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!llrineu - ·��arlôs Gomes' e' João Lúcio da Cosia li
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o esquema da 'cmipa·
nha de calúriias está re

eebendo os últimos reto
ques, já tendo sido exa

minado por dirigeutes do
PTB e PSD, E" àprovado,
em suas linhas "gerais,
pelo sr. Ernâ'nf do A,ma-
.r-al Peixoto, .presidents
do PSD" e "ministro da

Viação."-·
,-

.; . 'f "

IExulta
O eleitorado com

_a candidatura JOÃO
de, maior penettação no interior catarinense, �'

I FundG�o: ��·���-Di-�-m-r:��������--I�m-pr��-�-n-a-:�����CIO DA COSTA

'I
Art'ur' Müller BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade GrBflclJ AvenidA I..tdIJ. Onde quer que se

---

I apresentem'
os membros

" ,- ,

que integram a carRvana
Ano ,XL, JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), 'Sabado, 3- de SETE'MBRO de 1960 - N°� 2099' , pró .João Lúcio da Oosta,

��!!!!!!!!!��!!!'!!!!''���!!!'_!!!'!_!!!!_!'!!!__!'!!!''!_!!''_�!!'!_!!!'!!!!���!!!!!'!!�!!!!!!!'!!'!!'!!!!!'!!'!!!!�!'!!'!!!!!'!!'!!!!!:!!!'!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!'!!!!:!!!'!!�'''!-!'!!!,,_!!'!!_!!'!!!'!!!!!!!!'!�!!!!!!!!!!'_'!!!'!_,!!,!-,!!,!-_!,!!!_!!,!!_!!!!,!,_!!!!_!!!,!__!",_��!,!!!__!,!!,!!!!_!!!!!!,!!!,!!,!!!!�!,!!,!!!!,!!!-!!!!_!!!!,_��!!!!_!,!!,!!!!-.!!!!!!l_ eles são recebidos com o
maiordos entusiasmos. A
pregação civica de seus

oradores, recomendando
ao .eleitorado Jaraguaen
se os nomes de seus

candidatos tem alcançado
o mais amplo sucesso, A

Seria crise se esboça delicada situação em que semana que óra se encero
entre os partidos que se encontram as duas ra, foi objeto de muitas
apoiam as candidaturas fôrças poJílicas no mais visitas ao interior do Ma.
:vIal. Loft e lengo, em novo Esredo da Federação. nicípio, destacando se as

O genaral RafaeÍ Pio virtude dos ínctdentes ha- O PTB, segundo se localidades dA Garíbaldi,
dos Santos, presidente do vidas no Largo do Macha- sabe, em muitas zonas do Rio Molha, Estrada Ita
Comitê Lou-Jango, disse, do, no Rio, errre pessedts- Rio, menlfestern-se fren- poeú-Bananal (:" hoje à
que a "bomba" dOJ sr. tas e pereblstes. O sr. camente em favor da cen- noite .na localidade de
Lott, possrvelmente, "será Ernani do Amaral Peixoto dídarura de Fernando Fer- Rio Cerro (Salão Röder).
uma bombinha", e aores- estaria dlsposro de convo- rart, que cresce essusta- Aos que duvidam dessa
centou, depois de frisar cer o Diretório Nacional doramente, ameaçando o acertiva teremos a res
que não está bem infor- do PSD para estudar a prestigio de [oão Goulart. posta da 3 de outubro
mado sôbre o assunto, próximo, de forma liqui-
que a "bomba": 1) não

"" '. da, insofismavel e sobr-e.

éGoruoFarPtiU,.le2D)tona_coomé rOo!!'� Leopoldo Joao Grubba, define-se pela tudo, arrazadora a vitö-
u,. ria, daqueles que se

pimento COlD o SI'. Ku- cand·ldatura Joa""o Lu'cl·o da Cost'a apresentam como mere-
bitschek: 3) não é ranún-. cedores da' preferência
cia; 4) não tem qualquer _ I, dos eleitores conscientes
r=Iação com o sr. Jânio I � �r., Leopoldo leão Grub,b�, apos ,ocupar e que são, logicamente,
Quadros; 5) não é tão 4a.-feuél últime o mlcrofon� di! RadIo leregué, para 'os que estão senda apoia.
«xplosiva quanto diz a conclam�r o po�o e ?� eleitorado a ��fr.agar o nome dos pela UDN.
imprensa matutina; 6) do cecdldato Joao Lüclo da. COSIa,: dlrlglu ao mesmo

'

I
não é novidade, pois o uma carta, vazada nós segutnres termos:

--------

�arech81 a�ordará fatos',' ILMO. SR. " _-

M h tlã conhecidos, embora JOÃO LÚCIO DA COSTA
' un Dl COO ramal explorados' .

lIuSlr;���:�alo li Prefeito Municipal: traição de
tott

'

em' livro:
"

er$e 5 bilhões do povo• 1(', '
, \ '
ti'

para' pagar' ofensiva',#"de
calúnias centra J'ânic

entre
PTBe

Uma campanha de in
trigas', e calúnias contra
o sr.. Jânio Quadros, vai
ser lançada em, todo o

país, pelo rädio, televisão
e jornais" estando pre
visto, que nela .ser.âo gas

tos, CI $ 5 bilhões, des'
viados, nrmeipalmente,
de .Institutos de, Previ
dência.. Departamento
Nacional de Estradas de
Rodagem e. Instituto BL'a�
sileiro de G,eografi:l (3

Estatística (1l�:iFlt,·, utib
zando-se ds verbas des
tinadas ao.recenceamento
geral).

'

"bomba" está relacionada
com denúncias contr a o

sr. Jâuio Quadros, evi
dentemeute caluuiosas.

O sr. Lott conferenciou
com o sr. Juscelino Ku- Cumpre-me o grato prazer de - Comunicar ao
bitschek, no Palácio das ilustre cidadão lereguaense, com" vistes '�10 - pleito
Laranieíras, informando- eleitoral de 3 de Outubro do correnre ano, que coo·
se, que durante a con fronlando os candidatoS que disputam o cargo' a:
varsa com o presidente, Prefeito Municipal, no que' diz respeito' li 'capacidade, Pormenores inéditos

O principal, rs'dator ,(l h sôbre o golpe de 11 demostrou·1 e a "bomba".' honéstidade e firmeza de nropositos, assim co rri o,
'

"

P',oss,ivel. IO.cutor da cam:· "Y nov"'mbro desl:sch:"'doqualidade de administrador, é V, Sia. o que reune " , � ...

nanha serã o deputa,do -

p lo hOJ's candl'dato mF.! dentre Iodas aquelas qualidade� indispensáveis ao
e . a�

g8taduaL-pIH}li�tà;,'HHárjo- 'O:'n"-Ç"'Q"S"�'�-'e"s""ta,�o' comendo proO'resso de no�sa terra.
,_

rechal Lott, figuram, no
Torloni, do PSP (lottista). " lI'vro RaI'o X ö'o 11 de

" Eis porque, venho "el� presente hipotecar a
"

"

"

O título g�ra'l da, campa·! '

gen'"te'
,

-

e'� BraSl'll·a mais irresIrita solidariedade' -e apôio li can,\:tidalUra Novembro, do deputado
nha, será: ','A, verdade "" Munhoz da' Rocha a s8I'r1�

de V. Sill" propugnando pela mesma por todos os
'

,

��:ioeQ���aro:�.bre o sr.
Norberto ,.Fanamore, midades informam que meios ao meu alcance para a vitória nas urnas de nos primeiros- d,ias 'de

residente'á qB _- 202ft, animais 3 de Outubro. �etembro..
O sr. Eroâni do Ama- Bi'asilia, quase foi domés,ticos tem desapa- A minha re_solução de �irigir a V. S. esta carla Parlamentar,

o
antI·

ral Peixoto eonfflrenciou comido por uma onça recido, _levando seus pro- e esponlân�a e livre, "
ditada pela consciência de go governador do ._ aran!í

com o sr. Hilário Torloni, pintada. e só '(JscàpuQ prietarios a apresent�r qgem sempre quiz bem o Municipio de Jaragúá do Sul, (�eu Estado_ n!ltal) e mi

acertRndo detalhes da com vi.dá: gr�ç8s -li inter. queixa contra furto, es- independente de _qualquer compromisso por parte: de DlSt�o da AgrICultur� do

ofensiva de calúnias. venção de vizinhos, que clarecendo se agora que V, Sia. para com o signatário, autorizando c:1 divlil- governo, Ca,Jé FIlho,
ouv,_ir,am seu_s, gritos,' de· estão sendo comidos pe. gação desla carla pelos meios que julgar conveniente. �unh�z .�ar�a em seu

Enquanto iSBO, no ,Rio, .

d .',
'

d lIvro' mInUCIOSamente a

o,marechal Teixeir�,'. 'L,ott socorro. A,�onça, aBSUE�, las onç'as da Novacap, "Na oporlumda e, reItero o� meus protestos e
t ai �ão d eu

-

c
'

, "- • tad'a c(>m,'a cOrI'eria:dos' ,.:, .' '

." elevada, eslima e disliflta consideräção, augurando rh 9 'd' eM·�· té .omLPtat�convo'Cou uma ent're�ista " T d 't' '- " '_ "
"

,
,n eIrO e IniS rIO, o ,

I
.

