.
- O jovem Antonio

Niceliní, filho do sr. Julio
Nieolini.

, Eis o acontecimento que preoeupasno momento a nossa

Society: Orquestra Centroamericana "�rimba Cuzcatlan"
com' seus cantores e rumbeíras. Quem já esqueceu aquela
noite com Los Gavilanes de Espanha? Quem esteve presente
ao acontecimento não esqueceu e não esquecerá tão fácil,
ainda maís que dia 9 de setembro "Marimba Cuzcatlan" vai
reviver aquela noitada, que se assemelhou maís a um sonho

que
.

a um simples baile social. Esta orquestra Igualmente
dar! um "Big-Schow" no \]lne Jaraguá, acontecimento que
está inar.cado para às 20 horas.

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

Em um dia desta semana escutamos a ILTA dizendo

para uma coleguinha: "aqueles dois ... (censurado) que se

meteram a escrever crônica social no Correio do Povo, pre
cisam dar. maís vida àquela coluna, aquilo precisa ser mats

alegre". Ela hem sonhava que estavamos de "ouvido colado
à porta" e escutamos tudo. Que tal uma mãosínha, heim

querida ... Você saberia contar coisas lindas, principalmente
Ele, brasileiro, solteiro, quando relacíonadas com a Aviação e o Centenário de

lavrador, domiciliado, e Brusque. ,

.

residente nesta cidade, Ii- Esteve em nossa cidade em visita a seiS familiares a

.lho de Walter Paupítz e gentil senhorita Inês Wunderlich, f!gura da nossa melhor

DIA 24: de Olga Maul Paupítz. sociedade, agora residindo temporànamente em Ponta Grossa.

_ O'sr. Ricardo Grimm, Ela, brasíleíra, solteira,
I Amanhã estaremos "vigilan:tes" na festa da AJAN,

realdeute em Francisco de doméstica, domiciliada e ::!'::a�o algumas gaííes e desfiles de moças bonitas e

Paula.e \ residente em Vila Nova
- O sr. Herberto fi1ha de Miguel Müller �

Bürger, residente em Es- de Tereza Weiler Müller.
trada Itapoeü.

- O sr. Norberto Ha
fermann, residente nesta
cidade.
\

.

6
- O sr. Alvaro Stin-

ghen, residente em Oam
bé, Paraná.

Edital n. 4.897 de t6/8/60
Heinz

'

Paupítz e

Sibila Müller

DIA 25:
Edital n. 4.898 de t7/8/60

Erneste Jürgen
Joestíug e

Elvira Gaulke

Dia 27, sábado próximo, o Cfube Agua Verde, estará
oferecendo uma agradável noitada social, no salão Boa Es
perança. O baile será abrilhantado pelo Conjunto de Dança
"Bossa Nova". (O 11son também faz parte do conjunto).

"CORREIO' DO POVO" não
endossa Os c.tnceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

'

Orgl.o de maior panetraçlo
no interior 'do nordéste

catarinense.

DIA 22:

- O [ovem Delorinho,
filho do sr. Paulo Wun
derlich, nesta cidade.

O Brasil; pequeno con- com o chá despendem-sEi
sumidor ,e pequeno im- ali 6% dos gastos com

portador de chá estã me· alimentos.
lhorand'o sensivelmente, Em estudo recente-
8ua posição no mercado mente divulgado (ver
internacional dêsse pro- "BoletimMensal" da FAO
duto. �ossas exportações março de 1960), técnicos
,em, 1969 deverão atingir dessa entidade chegar�m
praticamente o dôbro da à conclusão de que no

quantidade e do valor mundo se consome mais
alcançados em 1968, chá do que qualquer ou·
qm�ndo enviamos para o tra bebida aromática, o

'exterior cêrca de 400 café inclusive. Embora, - O sr. Ernesto Less-
toneladas, no valor de em relação ao pêso, o mann, nesta cidade.
280 mil dólares, segundo consumo mundial do ca- - A sra. Olivia, espõ
o lBGE. Quanto às nossas' fé (2,7 milhões de tone- sa do sr. Bonifácio Petri.
importações não ultra- ladas) seja Imuito maior - A sra. Ivete Vosge
passam muit,o a casa de do que o do chá (900 rau Hommerding, espõsa
1 ou 2 toneladas. mil toneladas), argumen- do sr. Anselmo Hommer-
Os maiores consumi-', tam que a quantidade da ding, residente em Joaça-

dores de chá do mundo, bebida preparada com ba. .

de conformidaDe com os êsse último, em têrmos - A sra. Clementina
dados da FAO, que ex- de liquido, é considerá- Zapella Abelino, espõsa
cluem a URSS e a China velmente maior. Entre- do sr. José Abelino, resi
seriam os inglêses. No tanto, na batalha entre dente em Itapocuzinho.
ReiI;lo Unido, o consumo as duas bebidas - con- - O sr. Gustavo Al·
"p,ar capita" é estimado cluem ,08 mesmos técni- perstaedt, residente em

em 4,5 quilos ao ano, cos - as perspectivas Itapocuzinho. Ela, brasileira, solteira,
supondo-se que, em mé- são mais favoráveis ao doméstica, domiciliada e

dia, cada p�ssoa bebe café, cujo cónsumo con- [OIOl 'plalo Mar,pli!lll residente em Vila Nova,
perto de 6 chicaras por tinua em ascensão, �n- U DIIUU neste distrito, filha de
dia. As importações quanto que o do chá ten. Francisco Spezia e, de'

�nuais daquele paíE! sãô de em muitos países pa. �ompletou. di� 19 de Angelina RanguetU :.:....iiiiôiiiiiiiôiii..--iiiiôiii..--..--..--iiiiôiiiiiiiiiiiüiõiiiiôiiiiiiiôiiiiiiiôiii__...;..;......==d
da ordem de 240 mil to- ra a saturação ou para agosto a prImeIra, data Spezia '

neladas e se sabe que o declinio. _ npaatallíciMa o gahroltlinf�lohLUdiz
' .

J�l&3.
!iii!! i!i8IS8W�", ÊIl! CC&&ilIl&§

1CG&S181�.,,_
,

>

r U O arsc a ,I? o Edital n. 4.900 de 18/8/60 FOTO PIAZER==========::::::::;========-== casal' Herbert e Rehnde _ A
.'
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Marschall, nesta cidade.
A JoaMo �unGe� eth DBFRO�TE Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO

Ita"J·ara
. �enl·s Clube" Aogarotinho Luiz Pau- nna arla un erI. • SUL �

, , ,r 'I
.

lo cumprimentamos com Ele brasileiro solteiro fotFiograflaS em G�ral - fotoco�as de Documentos _
!lfI

"
' , ,

I
limes e Matenal foto - Aparelhos e A

. . III

A��BM,BLBIA O�RAL ORD,INARIA votos �e perenes felici- bol�eiro, domici�iado e
.

