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II Escolha "certo votando em: Jânio - Milion - li
li Irineu - Carlos Gomes 'e . João 'Lúcio da Cosia II
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A caravana da UDN
acompanhada de membros
de outros partidos polí·
ticos vem percorrendo o

Muníeipio da pregação
cívica de seu candidato
á Prefeito Municipal -

I
João Lucio da Costa. Os
seus integrantes vem
sendo recebido com en

tusiasmo em todos os
���������������������������������----������-�����-������������ lugares porondepassam,

"Pela Paz Social", dêste Município, dentro !S�:'::�:'��fu��::i�!:
eleitores. A frequência

b
r •

t I d N' I d SES I
de populares ás reuniões

Consoante comunica- em reve sera Ins a a o um uc eo o, : �:�i�aadaq��r di:��rie':
ção feita em nossa edi as visitas, elas se trans- ,

ção anterior, termina a O Sesi _ Serviço So- Bento do Sul, Pirabeiraba, que comandará o movi·1 frutífero em prol de uma formam em verdadeiros
li de Setembro 'o prazo ciai da Industria -, criado Ioínvíle, Araquarí, Pouso mento seslano, almejamos assistencia sadia que eco- comícios, onde se aplau
para a retirada dos títu-

e mantido pelas clesses Redondo, Rio do Oeste, nma digna e próspera Iherá, de maneira sóbria, dem delirantemente OB
los de eleitores, prove- conservadoras, vem pro- Rio do Sul, Preso Getulio. administração. Dos seus a familia sesiana desta candidatos á Presidencia,níeutes

A d� inecriç�o, porcionando a todos os Timbó, Indaial, Blumeneu. esforços e d(e sua compe- próspera cidade. Vice presidencia, gover-
transfere.nCla_ ou 2a. vra.

seus beneficiários, ernpre- Gaspar, Ireiaí, Bru§,que, rêncla, brotará o caule Parabens Ieragué do Sul. nadar, vice-governador e
. A publicação em c_ausa gados que militam ne Nova Trenro, Florianópo- Prefeito Municipal. Provateve sua repercu!sao.e I indústria, transportes e lis, São João Batista, inconteste é o frenético
d�zenas de �essoas Já comunicações, uma com- �orto União e Capínzal. A Diretoria do', entusiasmo demonstraco
te� coml,lareCldo ao Carol olera assistência, hoje em Jaraguá do Sul será 9 pelo povo da "Sohnstife",
torro EleItoral. da C?m,ar- dia reconhecida, em todo próximo município a ser Banco Indústria e Comércio na Ilha da Ftgueira e em
ca .para provl�enClar a

o Estado e mesmo no contemplado com o s d S t C tarí S/A Itapocuzinho. Homens,
retIrad� ..

do título, que Brasil, por milhares e prestimosos serviços desta e an a a arlna
"

mulheres e -críanças dai-
os ?�bIhta a votar nas milhares de brasllefros, magna Entidade, diriglda de comuni C' xam de seus afazeres
eltllç?e� de 3 de ?utubro. pois sabem que o orge- exclusivamente por parti- Tem 0\ prazer e comumcar ao .omer- I para ouvir a palavra dos
,S?lICltam�s ao", n?ssos nismo social do Sesi, os culares, fendo a frente, os I' cio e Indústria de Jaraguá do' Sul que componentes da caravana

dIRtIntOS leitores, md�, socorre, os ajuda, bem proprios senhores índus- devidamente autorizada pelo Ministério da numa demonstração sim.
pendentemente de cor

come resolve os seus rrlets conhecedores pro-] Fazenda, através da Superintendencia da pática de civismo, de -

p�lít�ca, colabor�r .n.essa mais prementes problemas. fund�s dos problemas Moeda e do Crédito (SUMOC), a 26 do interésse pelas cousas
nnssao que PO�Slbl�ltaJá A I

. ,. I que meis afligem a classe
corrente, inaugurou a sua 1050 (centésima' públicas, de amôr à terra

a u.m, numero e eva o e' t�a mente, no terrlt�>rlo obreira do País, Em nos- que querem ver engrau-eleitores expressar a catarme�se, o:, serviços so Estado temos como! quinta) Agencia em decida.
sua vontade, nas u�nas do S�SI funclOnaf!1 nas Diretor Regional do D�. 'I

B R ASt L I 'A Hoje a noitea caravana
de outubro ,prÓXlm? 8 e g Uf n!es. lo�ahdades: partemento do Sesi, o sr. da vitória estará presente

.

Restam apenas seis Concordl�" Videira, Caça- Celso Ramos. Âvenida W.3, quadra 7, loja em Rio da Luz, Salão
días. Que cada �m pro- dor, Curltlb,a�os� Lag.e�, O auspicioso acontecimento .

ânQ iloto. Hornburg, onde se espe-
. cure � seu tIt!llo em Santa �eclha" Llrubicí, da inauguração do Núcleo r ra nova consagração do
tempo, para evitar os Lauro Muller, Urussanga, do ôesi desta cidade de- It 'aí (SC), agôsto de 1960. candidato João Lúcio da
atropelados de ultim a Criciu'!1a, Can�inhas, M�- verá ter' lugar às 11 h�ras, Costa.

-

hora. ha, RIO Negrlnh� Sao do dia 7 de ��mbro �����������������=��������������������
próximo, dia da, Indêpen

O recenseamento de 1960 dencia, que graças aos

minuciosos estudos pro-
A partir de 10. de Se- dividualmente sob pena cedidos pela Direção Ge-

tembro, realiza-se em de responsabilídade de ral do Sesi de Sarne Ca- 0dtodo o território Nacio quem assim o fizer. O tarina, foi passivei con- ser pUDI o

nal, o Recenseamento G�- Recenseamento tambem crerizar a tão esperada RIO, 23 (Transps)
. ral de 19ßO. O trabalho não é obséquio de quem organização. C

.

.

O Os contactos havidos A primeira Câmara' 1'1·
exige colaboração da quer que seja. s agen- minai determinou ontem
população afim de serem tes, no exercício de entre a Direção do ôesí

b t d' 'to,

registradas com Iídalida- f
- com o Exmo. Prefeito, a .er_ura e mquen

de as nossas atividades.
suas unçoes, não podem desta Comuna, sr. Walde. crl.mIDa� para p�Dlr o
ter preferências ou exí-

mar Grubba,. que vem se
JUIZ Pmto �a�cao, da

�:le����: i����:!en::� .bir qualquttr partidaris, empenhando afundo dos 24a. Vara Cru�mal, por
, mo, notadaQlente nesta

problemas munlclpal's, abuso de au_ torldade �}O_mconfidenciais e não po, parte .

do ano, -'uando a decretaçao da prls80d' I d
. "1. muito facilitaram os ser- .dem ser IVU ga as m- nos aproximamos das

viços de instalações que preven
.. tIya de Walton.����.---,-���- eleições. Qualquer ativi· AvancJnl e por ter deterora nos referimos. . . _ .,

O" d S Id d I dade nesse sentido deve-
Louvável e digna de mmado.a revI.sao crlmSal�Ia o o a o I

rá ser �enunciaâa, par.a nota foi a demonst�ação nal do mquerlto .do
apuracao da responsabl- de idealismo do Exmo. copan, ato c�nslder�doO dia 25' de Agôsto do lidade. Quanto aos dados

sr. Prefeilo, assumindo da �ompete.nCla de .lU_S
corrente ano foi condig- a serem colhidos; devem

a responsabilidade do va-
tanCIa superIOr. AdeClsao Dire,lório Municipal .-. J.ar.aguá do Sul

-namente comemorado em eI'es ser prestimosos e efici-
lôr aluguel da sala onde da Camara,. que 1!'snC!.0u

todas as guarnições mm- entes; c'olaborando, com
funcionará o Sesi,' local. sustar

�

as Investl�açoes ILMO. SR. .

tares, pelo transcurso do as autoridades constitui- É rr:ister que se diga sobre Ijacop�n, .fOI toma· EUGENIO VICTOR SCHMÖEKEL
dia do soldado. Em Join: das. A apuração dos re·

tambem ql!e todos os fu- da por unan_lmldade �ao D.D. DIRETOR DO "CORREIO DO POVO"
ville, Blumenau e Floria· sultados Globais e con·

turos sesianos de Jaraguá ser concedIdo hab,:,as , NÉSTA.·
_�_nópolis, a efeméride foi juntos, nos dará do que do Sul ver-se-ão 'cerca� corpus em.f�vor de Wal-

Jaraguá do' Sul 23 de Agosto de 1960assinalada com di'gersas somos quaJitativa e quan- d d'· r ton AvanCllll, que anda

I
'

_.

solenidades. titativamente. �s a slmpa la e aten-
com salvo conduto que Com referencia ao titulo "PTB NAO LANÇA