'

I vlzmhos' de Norberto A' f
'-

f' d' t'
uma estron osa VI orla nas urnas. '

'p 'd' t dR'co etlva, na 'qua pro,ffißte,- 'i! .." ," - "".,
- "I , 18 ormaçao, OI IS rIo' ,', .

,

" ',. :'" ao reSI en t! a �JlU-
"revelações-bomba". A. lUglO penetrando no ma' bulda aos jornai!, pda '�',

MUi ,cor�laimeQle, , _' blica' que' o tirou' da
imprensa" ligada ,ao m,a· to." " ,,;" '.

',' .' a,gência _

- ,de. ' n,olicias ��_'ft,-"!1:,:, LEO��LDO JOÃO ,�RUBBA I obscuridade para con�i8r.
Techal ',��f�r,ina ;9ue); � , ,-M0rflq_�J',�ß ��s }roxi..','AsapreIJe!". �/ t': � \�'i' : (firma. reconheCida) lhe a Pasta, da' Guerra.

� '�:"" ":" \;.
• r--'.� ...... I

,7
I ....

-'.

quer .�fi���es�ad:���e�'n:óc'����.(ii��t�Ô�it�U; "

•

fT o'm 'p'.' ar Cl
�\,cy:' 'l::��. ': �f��a" e teuomenda' plantar 'fà�iriha d� man·-

mesmo, vimos aquêle apêlo, desesperado e"_" "
'\ii • • • • Grita 'qu'e Santa Clltarina precisa de ener.'

raivoso quando o candidato pediu, em letra' de
08" gia elétrica; energia que êles não deram, Ílos

forma: por JAIME ARRUDA RAM 20 al,\os, em que foram govêrno. E cala sôbre
Ajudem-me a arrazar o InGo. os 'descalabros do govêrno fe!ieral, que seu

No mais, só o cinismo' deslavado da afir-
'

',E, na monotonia, de seus engrolados, na' partido- apoia, . Nã()fala nas bandalheiras do
mativa, gfaciosa eJiestulta, de que �anta Cata- mais �nfadonha repetição, "ei,lo ,a bate� nas; l\Hnistério da Saúde, em que o ministro teve
rina parou. E a mentira grosseira, e muitissimo 250 mil crianças, que ilnaginou sem e8colas;; de ser' demitido, 'fecentemente, por ter e,van.

,I JIlal espalhada,. de que 2ôQ mil crianças nãQ.' a tocar o meemo. lado do disco, que afirma' çado éin -'biJhõés. Nem nos ,descale.bros da
,têm escola. E a. asneira foi tanto pior enjam- ter, Santa Catarina parado; a gl"sticu�ar :impo-, ,Legião Urasileira de Assistência,- cujas verbas
brada que" do mesmo palanque, no mesmo tente contra a grandiosidade' do Inco; a inven:'; se esfumaçaram ém crimiß()�a distribuição a
com�cio, uns fa;lam em -250 mil, enquanto :OU:", r.ionar �itús de Lacerda;, a prometer salvar o:

'

apaniguados d,o govêrllo. Não diz que a c,omis-,'
tros, mentem 270 mil"

. ","
"

_ que está salvo; ,a !,ileD',ciar,sôbr� o que, por., são,'que apurou referidas contas, dessa' Legião,
Nos seus discursos e na sua propaganda, 'ventura; tenham feito, e qUe, na escala estaUs..'/..que 'não 'é de assistênGia porque_ é, de.,be.nda··.

o caodjqato 9ft,{ QPO�1ção 'rumina s�mprß:''Os, '.tica,/" sö" uma ;c-oisa ,avulta e só uma COiS8(,' lJIeiras, vai<remeter 0-'proG,�8�o',à pollcia; cQmo
mes[�:l<Os ,,�ha,vões., ,remoell.do., na m,�&.P':l�in_S:p'i�a�", impr�ssion�" o te.D;lpo que, estiVel',am ilO,govêrno,'" noticiam; ól\r'jornais' de ontem. _' ,

,

ção ocamana, se,mpre os, mesm_ps argQQl,e�to,fi\ , ..
' ,,\ ,.' .,,'

.

',: _
_ ;" Anuncio eu, todavia" que o gaI1,gster da

cansado's � repetido�s; O de que (Jarros Lacerda ;'

':, Quando ':te,nta fi oU�'ä,. QUm, 'lmpet9 de.,:, �'egião' e'·'do'"Ministério 'da "Sàúde na<18 sofrerá, .

di�se é u� dêlés'.' Por �ont!l do tfiburni carioca,' inspiração. senti�'ô entr,e �8', bocêj6�,: do aUdi-,' , I,l0rque êsse in,quérito irá, direitinhp, -junlar-s,e
val desp�Jando no auditórIo. tudo quanto: lhe, tórIO, cansadoj', dIzer COIsa nova, perde.se ,num' ',,' .

convém que Lacerda tivesse dito. cipoal de incongruências, em que o pitoresco - ,(C9ntinua na 4a. página)
,\

"

",
'

"
'

1",.,' ,;' ,I.",

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



CORREIO DO POVO SABADO DIA 3·9-1960

",

Emprêaa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1960 -

"CORRIIO DO -pouo" l�-�-��! I'_"--�=- .�
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(F,�" •..tI�':i:mÜ!I.r - í01') !

- � Q [ I H.11 IM lDlro IW1lllnihD lffi�rrd(} �e .A\leve�dD I

r- 1 filho dO::':::: I II ••••GA.. II
- 1

__

_

Aniveisá:,.los, � Olheira, r e s i den te em m_ 61_1Corupá. .

m
Faiem anos h

. _ A sra. Trauríi Kan-

mi
Oom escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro

1--"o)e: .

zier, residente em Estrada UI
_ A sra. Antonine, es- Sehröder. I

da Fonseca n". 122, para melhor servir seus c l i e n te s ;

-Ipôsa do sr. Alfredo D. - A sr a. Esmeralda mantêm estreito intercâmbio judiciário com as Escritórios
Janssen.. Ferrazza, nesta cidade, m de Advogacia DR. HERCILIO ,ALEXANDRÉ DA LUZ, I

u filho ,�o.jo:;.m 'F�:��i���OÓ DIA 7-; I com séde Am JÓÍnville e São Francisco do S:ú1.( está em I
Morbís. ._ A sra,' Ondina de Ri condições de, também, aceitar causas para" aquelas Co- IOliveira. II- A sra. Irene, espôsa ,_ Q sr. Werner Mey Bi marcas, sem maiores onus para seus constituintes.
do sr. Dr. .Jörn Soelter, _ A srta. Mercedes, II! ICirurgião Dentista nesta filha do ar. Inocêncio Silva, uii�!!!i!!!5!i!!!!!!lIi!!IES!li�liEiE'Il-'!!Ei!5ll!!!!!I!=m!Eii ilEEII=li=,::ae";;$E!iiil!5E!!I!i!i'EI!5l_i �
cidade. nesta cidade.
DIA 5: - A sra. Lezelanda

Maria da Silva Costa, re
sidente em Laguna.
_ A sra. Elza Loawin,

espôsa do er. Waldemire
Loewin, nesta cidade.

Diretor: Y

Eugênio Vitor ,Schmöckel'
,1"'\ • I· �

, Cobrança:
Bruno Henn

- O sr. Carlos Heínz
Ia, industrial nesta cidade.
- O sr. Rudi Voigt.

III Exército - õe. RM - 16. CR _ êe. DR

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
lidades doMunicípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina,

- O sr. Pedro Borges,
alfaiate residente em Co
rupã.
DIA 6:

Ministério da Guerra

It .;;..'
.'

lmpressão:
1 Soe. ,Gráfica·Avenida. Ltda,I

•. � • I

I' 'Impr,essOlú '. "

fllJ,(onlo Malheirq�,
- Composição: ,

Leopoldo"Malheiros Jr� I

• Antonio Bastos \

René Grosshlags

Época geral de inspeção de saúde e seleção
DIA 8: pare incorooreçeo em 1961.

_ A srta. 'I'eresinha, 1 - Todo brasileiro residenie nos municipios
filha do sr. Oarlos Hafer- ALIVIA AS de leregué do ôul e Corupé, pertencentes à classe
mann. CÓLICAS de 1942 ou anteriores, ainda em débito com o

- O sr. Hugo Hoepfner. _ O sr. Lourinor Sei Serviço Militar. deverá apresentar se do die 24 a DO
- O sr. João Hoepfner. fert, nesta cidade. y\\

UTERINAS de setembro do correnre ano, à Comissão de Seleção
- A sra. Euclaír Maria - A sra. Elza Müller, � Combate as que funcionará nesta cidade, nos salões do Clube

Lima, filha do sr. Procö- espôsa do sr. Alfredo � � ·rregularlda.
Atlético Baependi. Os convocados residentes em

pio Lima. Müller.. � . jaragu�, deverão apresentar se do dia 24 a 28 e os

_ A garotinha, Iloni ..:... O jovem Afonso,
<

es das fun- residentes em Corupé, do dia 29 a DO de setembro

Borges, filha do sr. João filho dó sr. Ervin Erd' cöes periódi- do corremo ano.