. ..
.

cessonos ii
E d I ta I de Convoc,ação. d:de� Junto aos 'que lhe re�ldente à Avemda Ge- A pedido. ateDd� a doml.�o e tambem ;.".

'

sao caros. tubo Vargas·fundos, filho Iil em loo:alidad�s vizinhas
Pelo presente ficam convidados os'' Senhores J NL'

Il!!

Sócios a comparecerem à Assembléia Geral Ordiná-
de oão unes e de UI· l?JSII!l ;oag@Jli!lilõil!l. 5i!(!)" K iii! ÊIl!IiJI!!Il II! ffi2��

.

" , , za Soares Nunes.
ria, a realizar-se ,no dia, 30 de agõ'sto de 1960, às 'o

'

.20:00 horas, no Salão do Restaurant� Buhr, Rua CeI. NaSCimento Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, solteira,
Bmilio Carlos 'Jourdan, afim de deliberarem sõbrea, doméstica, domiciliada e doméstica, domiciliada e Jaraguaense!
seguinte ,ordem do dia:, "J .

,
'Está em festa o lar do resident6 à rua CeI. Pro- residente e1:Q Rio da Luz,

, .

G' dOI" neste distrito, filha de
a) ..::.. Discussão e aprovaçãõ das contas da casal Hena é Alvim Sei- CopIO omes e Ivelra, Hermann Wallow e de

Direfó'ria 'e do' parecer do Conselhö Fiscal' -art. 66. deI, do vizinho Município nesta cidade, filha de
llka Wallow.

;\ b) _ Eleição do Conselho Fiscal e �uplentes' de Coropá, com o nasci- GeorgGünther e de Anna
,

art. 86. \ . i ."
•

,
' ,

"

, � mento de uma robusta Ruysam Günther. E para que ch,egue ao co-

c) - Reavaliação de valõres pafrimoniais; artl. &7. menina, ocorrjdo n'o dia . .

nhecimento de todos, mandei
d) - Fixação de jóias e mensalidades' art. 65 ,14 do corrente e, que' na EdIt�1 n.4.90t de 18/8/f?0 ,passar o presente edital que

e) � ,Assuntos diversos de interesse s�ciaL
.

,pia batismal receberá o Leopoldo Klitzke e será publicado pela impren-
'NOTA: Não h�v�ndo �úrri�'):d legal em

�

1a. :nome de ,Rita Seidel.
\

.' Annita,Wallew sa. e em cartório ond� ser�
tODvocação, proceder';se�á Ide acôrdo ,com <> art., 99 .

Correio do POfO aprE)-, Ele, brasileiro, solteiro, ahxado dUIante I S diaS
..

SI '---�--�-----_J

§ 10. dos Bstatutos 5dciais. '

' ,,'
senta aos felizes pais os lavrador domiciliado e,' alg':lem soub:::r de algum Im- .---�;--------

•
'

. ".' ,.' . j' ,) '" '. ,

t' 'd t" R' d L pethmento acuse-o para os "e
.

d P
"Jardguq, do, Sul 10 de àgõsto de 1960., seus cu�prlmen os, qqe re81 en �'e�, 10. o UZ, f I

.
orrem O OVO"

:
,

",." "

, ,

' "pede selam entenso aos :aeste ,dIstrIto fIlho de, lOS egalS. '

, I, um Jornàl a
'

\ 1 I. BlÍOÊ�I,�' ViT.OR :kH�ÖCKBL ,- Secre!.1Geral af6s e à peqlierrucha Ervih Klitzke 'e de Wan- 'AUREA MÜLL'ERGRUBB!A j

" 'GBRHARD ÀRTHUR M-ARQUARDT - PreSIdente '

. RHa:. '. �' ",'. da ,Ana, Katk. Klitzkeó \' 'Oticial serviço do povo
, ".j,�----_._-_..!

DIA 26:

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, domiciliado
e residente à rua Abdon
Batista, Fundos, nesta ci
dade, filho de Joachim
Ernesto Joesting e de
Maria Benecke Joesting.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, do
miciliada e residente à
rua Abdon Batista, nes
ta cidade, filha de Victor
Gaulke e de Adela Pau·
la Hedwig Ziemann Gaul
ke.

O Centro Excursionista, dia 23 estará completando um

ano de existência. O novo presidente RudoHo Kopmann,
para comemorar o acontecimento mandou (êle manda mes

mo ...) que seus "imediatos" organizassem para amanhã uma
soirée no salão Boa Esperança. Muito bem Sr. Presidente, a
soirée vai estar ótima, pois os associados do "CEJ" estão
côncios da obrigação de comemorar o aniversário de sua

associação. Mesmo assim nós ainda continuamos achando
que a data mereceria algo de maior relevância. (Mas por
favor não fiqu� brabo, nos que:cel' mal custa nada).

e
- O sr. Artur Gumz,

industrial, residente em

Barra do Rio Cerro.
- A sra. Josefina

SaUer Picoli, espõsa do
sr. Albano PicoU, residen
te em Barra do Rio Cerro.
- O garoto Loreno

Alperstaedt, filho do sr.

Gustavo Alperstaedt, re
sidente eill Itapocuzinho.

O 11son Bastos como já dissemos- acima é participante
do Conjunto de Dança "Bossa Nova" e em declarações a um
"cer�o" Cronista Esportivo, o Ilson declarou que igualmente
vai logar pelo G. E. Boss8 Nova. Puxa rapaz você não acha
que está ficando muito bossal ...

Edita� n. 4.899 de 18/8/60
Morais de Goes e

Pierina Spezia
Ele, brasileiro solteiro,

operário, domiciliado e

residente em Vila Nova,
neste distrito, filho de
Pedro de Goes e de Cris
tina da Rocha.

O Chiquito excursionou para Canoinhas e Mafra com
o Aearaf, mas dizem que por lá andou muito melancolico
sonhando acordado e com uma pressa doida de voltar. Nó�
Babemos porque mas não dizemos. Si querem saber pergun
tem a Yalva, talvez ela também saiba e conte ...

SIR FRANCIS e K. VEIRA

Empresa Sul-Brasileira;
de Eletricidade S. A. J

Distribuidores em: Jaraguá do Sul S. Bento do Sul,
Rio legrinho, Mafra, Rio Begn, Lapa, rÜms e Camboriú.

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORCA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.
Rua Preso Epitácio Pessõa, 172

-JARAGUA' DO SUL
Fone: 264

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

I· Seja tambem SÓC!O
«Ja AJAN, e procure
·encaminhar á mesma
todo pedinte que en�
contrar em busca de,
caridade pública.

I
.
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Ö SIMBOLb DA"FE' 'Salários Industriais Proibição
Proíbo termínantemen

te a entrada de pessôas
em meu terreno, situado
em Massarauduba (Patri
mônio) a fim de compras
de plantações, do sr. Paulo
dos Santos; a08 infrato
res que não cumprirem
a devida ordem não me

responsabilizo pelo que
possa ocorrer.