ç?e� do sr. Moacyr Bar·
dá imunidades. O desem- CANDIDATO", publicado na primeira página, da

blerl, procedente d� Brus,
bargador Faustino Nas. última edição, deste conceituado jornal, temos a

que, que, com JU�f� � cimento foi relator do comunicar a Vv. Ss., que a convenção Municipal
ac�rlaàa escolha, fOI indio

pedido de habeas corpus. dêste Partido, por motivo� de fôrça maior, foi eIe
ca. o

_ pa�a e��r�er a nobre Em seu voto estranhou tivamente antecipada para o dia anterior da data

Segundo notícias vindas do vizinho município
mlSMO e d,lrlglr os. tra- as informações do juiz marcada e que num pujante pronunciamento de·

de Corupá, os integralistas -daquela progressista
balhos �o Nucleo Re�I?�al Pinto Falcão "que não mocratico, no qual usaram da palavra varios ora·

localidade, examinançlo a situação política no Es·
do SeSI, deste Mumclplo. foram objetivas 'mas dores, expond? .seus pensan;tentos, ficou d,elib�ra

tado, resolveram solenemente' apoiar a candidatura Aqui nos congratulamos prolixas", O presidente do, elJ) escflltmlO secreto,. fI?oU deleberado. digO,
IRINEU BORNHAUSEN ao governo do Estado, com o eminente sr. Celso da primeira Camara Ori- pOr uma esma.gad?ura mal�rla, presentes �Inte e

no pleito de 3 de outubro.
.

Ramos, Presidente da Fe- minial determinou logo nove convenclOnals, dos trInta que o totahsavam,
Da decisão tomadá pelos perrepistas Corupà· deração das Indústrias e depois ao delegado De, nosso apoio a candidatu!a do, Sr. ROLAND HA

enses, deram conhecimento ao "v.elho colono", em Diretor do Sesi, no Esta- raldo Padilha que sus- ROLD DORNBUCH; candIdato d� P.R.P. e homo

telegrama- vazado nos seguinies termos: Exmv. Sr. do, que soube correspon- pendes�e o inquerito logado pelo P.S.D. ao cargo. eletlv.o de PREFEITO
Irineu Bornhausen -. Florianópoli� pt Apraz·nos der aos anseios do traba- sobre o (}rime de Saco- MUNICIPAL, desta .pro�resslsta CIdade.
comuni'car integral apôio sua candidatura próximo Ihador dêste murnClplO, pan e enviou expediente .

Certo da. pubhcaçao dest�, no mesmo.local 6
pleito 3 de Outubro pt Saudações - Arthur Sohn,' que de há muito espera ao procurador geral da págIna do artIgo ao que ref�rlmos. desde Já apre·
,Presidente Diretario Municipal P.R.P. Corupá • vam pela instalação do Justiça, ini0iando ação sentamos os nossos agrad�CImentos.
Gabriel Maurisseus, membro • Ingwald Lipinski, Núcleo Regional do Sesi. criminal contra o Juiz JANUARIO STINGHBL' - Secretário
m6mbro e vereador. Ao sr. Moacyr Barbieri, Pinto Falção. LBONIDAS HBRBSTBR - Presidente·

Orgão de maior penetração no interior catarinense

Diretor:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

Sociedade Gráfica Avenid" Ltcla.

ICaravana
da vitória

Fundação:
Artur Müller

Ano XL JARAGUÂ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 27 de AGÔSTO de 1960 .N°. 2098

Atenção
eleilores)

vai 'mais um Diretório
apóiaBornhausen
Sucedem-se em todos través de pronuncíamen

os quadrantes do Estado to' de seu D i r e t Ó r i Ci
os movimentos em favor Municipal, hipotecou
da can�idatura do sena- irrestrito apoio ao senher
dor Irmeu Bornhausen. lrineu Bornhausen não

.
,

O Partido Democrata aceitando a exótica decio
Cristão de Rodeio, a- são da cupula partidária.

I

Partido' Trabalhista Brasileiro
S e'c ç ã ó de Santa Catarina:

o PRP aom Irineu

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



I
I

�C�O�R�R�E�I�O�D�O��P�O�V�O�����������������_S�A�B�A�D�O DIA,�:7����-�1�96�0������������ P_ág_i_na�2�

;:'�!����}!ÜII!O_U[C]oEiHT[=J ,.J��r����IP_.::Emprêsa jornalistica ,m II ..._A � :& ..• II ig
"Correio_ ����o�o'l Ltda. t' ','Correio do !,o,vo" eum- 1,'1

fBI'''''v V f!llI !JI!I iii
Aniversários prímenja o diatinto ani - I" 111mDiretor:

Eugênio Vitor Schmõckel varsaríante com votos de I

Cobrança: Fazem anos hoje: perenes felicidades. iii Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro i,-.Brun« Henn
_ O sr. Alberto Sbar-

- A·sra. Maria, espõ- 1II1'.iI da Fonseca, nv, 122, para 'melhor servir seus clientes; 1111Impressão: dslattí, nesta cidade. sa ido sn. João Carlos II/mantêm estreito intercâmbio judiciário -eom os Escritórios
__

Soco Gráfica' Avenida Ltdà. _ A sra. Leny Maria Stein, nestà cidade.

I
,I '

DA I UZ Im
Impressor: Silva dos Reis, espôsa do

.(- O srvOtto Pawlows- de : Advogacia DR. 'HERCILIO ALEXANDRE .J,_g
,

, Antonio Molheiras . ki, residente em Gaspar, .,- 1
�

IComposição: '���id�e::�i:::.O C�,��pfeis, ',', DIA 31:
,/ III com séde, f;3�' Joinville e São Francisco do StJ ; esta em

__

Leopoldo Malheiros jr.. iii condições de, também, aceitar causas para aquelas Co- I'
Antonio Bastos Fazem anos amanhã: U

René Grosshlags
- O jovem Tarcísro

iii marcas, sem maiores, onus para seus constituintes. Oll- A sra. Emma Bleich Satler, filho do sr. Luiz
IH II!

ASSINATURA: espôsa do sr. RudoHri SaUe� re�dente emBar- ��l���l��!�;�.�!�"�n�n�"�l�� i I����,�l�
tlnual . . . , Cr$ 190,00 BI' h ta-oi d d ra do Rio Cerro.

som�:;;;:Ê��:·�:·OO
.. ��::::::r:o:G�:- �����i�1��:r:::::::: rR�;;;�;;;�õe��vitÓrj";lIÂngela Maria e
the.r, ,f�l�o do sr. �arlos Ie. iI "

DI! 11 OS ·candl·datos·Hemzle.. �. _ O jovem Lauro Ade- ii ii

:;-"0 J?�e� Hains ZI.,e- '!par 'Bortolini, residente l! <& 'A It IE. Is III'"
. ,II .

mer, ·a�xlh�r âe Red�çao em Itapocuaínho. !i Av. Mat-échál .ô:'odorh,)73
r ':1' Fone, 315!! A cantora Ângela MarIa

e fUB�lO�árI� do Jornal r , ,f !i JA'rI.AG·U j DO
j

SU'" _

ii' ofereceu, em Bua casa

de JomvI!le. DIA 1: i! 1> A .lJ Santa Catarina III um jantar informal a
- O Jovem Haroldo _._ O sr,Manfredo Fuck. ii I! Jânio Quadros Milton

W 1 k· I
ii II'

o S 1. ii li Campos e Carlos Lacerda.

DIA 30: ii !i Compareceram aproxí-
ii ii madamente �OO pessoas,

LEOPOLDO REINER Registro Civil II !! que fizeram �os �andi-
U li datos o p o s I C Ion 1 s tas

Aurea Müller Grubba, Oficial !l I! perguntas as mais varia-
do R e gis t r o Civil do ii ii das.
X(', Distrito da Comarca Ja- II ii Perto de 400 pessoas

raguá do Sul, Estado de!1 II se comprimiam em frente

Santa Catarina, Brasil. h ii á casa da cantora, espe-
ii "Ii rando os convidados. O
ii H primeiro chegar foi

ii Jânio Quadros, muito

H 'aplaudido. Logo a seguir
iI chegou Carlos Lacerda,
li recebido por todos aos

Edital n. 4.902 de 20/8/60 ii gritos de - "Governado!!!

, li Já ganhou!!!
" Milton

II RURAL WILLYS ii I Campos chegou um pouco
II i! mais tarde, sendo igual-
li ii I mento muito aplaudido.

Ele, brasileiro, solteiro, II li Tambem compareceram
mecânico, domiciliado e!l ,/ il Henrique Raimundo de
residenie em Blumenau, ii !1 Oliveira, Raul Brunini e

filho de Willy Firzlaff e l,!.' ii Anibal Espinheira, candí-
de Aúa Kertischka Firz- !! 11 datos da UDN a deputa-

.

laff. ii i1 dos constituintes.
Ela, brasileira, solteira, i: JEEP WILLYS :.:;.doméstica, domiciliada e II ii

EMOÇÃ_O DE GAROTO

residente à rua D, Pedro II !! !! Frederico Seve Júnior
nesta cidade, filha de AI· ii CAMINHÓES ALFA ROMEU FNM

ii é um menino de 12 anos
fredo Meier e de Hulda il

.