Wirgílio Borges, mann. cas das senhoras. 2 - REFRATÁRIO: Todo cidadão da classe de
- O jovem Arnaldo - A sra. Waly Friedel, É calmante e re- 1942, residente nos Municipios de jaraguá do Sul e

Pasqualiní de Olivêirá, 'espõs-a do sr. Bruno Fria-'. guiador dessas funções. Corupá que não se apresentar à Comissão de Sele-

d�l, residente em Trêsl ção pare INSPEÇÃO DE SAUDE, DOS Salões do
G�..

'
..'.:,.:���'....'..'..�� ....'..'..��,.'..'..·.�� RIOS do Norte. Clube Atlético Beependl, entre 24 e 50 de Setembro

f.:� Ate n ç a-o :�.'J Am-orl'mO, f)l�IOhVoemdO sNr.eLlsuol·nz do corrente ano, Serà Considerado Refratário e

f l estará sujeito a multa de e-s 50,00 e outras sancões.

�::::
'

�::� Amorim, residente em ã - INSUBMISSO: Todo _ cídadäo da classe

( J Joinville. de 1942 que após ser inspecionado de saude, sele-

�:::
Dia 11 de setembro realizar-se-á a grande

::=1
clonado e designado pêra incorporação em organí-

festa popular em benefício da Igreja Santo zeção míltter da eriva, deixar de se apresentar nos

Estevão, em GaribalJi. Registro Civ'l' nho, neste distrito, filha prazos e locais que lhes foram fixados, ou se ausentar,

��. Haverá churrasco, galinha assada, srrudel �.l
�

de Erich Junge a de antes do aro ohciel de incorporação, Incorrerá do
Aurea Müller Grubba, Oticial Paula Grelow Junge. Crime de Insubmissão sendo Considerado

'(:� ei ,com.l?leto serviço de Bar;
.

= . I b-

,t�:. A, testa ser'a' 'abrl'lh"ntada por boa música. -':.'.J
o' R_ e g_ 1 S t r o Civil' de! Edital 'n. 4.908 de 30/8/60 nsu mIsso. e. frceré sujeito às penes. prevrszes no

u '" tO. DIstrito da Comarca la-. Códlco Penal MilHar.
.

•

PI' t d
• raguá do Sul, Estado de Remal?o Krutsch e 4 - Os cidadãos da classe de 1942 e anteriores,

�.::'
IZ o vos s o compareclmen o agra ece

':'.'1 A It B • k
� antecipadaménte A DIRBTORIA. Santa Catarina. Brasil. I n a. .u.z e

.

residentes nos Municipios de Jaragná do Sul e

ti; : Faz saber que comparece-
Ele, braSileIro, solteiro, Corupá, que ainda não se alistaram, bem como os

e..........,..... ···�c..· ..· ..··� .....· .....��� .. ··..· ..·c���.:) ram no cartónu exibindo o� lavra�or, domiciliado e alisfados em outros Muqicipios, que ainda 'não
documentos exigidos pela lel residente em Trê� R.ios I fizeram inspeção de saúde. :deverão comparecer
afim de se habilitarem ?ar�

do Norte, neste distrItO, imediatamenre na Junta de AHsfamento Militar desta
filho de Adolfo .Krutsch cidade.

'
.

e de Elia Klein Krutsch, 5 _ ARRIMO DE FAMILlA: O convocado
Edital n. 4.905 de 25/8/60 Ela. brasileira, solteira, arrimo de família, residenle nos lV1unicipios de

Victor Krehnke a do�éstica, domic�liada. e Jardguá do Sul e Corupá, deverá entregar seu

Herta PommereniDg reSIdente em Tres RIOS requerimento de acordo com o Av. nO. 708 de 11 de

Ele, brasileiro. solteiro,
do Norte, neste distrito, agoslo de 1963, na Junta de Alistamenro desta cidôde

lavrador, domiciliado e
filha de Emilio Butzke e atê o dja 20 de setembro, o ma'is tardar.

residente nesta cidade,
de Ana Goeda Butzke. 6 - Os cidadãos residenfes nos Municípios

filho de Ricardo Krehnke Edital n 4,909 de 31/8/60 I
�I?' jaraguá do Sul e Corupá, Que desejarem qualquer

dM- K h k
•

_
mformações referentes ao Serviço Milifôr, queirame e ana re n e. Bernardo Joao Moller e dirigir.se a Delegacia de Recrufamento Militar ou

d Eléa, .?rasidleira.' ,sl?ldteira, Iracema Gssser junla de Alistamento Militar, sem Intermediarios.
001 s.lCa, omwi Ia a � EI b '1'

.
-

I d'd ,.
.

d
residente nesta cidade, e,. rasl elr?,. s.oltelro, que serao a en I os com so ICltU e e gratuitamente.
filha de Alberto pomme·1 pe�relro, domlClllado.e Ja,aguá do Sul, 1. de serl:'mbro de 1960.

Distrib'uidorés em: Jarraguá do Sul, S. Bento.'do Sul, rening e de Anna Pom- reSidente ã estrada Ja
Bio Kegrinbo, �afra, Bio le'gro, Lapa, Tijucas e Camboriú, merening. raguá, neste distrito, fi-I MANOEL CARVALHO LOPES - Cap. Del. 5a• DR

, ;, . 'Oferecem; por pl,'eços de concorrênci.a: lho de Roberto Moller e'

I LUSTR'ES,. G L Ö B O S, VENTILADORES, Edital n. 4906 de 29/8/60 de Frida Krohn Moller.: ._:::::=::::::=::::::::-'::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::o=::::::==:::=�
'I AQUECEDORES DE ÁGU�'" FERROS DE Antonio Justino Ela, brasileira, solteira, 11 (JUn' .. Olb O'd 1T"'G �!

':a, dome'stl'ca doml'cl'll'ada e .,=:.: Ica lIIe os - UVl os - (taflZ e afgsnta .,i ••i
, I ENGOMAR, ME·DIDORES PARA LUZ E Baptista e C

FORÇA' e dÉmiais aparelhos e materiais para Maria Pereira residente á rua Abdon li DO 8R .. ;a•••I�. AMII !l
Instalações Elétricas. ,

.

, Ele, brasileiro, solteiro, Batista, nesta cidade, fi-: ii MODERNA B PR!MOROSAMENTB INSTALADA ii

Rua Pre�. EpiÚcio PessÔ�, 172 Fone: 264 -barbeiro, domiciliado e lha. de Pe.dro Gesser e de II A melnor aparelhada em Santa Catarina f!
"

JARAGUA' DO SUL residente á rua Marcos
LUlsa ValI Gesser. I ii Rua Abdon Balista (Defronte a "A NOTICIA" ii

,
. Gessner, em Säo Fran-' ii

.
_

. } O I N V I L E !!
� iiiiiió öiiiiiii ==� cisco do Sul, neste Esta- uh'

E .para qUde chedgue ao cdo� lt
_

,-
. H

do, filho de João Baptis-
eClmento e to os, man el �::::::::==:::=:::::::::::::-::::::::::=:::::::=:::::::::=:::::::=::::::::::::==--_._�:

C
,'.'

I Ka't· W H d S A
passar o presente edital· que'

_._- ...

,
omerelo e nuus na .' a uanz �. . �:seB��ti�ta�aldina Frei- será publicado pela impren-, iF::::::::::::==::::::=-=:::====::::::::::::=--::::=:::::::::===::::::::::::::::;�

.Rio do'; Cerro ;-- ,. Jaraguá do Sul S. C
d
Ela, brasileira, solieira, ��íx:à�md������io I �n��as�e� !,'!,' 11"1\ IT»

o JElR�IHI
' Trl' Â\ TrYflMT Â\ �T�T :.!1.·oméstica, domiciliada e I b

11J)� 16 m\..8HU !Vl1ß'd,�H
EDITAL DB CONVOCAÇÃO residente á rua Mal Deo.

a ��em sou �r de algum im !! MIDDI(:;- .......J1D>.WT-GI.ll "'� H
..,. .

' pewmen to acuse-o p ara o' i: .IOl - ._, .1m 1U.a� .ai.- ii

, São convidados os �eÓhores acionistas à com- doro da Fonseca nesta l' 'I
. :: , .' , ::

;parecerem' '�a "sêde 'da
-

soci,úláde, em. Rio' do Cerro; cidad�, filha �e 'Heúriqu,e
lOS egalS.