Massaranduba, 2 de
agôsto de 1960.

GERMANO REINKE

Cesteiro que faz um cesto - afirma o

velho. adágio �az cem. No passado, malharam
os leitores, prm,cipalment€! no Vale do Itajai.Todos se lembram de que foi aquela época do
passado, aquela página negra - com o nome
de Campanha de Nacionalização. Eles não·
gostam dos leitores. Não sei porque, mas não
gostam.

A turma do PSD, que é a mesma daquelaépoca de tropelias, sempre que pode ocultar
a má vontade para com os teuto-brasíleíros.
Mas, ontem, dia 5, êles se esqueceram. Lá vem
em «O Estado», página 7, uma solene espínaIrada na gente de olhos azuis. Diz o articulista
que a côr. azul, nos olhos dos descendentes
de alemães, é sinal de perversidade. E fala em
olhar felino. Pensam, com isso, ocultar um
velho ódio centra os bravos descendentes da
imortal pátria do genial Goethe. O articulista
parece não ser nada versado em côres. Dizer
que o azul é a côr da perversidade, principal
mente nos olhos dos catarínenses, como fez
em «O Estado», día 5, é besteira, é tolice, mas
tambem é superlativa ignorância.

O azul é a cor da pureza, da simplicidade,
da calma. E Goethe via no azul a côr da
inteligência, do infinito, das vocações intelec
tuais, da riqueza espiritual, da verdade, da
sabedoria e da imortalidade, do reconhecimento
da confiança e da seguraça

O azul, meus amigos, lembra, antes de
tudo, o céu e O mar. Há qualquer coisa de
espiritual no azul do infinito. É a côr da pure
za e das cois s simples. É a côr predileta
de Maria Santíséína. Nas suas aparições em
Lourdes e em Fátima, Maria Santissíma surge
com as vestes da côr do céu, toda vestida de
azul.

.

Mas o pessoal do pSD é centra o azul.
Principalmente centra o azul dos olhos. Contra
os olhos azuis do pessoal do Vale do Itajai.
Acham que isso é símbolo de felinidade, de
perversidade e de cinismo. E o PSD diz isso.
E em «O Estado», porta-estandarte dessas
idéias escreve isso em letras gordas.

I

Parece que êles já se esqueceram das
lágrimas e do sofrimento dos teuto-brasíteíros.:

Não se lembram nraís das viúvas e das

êle outros 350 mil operá
rios.
Entre abril de 1958 e

de 1959 o incremento no
minal dos salários foi sen
aívelmente maior (43,7%>
do que no período anteri
or, entre abril de 1957 e
de 1958, quando os salá
rios medianes no conjun
to do país haviam aumen
tado de apenes 10,2%.

o salário mediano Ud
indústria do Brasil elevou
se a 5.943 cruzelros em

abril 'de 1959, de . acôrdo
com as apurações dos
Inquéritos Econômicos do
IBGE. No mesmo mês de

.

1958, a quantia correspon
dente era de 4.135 cruzei
ros, o que significa que
no período de um ano,
decorrido entre as duas
datas, houve 'um aumento
de 43,7%. Como é sabido,
entendese por mediano
aquêle salário que fica no

centro da escala acima e

abaixo do qual de situam
as duas metades da mas-

ea de operários. Na, épo
ce dos referidos "lnquérl
1013", que abrangeram cêr
ca de 700 mil opereirios,
ganhavam menos do que
o salário mediano 360 mil
operéríos e mais do que

posições (SP 4.677 e DF
4.528). Por fim, em 1959
(abril) volta a prevalecer
a superioridade dos salá
rios paullstenos (6.491
cruzelros) sôbre os da in
dústria carioca (6.293 cru

zeiros) .

.

o salário mediano atin
ge o nível mais alto na
iudústria de construção e
mon lagern de 'material de

Outra partlculerídade do trensporte (7.738 cruzeiros
movimento salarial nesses mensais), vindo a seguir
períodos é o desnível ve- a editortel e gráfica (6.632
rificado no município de cruzeiros) e a da borra-��
São Paulo e no aluai Es- cha (6540 cruzeiros). Os Cure seus males e poupe seu
tado da Guanabara. Em menores salários medra- bom dinheiro comprando na

1957 (abril) o salário rne- nos encontram-se nas in- FARMAG�A NOVAdiano na indústria era dústrtas de madeira (5.556 '1
mais elevado na Capital cruzeíros], produtos ali- de ROBERTO M. HOBST
bendeíranre (4.110 cruzei- 'mentares (5.617 cruzeiros), a que dispõe de maior sortimen
ros) do que no antigo couros e peles (5.640 cru- to na praça e oferece seus artí-
Distrito Federal (4.010 cru- zeiros) e calçado, vestué- gos à preços vantajosos
zeiros). Em 1958 (abril), rio e artefatos de tecidos Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
dá-se uma inversão das (5.817 cruzeiros). �--«�

OPA des ccnhöes
contra um povo oprimi
do: é um ato da mais pro'
funda inabilidade diplo-
mática.

�

Ao Brasil interessa, ß

muito a amizade e o res

peito do povo paraguaio.
Mas Stroessner, como to
dos os ditadores, não re

presenta êsse povo; é,
antes, o seu inimigo e

essa venda de aviões de
guerra só pode ser" en
oarada pelo povo para
guaio, como uma demons-

.'

tração de amizade ao re

gime que o sufoca.
E' essa a solidariedade

continental do govêrno
do sr, Kubitschek, é essa
a OPA do sr. Schmidt:
com bombas, metralhado
ras e discursos muito en
fáticos.

mães .

. Os loiros de olhos azuis, suportaram de

tudo, naquela época. Agora, os tempos muda
ramo E a turma da violência e da fala grossa,
vê-se pelo «O Estado», de 5 do corrente, não
se regenerou.

'

É centra os loiros. É contra os teuto-bra
, sileiros.

É contra os de olhos azuis. Êles querem
passar o pincel, não para apagar o azul dos
olhos, mas para borrar a pele dos loiros. Dos
loiros - que fazem

.

o progresso de Santa
Catarina.

Odio velho não cansa.

"DEPUTAD·O
PITERESCO"

I :>rgãos e Harmonios "BOHN" I
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

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

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogos 'Gratis

•

Demais intormacões
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná
P�JLO KOBS - Cx. Postal,' 3'9 - São Bento do Sul

I Estado de Santa Catarina

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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eilage des "Correio do Povo"Deutsche

RIO - Der President
der COFAP, GUilherme
Romano, hat von dem
Beergermeister der Stadt
"Além Paraiba" und von

dem Leiter des Waberet
syndikats, Lauro da Costa
Reis, Briefe bekommen in
welchen mitgeteilt wird 1I;=;;=n�m;;=$i=H=n�n=r:=n=*=!;=n=ii�i!!E!!!!=!!�;=i!__!i::!!1

�1�hga::e �f:t'ITf;�n :ei� IH·· h
· I� 11\\ NIlf o nu lU) 11- til ß

'

til Ir
Parai�a flusses .fahren oa In Iii lVJt o IVllllllfllllUQ} sarreu ae o ffiltVe�o mund Ihre Ladung In den

I =-1" I'ijFluss geschuettet wird.
.. . I II II II

�a��h�:�a �����nogefli�� au����e!:��h������ . ".". fi11.. o

IIm / =
.