:::l:,l.l que desde os 7 anos
Meier, ii TRATORES DE ESTEIRA, gosta de lidar com

!! MEIA ESTEIRA E DE PNEU ii fotografias. Mora na rua
Edital n. 4.903 de 22/8/60 "

.. Díogenes Sampaio, 81 e

Ewald Bähr e li IMPLEMENTOS AGRíCOLAS II faz o curso dé admissão
Edla Boeder �::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::==:::=:::::::.._=::::::::Ji no Curso Dilon. Afirmou

Ele, brasileiro, solteira, que sentiu uma das

lavrador, domiciliado e
maiores emoções de sua

residente em Garibaldi, INSTRUMENTOS DEM U S I C A vida ao fotografar Jânio

nesta distrito, filho de
e Lacerda, porque -

Amanda Bähr. 'EM GERAL, especialmente frisou - êles são homens
Gaitas' e Acordeões muito importantes e de

completo sartimento com 4 - 8 grande valor.
- '12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos

I nacionais e estrangeiros
Pianos - Harmonios
Instrumentos pl Orquestras

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

completas,
Metodos - Cordas - Palhetas

-EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO, V, S. encontra para

pronta entrega na

Expedição ·'LYRA" Musical Je PAULO KOBS
SÃO BENTO DO SUL - caixa. PO!'tal, 39 - Sta. datarIDa

BNDBRBÇO:
,

Caixa Postal" 19
f\venida Mal. Deodoro, 210
jaragua do Sul - S. Catarina

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

-

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

Transcorre ne próxima
terça-feira: mais uma data
natalícia do distinto cida
dão er. Leopoido Reiner
titular da Firma Socieda
de Gráfica Avenida.

Orgão de maior penetração
no interior do nordéste

'

catarinense.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo 05

'I,documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:
---_..::

Sociedade em Revista
Mais uma semana passou e-poucas cousas no decorrer

da mesma aconteceram, mas mesmo assim vamos contá-Ias.
.. Sábado à tarde, teve início a festa da AJAN, no pátio
do Colégio "Divina Providência". Às 18 horas da tarde
começou li Ohurraseada, sendo os chunrasqueíros os srs,

Ewaldo Boss e Willy Weintzel e ao que parece estavam
ambos trabalhando muito bem no seu novo (temporário)
ofício.' Domingo, fomos à festa e lá encontramos diversas
srtas, da nossa sooiety, dentro, das quats a fita, jogândo
Bingo ao som da voz do famoso Norberto Haffermann e o

,

I que maís estranhei Ioí o seguinte: tôda a

vez que o Norberto dizia o nr._22 (dois patínhos na Iagoa)
, a Ilta achava graça, por que será? O Adolfo jogando M[LHO
nas garôtas ali presentes e o Arlindo S., desolado, brincava
com um camínhãozínho que estava na mesa.

Heinz Willy Theodoro
Firzlaff e

Elisabeth Meier

Vocês conhecem a nossa Miss SIMPATIA? Não? Pois,
então ainda está .em tempo, porquanto, ela costuma ir em

diversas dancinhas realizadas em nossa Society. Garotinha
bela e simpática no duro,

, -

, Por que será que o Zico, quis sair do campo de fq.tebol
antes do térnnno da peleja que se desenrolou domingó pre
térito, fôra "cansaço ou ressaca"? Vocês sabiam que o Knut
(americano) está emagrecendo? por que' será?

O Cascudo do jeito que vai, caminha a pessoa Iargoa
pará um sério de grau.

Quem muito' procura, um dia se enrasca e o fulano
não/procure estranhar se um belo día aparecer com um

"boné de ferroviário" na catreça, comandando a majestosa
agência ferroviária de Jaraguá do Sul.

Agora que a Carla não está mais em Jaraguá, o Nutsi
se' esquiva da fórmula "TOPAR. TUDO", será por causa dela
ou por que o sogro não deixa?

Es�mos . n,ot!indo a falta do. no�so abnegado colega
Spatsi Ultimamente em nossas reuniões sociais, será. que ele
anda tão apaixonado ou está s,e preparando com afinco para
seu esponsal que, concretizará em porvirosos dias e se fôr
o último, pr�viamente auguramos ao mesmo um: munde;» de
de felicidades.' ,

Há uma vaga no eine J8l'aguá, querem saber qual é?
Operador' de películas. Referências e pretensões, tratar com Edital n. 4.904 de 22/8/60
o Schnecki. Paga-se elevado, nível salarial., Waldeml'ro AlvesEmbora tardiamente soubemos que surgiram novos

"papais" em nossa_bela e pacata plaga citadina, Ei-los, ,.por- Pereira e' ,

tanto, em desfile: dr. Murillo, Marino e Waldenburg, a cujo Carolina Olczyk
tríduo enviamos as nossas calorosas felicitações.. , . .

Não, s,omos palpiteiros, mas 08 nossos, prognósticos evi-, Ele, braSIleirO, solteIro,
denciam que Samir & 11ta, demonstram-nos que o amol' não comerciário, domiciliado
tem idad�s a escolher.� , .. 'e residente à Estrada !ta-

E por falar em hlmeneuljl, quase íamos olvIdando o 'I H
r

d'-
nosso "grosser freund" Walter W" mas é ópvio que o mes- IP�CU •

ansa,. nes�e IS

.mo não se desfará 'como funcionário postal, ;mas procurará ltrlto, illho da Jose Alves
galgar eom êste passo uma posição mais r�levante, talvez Pereira eLidia Vortuoso,
substituindo o "titi!>" .

' •

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente á rua Marechal
Floriano �eixoto, nesta
cidade, filha . d e J o s é
Olczy'k e de Anna Olczyk,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica domiciliada e

residente em Rio do Luz,
neste distrilo, filha de
Carlo's Boeder e Berta
Gustmann Boeder.

Frederico -predente,
após revelar o filme,
pedir que Jânio e Lacerda
autografem suas fotogra
fias.

Entre os artistas pre
sentes estavam João
Dias, Carminha Masca
renhas, Alberto Côrte-
Real, Nancy Montez,
Estelinha Egg, Sônia
Mamede, Noélia Noel, Ari
Barroso, ,Gasolina, Eras

.

mo Silva, J a m e I ã o,
�""""""""""""""""""""�""""�,!!!!!!!!!,!!!""""""""""",,..,...,....,...,....,...,....,...,....,...,....,...,.....,,..;.� Anselmo Duarte, Trio

Nagô, Jair de Taumaturgo
e Herivelto Martins.Marque encontro, co� .seu bom gosto

pedindo para aperitivo a Velhíssima,

aguardente marca

-,COSTA

No que concerne à noÚe dançante efetivada pelo' CEJ,
cumpre-nos salientar que a mesma. estêve pouco convin
cente" talvez devido a queda pluvial que se dezencadeou
sôbre a cid,ade, mas, mesmo asMm os, poucos que lá, estive·
ram, divertiran-se muito.

,� O compositor Fernando
Cé,sar, os jornaJistas
Anselmo Domingos e
Mário Filho, o inetustrial,
Abraham Medina, o ex

craque Ademir Menezes
e o representante da'
Motion Pictures, Harry
Stone, tambem compare.
ceram.

'

,:,(
De momento aplesentamos as nossas cordiais !3 aten

,ciosas despedidas e desde já prevenimos aos prezados l�i
,tores desta singela. coluna, que na áemana vindoura volta
remos',com' novas e sens8cianais "blitzes" de reportagem.
Aguardem; pois.

"
'

" '

'

SIR FRANCIS e K. \lEIRA

'.' E para que chegue ao co
nhecimento de todos,mandei
pas�ar ö pre�eóte edital que
sera pubhcado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado durante I � dias. Si

, alguem soub:!r de algum im
,peâirnento acuse-o' para os

'Jins legais.
.

.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Otidal

.

Fabricada e engarrafada por
Manoel F.' da Costa S. A. - Comércio e Indústria
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca (lOST1\:
é encontrável nos seguintes estabelecimentos'
da cidade: Bar Catarinense, Bar PuBi, Bar
Rodoviário, Cine Bar E.! C. A. Baependi. �\

Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

!'