. ii 'Formado pelas Faculdades d@ Medicina das Univer- H

:Municipio, c;le Jaraguá do, Sul, dia 24 d� S�len'lbtQ; �anoel Pereira e �'tan- AUREA MÜLLÊR GRUSBA li .' c sidade� d� Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre Il
äe 1960, às 15 horas; afim de deliberarem sõbre aí CIsca Fagundes. Olicial' ii

É A Á
CIRURGIA _ SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B ii

,..\SSBMBL I GERAL ORDIN RIA com d seguinte ,Edital n. 4,907 de� 29/8/60 ...' CLINICA OERAL li
,ordem de;> dia: �. , '"

/., . li
a) Discussão e aprovação do.'Balo;lnço Geral' Hugo. Hertel e Jaraguaense I· �onga prática em Hospitais Europeus ii

b) Eleiçao.,d. êl nova 'Diretoria e do Cons. Fisc'a)� EI
Wah. J.unge.' .. 1:;:.:

c) Assuntos diversos.' e, bras1'lelr?,. �oltelro, Quem dá aos pobres, Consultório e � re�idência:
,.,;

, . . _ lavrador, domICIliado e empresta a DEUS. , Tel. 244 - Rua Preso Epitáci.o Pessôa, 405 II

. �OTA: A�ham·se a. d'lsPoslçao ,dos senhorl!s residente em Itapocuzi-I' 'Sejà' tambem sócil)' li ,U
aCIOnistas, na sede da socled�de,. ,os documentos de nho, neste distrito, filho da AJAN, 'e procure a

CONSULTAS:
II

que trdta o �rl.. 99 Ao Decreto �el �,627 de 26/9/1940. de. Germano Hertel e encaplinhar á mesma, ii Pela manhã: das 8 1/2' ás ,11 horas. H
') Jaragua ,do Sul, e,rn 4 de Julho �e t 960.

, ',R'Glsa ,I{labumde· Hertel. todo pedinte que en- II Pela. tard'e ': das 14 1/2 ás 17 1/2 horas . ii
WI1.1JELM RADUENZ;' Di�etor Presidente;' Ela, br'asileira, solteira, contrar em busca de' ii . fi

DELFINO RADUENZ, Diretor Comercial doméstica, domiciliada e caridade pública.
'. II Atende, chamados tambem à Noite ii

HILBERT RADUENZ, Diretor Gerente 'residente em Itapoeuzi- 'It·I \6=::::r-.:::=:::-_'_;:;:::==:::===:-.::::==-__.==:::==�==:::::::::::::::j)

ASSINA1'URA :
f\nual • • • • Cr$ 190,00
Semestral. • • Cr$ 100,00

'

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigör

ENOBReço:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina

Atenção Cidadãos da Classe de 1942

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

'

Orgio de 'maior penetração
DO interior dO nordéste

catarinense.

�---;';;����;;�i;���I(jDEPRONTe Á PREPeITURA _ JARAGUÁ DO SUL

Fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

I,I A pedido. atende a domicilio e .tambem

il
..

'em localidades vizinhas

�"'iêMl!B Iii r�8fZ@8" 'iA iA 'iiIEJ !I'? öl!! :a88I!J�

casar-se:

Empresa Sul-Brasileira
de

.

Eletricidade S. A.

I,
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aelso -- DQutel::vago�:r�:�or
DepOis. de �el'(i,&rr.er I ausência' completa de I praticadas pelo gsrente Senhores! Isso é que é messas mirabolantes,

d
·

te,�, vãq çs Municipio�,de bom senso. pessedísta do Banco, do fazer política.
'

principalmente daquelas U e'nls a",(j.uá�aWiripl 1e' d'örupá, Oradores e maís ora- Brasil S.A. Ional, 'dectt- Promessas foram feitas de tirar pombas e lebres
'ap�esentou �lei't 5à�!feira dores suceder-am-se no nando em público o seu às carradas, todas' elas de chapéus mágicos.
iÍltltrt\a: :a quplà,IJOelso- palanque, c a d a qual nome, com a maior sem recobert!ls com. o mais, Quem não recomendou!lóut�l �ao. nqv6 rr,aragua- mais original na forma cerimônia. Além de ínte- belo efeito retórico. Pro- nada a ninguém foi oâ'ellsê: 'OS' coté'cio'nadores de recomendar candida- Hz, uma comparação bo �eteram fazer t�dos os Prefeito Municipal,' que�'�;; j�� gl'���H p;r�ldárias, turas de dificil tráfego. ba, num momento ínopor tipos de construçoes ..

Só
se manteve no maís síg-'CqOntud�: "I#{i..O iograrllm Um fios oradores, ín- tuno. Falam do Banco esquecera,m de dizer nificativo silêncio.

.

cO'hv�nc\:rr .. o, e�clarecido feliz como todos os irres- Inco e se valem do Banco quando: SI nesta ou n'ou-
.

de��iio�a'dd: p,g�a p,�ecarie- ponséveís, valeu-se entre do Brasil nas suas aren tra incarnação. Ninguém I Solidariedade' em . dó
(lade '(Ie r'etmrsos e pela outras realízações, das gas mal cheirosas. Sim, acredita mais em pro menor, dizem! 1

:
•.

1 � .' "

Em data de anlern via
jou o sr, Heriberto Hülse
pare Herval d'Oeste e

Tangará, devendo hoje
seguir à loaçeba, em seu

roteiro admínistretivo, oca
sião em que inaugurará
diversas obras públicas.

r=����"'"'='==="""=. �=====111nquérito P inotti
II Bebidas Max Wllhelm S. A. li será estend ido a
ii Precisa-se de um Torneiro ii todo
ii II
ii

.

II

ii com longa prática li As cotmssoes que in-
II li vestigam a gestão Pínot-
.: ii r L

'-

B 'I' dl:::::::::::::=::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::=::::::=::::::::::::::=:::�=:::�; I na egrao rasi eira e

ASSIstência decidiram

!!!!!i!!!!!!!!!!!I!!1
estender o inquérito a
todo o pais já tendo co-

meçado a tomar proví
dêncías para obter ele
mentos em São Paulo e

Pernambuco,
.

Enquanto isso, o sr.
Mário Pinotti embarca
pars Brasília; não' quis
falar sôbre sua posse no

Senado, onde assumirá
cadeira do senador
raense JoaquimLobão

III
Silveira.

!! ° govêrno, através de Brasil vai parar
: seus líderes e do minis- com Lolt: Amaral

f -=;;: ���-'=-:;:�i �"!��
.

���;�::!�i�g:�:��:'t:'t3! A�.:�rl��i�O�:na:f.:�
, iii I CIRURGlflo DENTlSTI'f I 1,..., PallideJ modo a garantir imuni- falando na TV-Rio, que
III . fraqueza dades ao ex-ministro da "o homem indicado para

m Obturaçõ�� sem dôr I Ê iadi-e....y.
'1

\'
�::t�e'a f��� d:i����r1t�� �o!r:s�lsP��::o�sL��:.,:

m Moderntsstrno "Airoror . elimina qualquer trepi- I o � do :�!.�".
no qual S8 espera sejam acompanhavam no pro-

i dação e qu�lquer sensação de dôr.

1"- ',apuradas grandes nego- grama ficassem surprê·
III ciatas.

.

slls com a declaração, o

m OLíNIOA - ÖrRURGIA - PRÓTESE 1-" , I O O O l.11 O' .Os tl'abalhos das co- ministro da Viação saiJ1

I" RAIOS X mIssões de inquérito, com esta:
'

II '- oi

J
presididas pelo sr. Char· "Sim parar Oonsolidar

iii Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I DE ORH '> lO les Edgard Moritz (que às grandes coisas que o

I íAoe.xo ao Depósito d,a Antarctica) iii_o
está em Florianópolis), presidente Juscelino Ku�

II!! II estender:seoão inicial- bitschek conseguiu fazer
.maliEi!illi!EiIIliEi!l5Eli!!i!!!lllE\i!il!�::ãi'1 :�!IE!i!!IiE!!!!!t!ii!il!ii!ili'J ... ••-- =1iIi inente a São Paulo, Porto em seu govêrno".

I

Fala I pessedista
desapaixonado

. Já que muito se
fala em previsões elei--"'....... torals e se procura iludir
o povo com prognosticos
superficiais e inseguros,

••lIh a seguir" daremos a pa
� lavra a um grande pesse

�epatina )/. S. císta, caíxeíro viajante
..

da penha, que de conhecida firma de
contem ertrato nossa cidade de Blume

'J(epáfico eon- nau.

'cerift(tI19,..tJO.�, Em pleno Café Pinguim
1ft_'It/; .Jj' numa roda de amigos em

b'tl.ç_Ôé'$ do, que havia gente de di
1111140. í versos partidos, assim se

_____• manifestou:

lizou em cinco anos o

que os pessedistas não
fi7eram durante os Ion
gos anos de poder. Os três candidatos à

"Cidade de Blumenau", n0. 168' Presidência da Repúbli-
ca - Jânio, Lott e Ade
mar - foram convidados
pelo sr. Gilbertd Chateau
briand a participar do
programa de inauguração
da TV Excelsíor, de S.
Paulo ao qual deverão
comparecer juntos, cada
um fazendo cinco per
guntas ao seu adversá
rio ..