H����;�:r v!��5k�i��� :U����s1!f I Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro RI-_l�._verfuegen. paar, ann a ,

. III da Fonseca nv. 122, para melhor servir seus clien t e s ; ii
torísta, Traktonsta, I'lj Di_P drei d

.

f g mantêm estreito-intercâmbio judiciário com ,os Escritórios IRe reiro o er em a -

.:.

1"1"oher Arbeiter. m de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,
Zu melden Rua dos 1III com séde em Joinville e São Francisco do Su!; está em m

Atiradores N.

971111
condiçõês de, também, aceitar causas para aquelas Co"

I
...

(gegenüber Schützen- U
marcas, sem maiores onus para seus constituintes.

haus) bei Joesting.BRASILIA - Der 1 O. !!I!!!nEiii!,iIiI!!!!;�1!;;;=1;=:1 nEEn=m:!=u=--r!SEn=;���I!=-';=;=!E!!iiiPenameríkanlsche Kon-
:...---.------

gress des Eisenbahnwe- '!'!II"!II!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!"'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!_!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!�"'!!!t)!!!!!'!!!!!�
seus wird in Brasilia statt-
finden und zwar ist als
Datum des Beginns' der
Versammlung der 12. Ok
tober d. J. testgesetzt. Der
Kongress geht am 27.
Oktober zu Ende.

RIO - Aus Weshlngton
wird gemeldet dass moe

glicherweise Praesldent
Eisenhower zur Einweí-

�===================JI hung der neuen bresiliani-

WASHINGTON -- Oie
Behoerden der Heerestri
tendantur der Vereinigten
Staaten wurden angewie
sen, grosse Mengen von

vorbereiteten Truppen
mahlzeiten an die Kongo
Republik zu liefern. Hier
bei sollen auch die reli
gioesen �nschauungen der
Eingeborenen und die der
im Kongo eingesetzten
UNO - Truppen berueck
sichtig! werden. Alle íerti-

. gen Rationen sind so zu

sernmengestellt, das sie
kein Schweinefleisch ent
hallen. Zunaechsr sollen
100.000 Tonnen Lebens
mittelpekete mit Tagesra"I----------
tionen fuer jeweils 25 Mann

•

geliefert werden. Die ein- Sowjetische Minen
zeinen Mahlzeiten sind. S h Mdurchaus reichlich. Sie Im c warzen eer
enthalten: Zum F�uehsl� ISTA: Lo ne

Hafer.flocken .mlt Milch
Zeitung aus Istambul b�·(POrridge), Reis, Bohnen, richtete, dass die tuerki

frucht-Marmel�de und
sehe Marine im Schwarzen

Kaffe; zum MJltagessen Meer ausserhalb der eige
Thunfisch, Beef, Obst und nen Hoheitsgewä�ser sow
Tee; zum

_
Abendess�n jetische Minen entdeckte.

Huhn mit ReiS, verachie- Eine Mine soll von Mi
dene Gernuese, Konserven nensuchbcoren zersteert
und Tee. worden, sein; einé andere I

wurde aufgefischt und zur

Untersuchung in den

72 J h H fen neechsten Mertnestuetz.
. a re a punkt gebracht.

S t .. Das Oberkommando d�r
von an os

tuerk ischen M a r i ne ha t de iiliiõi;iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Tra tados 31.752 esco Ieres COl16 156.309 comprí •

. SANTOS -Dergrress- Meldung weder besteerat
� --e)midos de anlihelmínticos e 342.849 preparados fer-

te Kaffe-Haffen der Welt, noch dementiert. I .'

l'roSOS em 315 localidades. Em domicilio assistimos
der auch den Beinamen Dr. Waldemiro Mazureehen a 1.989 pessoas. Exames coprológicos (rezes) reali-
"das offene Fenster ßre-

CASA DE SAUDE zados, 1.584.
stlíens in die Welt" (janela C 't' b

.. I

t
do Brasil aberta pare o Ur! I a ruc�( Rua Presidente Epitácio Pesôas N°: 704

mundo) fuehrt, �onnt_e .

h
.

e (antiga residência de Emanuel Ehlers)
gestern auf sein 72 Jrehr�. nae er an Clí�ica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
ges Bestehen zurueckbll- Kueste heren . Partcf. Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
cken. Waehr'end der knapp • Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização
7 Monate des· laufen�e� CURITIBA - Dadrch, - Ráios Intra-vermelhos e azuis. IJahres wurden im Ha,�n dass am kommen d� 1. ";._..

·

•• 1 _
von Santos ueber 6 Mil·

September das Vebin-

i��::�:�:;:�::,��� ��i� �:!i�:�:c:�!�d::g:�ri� r�"-r
..

=:::;:::::::;�::llll::::::;ll:=�=�==��=§=�h;'l3.699.960 Ton ne n aus Bund�strasse B.R-�el�- �l lVJ o \W. llli \L[J \Ur cm ii
machen. geweih� wird, /rued. �Ie ii ii

Staatshauptstadt CptJ�a ii Cirurgião - DeBtista ii_:_-------••-i
um 28 km naehe.r �. die ii CLÍNICA _ PRÓTESE CIRURGIA iI Os dois importantes focos da infecção, Floria-

K paranaenser Kuesterran. li .!! nópolis e Laguna, tiveram 2.844 pessoas cujo san-

�pln'leO r!lt,'I"ll'ert 00- .. gue colhido (a noite) foi examinado com 23 portado-U U U ..

r II Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL H res de microfilárias. O trabalho foi realizado de ca.

ueo11'00 zum· �cl;utz der ii Defronte a Igreja Matriz !! sa em casa em 592 prédios. No tratamento de 24
.

.

U II .

Senat genehmi e i}: _ :__ : .•._ _ __ 4.__
-

,__ _ _._ :�} portadores foram co�sumidos 899,5 comprimidos de

Kulturuueter , die-' Erhoehungier
·· ······· .. ···.. ··__ ········ b' _

==
- _

,�:t��!���!sc:!:nsa�i���Zr�o:ssea aen��::;:�a��� ���
PARIS - Spanien hat freis fócos atuais será definitiva dentro em br�ve.

seinen Beitritt zur Haage� Gehaelter O·r. . fernand.o H. '"p·rl'ngma'nnKonvention vom 14 tv'!al BRASILlA _ DJ,enat .J
1954 ratifiziert. aN�S�� genehmigte die Erli.h�ng .

ser von der
Krön der Gehaelter Qer dlzlere

angeregten .
oo�en I

_ und Militaers.