Jàraguaen,�e!
,

Dê, aos p'ecessÜados (, qúe lhe sobra; s�ja
�,ócio da AlAN, 'contribuindo' assim para ali:.
meDIar e ve--sfir' os' «ue realmenle necessitámo

,
�

"Correio do Povo"
\ .

um Jornal a

serviço do povo
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Gilberio Freyre em, fícmburqc
Hamburgo -'- (POlT Frank Apresentando a um hispânico em geral e dos

- Gerold - Impressões da auditório distinto' pelo POVOS lusíadas em parti-
Alemenha) A convite' do Director do Instituto e cular, merece constdereçäo
Instituto Iberoamericano catedrático da Llniversída- à perre, dentro .do âmbito
da Universidade de' Harn- de Prof. Doutor Rudolf das civilizações ocidentais,
burgo, o grande sociólogo .Grossmenn, o Prof. Gil- como uma das grandes
e intérprete dos fenómenos berro freyre e x pôs realtzeçoes. Teria escapa,
culturais do mundo porru pormenortzedamenre a sua do á atenção de alguns
guês no maís lato 'sentido tese do lusorropícaltsmo. investigadores que se

da palavra Prof. Doutor Um estudo mais profundo' empenharam em ínrerpre
Gilberto Preyre da Llni das civilizações criadas tações da evolução da
versídade do Recife, pela humanidade demans humanidade, tais como,
pronunciou no IBERO traria que o grupo por exemplo, A r n o I d
AMERIKA- HAUS uma representado pelos povos Toynbee, que este grupo
notável conferência. hispânicos ou de cunho tem efectivamente caracte-

rísticas e peculleridades
que o destacam nínda I

mente. O homenjhtspêntco,
não no sentido áe espanhol,

Lampanha do Reflorestamento mas do conceito que
( abrange todos os povos IPatrocinado pela firma Eugênio Fritsch. de �a· da Htspenía, teria

levada,'fra, fabricante de mobiliário escolar, e com a coope é! uma vasta área do globo
ração da Diretoria de Estudos e Planejamentos da

e sobretudo a parre par tuSecretaria de. Educação e Cultura, serão levados a
guese, aos vários conri

efeito, entre os elunos dos esrebelecímenros de ensí nenres uma série de
no prlmério, do Estado, oe Concursos abaixo: conceitos, de atitudes, de

A - Concurso de 1<�ddÇjO (Composição); reacções peculiares. O
B - Concurso de- Desenho (Cartaz'; conceito do rempo, porAmbos Esses trabalhos terão como motivo exemplo, teria assumido

A Árvore e o Livro.
uma feição cerecrsrísrlce

O trabalho escrito - Composlçêo - deverá subjectiva marcada pelo
ser manuscrito e ter um mínimo de 50 e um máximo individualismo do 'homem ,_

de 60 linhas em pepel formato ofício. O desenho hispânico avesso a uma , centrado, nor-deverá ser em papel no formato de 50 por 40, cm. medição matemática e ebs ..

D
'.

d I d f t in:aJi�t1 (iiievere, aIO a, conter uma egen a re eren e ao tema rrecta da rernporahdede. O
- A Arvore e o Livro. junções do

português rena conseguidoAos dois alunes primeiros colocados em cada reallzar-sern insistir no .lígado. ;r::==:::::;::::::::::::":::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::�ium dos- Concursos acima, será conferido um prêmio aspecto da alfabetização __... ..

de e-s 5.000,00 (cinco mil cruzeiros). Aos demais dos povos com que entrou IiI, Dr. nUI- rIo [ornanrlo [I'Qchor. =.:.1,al.unos, até o 5°. lugar, serão conferidos prêmios em
em contacto no decorrer

I
II U r (j u r II lIuLIvros.

. _. _ da sua longa história C
.

d ii ii .

Outros esclarectmenros serao baixadcs em cir- enge po e li Cirurgião Dentista �;culares aos- Senhores Delegados de Ensino, lnspero colonial, no bom sentido
•

,. ..

d ;.i Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X '0:.1res Escolares e Diretores de Esrebelectmenros de
I
uo ler rno - uma trans pro uZlr novas ii ii

de Ensino.

I
missão de valores ede" ..

Florianópolis, 16 de agôsto de 19600 dll�ude� d� extraordinária complicações ii Consultório: Rua Artur Müller, no. 142.. li
ÂNGELO RIBEIRO

pe: srstencte, ope�ando-se li' Próximo à Estação Rodoviária. li
Diretor de Estudos e Planejamentos ��acei!��n�����;a�ecu��� L E O P O L D V I L L E, �::::=!,::=:::::::::::::::::::::::.::::=::::::::::::,..:::=====:::===::::::=::-;1.

Oongo - Teme-se que o
res anteriorment� aNOS desacôrdo entre o secre d•••--••--.-- •• • ••• ._. ._. • __ ••••

rn����r e�o t��;�: e� ���o J:��a��k�rd�' e s� I fr·-Th·-r·-----�-·llll--·-llo·-�-�---·� �-�-��
..

�-o-.�sO�ledades . m!elrameole "premi er" Patrice Lu- li lU) o Qrr Iill \UI \Ur (Ql � � l1ll \UI HafrlcandS perslsllfld"!, por mumbe, do Congo, possa
.

ii
exemplo. nomes. llIUlo�, provocar novas compli· 1,.1.::costumes p o r lug ue s e �.' cações internacionais na :1::1::.1.;

Cirurgião - Deutista
Observaram·se CdSOS .s�- já completa situação OLíNIOA - PRÓTESE OIRURGIA H�elhant_es noutros t�rrrro eongolesa. ::'.!:. ii
tiOS afrlcdDOs e aSlaIICOS. Lumumba disse a li

HammarskJ'old, numa car- !l _Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL i.i.Defronte a Igr(>J'a Matriz
ta, que não tem eonfian ii g

ça nêle. Os observadores .::::::::::::::::::::=:::::::=:::::::::::::::::.:�'O:::�j;==::::::=::::::::::::::::::=:::::1
acreditam que Lumumba
poderia voltar à sua

ameaça de pedir ajuda
aos paises do globo Afro
Asiático em seu esfôrço
para levar a cabo sua

politica de um Congo
unido com um forte
govêrno central.

A tese -do lusotropicalismo

,CONCURSOS

í

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Rio ICegrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tijucas 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
FORÇA e Qemais aparelhos e m,ateriais para
Instalações Elétricas.

Rua Preso Epitácio Pessôa, 172
JARAGUA' DO SUL

Adaptação e assimilação
para 90,6 quilos. No mesmo

espaço de rernpo, c con

sumo diário "percapita"
de proteínas animais so

freu uma diminui'ção de

27,� gramas para 18 gra
mas, ao passo

I

que o de

proteínas vegetais regis
trou o aumento de 55,')
pera 44,1 gramas. Essa
modificação, no entanto,
determinou uma elevação
da taxe de calorias, a

qual pessou de 2.! 90 pare
2.520 por pessoa.

Brasil: consumo
alimentar

próximo ano pare Harn- Nos últimos vinte anos,
burgo como professor 8s hábitos alimernares dos
visitante da cadeira de brasileiros têni passado
sociologia. A visita do por senaívers modífrce
Prof. Gilberto Freyre a .ções, a lulgar pelas pes
Hamburgo foi motivo' de quisas periódicas a cargo
uma expressive mantfes- da, Organização' das Ná
tação do Interesse que a ções Unidas paro a Agri
Universidade de Hamburgo cultura e a Alimentação
dedica aos estudos da (FAO), recentemente di
cultura portuguesa e bra- vulgadas. Os resultados
sileira ou seja lueíada. dessas investigações reve-

r Iam que a população de
nosso país está consumin
do .menores quantidades
de produtos de origem
animal e maiores quanti
dades de p r o d u t o 5 .sie
origem vegetal. É o inver
so dessa tendência o que
ocorre nos Estados Uni
dos, Inglarerra, França e

outros países econômica
rnento adiantados.

;repafina }I. S.
da penha, que
contem extrafo

O balanço alimentar da

população brasileira, se

gundo os dados da FAO,
continua a situar-se entre

05 rnais precérios do mun -

do. Nosso consumo médio
individual de proteínas -
animais e vegetais - é
de 62,1· gramas por die e

Em média, no quinquê- o de matérias graxas não
nío 1955-59, cada brasilei- paeea de 52,5 gramas. Nos
ro consumia por ano 49,8 países mais desenvolvi
quilos de carue e 78,3 dos, a quota diária de
quilos de cereais; passa- proteínas verta em tôrno
dos cêrca de vinte anos, de 90 gramas e a de gar
de acôrdo com a média duras geralmente excede
do triênio 1954-56, a quo- de 100 gramas. Quanto à
ta anual de carne baixou taxe de calorias es t á,
pare 29,8 quilos enquanto I muito freqüentemente, act
que a de cereais subiu ma de 5.000 (IBGE).

A atitud.e do homem
hispânico em geral e do
homem luso em particulares
perante a dança levara a

I
formas transnacionais hoje

� .; de grande expansão em

o mundo, baseadas em

padrões hispâniCOS ou

portugueses e enriquecidas
por elementos assimilados
dos ritmos africanos ou
ameríndios. A prova evi·
dente estaria na criação
de formas musicais e

careográflcas extraordiDà
riamenle semelhantes numa
área muito vasta.