Lott, Adernar.
'e Jânior juntos
na televisã&

Dentre as inaugurações
ressalte a, ponte sôbre o

rio do Peixe, com 199
melros de comprimento e

que custou ao Estado a

elevada sorna de 20 mi
lhões de cruzeíros,

ESWMAGO. FiGllDO E IHIESßIOS

Como pudessem surgir
dificuldades na hora o

sr. Gilberto Chateaubriand
consultou o marechalLott:
Não preferia êle que fôs
sem instalados três
biombo! separando os
candidatos? O marechal
respondeu que não, prete
ria ficar frente a frente
com os seus dois adver
sá·rios.

°
.

programa vai ser
feito em lidéo tllpe e re

transmitido nas demais
emissoras da cadeia
Associada.

PropOT<Íooam bem-estar qef'iIl
facilitam a digest�o. desces
gesfionam o fígado, regytari-

zam as funções do �

��
Cure seus males e poupe seu
bom dinbeiro comprando !JI!

FARMAGIA NOVA
!f. ROBERTO M. HOBST

. Estômago ,',
; �(?:'

fígadö' 'e ,Intestino �fJ�':"'-
.

' -

..
' ,

.I Que dispõe de maior sortimen,
to lia praça e oferece seus arti

gos ä preços vantajosos
Rua M�I. Deodoro 3 . Jaraguá
���

o
,

pais
Alegre e Pernambuco. O
sr. Alcino Salazar, da
comissão incumbida de
examinar as contas de
1959, já se encontra em
São Paulo, colhendo ele
mentos e voltará ao Rio,
hoje. Em Pernambuco a
comissão investigará.
também, o caso da des
tituição da sra. Dulce
Sampaio, da presidência
estadual da LBA, medida
tOID'1da pelo sr. Pínottí,
por cima do Conselho
Deliberativo da entidade.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



JUl!dilehl! KUH11i1ul1ißllung in Rl!eklinghi1Ull!ß Zirkus "Brumbach"
, , .

. aufgelDes .

BONN - Vom 5. No- Kunst aus allen lahrhun- sident Dr. Gerstenmaier, I Bedeutende kuenstlerische
'

vember 1960 bts.rê. lenuar derten bis zur Gegenwart mehrere Bundesrntnísrer, und wissenschaftliche Ver- KAISERLAUTERN
H61 wird in Reck ling- hin. In dieser Konzeption Altbundespraesidenl Pro- anstehungen ucber Ge Das bekennte Zirkusun
hausen eine "Synagoga" ist die Austeilung erstmalig Iessor Heues, Professor schichte, Religion und remehmen Gusrav Brum

genannte Ausstellung lue- und duerfte zu den berner-
.

Dr. Martin Buber, Ierusa- Kultur der Juden, so Ta bach, das in den letzten
diseher . Kunstdenkmaeler kenswerresren Kunsrereig- lern und viele andere fueh- gungen und Diskussionen, 150

.

Jahren, mit seinen
und Kunstwerke von der niesen des Jahres 1960 rende Persoenlichkeiten Symphoníe=- und ôolis- Artisten durch die ganZe
Zeit der

"
... >. bis 'zur zaehlen. Die Ausstellungs- des In- und Auslands. renkonzerte, Theater- und Welt reiste, hat sich in

Gegenwart stettfinden, die sruecke wurden von den Im Zusammenhang mit der Filmveranslaltungen, Vor- Ramstein im Landkreis
seit Herbst 1958 von der staatlichen archaeologi- mit der Kunstausstelflung traege und Dichrerlesun- Kaiserslauiern aufgeloest.
Stadt Recklinghausen in sehen und kunsthtsrorl- werden .in Recklinghausen gen stattfinden. Die Direkti.o':l der Zirkus,
Zusammenarbeit mit dem sehen Museen Israels, vom der 1949 mil allen Ange-
Inustítuturn . Iudelcum De- Musee Cluny, Paris, dem stellten und Tieren aus der
litzschianum der Llniversi- [ueníschen Museum Arns- deutschen ôowerzone in --------

raer Muenster vorbereitet terdam, den staatlichen .!'potheke .�'L�.·:� c:t! 'li_, u I z" II
die deutsche J3undesrepu.

worden ist. Die' Aussrel- und ehemals staatlichen ft. ,� ,_, iU blik gefluechtet war, sah

lung wird in' drei Abtei- Museen Berlins und' von sich nach ihren Angaben
Jungen, Iuedische Kullur- weiteren bedeutenden Mu- JARAG'UA il)f�� �UIL zur Aufgabe verlenlessr,
denkrnaeler und Kunst- seen und Privatsammlun- weil die steuerheben Be-
werke zeigen, beginnend gen aus aller Welf zur' MEDIKAMENTE UND PARFÜMERII::N lastungen Iuer das Llnrer-
mit den Ausgrabungsfun- Verfuegung gestellt. Die nehmen zu gross gewor-
den' der biblischen Zeit Schlrmherrscheft ueber die Das Symbol .der Rechtschi'lffenheil, des den sind.
ueber eine Abteilung kost- Ausstellung hat Bundes- Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sié

barer synagogaler Gereeie praesident Dr. L u e b k e am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

und Hand schriften bis zur uebernommen. Dem Ehren
Derstellung ettresramenta- ausschuss gehoeren u. a.

rischer Themen in Meis- an: Bundeskanzler Dr.

terwerk�n der bildenden Adeneuer. Bundestagsprä '

aomparando ...
(cont. da ta. página)

•

ao inquérito do feijão podre que se encontra
de pedra em cima. Com a moçada da Sojema
gozando os lucros que o alto negócio lhes
proporcíonou

Não fala no que tenham realizado no se

tor da energia elétrica, quando foram govêrno,
porque nada realizaram.

Não conta que os govêrnos pessedístas
encontraram quando assumtram o govêrno,
600 kw instalados e de propriedade do Estado.
Não aponta o quanto tenham instalado, nos
seus 20 anos de poder. (!orque só im.Jt81aram.
500 kw, ali no Largo do Fagundes, com dois
motores, que o Estado comprou e o mesmo

candidato' serviu de intermediário.
'

Não conta .que, em 1950, existiam no Es
tado, 39.000 kw instalados oos quais apenas
1.100 eram de propriedade do govêrno.

.Omíte que, presentemente, em 1.960, exis
tem 97.000 kw instalados em Santa Catarina,
dos quaís 32.000 são de propriedade do govêr
no.

Não compara os dados que daqui lhe ati
ro, desafiando contestação:

.

Enquanto ,os governos pessedistas, em 20
anos, instalaram 500 kw, os governos udenistas,
em metade ,dêsse tempo, -isto é em 10 anos,
instalaram 32,000 kw.

Sessenta e quatro 'f'êzes mais instalaram
os governos udenistas num espaço. de tempo
qu� corresponde apenas à metade du tempo
de govêrno pessedista.

'

.

° PSD instalou 500 kw, em 20 anos. A
UDN instalou' 32.000, em H) anos, ,o que elevou
a potência' existente atualmente a 97.000 kw.

As obras em execução, no momento, co

rno se sabe, como ningaém ignora, como

ninguém ousará negar, como ninguém poderá
desmintir, atingem a um volume de-15ü.000 kw,
que elevarão, no seu término, dentro em pou
co, a potência instalada em Santa Catarina, à
c'asa: dos 247.000 kw. .,� c,::

Para a SOTELCA, que é a Sociedade Téf-',
moelétrica de Capivari o gQvêrno do Estado
entraria com 160 IIill-hões.

.

Pois bem, já entrou. Já integralizou sua

cota. Já pagou, até o último centavo, os 160
milhões que lhe cabiam. Por isso está de pos
se de 160 mil aç,ões pominativas de mil cru

zeiros cada, numeradas de um a ce:::J.to e ses
senta mil, qúe poderão ser vistas, apalpadas
e pegadas por quem o deseja fazê-lo.

Ao. goyêrno Fed�ral compete faz,Ar o mes-
,

mo, e tocar a Termoelétrica . para a. frente, '

pois, como se vê, o góv.êrno do ERtado cum

priu rigorosamente o seu compromisso.
Tenham fé os' catarinenses, que Jânio ,e

Irineu, irmanados no m.esmo ideal de progresso,
darão a Santa Catarina,' tudo o que Santa Ca
tarina tem direito, sem a ignomínia da profl
cl'ição a que se viu condenada no presente'.

Com Jânio na presidência da República
e Irineu no govêrno do Estado, n,ão acontece

rá. o que vem acontecendo no momento, em
que o extraordinário governador Heriberto
Hülse carrega o barco sozinho, num verdadeiro
milagr,e de equilíbrio, de capacidade e de
trabalho.