AI�ingSverpflichten Sich �Ie Ku,o wuroo die' vorgesc gene
terzeichnerstaaten, Im r1�. Parilael der Geha r der
gsfalle �ie KulturguJt�d::; Zivil- und Milita eam-

/ ihren eigenen Lan
Si. ten abgeschlagen, dass

in dem der andere" g
d' Miliraers in kunU

naturstaaten zu s�hu�t�en. �:iter hin mehr ihre
Spanien isr der 5

K
n er-

Kollegen in Zivil rd'ie·
zeichnerstaat, der onven-

nen werden. i;;;;;;;..-=======""'===_iiõi======iiõiiõõiiii
tion. -. I

Wahlen in Milch in den Fluss
Minas Gerais geschuetet?
BBLO HORIZONTE -

Wie das Wahl am aus
Belo Horizonte mitteilt,
gibt es im Staat Minas
Gerais 2.125.000 Waehler.
Kleinere Zahlenverschie
bungen nach oben sind
allerdings noch zu erwar
ten, da noch einige Kreise
aus dem Landesinneren
fehlen.

le�ensmitle� luer die
\

KuoDß-ReDu�lik-HHlionen
HUS Heeresmileln

Panamerikanischer

Kongress des
Eisenbahnwesens

•

Apotheke "Sobulz'!i'

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

{MA:GROS. ��
( �
� ,-i

;�: FRACOS i�t�
�'" ..�+l
�' �

:VlNA.O IOl.��"
l;�'

-

�. t! indicado
(? DOI caeos de

quez�
deJ• .magreza e

fastio.
Em eua fór'

muJa e e t r em

. 'Vanadaw de
'86d.io. ·1dcitiila. GljcerofOll,rat�
,Pepsina, 0011 d" Cola. etc. de
�o plonta e eficaz 008 cal108

.Je fraqueza e neuraateoias. Van.
(lliöl 6 indiClldo para homens, mu.
'ibereI e orianças. sendo sua f6r
.mula liceuciada' pd_!., Saúde "Pu
blica.

CIRURGIA DO EElTÖMAGO .

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

C o n sul t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18

I

horas. - Fone, 384.

[Eisenhower bei der
Einweihung Brasilias

sehen Landeshauptstadt
Brasilia im April dieses
Jahres nach Brasilien kom
men wird.

Departamento Nacional de
Endemias Rurais

Circunscrição Santa Catarina

Ativi�ades no 2. Trimestre de 1960
COMBATE À MALÁRIA

Com 9�6 colaboradores voluntários, 110 guar
das de campo e pessoal de Laboratório, assessora
dos por guerdaa-chefes, técnicos e médicos, prosse
guiu o contrôle da malérra no Estado. foram con

sumidos 45.645 comprimidos de anti maláricos pelas
1 t .555 pessoas medicadas. Colhidas e examinadas
J 1.884 prepareções de sangue. Registraram -se 1.695
casos de malária positívados por Laboratório. Atin
giram a 6,!)!6 as casas, abrigos, animais e deoendên
eles diversas, tratadas com DDT. As localidades de
São Francisco do Sul e São Miguel tiveram suas

populações protegidas pelo uso do sal cloroquioado.

COMBATE À ANCILOSTOMOSE

COMBATE AO TRACOMA

Nos municipios do sul e oeste do Estado sob
a supervisão de dois médicos, os dois postos e suas

equipes volantes cadastraram 12.050 pessoas em
2.635 prédios, encontrando 1.325 tracomatosos. Aos
postos compareceram 18.967 pessoas. Utilizaram
86.035 comprimidos de sulfa, 180 vidros de colírio,
5.328 bisnagas de antibióticos e 659 ampôlas de Es
piramicina. Tiveram I alta, curados dos mesE'S anterio-
res, 1.526 doentes. Q

·0
FILARIOSE

fEBRE AMARELA

Continuou o trabalho de vacinação antiamaríli·
ca atingindo a 10.995 o número de pessoas vacind'
das. Recebemos apenas 5 9mostras de fígado para
exame anát()mopatológico dos 35 postos de viscero
tomia existentes no Estado.

HIDATIDose

Realizamos em 10 'municípios e 73 localidade�,
4.596 reaçpes de casoni para pesquisa do quisIa Hi-
dático. Positi�aram 28.

.
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II �lillIDln�21�e Ao-rncol21 lA �ra�ç� e' os .,Npvos Estados :Afric�nos� , &> , PA�IS -, .O desenvol- progresso de' suas produ- ticular tinha ela mornen- çao, d_esenvolvlmenlo e
,

Lavrador amigo'
'

'. vlmenfo ,d,as."rel�ções oa- ções eutoctonas, especial- taneament� perdido sua f<.?rmaç�? do, p.ess�al _d�'1 '

"merciais e industriais �n- mente as de óleo de pal- colaboraçao.' rede enope rédto-dífusão.Como iniciar uma criação ' de porcos tre a ,Fr'ilnça e os anttgos ma" fumo� cana de, aç�car, ,,' Finalmef!_te, noticiou�se
,-

I terrlrõrtos .atncenos. con- caté, cacau" arro� emllho, Enquanto, isso, as rela- que o g�ver�oA �a antl�aALIMENTO� E2 NAO, REMÉDIOS: Antes, .de verhd<?8 'em Estados In- que praticamente contínu- ções da mesma espécie posseaeao britânia da BJrcome9ar uma cnaçao de porcos, deve-se pensar aependenies continua altiJ� pm, � ter os pottos Jr,an-: entre q França e os ve- rnânla confiou a uma Iír-
,
na alll!lentação em vez de pensar numa lista ,de mente signi'ficafivo.' ".": ceses como principais re- lhos países africanos in- ma francesa (Degremonr)r�médrIOs. T�n�ar,'�or, outro lado, fazer uma ería-' ' ''', � cebedores

I

dos 'seus ex- dependentes vão em 'cres- a realização de um proçaoÊso com .alímentos comprados, é prejuízo cer- Bastante é citarem-se os cedentea; a F,r�nçal con- cendo, tendo ainda recen- grama de obras destinadasto. ste é o caso daquetes' que .começam dispas-. '. Re. tjnuou como o principal temente o Govêrno da a duplicar o fornecimentotos a' comprar 'o furelo, farelinho, fubá, mí- ,s�g�lDtes ex�mplos; a
, fornecedor e corpo o' Btiópia apelado para réc- de água potável em Ranlho, etc., se.m ter produção pelo .menos de batata- pUb,hca do" Congo receber� primeiro qomprador do nicos franceses pera a so. goom, d capital do n?vodoce, mandíoea, cana, forragem vende em quantl- de parte da França nora- Cambodge, devendo-se. ne- lução de seus problemas Estado, orçando o projetodade, Os porcos tem graúde capacidade de trans- vel contribuição para o rer que nesse último par- de equipamento, explora- em meio milhão de dólares.formação. dos alimentos em carne e em gordura,

mas' precrsam para isso de alimentação rica e rar-
�"""""''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''=��''''''''''''''''''''''�����''''''''''''''''''��''''''i'ita.'Assim a criação só deve ser começada, depois � ---

de se haver instalado bons pastos e existirem Marque encontro com' seu bom góstoplantações em proâução. 'pedindo para aperitivo a Velhíssima
LOCALIZAÇÃO BÓA: O terreno destinado às

d ...pocilgas deve ser: 10,1 - meio inclinado, para eVi-1 aguap en.e marca
tar a formação de charcos e poças de água no