Fone: 264

Dr. fernando H. �prinßmann

,

.1

OIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

PSP.;.Piaui vai
tràbalhar por
Jânie Quadros

Desenvolvendo . a sua

tese do lusotropicalismo
o Prof. Gilberio Freyre
sublinhou a obra dos
portugueses nos trópicos
e no Brasil, onde, graças
a qualidades e�cepcionais
se adaptaram às condições
de clima e de ecologia e

deram provas de uma

extraordinária capacidade
de assimilação de elemen
tos autóclones e daqueles
que vieram de outras áreas
culturais.

/

c.::::::::::::::::::.::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::t:=::::=:::::::='1::::::::::::::::::;::.,

ir JD)IR\� IEIIClill' KAÚfIWANN ii
"

.

H

�l MÉDlfJ� CIRURG.IAo !!
Ei ii

!� Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
II' sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto, Alegre II
ii CIRURGIA - SBNHORAS � PARTOS - CRIANÇAS B ii

ii
.

CLINICA OERAL li
l: Longa prática em Hospitais Europeus ii A conferencia do Prof.

II Consultório e residência: II Gilberto Freyre teve forle

:; II repercussão nos meios
!! Tel. 244 - Rua Pre�. Epitácio Pessôa, 405 II intelectuais de Hamburgo.
li CONSULTAS: ii Em entendimenlos com os

;1 ii' Professores Grossmann e

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas il Minnemann sobre a pu-
H Pela tar,de: das 14 1/2, ás 17,1/2 hotas ii blicação de algumas �as
ii . '.. Ii suas obras, aventou-se a

!! Atende;. chamados tambem a NOIte ii pOSSibilidade de o Prof.
�.....-._.-.-.- _.� ; _ ....-.-...- .•...:.-._--.--.:..... . ._ _..ll 'Gilberto Freyre vir no........... -- ._._ __ _ ••••••••••-_•••_-_ _-_ •••••••__..•••••__ __ :::I:/

O sr. Agenor Barbosa
de Almeida, presidente
do PSP do Piaui, visitou,
o sr. Janio Quadros, no

Hotel Glória, para hipo
tecar solidariedade à sua

candidatura à Presiden
cia da Republica.
O Lider pessepista Joi

apresentado ao candidato
popular pelos senadores
Mendonça Clark (PR) e

Vitorino Correia (PSD) e

pelo deputado Laurentino
Netto (PSD).
""'0 presidente do PSP
piauiense informou ao

SI'. Jânio Quadros que o

seu partido i n i c i a v a,
imediatamente, a campa·
nha em articulação com

as demais forças politi'cas
que já integram o sistema
janista.

Oonsultório - 'Av. Mal. Deodoro.l014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 384. J

!!1!!Ei!iiE5i!!�d!I!!.Ç!:===;:;;=::=;H5i5i5H__!=�-:==:U=:t'--..:E!

IIFI"r"r;"s
'

. (seI����'IU�i���ias, I.." IJ � Maleitas,' Tremedeira!j

. .� CURAM-SE RAPIDA�ENTE COM - •
'Ca-pSulas Antlsesonicas I

m lVI inancora" i
�I ßrn Tod:lS a8 Boas Farnláclab

-

-. .
�É l1m produto nos Láboralórios MINANOORA H
III -

- Join�ilIe - Sta. Oat;arina - I
�;!�!;;a:==:t==;i-iE:::!;iii!!!'ã�}--!IE!!Ii;EIi;Uiii!iiE:.;�i=-:!;!
.

.'
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Deutsche Beilage des' "Correi() ,do �,_pvo"
II,Ho··ehln neuer Milc�preis in Hio "Polaris" - Raketen fuer

� �e 'Janeiro Cr$' 24 00 �ie nHIO- 81reitkrHefte
I oder Haushälterin Rio _ In Rio und �ãO 10 furopa
auf Fazenda in Paraná Paulo wird seit dem 20 WASHINGTON - Paul
für 2 Personen sofort Juli ein Liter Milch fuer Henri ôpaak soll vorge
gesucht. Evtl. Ehe- Cr$ 24,00 an den Ver schlagen haben, dass die

paar, Mann als Mo- breucher abgegeben. Mit Vereinigten Staaten eine.
-

T k
- Cr$ 22,00 wird er dem bestimmte Anzahl "Pole-torísta, ra tonsta, Verteiler berechnet; Cr$ ris-Raketen an Frankretch

Pedreiro oder einfa- 15,50 soll der Erzeuger liefern, dafür aber zustlm
eher Arbeiter. erhalten, wie die zusreen rnen, dass Frankreich eine

Zu melden Rua dos I
digen Kreise mutelllren. Lagerung der Raketen in

seinem Hoheitsgebiet ge
Atiradores N.97 stauet, die fuer das Ober-
(gegenüber SChützen-I Nur 11 Senatoren

kommando der NATO be

haus) bsi Ioesting. strnrnr sind. Damit wurde
ein Kompromiss vorge,BRASILlA _:_ Der Senat schlagen. Frankreich und

halte dieser Tagen 'wieder besonders General de
einmal einen seiner "gros- Gaule haben sich bisher
sen" Tege. Insgesamt 11 geweigert, Raketen in
Senatoren fanden sich zu Frankreich lagern zu las.
der ôítzung ein. Alle ue-

sen, ueber die das Iran
btigen Mitglieder des ho- zoesische Oberkomandohen Hauses glänzten durch nicht bestimmen kann
Abwesenheit. ôpaak, als Generalsekre

taer der NATO, ist ueber
zeugt, das die NATO
Truppen euch in Europa
ueber dieser Waffen ver

fuegeo muessen. Man hofft,
sich da hingehend einigen
zu koennen, das ueber den
eventuellen Einsatz dieser
Waffen gemeinsam von
dem franzoestschen, dem
amerikanischen und dem
N A TO - Oberkommando
entschieden wird. Bei
Nichtübereinstimmung der
Ansichten sollte dem Ge
neral Norstad als Ober
kommandierenden der
Truppen der NATO zuge-
billigt werden. .J

w
,�

'Verhceltnis Ike�o will freun�scüHft
USA - Kuba mit u,sn erüalten

TOKIO - Heute wurde
der Text einer persoenli
chen Botschaft veroeffent
líchr, die Mínlsterpraesi
dent Ikeda an Eisenhower
richtete. In der Botsehen
erklaerte Ikeka, seine Re
gierung werde alles tun,
um die Freundschaft Japan
USA zu erhalten und zu

Hau�c�gifthHen�ler
"80sso 'nOUa"

WASHINGTON -

Zwischen USA und Kuba
wird der geepannte Zu'
stand noch lange fortdau
ern, solange als

'

Fidel
Castro Herrscher in Kuba
bleibt. Castro her durch
die Enteignungen ameri
kanischen, englischen und
hollaendiscben . Eigentums
eindeutig das Voelkerrecht
verletzt. Er tat dabei aber
nichts anderes, als es

Nasser und andere Dikta
toren bereits vor ihm raten.'

Die Stellung der Vereinig-
\

ten Staaten isl besonders
schwierig, weil es nicht
wie im vorigen Iahrhun
dert einfach in Kuba ein
marschieren kann, um

seine Rechnung zu sichern
Heute wuerde ein emeri
kaulscher Einmarsch auf
Kuba wahrscheinlich einen

Weltkrieg mit Kernwaffen
eusloesen. Dieses Wsiko
kann sich weder Eisenho
wer noch ein neuer Prae
sidenl der USA leisten.

•

I,

RIO - Gestern konnte
die Polizei einen guten
Fang machen, Indem sie
Pedro Donato da Silva
25 Jahre alt, ledig, wohn
haír in Vila Carrão, ge
rade debei erwischte, wie
er acht Kilo "Maconha"
an einem Zwischemann
abgeben wollte. Auf der
Polizei wurde er er ei
nem Verheer unterzogen
und nachdem ins Gereeng
nis gebrachr, wo er num

prozessiert wird.

vertiefen.

Miss Brasilia
im: New York
RIO - Aus New York IF===================i1

kommt die Nachricht, dass
Fraeulein Magda Pfrimer,
Miss Brasilia 1960, daselbst
eingetroffen isl Magda die
21 Jahre alt iSI, studiert
Philosophie an der Uni
versitaet von Goiana.

Apotheke "Sebulz"
JARAGUA DO §UL

I
•MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

am besten zu den gering1)fen Preisen bedient.

Lustige Ecke
Der rauhe Ilrn hatte sich

in einem feinem Lokal
niedergelassen und woll Ie
gerrade seinen Whisky
mit einer Fuenf Dollar
Muenze bezahlen.

"Mein Herr", verbeugte
sich der Ober diskret,
"diese Muen ze iSI falsch,
denn sie hat ja gar keine
Rillen I"� "V e r da m m I"
zishhfe da der rauhe Iím,
"ich wusste doch, dass ich
etwas vergessen harre!"