RIO - Eine Gruppe
Studenten hat sich em

schlossen, der Wahlkam
pagne des Senators Milton
Campos beizutreten und

D· "U " Geldrnürel zu sammeln,
Ie rnatur ,und 'dadurch die Wahl des

r::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::::::ll brach durch �:�tÕ��sun���IU����reest-
ii • li S. PAULO - Als ein

ii CLiMAX VITORIA ii Mann beim Etntrin in eine
a

'��"-.L-'>Á _/A.G
Il Garage von einem grossen

!! �7--��,!l Hund engefallen wurde

II 9,5 pés - policolorido -1960 !! wehrte er sich, nachdem

II :: der erste Schreck ueber-

ii lOlHAR, SONNENHOHL ii wunden, war,' dadurch,
ii A,.III11d1IID'ldorodlfOls.co,84,..:i dass er den Hund in die
ii JAlA5UÁDOSUL EsI. d.SI•• (OIarill li Schnauze biss und sogarii li
ii li ein ôrueck davon ebbrss.

II ii Der Hundebeauzer war von

�:::'.:=:�:.::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=.::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::J.1 dem Vo rgang so berro ffen,
dass er vergess, seinem
Hund zu Hilfe zu eilen,
Sieger: "Der Ur rnensch".

________I

--�\--��
-- ' J

o ANJO PROTETOR Db. SEUS FILHOS É A

,
LOMBRIGUEIRA MINANCORA

Verrniíugo suave t: de pronto
deito Dispensa purgante e dieta!

SERVE PARA QUALQUEK IDADE, CONFOI{
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará multas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre noie mesmo uma l.OMBBIGUEIRA

IIIUliCOR! para o seu tilhinho.
': um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE

Dr. fernan�o H. ��ringm8nn
CIRURGIA DO ESTÖMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nal senboras

C o n sul t ó d o - A'f/. Mal. Deodoro, 1014 ..
Das 9·12 e das 15-18 horas. _\ Fone, 384

-

t indicad� ,..

noa' CAIIOS de
. fraqueza, pali·.
des. JWlgreu .. I
futio. .

\Em sua f6r'
mula e n Ir li Ul'

Vanadatu de
,86dio. ·LicitiDa. GlicerofOBra�
:PepalDa, noz d!li' Cola. etc. de

ação pronta e eficaz nos CfiS08'

de fraqueza e neurastenias.' Vana
,4101 6 iDdicado pa,- houieoe. mu-,
,lherea e criaoças. sendo sua fór-

I
,mula IiceDciada �,aalide'h
tmca.

Studenten, in
der' Politik

Hilfe fuer Kongo'wird
fortgesetzt

.

BaNN .: Die deutsche
Bundesrepublik setzt die
Hilfe fuer den Kongo forro
Ein Sprecher des Aus-,
waertigen Amtes sagte in
Bonn, die Bundesrepublik
werde sich an' der von
der UNO geplanten Le
bensmítrel Luftbruecke von

Pisa in Italien in den
Kongo beteiligen.

Springbrunnen in
Avenida Ypiranga

der

3. PAULO - Durch
e i n e n. Wasserrohrbruch
wurde die Avenida Ypí
rangê, die "Prachtstresse
São Paulos, mil einem

"Springbrunnen" verziert,
der allerdings níchr das
gebuehrende Gefallen fand.
sondern Dur als verkehre- I

hindernd empfunden wurde.

Kein Visum
mehr fuer
Marokko 67 Liter Milch
RIO _ Die Regierung

in 3 Tagen
von 1\1 a r o k k o hat den, S. PAULO - Bei der
Visumszwang fuer

.

Aige- Gossen Mtlchvíeheusstel
h o e r i g e verschiedener lung in BeJo Hortzorne
Laender, darunter euch gewann die Kuh "Colrn
Bresüíen.auggehoben. Man bra' den ersten Preis mit
kann also, wenn, man will, einer Pr öd u k t i o n von

mit seinem ordnungsge- 66.920 kg. Milch. Colm
maess ausgestellkn Pass bril, der Name verpflichtet
ohne Vi�um õuf drei Mo- nôluerlic.h, sollte diese Kuh
nate nach Marokko fahren. studiert haben?

Marque encontro com' seu bom gosto
pedindo para. aperitivo a Velhís�ima

aguardente marc,a

COSTA
Fabricada e engarrafada por

Manoel F. da Costa S, A.. ComérClio e Indústria
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul _ S. C.

A Velhíssima aguardente marca C:OSTA
é encontrável nOR seguintt�s estabelecimentos
da cidade: Bar Cntario._>nse, Bar Pulli, Bar
Rodoviário, Cine BaI' e O. A. Baependí.

Velhí�sima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição .

I Orgãos � Harmonios UBOHN"

• Acabamento perfeito
Sonoriàade agradavel

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

Orgãos: São con�truidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados'

Catalogos Gratis
Demais intormações
com o Representante
Geral para os Estado�

de S. Catarina e 'Pa, aná
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39' -' São Bento do Sul

'Estado de ",anta Catarina
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"E"I) I, T A L�llllIDln�a�t, !grn(Im i,a . ci .Döutor' Ayte. Gama Ferreira de' Mollo,
_,

J'ui1z Eleitoral da 17a, Zona - Jaraguá do Sul,
,

,
"

Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc . , .

de ' SLiinos: '.
FAZ SABER, a quem interessar possa, que o

PARTIDO DE REPRESENTAÇÃO POPULAR,' porO porco é grande transformador e valorizador seu Delegado, requereu e teve deferido o registrodos produtos. e sub produtos agrícolas e indusrriels, de seu candidato, sr. ROLAND HAROLD '1)ORN
que não encontram mercado fáci( Ao mesmo ternpo BUSCH, que se assina também ROLAND ,DORN·
ria criação de porcos, o alimento representa uma BUSCH, ao cargo de Prefeito pelo município.' de
grance parte do prêço de custo dos animais gordos, Jaraguä do Sul, no pleito a realizar se no dia 3
Para crescer e engordar economicamente, o porco de outubro vindouro.
p�ssue exigências, que devem ser setisfeitas. .Para E para que chege _ao cónheeímento de todos
alimentar economlcêmen�e sua porcada, o, criador mandou passar o ,presente edital na forma do .que
d�v.e conhecer: 1 0, a� necessi.dades dos suínos .de dispõe o art. 16, da Resolução n. 5,780, de 11-6 58
varias raças � nas dlfer�ntes Idades', 2°. �s p�o,prle- do 'Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Dado e

d�d,es ,d<;,s dlv�rsos. alimentos
..

A comblneção de passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
vertos ahmen ras satísfezendo esstrn, as necessldedes

I seis dias do mês de agôsto do ano de mil nove
dos porcos, chama se alimentação racional ou ração centos e sessenta,
balanceada. Todos os alimentos são constítuídos de Eu Ámadeu Mahfud, escrivão cl subscrevi.
matérias nutritivas, chamadas azotadas ou prorérlcas;

,

(a) Ayres Gama Fe�reira de Mello
hidratos, de carbono, gorduras, vitaminas e sais Juiz Eleitoral
minerais. Ceda umas destas substêncíes, têm função A presente cópia coníére com o original' dou fé,
especial na nutrição e desenvolvimento do animal., .'

AS PROTEINAS: São importantes pare forma- Jaraguá do Sul, 26 de agosto de 1960.

ção e desenvolvimento dos musculos. Nas porcas O Escrlvão eleitoral - AMADEU MAHFUD
criadeiras, permite barrigadas numerosas e aumenta
a produção do leite, Também os porcos em 'engorda
precisam de proteines Elas são índlspensévets na

alimentação, Outros alimentos não podem ser trens
formados em. proteínas e o porco não pode fazer
reservas delas;' por isso tem que ser dada na racão
de vez' em quando. Allmemos ricos em proreines e

mais Iacilrnente encontrados são farinha de carne

feijão sola, leite desnatado, etc.
'

HIDRAT'OS DE CARBONO: Fornecem ener- Frut/feras e

gia armazenada em forma de gordura. São muito Ornamentais
fáceis de encontrar Alimentos que os contém são: EliX IR 914 Caso o sr. Juscelino
milho, mandioca, abóbora, farelo de arroz, Kubitscheknão se mostre

MATERlAS GuRDUROSAS: São as subsiân- Laranjeiras, Pe- • SIM ATACA tue O GB9AIlS. ínteressado em forçar
eles, que carregam as virarninas no corpo do enimél. cegueiras, Ka- junto à Maioria no Sena-
São enconrredas em quase Iodos os alimentos, kiseiros, Maci- O P'lPdO. • Baoo. o c:orao-.. do a pronta aprovação
principalmente no amendoim, sola. algodão e girassol. eiras, Iabotíca- Eatomaco. o. Pulm6ee. e Pe'. do pedido de licença do