C O STA
'

tempo das chuvas e se manter sempre sêco: 2".-
batido pelo solo día todo; dirigir para isso, a '

abertura das pocilgas (chiqueiros) para onde nas- Fabricada e engarrafada porce o sol; 13°. - protegidos contra os ventos que ltlanoel F. da Costa S. A. _ Coméreio e Indústriasão os maiores inimigos dos leitões - evitar, des-
S Cte forma, a localização dos piquetes nas encostas, Itapocusínho - Jaraguá do ul -. S. .

muito batidas pelos ventos. 4°. - Terreno com -A Velhíssima aguardente marca COSTA
boa água para bebida e pare limpeza; de preíe- é eneonträvel nos seguintes eatabeleoimentos
rêncía água corrente.

. da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar
INSTALACÕES APROPRIADAS: Quänto' ao Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baependí.

modo de críaçäo, ,o certo é deixar cada porca Velhíssima aguardente marca COSTA -

com sua nínlfada, até a época da desmama, sepa- Símbolo de qualidade e tradição.rada em locais isolados - maternidades. Estas �iõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõ iõiiiõiõiõiiiõiõiõiiiõiõ=iõiiiõiõ====�="":maternidades, devem ter uma parte coberta e as- /
)

soalhada, de preferência com tijolos d ter também ••
um pequeno pasto, onde os leitões apanham sol e

I' O, Scaminllam. Piquetes especiais devem, ser reservà- M U '

.dos, alguns para os animais desmamados, deSde
os 2 mêses aos 4 mêses e outros para os leitões

AC! ne&u�AAS lt11 USADO CO. I Ide 4' a 6 mêses, quando são separados para a en· V5õ"'�

gorda ou para a reprodução. Os animais de e-n- I0Il RESULTADO O PGPUW
gorda, embora não precisem de muito espaço; de- DEPURATIVO ...t
vem fica'r dm lugar sêco e onde bata o sol, pois
as pocilgas úmidas causam frequêntes doenças dO·rsossos e, reumatismo.

CRIAÇÃO DE RAÇAS SELECIONADAS: Esco
lhida a raça' que se vai criar, deve·se procurar o�...... Baoo. I) Ceraceo, e
comprar animais. de criadores honestos, que ven-

&dI:HnqO. oe PuIJIIt6M. a P...
dam animais sadios. Na escolha dos, reprodutores, ProCI.. o..... aoe o.............devem ser preferidas as raças selecionadas e per- Clamo_ CecueIrae Queda CIo Çabe-feitamente adaptadas ao nosso clima, em vêz de

Aboma,
raças comuns. Os resultados obtidos com a cria- Ccewulteom�
ção de porcos de raça são tão superiores que não

e Come o popular d.puratlvohá termo de comparação com a dos porcos comuns.

REPRODUÇÃO: Não se deve deixar que as ELIXIR 914
leitoas sejam cobertas antes de terem 12 mêses
de idade; antes disso, elas, estão ainda em fase de
c('escimento, desenvolvendo os ossos, fazendo re·

servas de gorduras necessárias à alimentação dos
futuros filhotes. Também os cachaços, só devem
ser utilizad'os depoi� de terem um ano de vida.
Uma vêz chegada a época indicada, as porcas
serão cobertas durante o cio, que repete de 21
em 21 dias. o.; leitões nascem dentro de 115-120 �!!"'!!!!!"'!!!'!'!!!"''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!'''!''!!!!!!!'!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!''''!'!!!'''�
dias devendo as poreas nesta ocasião sa encon- Dr. Francisco Antonio Piccione
trar�m em maternidades higiênicas com bôa ca- :&.II[�DICO
ma de' palha. É bôa pratica lavar as porcas, com Cirurgia Geral de adultos e criança.:' CU--
água e sabão alguns dias antes do parto. Durante nica Geral - Partos - Opetaçoes -
os primeiros dhís, de�e.s.e da� as porcas uma ra- Moléstias de Senhoras e Homens.
ção mais leve de faClI dIgestao. Especialisla em doenças de c_rianças i

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIO;::;A�ARE§� (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
SBRVIÇO OB BXTBNSÄO RUR.<\L JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

II COKUP,A - SANTA CCA1rAR](NA

ELIXIR 914
a IIRUS ATlCA ma I 18S111S.

Ornamentais

Países pcpulescs
I

1Rofette1vo .. �rpAlsmo, A.roda.
NI como UfA Ile6r. Aprovado co.

MO aualUar no tr.lltm.nto da SI·
Plus e REUMAl'IS.,.O da m.....

ma o.tcem. pelo O. N S. P.

Apenas dez países do

I Birmân'la (20,5 milhões)
mundo, entre êles o Bra- e Irão ,(20,2 milhões).
síl, possuem efetivos de- Quinze países ou ter
mográficos superíores a rítõrios possuem entre
60 milhões de habitantes. 10 e 20 milhões de habí
Segundo recente publí- tantes; são êles, por or
cação das Nações Unidas dem alfabética: Alema
os dez maís populosos, nha Oriental, Argélia,
conforme dados ou estl- Austrália, Bélgica, Cana
matívas para 1959, eram dá, Colômbia, Congo
os seguintes: China Con- Belga, Holanda, Iugcslâ
tínental (669 milhões, via, Marrocos, Peru, Ro-
1958), India (397,5 milhões mênia, Taiwan, Tcheco.
1958), União Soviética Eslováquia � União Sul
(208�8 milhões), Estados Africana.
Unidos da América (177,7
milhões), Japão (92,7
milhões), Indonésia (89,6
milhões), Paquistão
(86,8 milhões), Brasil
(64,2 milhões), República
Federal Alemã (52,9 mi·
Ihões) e Reino Unido
(52 milhões). A popula
ção atual do nosso pais
de acôrdo com o IBGE,
é estimada em 65/66 mi·
Ihões de habitantes.
Mais numeroso é o

grupo dos paises cuja
população varia de 20 a

50 milhões de habitantes
e que inclui a Itália
(48,7 milhões; 1958),
França (45 milhões),
México (35,3 milhões),

,

Espanha (29,9 ,milhões), Pr:apofCIonam bem-€star gerat'
Polonia (28,8 milhões, filcilitam a digestfio. desco!l-'