Fidel Castro und seine
Helfer in Moskau wisse'n
dies sehr wohl und nuer
zen dies aus. Angesichts
dieser Lege wird Was
hington sich darauf be-

.' schraenken muessen, sich
díplornensch und míllrae
risch auf die Abwehr vor
zubereiten und somit den
Sowjets die .Inítiatíve ue

berlassen.

BRASILlA - Der Ver
kehrminister Amaral Pei
xoto richtete an den Bun
despreesidenten gestern
verschiedene Gesuche um

Kreditbewilligungen fuer
oeffentliche Bauten (ôrras
sen, Bruecken usw.), die
insgesamt 2 Milliarden und
500 Millionen Cruzeiros
ausmachen.

nODO método pare connerter água sgIgada em pctcnel
A Marinha e o Depar

tamento do Interior dos
Estados Unidos concede
ram à General I Electric
Company um contrato no

valor de 88 mil dólares
para iniciar estudos sôbre
a praticabilidade de seu

novo processo de extrair
'água potável do mar.

� _ - �

I

, ;;:=mEEi:�!!==!�_!._.=i!�!:E!i!_ifa;aa;i=il!;;liJ DR. JORN SOELTER -

m I CIRUR5/flo DENT/STfi � m
...------.------------ I Obturações sem dor ' I iliiiiiiiiiiiiiiiiiiiillliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..l:
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-.� I Moderníssimo "Airotor" elimina qualquer trepi- I� ��---=""",,,,,,",,m�,,,"",,,�..�
_._--._.-.- - .._---.-.- _ _-_.--· .. -·- ·----·---·1\ III O�"""""""''''''"''''=.,.".=''''= _".tm��@8I8!1J$�

ii Clfnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta ir Ii@ dação e qualq�nsação de dôr.

I� I FO:rO PIAZERA I
!iJI

DO 8.� 1.8.�1•.a.III' I::: I� CLÍNICA -

CIRRAU�ROGsIAX
- PRÓTESE

III DEFRONT.E Ä PREFEITURA .-, JARAGUÁ DO SUL im
MODERNA E PRIMOROSAMENTE' INSTALADA. ! I" U

I
t§1

ir ii _g _ iii foto�raflas em G�ral -, fotocopias de Documentos _' �
!.I! A melhor apareJhada em �aIlta Catarina
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A ação mecamca dos
esfregadores que espa
lham a fina película de
água salgada em evapora
cão sôbr e a superfície do
tubo reduziram as incrus·
tacões, um dos grandes
problemas' dos métodos
anteriores.
Os melhoramentos ID-

troduzidos dêsse sistema
são de maior importância
paca a construção de
equipamento mais compac
tos para aplicações navais, '

e poderá ser de grande
significação par a os sub
marínos, onde o proble
ma de espaço é crítico.
(Western News).

A companhia começou
a estudar em 1953 as téc
nicas de' desmineraliza
ção da água focalizando
suas experiências na téc
nica "película fina", cria
da pelo dr. F.J. Neuge
bauer, engenheiro·con
SUHOL' de sistemas técni
cos.

No processo desenvol
vido pela GE são utiliza
dos muitos novos concei
tos em transferência de
calor para desmineraliza
ção da água. O equipa
mento empregado para
essa operação inclue uma

unidade de distilação con

cêntrica, com um tubo
vertical. Uma fina pelícu
la de água salgad a é es

palhada na superfíce in
terior de um tubo de
transferência d e calor
por esfregadores rotati
vos que se movem lenta
mente. O calor é forneci
do pelo vapor introdual
do no lado de fora do tubo
e sua transferência atra
vês das paredes dêsse
tubo causa a evaporação
da água salgada. A água
pura sob a forma de va

por, deixa a câmara de
evaporação e a salmoura
concentrada é então eli
minada. '

tubo de transferência es

triado por fora e uma

película muito fina de
água salgada para eva

poraçao. O tubo estriado
ajuda a eliminar o pro'
plema do tubo com su

perfície exterior lisa, que
possui uma transferência
de calor ineficiente, cau

sada- por uma película
isolante de vapor condeno �!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!'-",,!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!IIIIIIII!!!IIIIIIII!!!!!'!!!!!!11111111!!!!!'!!!!'!!!!!!!!IIIIIIII!!!IIIIIIIIIIII!IIII!!!!!!IIIIIIII!!!IIIIIIII!!!!!'!!!�
sado em tôda a superfí-
cie do tubo. Com o tubo
estriado, a tensão na

superfície puxa o vapor
condensado para dentro
das estrias, esticando-o
de tal morto qUA êlu se

torna uma camada muito
fina,

•
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,NA FALTA DE
,,�

APPeTITE ;t�':

o processo de película
fina permite que a evä
poração !'la verifique sem

o a parecimento de bôlhas
o que normalmente acon

tece quando a água é
tr-ansformada em vapor.
A água potável produ-

Espera-se uma grande zida sem o borbulhamento
melhoria na operação de é de pureza excepcional,
transferência d e c a 1 o r I pois não possui partícnlas
com a combinação de um minerais.

t indicado
noe CIUtOII de
fraqueza. pali
ll�, IUg� e
fastio.
Em !lua fór'

mula elltrllUl

V.nadaw de
�. ,Ljcitina, Glicero!osfatOG,
IPepsina, DQIi d� Cola, etc. de
ação pronta e eficaz nos C!l808

I CJ� fraqueza·e neurastenias. Van&
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til AI f). P TI �Ministério da Guerra Jânio no Conclap: aquilibrio ...\l,([]lm1lllIDlllwalwt ß\.grnC([bnal 115a. R.M.• 5�. n.r, . .

16a. C.R. - 5a. D.R..
(Oontínuação da última pägína)

Lavrador amigo: Junta )'de ßllstamento Militar de 10rdDUB do Sul 4. A Lei do Inquilinato �e�ras imedi.ata� seria
" " " "

"�'" tem facetas injustas e ínjusta.:A prl!Deira pro-
Em nosso arrigo anterior, falámos de como Noticias MIlitares Alistamento a Reve I� até odiosas, mas é uma vidência seria facultar

iniciar uma criação dé porcos de maneira racional e

l� necessária em tace aos que tem áreas gran-
econômica. Voltamos,hoje,aomesmoassunto,falando Cidadãos da Çlasse de 1942�· da desordem econômica des, e a�s latifundiár�os
desta vêz das doenças que. mais aparecem nas nosses

)" I
l' ,;' e financeira em que vive, ímprodutívos os meios

criações de porcos. �, ,: De acôrdo com o :§, la. do Art._ 22 d� �. S.�. O pais. Sua 'revogação pera torná-las úteis, es.
VERMINOSE, - esta e a d�ença, se e asstm Dec.-Lei n.' 9.500 de 2,�/VIIJ1946, .sao 'ahs�ados a só se tornará possível tabelecendo-se prazo se

que a pod�re�os chamar, que mais. estragos causa. revelia nesta data, os óidadãos abaixo r�I:aClonados, quando' se tiver executa- dentro o prazo dad.o
em uma cnaçao de �u�nos. E!a ocasiona a morte de os quais POrde!�o receber. seus CertlflCad�s de do satisfatoriamente um não ocorresse. o aprov�l
grande numero de leitões e Impede a engorda dos Alistamento Militar, m e d I a n t e eomparecímento plano de construção de tamento desejado, �nt�ocevados, mantendo a ,Iodos em grande esta�o de Inesta �unta:, .

'

.'.
'

. "

. casas populares e de caberia a desapropríaçãomagresa ..Esta doença e causada por verm�s (bl�has MIlton Kienas, �rldol.IDO Schuhardt, H�mIlton financiamento d'e' 'casas como dever, do Es�ad.o
ou lombrigas), que geralmenIe se fixam nos tntesnnoe Ignácio, Laudelino Sehmidt, Adernar Thellac�er, e apartamentcs através nos têrmos da Oonstítuí(Iripas) dos ani!TIais criados nos brelos, charcos, Walter Karsten, R?in,ald� Erha.rdt, :\lfredo_Schrele�, dos Institutos de Previ- ção,
lerne e esterquetras. Acaba-se com a verrmnose Aluisio Kuehl, Ati Correa qUlmaraes., Joao Mau.rl- dência. "Por isso -