AS VITAMINAS: As vitaminas, embora enrran- beiras, ele. Ro- Prod... Dores 0.0"",,""'111.. sr. Lobão da Silveira,
do em pequenas quantidades na alimentação tem um seiras, Dahllas, damo. Cecuelrae Queda do Cabe- para que em seu lugar
papel muito irnportanre. Vít, A - serve pare aumentar Camélias, Co- .. Ane",.... Aborta, assuma ali uma cadeira
o crescimento; a reprodução e o leite. É enconrrade niferas, Palmei- ConsUlta0 m�oo o sr, Mário Pinotti, o ex
ne batata-doce, no milho amarelo e vacens (feijão). t t

• ao.. o popYI.r depUf.UvO presidente da LegiãoÖ' ras, e C., e c,
Vil. B - sua ação é parecida com a A, Encontra-se � LIX IR 914 Brasileira de Assistência
na alface; cenoura, Vil. C - Encontre-se na � e ex-ministro da Saúde
banana e laranja. Vil. D - necessária para o desen- ::>eçam Catélo-

lii0i ""_iIIK), A.,.d8� dirá pessoalmente e aín
volvtrnenro dos ossos. Encontramos esta vitamina go Ilustrado

I
... como 11c6r. Aprovado co- da hoje ao Presidente

n() leite. Vil. E - mUito importanre para a reprodu LeopOldo

seidel.
",o au.II,.,.o tratltmento de SI. da República que "não

ção dos -animais. Enc-ontra-se eoSta vi�amina no - Flus .-REUMATISMO da me.. está sozinho" nas nego
Irigo, feijão e em Iodas as forragens ver_des. .Corupa In. orle.m. p.�o 0_ N S. P. ciatas que determinaram

SAIS MINERAIS: Os principais sais que deve- seu afastamento da LBA
mos junlar äos alimentos são: clareiO de sódio (sal .,--=------= e do Ministério, e que o
de cozinha), o cálcio, fosforo, iôdo, ferro e cobre. �!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!�!!!!!!!!'!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!!!'!!'!II!� próprio Presidente da
O cálCIO e o fósforo constituem 90% do material Dr. Francisco Antonio Piccione República está, envolvido
mineral de que é formado o esquelero. A cor vermelha nelas.
do sangue é devida a um composto de ferro e pro-

JH:�D][CO A decisão do sr: Mário
leínas, A falta dos sais minerais produz raquitismo ÇÍl'urgia Geral de adultos e criançab CU- Pinotti foi nos revelada
e anemias nica Geral - Partos - Operações - por um auxilIar seu, que

Forragens Verdes: As forragens verdes, podem Moléstias de Senhoras e Homens.
nos disse também que ('

d d -d d Q Ih Espec/alisaa em doenças de crianças· dser a as em g�anC1e quantl a e, uanto mais me ar.
Atende no HOSPITAL DOS FERROVlARIOS ex-vIce-presidente o

MILHO: E um dos alimentos mais usados na PSP e ex-candidato ao
� alimentação dos porcos, Deve ser dado em forma (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL Prêmio Nob�l não perdeu
de quirera ou milho moído, misturado com a farinha JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,. d dI_�O_K_Up_A.__- __s_��rA CArAH.J:NA

aIß a as esperanças e
de carne ou leite desnatado, Porcos que são alimen- -

_ de transformar-se em se·
tados somente com milho, forragens verdes e sais nador, para escapar às
minerais, precisam de 9 quilos de alimentos para :d'ii>"'oo�--"(!"""���!')-��-�_"<!J"'-�-.....(�" conseqüencias penais
formar 1 quilo vivo. Outro lote de porcos que recebe das investigações que se
a mesma ração e mdis farinha de, carne, precisa fazem de sua gestão na

apenas de 4 qUilos de alimentos para, formar um LBA.
quilo de pêso vivo

.

ADVOGADO O sr. Antônio Franco
FARINHA, DE CARNE: É urri prod8to dos de Oliveira, braço direito

'matadouros, Possue 31% a 51% de proteinas. Deve do sr. Pinctti no Ministé
ser empregada para porcos em crescimento porcos " io e na Legião e apon-

I na engorda e porcas criadeira:< t do como o homem
LEITE DESNATADO: É um dos alimentos rte da co'rrupção, tanto

que possuem proleínas de alro vaJor nutrilivo e quanto cá, é candidato
.lambem cáicio. Os porcos de 20 a 50 qUilos de peso, >;:::::::::::::::=::::::�:::.:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::_.���:r.::(.�' ,Assembleia Constituin
devem receber 2,5 a 3 quilos de leite desnatado para ii .

.

,.

l' �l' ., te da Guanabara e está
cada quilo de milho. Os porcos com 45 e 70 quilos ,!,:,'I':: TI\\ ro li: lUl' n° 1f11 fÍ1l Ir � � r "I::"',!:,' u�ando ainda hoje C.8rros
devem receber 2 a 2,5 qUilos de leite desnafado para lIJI 'UI. llli \UI \Ur <Ol � �

�i=s���;�r3.�r.����:i;��;��!�i:i�I.:�:�ª II OLtNICA CI;:��:;tI'l. CIRURGIA II ri"�=üi��="'Fe�'�io��Fi��l
�f�:�!r�����:r��\;�ff;�;fir���A���i:fi� l :":=:,::CE::=::::��:!�!:E::':2J II Clinic. - �:;�;;�ã� �:�t�:!a - Raio. X li
õO% do total di! ração,lt Pilra a1' porcas criadeiras ii Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. '!!
apenas na dose de 15%. Na alimentação dos suinos ;t:i!Ei5l;'$';;;;;a"!$5,l!iS!i;55!lEiiiil\':5:5ll!l1!ii5:::"==U:WI!!$i!;�i!! ii Próximo à Estação Ro�oviária, H
�og:�t:_�o�:,âdos ainda a soja, o nabo forrageiro,

-IIF"'br"'s
.

'

'(seI����'IU�i�:�ias, I, �:::::::::::=:::::::;:�=:::::::::::::::�::::�,::::::::'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::::�
ENGORDA: Para a engorda a quantidade de � � .\-'{aleitas. Tremedeir�!It p;.;;::::::::::.::::::::::::.::::-_:::::::::=-:::::._.::::::=::::::=:::;,;;:::::::::::::::::::::::'�alimento comido por dia, varia com o pêso e a . IH I! ::

idöde do animal. A engorda deve ser iniciada o mais
- CORAM-SE RAPIl)A�ENTE C�� - !It ii I. a PI .,� I. .

us e • u ••.. !1
cedo passiveI. O porco com 10 ou 12 meses de . "C,apSulas Antlsesonlcas I ii ' ii
idade, já deve estar gordo. Para isso deve entrar ii JARAGUÁ DO' STIL !!

para ceva com 8 meses, O porco que entra para a l� Minancora". I- li ii
ceva com 1 ano ou mais, come mais e engorda �! H Medicamentos e Perfumarias ii
menos .. Todo porco antes d� entrar para a engorda III

Em Todas as Boas F'ariJláCl3e 1"!li Simbolo' de Hones\idade
\ l:�:!deve recebeI' um tratamento contra os vermes, 'm,' É produto d�S b 1"1'. Oonfiança e Pl�esteza

.!li. i!0, iii!. llDlto oO�«"
um La orat.o,',ri�s M, I,NANOOR,.,A :i ,II

J:a�.l1&..II.l),.B1I�"" !! A que melhor lhe atende' !�.

SERViÇO DE EXTENSÃO RURl\L III - Join9il1e.,
.

Sta.' Ca,tarina ...,... m iI, e pelos menpres preços, ii
ESCRITÓRIO LOCAL DE 'JARAGull DO, SUL íi!i==!!i!!i:'S!=!:=-=iBI!i!!I!�Ii!J5#!lF5l1 =iiiil!!!i!t.�I!ElI5!iSl===�� 'b::::=::::::==:::=':!:::=:::::::::�::::::==�:::=:::=:::==�::::::=::::J1

,

I

Lavrador amigo:

Criação

(a) Ayres Gama Ferreira de Mello
Juiz Eleitoral

A presente cópia confere com o original; dou fé,

Jaraguá do Sul, 26 dé agôsto de 1960.

O Escrivão Eleitoral - AMADEU MAHFUD

" O .Doutor Ayres Gama Ferreíra de Mello,
Juiz Eleitoral' da l7a. Zona - Jaraguá do Sul.,
Estado de Santa Catarina, ,na forma da lei, etc...

'

. FAZ SABER) a quem interessar possa, que a

UNI\Ä.O DEMOCRATlCA NACIONAL, por seu Dele
gado, requereu e teve deferido o registro de seu

candidato, sr. JOÃO LÚGIO DA COSTA, ao cargo
de Prefeito pelo muníeípío de Jar.aguá do Sul. no
pleito a realizar-se no día 3 de outubro vindouro. I
I 'E para que chegue ao conhecimento de todos,'

mandou passar o' presente. edital -na forma do que!
dispõe o art. 16, da Resolução n. 5:,780, de 11,6 f)8
do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral. Dado e

passado nesta cidáde"(ie Jaraguá do' Sul, aos vinte
'seis días do mês de agôsto do ano de mil nove

centos 'e sessenta,
.