� C tálo- 1968), Turquia (26,9 mi- gestlonam o fígado regyfarf.eçam a
lhões) Egito (248 mi- - 'd �'

go Ilustrado

Ilhões>:
Filipinas'. (24,7 zam as funçoes o ,�

. milbões), República da i

Leopoldo SeIdel Coréia 22,9 milhões),
Corupà Tailãndia (21,9 mUhões), ..Iii.IiIIJillllí!llIIIIiIiiI6li111Jiiij

.' • Argentina (20,6 milhões),

I

Frutiferas e

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

PRISÃO DE VENTRE
..... 1
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o

Cidade do Mexico
o Ministro da Saúde e nados com a campanha

Bem-Bstar, Dr. José Alva- serão feitos sob a direção
rez Amezquita, em com· de técnicos de Ministério
binação com a Organiza- da Saúde e Bem·Estar.
ção Pan-Americana de Cêrca de 600.000 pesso
Saúde, vai lançar uma as receberam a mesma va-

,cam.panha de vacinação cina na região de Miami
em massa contra a polio- recentemente. A vacina Le·
mielite com vacina a ser derle-Cox produziu altos
fornecida pelos Laborató- í nd i c e s de imunização ')

.. rios Lederle de American após a administração de
O ANJO' PROTETOR DE SEUS FILHOS É A c.�-"':(iJ--�-�-"'<f),-�-�-�-�r..,(j�

Cyanamid Company.
'_-

uma d(,..se única conteódo

lOMftHIGUlIRA MINAUCOOA D,P. Reinoldo Murapa As autoridades sanitário três \/tjriedaáes atenuadas
�, 'It n .,

!
as mexicanas informaram- de virus da poliomielhe,II

• '

II
.

II se' dos resultados obtidos segundo o Dr. Bugene FIi·
,

Vermitug'o suave e de pronto .ADVOGA�O· com a vacina em outras pse, da Bscola de Medi-
efeito Dispensa purgante e dIeta! I )J partes do mundo antes de 'cina da Universid<1de de

SERVE PARA QUALQUER IDADF, CONFOR- Escritório ao lado da Prefeitura
.

} distribuí·las ao público. Miami. O índice de pro te-ME o n. 1, 2, 3 e 4
Á �

Após uma fase inicial ção alcançou a média de
Proteja a saúde de seus filhos e � ;�a p.rópria! I

_

JARAGU DO SUL de estudo o Ministério 94 por cento.
Evitará muitas doenças e.' poupara dlDhelro em

I �� anuncion que o programaremédIOS de vacinação compreende- Uma campanha para a

Compre bOle mesmo uma �lOb�b'�IGUEIRA I m:_'lEEEl:�:l�'--':mri!ii!ii!!::!i!l!!!!i;-�""""=I:lI"
rá pelo menos um milhão imunização 'de pertö de

MlNAICORA para o seu.h lO ? '��;- ._. _.. .

,

..

de' pessgas. O México te- 500.000 crianças de Ber.
E um produto dos LaboratÓrIos Mlllancora I.. O R. J e> R N SO E LT E R . rá a c�op,:ração plena d.a )im Ocidental está em an-

- J O I N V I L L E -f iii _

' Iii Orgamzaçao Pan-Amerl- damento sgb a supervisão
. , III

' I CIRURG/fiO DENT(5Tff I ! can� de Saúde, qu,� �an- direta do Dr. Heimut' Ko- \

, -- ......._._....._�....::::;!::::::::::::::::::::::::::� iii Obt
-

.

d" Iii dara um de seus tecmcos chs, diretor da Secção deq::;:;::::::::::.:=:::�:::::::::::::::=:::--'"-''''''''''''-''' ii IR uraçoes sem or
,III para observar e aconse- Doenças Infecciosas doii I. a II • e I • ua e - III'·· !lli Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer Itrepi- iii Ih�r no trabal,�o, a ser Senado de Berlim Ociden-

ii·
, II .II daç-ão e qualquer sensação de dôr. .�, feito pelas autoridades sa· tal. A nova� vacin", pro-!it JARAGUÁ DO SUL -

. II I ' II nitárias m,�xicanas. duzida pelos Laboratóriosii ii III CLíNICA - CIRURGIA - 'PRÓT'ESE .. A Organização Pa n, Lederie" foi criada sob a

ii Medicamentos e Perfumarias ii iii m Americana, d� Saúde' tem direção do Dr. Hera!d Cox,li Símbolo de Honestidade 'ii IR
RAIOS X

,i� estudado os resultados ob., diretor de Virologla dos
ii Confiança e Presteza ii Iii' Consultório: Av. Getulio, Vargàs, .198 I

tidos em campanhas se- Laboratórios Lederle e!I , de, II Q , . "

. melhantes em outros, paí· presidente da Socie�adeiI A que melhor lhe aten
li fil ,\ (Anexo ao DepOSito di:l, Antarctlca) ses. Testes \ de laboratório Americana de Bactenolo-ii los menores preços 'iU' A

I'
.

(W N)II
e _�:_ .=::::::::::::::::::::::::::::=:::I::::::::::::J; 1Í1!l!I!IIaI1........I!iil!llI�l!IiiBI; !�iBi!IIlE!il=:::_=::_: ziii e outros .controles roc:: aclO- glstas. estern ews.

�::::::::::::=====:-.._--_ .._.
�. .

l' .{

ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ DO SUL
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·mOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOi�OOOO�OOOO�OOOOOOOOOOOOfiUi10000mOOtl A ún ica e Inp resa

I Para Prefeito:··
. -.

I que Celso Ramos
�
J

.: .

' ; dirigiu foi à falencia
I

.

O,a o I meno�ãd�in���e��s:.,�;�: �:r.;:s q�:�u� s�. �:I��
2::3S 2::3S Ramos lern a pretensão, como

.

candidato do PSD,�

lL."
• 00 partido que «enterrou» Santa Catarina por durante

00

U C IO 00 Iodo o período da ditadura, ·de dirigir o n08::'0 Es-

� .' m lado, quando não possui credenciai para tenro.

2::3S 2::3S Alem de exernpllficarmos maís abaixo os moti-
00

d
00 vos pelos quals frizamos acima, cumpre-nos destacar

00 00 algumas das grandes . verdades e menttres por êle
� , a � proferidas no comício que o seu partido realizou
2::3:S 2::3S em Blumenau. I

� , m Foi feliz o sr. Celso ao dizer que em Senta Ca-
2::3:S

C t
zes rartna estão faltando escolas e que, sendo êsse um�

Os a 00 dös principais objetivos do G�êrno da' União, Lotr
� '.' . � resolveria, mandando' consrrulr tnais. Vê-se por aí,
2::3S

-

2::3:S que a ladainha continua a mesma, parodiando ove-

00 o, 00 lho ditado de que a «raposa muda de pele, mas não
� � muda de manhã», Isto é, as caras agore são outres,� Trabalho � porem as premesses são as mesmas, de há anos, e00 00 que não lern' passado 'disso! Evidenlemenle, é vergo-00 'A ste' IOdade 00 nhoso presenciarmos estas conítrmações, de que o

. 00 u r � Govêrno Federal, antes de conseguir empoleirar-se
� p 00

- até agora pertencentes ao PSD e PTB, isto é, sã-
�

-

rqgr.e�so � mente até 5 de Outubro, fazer tantas promessas e
zes zes jamais procurar cumpri-Ias. ôe é um problema que00· .