E' concluiu:preventlvernenra, pela criação de porcos em terreno cio Veloso, Valdemiro da SIlva, Adolfo Graf,. DlO� afirmou _ sou a favorsêco,
'

meio inclinado,' pare não empoçar a ág�a"d'as nisio '1'ecil�a. Pasqual Dematte, ��olar. Pieske, da Lei do Inquilinato _ Uma reforma agrächuvas e onde bata bastante sol. Para se eVII�r a Basilio Kunze, Antonio G:omes, EI�llho Prim, Jua-
enquanto perdurem as ria estabelecida com riformação de lama, deve-se fazer com que a agua rez Mey do SOUZfI, Zeho Antomo DeU Agnelo, atuais condições". gidez seria um golpecorrenre, passe somente em bebedo.uros ou tanques Nelson Se.verien, Ingo Sell, Roberto �rand.�erg. 5. O projeto de Lei de irreparável. Sou Iavorácimentados. Caso, os senhores criem seus porcos Filho, Alcides Alvino dos Santos, Julio F'ilípp, Diretrizes e Bases da vel à reforma agráriaSOlIOS, não deixem que oe mesmos façam lernetras Djalma de Assis Pereira, Alfredo Dana, Fausto Educação Nacional, sem exatamente nos têrmosnas margens das aguadas. Como foi f�lad� acim_a, Emmendoerfer. �ntonio �o C�rmo �agundes, ser trabalho perfeito, é e!D que a preconizam osist� são medidas preventivas. Quem assim fizer nao Werher Krehnke. Edgar LUlS ?a SIlYa" An �()b,ertd o que de verdadeíramente bISPOS. do Nordeste.tcra porcos com vermes. Caso sua porcada apresen- Balok, Arnaldo Reinhold, Jose Ad,ola,r Gar�la, Ud,? bom já,se fêz no Brasilre-se magra, triste e com muito sono, pode ter certeza Staats, Alfredo José Soares, Os�aldo �artJe, Jo�e nesse campo. Algumasque a mesma está atacada de vermes.,� que �e tem Steiuert, José Augusto D�marc.hl, A�tOlllo Atanasio de suas falhas (por exem� fazer então, é dar um vermifugo (remédio �e �Ichas) Filho, Fulv�o Pereira, Joao �ISSODl, Al.d<;> N��el, plo, os artigos .33 e

. 9�)a todos os porcos. Podera ser a Fenol:.azma, ç Lucas Pereira, Osw�ldo Rod�lg,u�s, EI�Id�o VIeira
podem ainda ser elímíFluoreto de Sódio, ou ourro qualque: . fermítugo. E Garcia, Arnal�o SIewert, Tl?erlO Dal RI, C�s�r nadas pelo Senado: asó ir à Associação Rural e pedir remedlO para b!cha. Fruet, Luis Kitzber�er,.AldorI da. Cunha, PlaCl�!o restrição ao artigo 93 éO remédio tráz a indicôção de como devera ser da Silva, Alfonso SIlveIra, Anto�lo Ramos,_ Adlho que deixa entender queuSéJdo e quanto devemos usar. Lembrem-se, porco Fernandes, Artur .Jpvenal �a Silva,. .

Romao Ku·
a escola particular serácom bichôs é prejuizo certo.

. � klinski, Audelino Lorrenzzeth e Osono Fagundes'l mantida pelo govêl'no,GRIPE: Outra doençô que mUitas vezes. aparece Jaraguá do Sul, 24 de Agosto de 1960. quando isto não corres-roos' leitões é a gripe. ESI� _

dOEnça ?caslona �m ADEMAR M. DA SILVA _ Secretário da JAM ponde ao . espirito doenfraquecimenio geral dos leltoes e ocasiona t?rtt�e� WALDEMAR GRUBBA _ Presideute da J.A.M. projeto. "Se correspon-a morte de muitos d�les. É causada por um mlcroblo
desse _ disse o sr. Jânioque .enlra no porco e se localiza nos pulmõ.es, pro-
Quadros _ e se, comovocôndo depois de certo tempo, � pneumoma, a q�al alguns entendem, êssese espalha as vêzes por tôda nmhada. Os I�iloes I taJ·a ra Tenis Clube projeto significasse opegam a gripe, quando dOllmem em lugares fnos e

, , fechamento das Ascolasà chuva. A criação dos. leitões em mat�rnidades ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA
_ públicas, eu não o aC�i-l'prolegidas das chuvas, umidade e ventos fr.!.o�, onde E d i t a I de Convocaçao taria. Sou pela coeXIS-bale bast.ante sol, principalmenre, o da manh.a ...lmrede.! P�lo presente ficam convidados os Senhores tencia .da escola públicao apareclmenlo desta doença. Contra a gnp�, Idm

Sóci � a comparecerem à Assembléia Geral Ordiná- e partIcular uma, porbém chamada batedeira, p�eumoDia e pene�mo.�efllr.- ria. �'real!zar-se no dia 30 de agôsto de 1960, às obrigação do g?vêrnorite, não se aconselha vacl�as, o m,:_lhor. e p "v�n�r 120:üu horas, no Salão do Restauranre Buhr, Rua CeI. de dar educaçao a�
.

seu apareciß!.mto, com a aluda de boas lD.stalaç_?es. Emilio Carlos Jourdan afim de deliberarem sôbre a povo: a outra, por e?,l-DIARREIAS - é outro mal, que mUlras veus �

.

t d do dia'. gência da verdadeIracausa estragos nos animais alôcedos. A Hgeira segum e or e� _. _ . sociedade democratica".diarréia que aparece nos 1 os. dias de vida dos leitões a) - Dlscussao e aprovaçao �as �ontas da
6 :Não há propriamentenão deve ser considerada como doença. É, apenas Diretoria � do �a!ecer do Conselhg Fiscal,

1

arf. 5ó: ab�ndono do Nordeste:fezes moles que os leitões �xplusa� n�:maln:en!e, b) - Elelçao do Conselho I Iscai e suplenles"a Nação tem destinadodevido a ação do primeiro leite. A diarreia proprla- arl. 85.
. _ � .. .

. àquela região uma gran-menre dita, pode, aparecer. depois da Da. semana �de c) - Re�val.!.açao ��.valores patrJJ�lOntal�, art. 87. de soma de' recursos:vidô do animal. E provocada pela ação de 5ubsla.n- d) - Flxaçao de.lolas e me.nsahdades, �rt. 55. o que há, e não é crimeciôs tóxicas (venenos), que se enconrram no 1�lle e) - Assuntos diversos d� mteresse social.
menor, é a pulve izaçãodös porcas alimentadas com restos azedos de c�ml��, NOTA: Não haven?o nu�ero legal em 1a. �êssee recursos, provo-fLibá ou farelo fermentado ou embolorado. A dlal'relél convocação, proceder-se-a de acordo com o art. 99, cada por motivos dedo leire quando não é tralada, pode transformar.-se § 10. dos Estatulos Sociais. interêsse pessoal e pelaem oulra rambém muito perjgosa� _chamada paratJfo.

Jardguá do Sul, 10 de agôsto de 1960. desonestidade de muitos. aApós o aparecimenlo do 1°. leitao doenle, deve-se
� ..

S cret Geral A SUDENE deve sersubslituir ou irocar a ração da porca dando-lhe I EUGENIO VITOR SCHMOCKEL - e
.

.

t prestigiada e mantidacomida pouco úmida e bem co(]servada. A diarréia GERHARD ARTHUR MARQUARDT - Preslden e
fora da zona de influêncianão aparece, onde as porcas criadeiras recebem uma
da politica partidari�a ebôa ração. Outras doenças. que podem aparec�r �a

ILHOS É A personalista: e o governocriação, são geralmente traZidas de fora, por ammals O 'ANJO PROTETOR DE SEUS F
pode e deve desenvolvercomprados. , '.' lnMDRIGUEIDA MI'JAl' �

uma ação suplementar
�

Co;mo final de nossos conselh�s, �iremo� m!lls U II n I' I'
...._!td. à da SUDENE, em bene- Micróbios serão, no fu-o seguinte: .' seria muito bom se todas, as crl�ço�s Vermituao suave e de pron �/-;::�

.....

o ici?_ do Nordeste
..E�sa turo, os prováveis indica-tivessem um isolam�nto, para manter ah os -:oamr:nals eteito Dis "'ensa purgante e Idj!. o,' egIao tem condIçoes dores da existência de ja-'vindos de fora,

. pe.lo menos duranIe ,um .m�, findo
SERVE PARA QbALQUER IDADF., CqNFOR- .,) �peciais de industriali- zidas de petróleo e gáso qual se poderia lu�ta� os mesmos a crlaçao, caso

ME o n. 1, 2, 3 e 4 -:' '';'''.;'' ao � 'Podera representar nalural. Isto é o que pro-não apresenlassem SlDôlS de doença.
Proteja a saúde de seus filhos e a:>u

<':••

��<\: um Impor�ante papel no metem certas experiênciasA�tt.RE§(::: Évitará muitas doenças e poupará dinh' 1'ém" desenvolvImento do pais. atualmente em desenvolvi-SERViÇO DE EXTENSÃO,RUR3.L remédios
Como II dos bispos mento por cientistas petro"ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUA DO SUL

Compre hOle mesmo uma l.OMBBlGlJEIBA líferos, que descobriram
IIINANCOBA para o seu tilhinho. - Sempre que' falo uma espécie d'e miçróbiosÉ. Um produto dos. Laboratórios Minancora em reforma agrária - que se alimenta de gasesI - J O IN· V I L L E disse"' -o'� senhor .. -Jânio de hidrocarbono e queM I L H' 0-"E S-;' L __;:....,.:_: -:

Quadros, ao responder à sua presença, em determi-
. ,

pergunta sôbre êsse tema nôdas áreas do sólo, pó-
pe"cebo que determi derá assinalar a proximi-Dr. Francisco Antonio Piccione nadas4 pessoas me olha� dade-.')de reservatórios oe:MJ!t;JD]lJ][CO (

espantadas e temerosas óleo·'cru. Algumas provasCirurgia Geral de adultos e cria.nça� CU- -, de minhas barbas: mas já foram efetuadas comnica Geral - Partos - Operaçoes - . não' as tenho. pleno êxito e a localiza-Moléstias de Senhoras e Homens.
ção da maior ou menor, '

Especialista em doenças de crianças - Estudei a reforma incidência de tais micró-Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS àgrária �o Egito, .a. que, bios em certas. regiões(Clara Hruschka),� gas 9 as 12 hs. HOSPITAL 'com mUlta .SabedorIa,. os lern indicado a presençaJESÚS DE NAZARE das 15 as 18 hs. ' .