Eu, Amadeu Mahíud, escrivão eleitoral, o

subscrevi.

PINOTTI
MI LHOES

que êle
DE PESSOAS t't. USAOO COM
BOM RESULTADO o POPUUIJ e'sla'DEPURATIVO

dirá a "JK
tombém
escândalono
e material de escritório

d�Legião a serviço de

8uf campanha eleit�ral.
A comrssao que inves

tiga a corrupção na LBA
está trabalhando ativa
mente e recolhendo cada
dia mais elementos de
denúncia e de prova dos
numerosos escândalos
ali verificados; embora
seus membros se recu

sem a dar informações
concretas à imprensa, a

fim de não prejudicar o

resultado das investiga�
ções,.dizem todos que o

que se passou na LBA
sob Pinõtti � Franco é
de ârrepiar os cabelos.

�Á�GUE��L
j

CONTÉM
EICELEIfT&S

ELEMf.ITOs TONICOS
�

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

oTODICO , dos c!)nvalesc:entes
Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, ,Màgros, Mães
que Ceiam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

niiicaçã? geral do orga-
msmo, 'com ,0

_..._....\...-------

/
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Ccnvencõo
do P.S.P.

o sr. Arthur Sohn, de Oorupä, acaba de re

Presidente do Partido de ceber resposta telegráfica
Representação Popular do Senador Irineu Bor-

nhausen, em virtude da
resolução do Diretório
daquela localidade hipo
tecando inteira solidarie
dade à sua candidatura
ao govêroo do Estado. O
telegrama é do seguinte
teôr: "Agradeço seu te

legrama dando integral
apoio minha candidatura
governamental pt PRP
sob sua eficiente presi
dência representa pon
derável soma de votos

vg pelo que desejo ma

nifestar reconhecido agra
decimento que peço es

tender demais perrepistas
essa localidade pt Sauda
ções Irineu Bornhausen.

ANO XL JARAOOÁ DO SOL (SANTA CATARINA)
, ,

SÁBADO, Õ OB :'BTBMBRO DB 1960

Célso RamOS está blpcteecndo
o' ·fisfado ...... com promessas)
Querendo, de qualquer E é este Justamente .o /?-----:::-------:::=:::-.:::=:::=:::=::::.;;"il

����i:1a� :�ua!���rnc:s�O� ���::�e qU�m�la:��rCel:� fl:·li Be'bi-das Max WI-Ihelm S A IIEstado, o sr. Celso llamos, Estado, mas que - por _ II
um "ilustre desconhecido" força da lógica, deixará II

-

li ....-....-----.-----------.
que, de credenciais, de de atender a todos aqueles li ii D W ld

.

M hadministrador nada tem a à quem já se encontre ju VENDE-SE uma caldeira ii r.' a emuo azurec en
apresentar. está hiporecen- comprometido. Desse mo- i! II \ �ASA DE SAUDE
do, podemos assim dizer, do, pelo que se nos é

1111 vertical de 5 m2 quase nova, II Rda Presirtarus Epitãoio Pesõas N°. 704
o Estado berrlga-verde, posstvel deduzir,' muito t dos os ucessórí fi
comprometendo-se com emD.ora a "camari,lha" lá I com o os os acess rIOS. li (antiga residência de Emanuel Ehlers)
Iodo mundo, a quem se esteja formlada, muttos dos II .' ,

II Clínica gellli médico - cirurgia de adultos e crianças
dirige pedindo apoio, no que estão na lista das ii Preço acessível, II I

- Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
sentido de que, se eleito promessas, ficarão lam-!, :i . Indutoterrnia - Rlstur:-'.!Iétrico'. Elecrro.cauterizaçäo
Iô 'b·' ln b d d d E � _oh - Rijos Intra.vermelhos e azuis.

'

ror, rern urr a. a tura,
I
en o oe e os. . ..

porl
_:::=:.-::::::-:::::::::=::.":".::-.::.:::==:::::=:::::===:::.-

dando-lhes v ti nt a g e n s aqui, se nos permitem 1IIi

altamente compensadoras, abrtr-Ihes os olhos, ínü-
.

.

.

'�m cergós publicos - .meres ficarão ti ver navios, r]Q...�.�.'�_'��lf�aü.'lf�lf��..
empregos sem conta, bem porquanto ol,sr. Celso, por '.' .,". <

'

I"
como, f já' prometeu r '85 mals' que queira, não , ,.' I

, I.-ôecrereníes, quando sebe- poderá e m p u I eirar

a:l Agora tambem em BrasIlla [mos, só '.,e,xiste fi) Iii . e todosL
,

, Aliás, ao que vimos de

J
"

." Nal�ral��nte q�e ,�st� ser informados, também
. 'O "INCO" INSToALA A SUA

�
JO�O ,de promessas. .e existem promessas de .r\. �
.(elto as escuras, porquao!o compensação altamente � I:o sr. Celso, para nao. frutíferas em forma de ti I A

deix�r de at�,nder a.s pre,: material' sonante, que]" I Ot- . 5 a A G E II· C I Atensões des esferntedos sairia do Depro. de I'
'qüe I�e estão auxiliand� .Estrada de Rodagem, pelo' �
n,es�a campanha ,que. est.a que - entusiasma, sobre- :I I:encerando, c.?m a f!,nah- modo, a que os seus '

dade �e enterrar o "cabos" trabalhem

deCida_)
O BANC.o INDÚSTRIA E COM�RCIO DE SANTA CATARINA S/A. I:Estado, .sem entes

.

contu- mente o leiforado, sem instalou, em Brasília .no dia 26 de agôsto, a sua ,c.ntési..... quintado, promover a �Ipote�a duvida aquele que está agência. ,Ao ato inaugural, presidido pelo seu Diretor Superiatendente, [em regras , gerais, � tem, predestinado no ver de
.�omo. bom ,,�amanta�o, Celso, c;t ajudar os "vival- Sr. Geriésio Miranda Linz, compareceu a Diretoria daquele Estabelecimento de
�tendldo as

� Justas rem- dos" muito' embora a:l Crédito, além de. altas autoridades da nova Capital.' I:�indicações", .
pois

@
que, maio'ria já esrela de p�on- .

. . , ,

neda menos do que .2.J.,4, tidão devidamente

acau.:I
� ,O sr, Presidente da República e os senhores ministros de Estado estive-

Diretorias já estão anrecí- têlad�s para dar a resposta tarn presentes através de seus respeotívos representantes. A instalação do ''INCO'' I'
pedamente.ocupades pelos nas urnas em Õ de Outu- em Brasília contou também com a presença dos Srs. Presidente do Banco do �
eeus "cabós .eleitorais". bro, elegendo I r i neu J Brasil e do Diretor da Superintendência da Moeda e do Crédito, oalém de outras i'
Evidenrernente, o .I)r. ��:����fi��dad�ue�ãOp���:I autoridades civis, militares e eclesiásticas da "NOVAGAP". �[Celso pretende - segundo premesse

I

e nã� se com- A Bênção das novas, instalações, foi ministrada pelo' Sr. Arcebispo depode se ?bservar, passar prornete l . Antes pelo con- .

�ma rast�Jra no sr. J�sce. trérlo,

real.iZa!
Graças a

I
Brasília, Dom José Newton de Almeida. I'I.no Kubltscheck, delxan- Deus que o sr.�Celso não A nova; agência acha-se instalada à Avenida W-3 Quadra 7-B, loja 3, n� �d9·lh� para

u tra:z . e�, está sozinho .,DO páreo [materla de peplD�Jra, porque _ caso contrário, Pla�no Pilôto e o .. seu endereço telegráfico é "INCO".
'uJrrapass�ndo e!ß m�lto o inreliz '<! negro deslino da

1 A a,dmfnistraça-o da agência Brasília .é a seguinte: Dr. Mário Miranda

I:atual regime do Presldenle' 'I ..... . .

que é de proporCionar aos
terra catarmeqse . ,

. Lms, Dlret8r-adjunto; Rogéno Larrubla' Castello Branoo, gerente; Armando Celso
seus

. ap�zigua,�o�, u!l'a )" '. Rodri�ues, sub·cl�efe do expediente; Da�el ,Giovanelli Neto, .tesoureiro;. �uiz Carlos [a,utenfIca mama!a,' cUJos
. "Correio d,d' Povo" ,

,de Avlla Nunes, pelo subGhefe do expediente e, pelo tesoureIro e Antomo Athayde ..
�ugadores e�tao" com.

u'm" j·orna'I a, L:de
Oliveira ,Barros pelo sUbch,efe

do expediente� ,

.

.

.'

[Impeto do deseJO, sugando .",
"

. .'
' .

'.

nas "gordas leIas" da serviço do povo' ,
.' .... ,', '. .

IIl�e �atri.a! ... '

';, , ,����JI��J.��n����,
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