&2' 00 cabe ao govêrno Federal resolver, conforme também
OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO���OOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO afirmou Loft, porque Juscelino até egora não pensou'

. ? .

DISSO. "0 •

Teve o sr. Celso, o caradurismo de dizer em

público que é discípulo número um de, Nereu Ramos,
poltneo de saudosa memória. Positivamente, se o

grande polflico cararlnense estivesse vivo, mandaria
processar Celso por essa mentira.

------------------------:.�----------.-------- Figura decoratíve, esquecida por Nereu, Celso
JARAOUÁ DO SUL (SANTA €ATARINA) SÁBADO, 20 DB AGÔ�TO DB 1960 - NO. 2.097 nunca conseguiu ser coisa alguma, porque - eviden-

�!!!!'!!!�!!!!'!!!�!!!!'!!!!!!!'!!!�!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!'!!!��!!!!'!!!���!!!!'!!!!!!!!!!!!!!��!!!!'!!!������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!� temente, nunca demonstrou capacidade e tão pouco
inspirou confiança ao seu irmão! Alias, Nereu sem

pre leve o cuidado de mantê-lo afastado da edrnínls
tração, por saber da sua incapacidade.

Um ilustre desconhecido, agora se apresenta ao

público cetarlnense, pela segunda vez. Todos os de
mats Ramos, por mais afeitos que esräo dos assun
tos políticos, eré então eram rnaís conhecidos do que
Celso, o homem que, se por desgraça viesse algum
dia ocupar a governençe do Estado, implamaria um

regime de perseguições e de ódio, como é do seu

temperamento.
Um homem como Celso, sem tirocínio comer

cial, sern visão das coisas, sem ebsolutemenre nada
pera ocupar posto -de tamanha envergadura, ficaria
bem melhor se Itzesse um exame de consciencta e

desse a um outro do seu Partido, a oportunidade de
concorrer, porqne - pelo menos estaria, desse modo,
prestando algum serviço aos barrigas-verde!...

.

Tanto é verdade que a única Ernprêsa que di
rigiu, a de Transportes Coletivos Estreito-Florianó
polis, conseguida a concessão a sombra da adrninis
tração Estadual, levou à FALENCIA! E quem duvi
dar dessa denúncia, que se dirija a Associação Co
merciai de Florianópolis, que terá a confirmação.

Desgraçadamente, é esse o homem que hoje se

apresenta ao eleitorado cetarlnense, 'pedindo votos
para edmlnlsrrer Santa Cetarina.

.

Santa Virgem, Deus nos livre de tamanha des.
graça, porque os cetartnenses nada fizeram pera re

ceberem tão cruel castigo!
\DE "ITAjAÍ" No. 319)

- .
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Incrível dr. Pinolli Energia Elétri�a
AciQna Automóvelconhecimentos na arte

que o padre Vieira codi
ficou, assistimos à prodi
giosa ascensão do dr.
Pinotti. E só agora, de
pois de tantos anos de
bons serviços, descobriu
o dr. Juscelino que o

Miuistêrlo da Saúde era

a caverna de Ali-Babá
e seus quarenta "fiéis e

leais servidores".

Começou, finalmente. a

desmantelar-se uma das
maiores rêdes de 'corrup
ção já montadas neste

pais. Começa a ruir a

rêde que abrangia quase
tudo que se possa imagi
nar: as verbas do Minis
tério da" Saude, esbanja
das

.

na : p r o p a ii á n d'a
pêssoal do "prêmio Nobel
brasileiro" durante anos

à fio. as viagens 'por conta
do Ministério, o" smpre
guismo mais deslavado,
o suborno através do seu

"Iaetotum". candida to a

constituinte da Guanaba
ra, o desvio orunmoso
das verbas da LBA, tudo
isto feito as .escâncaras, }'

com uma imprudência e

uma audácia, estas sim,
dignas do prêmio.
Mas, tudo isto, em no

rne da Ciência. Isto por
que, lá pelos idos do

govêrno Dutra, descobri
ram qne o dr. Pinotti,
além de mata-mosquito
insigne, era uma extraor
dinária revelação de cien�
tista.

.

Vemos agora, e

conosco o pais, em que
ciêucia é doutorado êste
incrivel sr. Pinotti.
Assim, gra,ças a�1 seus

"Henry Kilowatt" - as

sim será chamado o pri
meiro autornóvet movido
a energia elétrlca, segun
do notícias procedentes
de Nova Iorque. Com chas
sis e corroçaria da "Re
nault Deuphlne", êsse no

vo carro apresenta, como

uma de suas principais
carecrerfstíces, um motor
'de sele cavalos de fôrça
I acionado por 56 baterias,

I
das quals 18 situadas ne

parre traselra do veículo
e as restantes debaixo do
capô.
A velocidade maxrrna

do "Henrey Kilowatt" é

de 55 milhas horárias.
Suas baterias dão normal
mente para urna corrida
40 milhas, podendo ser

carregadas mediante a

sua ligação com um com-

putador elétrico. Essas
baterias têm dois aDOS
de duração, e sua subsrí
tuição ecarretaré despesas
de aproxímadamente 200
dólares. Os custos de ope-

ração de energia elétrica
do novo automóvel estão
calculados em 1 centavo
por milha, ao que, ao que
acreseentarn aquelas notí-

Jaraguaense!
I

Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja
sócio da AlAN, contribuindo é1ssim para ali
mentar e vestir os que realmenle necessitam.·
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Fósforo, Cálcio, irslntatll
8 VaDadato de s ó d i 9 Morreu bebê encontrado

na lixeiraTODICO dos cODva18sCIIDtiS
TODico dos desnutridos

QuandO tudo indicava
que escaparia com \fida,
a recém-nascida que foi
encontrada por garis no

deposito de 'lixo do Edi·
ficio Oamões, morreu, no
Hospital Miguel Oouto,
sendo o seu corpo remo

vido para o Instituto
Médico Legal.

A Policia já iniciou as

investigações em tôrno
dos moradores do Edifi
cio Öamões, na Avenida
Atlântica, na. 2.4(0, parQ.
localizar os responsáveis
pelo aband'ono da crian
cinha.

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

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

o

�==================.�
�ARA FER.I-DAS,
E C Z E 'M;.AS,'
,INFLAMAÇOES,
COCEIRAS�
f R I E a R· AS,
ES P 'fN H.A 5,. ETC. � .
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Exijam o Sabã.o (Marca Registrada)

Virgem 'Especialid·
.

de
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,

o ideal para cozinha, lavande,ria e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.
• ..•

I

I
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