,

. norte·amerlCanos 'Im- de poços produtores ouII cUR 1[JP.A - �AN�A CAlrAJR](NA I planta,ram no Japão, a
da Venezuela e a de
Cuba. ,. Não creio que
possamos importar qual·
quer delasl O Brasil é
uma nação muito grande
e diferente de si mesmo

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°: 704 em todos os pontos car-

(antiga residência de Emanuel Ehlers) deais. Qualquer reforma
Clínica geral médico - cin�rgia de adultos e crianças agrária empreendesse
- Parto!' _ Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas mos, deixaria levar em
• lndutotermia - Bisturi-elétrico - Flectro-cauterização cOQta' aI'dçodmPlexiadcal.doen·aleih

- '

a r.ea I a e n .- Ráios Intra.verme �s e azUiS. I, Uma de_sapropriação de

CORREIO DO POVO- ..

t
'SABADO DIA 27·8-1960

&2

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe

cegueiras, K�
kiseir08, MaCI
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

!Jeçam Calálo
go Ilustrado

ILeopoldo. ��idel,
, Corupa.·

• •

OE PESSOAS ttM USADO CO.
BOM RESULTADO O PCFQUI

DEPURATIVO

ELIXIR 914
.
4 sinus ATACA THa • IBSAIISII
o FicadO. ., 8aQo. o CoraçAo. •
e_mago, CM Pulmi)ee. a' Pet.
Produz Oore. nos Ossoa. lleuma-
11smo. Cacu.ara. QUlllda dO Cabe
lo Anemia." Aborteis,

Ctnllu� o ilH�Ciilco
eZOfi1e o popYla' depuraUvo

Página 6'
.

ELIXIR 914
lAOfenGlvc 80 .,pal.mo. Airada.
"' como um Ik:ôr. Aprovado coo

mo auxiliar AO tratem.nto da S'

FlLIS e REUMA'fISMO ,da mas

.a oric.m. pelo O. N. S. P,.·

�--""--""_.I""""""""��",I
Dr. Waldemiro Mazureehen

CASA DE SAUDE ,
.

Combate as
.

rre qui arida
___,-,,-

.

es das fun-
ções periódi

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

c.:.
.'

:.� ,;.::�Mä.e: 'f'dba�:t;;:,
"

Todas: dêieftJ·, usár ,;
.

a '.FtU�HÉDiTllfl�t

Micróbios e

Indústria
Petrolífera

secos.

����
Cure seus males e poupe sen
bom dinheiro cqmprando ,.

na

FARMAGIA NOVA
ie ROBERTO ,M. HORST

" que dispÕe de maior sortimen.
to na p�aça e oferec,e. seus artl·

gos à. preços va'iltajolios
Rua Mal. DeOdoro 3 �

-

Jaraguã
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Ninguém Conhece Ninguéml Os comícios de JÂNIO e MILTON
BRASÍLIA -- 'Na ver- - «Eu sou brastleíro.] Revestiram-se do maís rua para aplaudir os

dade, ninguém conhece Sou o deputado Plínío absoluto êxito os comí- ilustres homens públicos
ninguém, mesmo. O fato Salgado, do Paraná. E o cios realizados pelos que percorrem todo o
ocorreu durante o ban·, sr. quem é?» candidatos da Oposição, Brasil na sua pregação
quete oferecido aos par- Foi a vez de o sr. srs, Jânio Quadros e cívíca. Em Florianópolis.
lamentares italianos que Gaspar Veloso espantar- Milton Campos, quando 2aAeira última, apesar
estiveram há dias em se, antes de responder: de Bua excursão eleitoral da forte chuva, o comi
visita a esta capital. O ,- «Eu sou o senador por Santa Catarina. Em cio que Iôra translerido
senador Francisco Gal- Gaspar Veloso. Do Para- Araranguá, Tubarão e para o teatro Alvaro ue
lotti, valendo .. se de suas ná, também», Criciuma o povo saiu à Carvalho, teve que ser

origens peninsulares, re- realizado mesmo na Pra-
veladas já no seu sobre-

p.
. .

d LBA
ça Pereira e Oliveira,

nome, conversava ani- ínoítí Sal a por insistência de com-

madamente, em italiano, pacta massa popular, que
com um dos visitantes, d

- aplaudia deltrantemente
que se encontrava à sua para evassa : nao los srs. Jâniu Quadros,
esquerda. A sua direita .

� Milton Campos e Iríneu

�:�av�el�SO�e:::o�ã�asé volla à presidência Bornhausen.

«oriundo», mas que de-
, . . . .

sejava também ser gen-I O sr. Mérlo Pm?ll! f?J próprio, "uma licença",
til para com os visítan- afastado da p�eslde�cla que foi concedida por
teso Por isso, interpelou da LBA, por rrtnra dies, unanimidade. Tem-se, co
muito delicadamente o enquanto o Conselho da mo certo, que o ex-minis
comensal que estava à organização realizará uma rro da .Seúde não voltará
sua direita· • devassa em suas contas, a presidência da Legião,.

comprovando as denún- considerando-se que adi-
_ «O sr. fala portu- elas .de negociatas, rou- ante do volume das de

guês? .Porque eu, devo bos e aplicação irregular nuncías e provas de irre

confessar, não entendo de fundos. Pouco antes gularidades em sua ges
uma palavra de italiano. da reunião, o sr. Pinotri räo, é impossível, sob pe·

O sr. entende a nossa foi informado de que os na de um grende escên

língua?» . membros' do Çonselho da dalo, conduzir as investi
LBA iriam pedir o seu gaçôes num sentido Ievo
afestamemo. pelo período

I
rável d êle, A rennião foi

do inquérilo, e resolveu secreta.

enreclpar-se, pedindo, êle

3. Salvo em horas
excepcionais (g u e r r a,
calamidade etc.) o govêr
no não deve controlar
preços senão indireta
mente, lomentando a

produção;
.

ao íavés das
Cofaps, Coaps e todos os

orgãos semelhantes. o

que. o govêrno deve
. manter é um instrumento
permanente de fomento
da produção e da peque
na agricultura especial
mente.

(Continua na 5a. página)
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O outro, muito espan
tado, retrucou pronta
mente:

Governado( no

extremo oeste

Domingo último, pelas
17 horas, tiveram lugar

I
as solenidades de inau
guração das dependên-No curso .de suas elas reformadas do Ban

respostas, o sr. Jânio co Inco. Ao acontecimen
Q,!adro� Iêz as seguintes to compareceu o alto
aíírmações : mundo social, economíco

1. O projeto de, Ieí e financeiro do lugar,
orgâniWl da Previdência tendo falado, na oportu
Social, ora no Senado, é nidade os Srs. Genésiö
um passo impo rtante para Lins, Wolgang Weege e
a implantação de uma Waldemar Grubba. Cor.
sadia politica previden- reio do Povo, gentihnen
ciária, que ainda não te convidado, Iez-se re
existe no Brasil: u que presentar pelo seu dire
aqui tem êsse nOIDe é tor, Aos presentes foi
um regime de escândalos oferecido um coquetel.
\

Banco Inco

Em data de hoje encon
tra-se no extremo oeste
do Estado o governador
Heriberto Hülse, onde
inaugurar á lÍf Z impor
tantes obras da seu go
verno. A viagern de ida
e volta se dará de avião,
retornando à capital do
Estado na próxima 3a.
feira.

PARA fERIDAS,·
I

E C Z E MAS,
INfLAMACOES,
COCEIRAS,
F.R I E I R AS,
E·SPINHAS, ETC.

�================� .

filDS E DfMAIS

IfU:ÇOES 00 ,.

. " �

Exijam o Sabão (Marca ReglstraGa)

Virgem Especialidade
Ola (nA� WIETZEl KN]))1[J§TlllAl Joínrtne
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