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ii Escolha certo 'votando: em: Jânio .;. Millon -]
Illrineu -, Carlos Gomes e João Lúcio da Cosia I!
�\::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!:::::::::::::::::::::::��.=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::-:::::::::::::::.-:::::::!)

Campanha
de· ataques
cansa protestos em

nosso Estado

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL

Orgão de maior penetração no interior do' nordeste catarinense

Impresso na:

.

'

o baixo nível da cam

panha eleitoral por parte
dos propagandistas dos
candidatos da PSD, está
causando uma série de
protestos em todo o Es
tado. . Diversos comités
femininos foram instala��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�
dos no oeste protestando
contra
ataques rasteiros desfe
ridos contra os defenso-

I
·

res das candidaturasa rlneu Jânio e Irineu. Agora,
por exemplo, no distrito

,
A onda de manttesta ram acordos' e arranjos de Iguaçú, no distante

ções de solidariedade ao que não correspo�diam a município' de Abelardo
senador Irineu Bornhausen vonta�� do eleltor.a�? Luz, fM organizado maís
por perte do eleitorado <?s dírlgentes, beneflcI�- um Comitê Feminino, emlivre de Santa Cetarlna, rios dos

.

acordos, nao .sínal de protesto contra
está pondo em panico sabem mais o que fazer 08 ataques ao atual
generalizado as cúpulas porque se começarem a Prefeito e ao Senador
dos partidos, que Iírma- dissolver diretórios, e ex- lrineu Bornhausen 35

», �uls'!.r mem�ros partidarios senhoras comparec'eramIicarão dlsso,lvend� e ao ato de instalação. O
expulsando ate o die 31 Oomitê é presidido pelade dezembro.

. senhora Darci Mazetti,
, . tendo como více-presí-De Concôrdie, o sena- dente a senhora Emida

dor Irineu �ornhausen Preto. Nos outros cargosrecebeu o segutnre relegra- da Diretoria tesoureira
ma: Com s a tis f a ç ã o Neusa Motta � Secretária
comunicamos V. Excia. Ana Dalângelo.
que Partido Libertador
hipoteca irrestrita e ínre- ==========
gröl solidariedade e maior
entusiasmo candidatura
para governo e vice Irineu
e Carlos Gomes. Sauda
ções Libertadoras, José
'Rech, Partido Libertador
de .. Concordia e Adolfo
Campangnolo.
E a avalanche de ade-

Fundação:
Artur Müller
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Ai que dör, "Seu" Doutor
as escadarias do palácio róseo, como
de fáto vai subir a 31 de janeiro de

.

61. Sabiam que o Senador, o colo
no, o velho colono que está de volta,
é de um prestfgio inegável. Queriam
gozar a custa deste grande cateri
nense vivo e do fruto de seu traba
lho. Queriam comprometer o seu

próprio Prefeito. Mas alegria de
pobre dure pouco.

'

Largaram a medíocre bomba
pelo seu programa e o efeito não
se fez esperar. Os levianos organi
zadores do programa torem chama
dos à prefeitulijI" e lá tiveram de
confesser a marrorelra, dizer da es

tupidez de seus éros. Lá mesmo foi
lhes ministrado o. corretivo. Teriam
êles, agora, que desdizer tudo aquilo
que haviam eflrrnedo. E não só uma

vez. Muitas e multes vezes. Para
aprender. Como se costuma repre
ender escolares relapsos.

Castigo. Retratação. Pela men

tira que inventaram. De se chama
rem a si mesmos de mentirosos,
como nos costumam levianamente
chamar. Uma vergonha.

.
Tudo pelo fanatismo desenfrea-

do de cuptnchas, de interesseiros,
de engraçadinhos que só esperam
a hora da vitória de seus candida
tos, pare entrarem no gozo dos fofos
emprêgos prometidos.

Por isso que o povo não acre

dita mais nesses falsos Messlas, com
as suas'mentiras à tiracolo. De in
gratos beneflcledos. De engrolado
res. Dos que unham "fibra" e fica
ram desfibrados.

Castigo. R�tratação que dói
"seu Elói".

Ainda ha pouco houviamos, si
não nos falha a memória, uma nora
da Prefeitura, que vamos tentar re

produzir.
ôe mentimos, pedimos encare

cídéflne.nte nos avisar, para, então
publicarmos a NOTA VERDADBIRA.

Com relação a uma note trans
mitida pela Rádio Jaráguá na data
de 15 do mês correnre, às 12,30 hs.
em que fazia referência a uma tran
sação efetuada pela Prefeitura Muni
nicipal de jaraguá do Sul com o

Banco Indústria e Comércio de Santa
Catarina, o Prefeito Municipal, cum
pre o ·indeclinável dever de esclare
cer o seguinte:

t.) - A referida transação que
veio beneficiar o Govêrno e, o Povo
�de jaraguá do Sul, foi solicitada
pelo Prefeito Municipal.

2.) - Nenhum caráter político
foi dado a mesma.

3.) :..... O Banco Indústria e'

Comércio· de Santa Catarina, nada
solicitou ao Senhor Prefeito em

compensação, a não ser as costu
'meiras fórmulas normais de transa
ções bancárias.

4) . � Quaisquer outras inter
pretações, não tem absolutamente
fundamento.

jaraguá do Sul, 15 de setembro
de 1960.

WALDEMAR GRUBBA·
Prefeito Municipal

Concórdia manifesta
I'

solidariedade

/

sões é rnanlfesrações de
solidariedade continua.
De todos os pontos do

Estado, na mais entusiás
tica aürmação da vitória
indiscutivel de I r i neu
Bornhausen e Carlos Go
mes de Oliveira.

Ha questão. de poucos dias, o

programa político da Rádio Iaregué,
useiro e. vezeiro que é, resolveu
abrir as suas baterias putrídas, para
nos chamar de mentirosos e lntrí
guentos. Liam ao microfone a de
claração dos. srs. Ono EIert e Luiz
Maffezzolli, "desdeclarando" o que

. solenemente haviam declarado ante
riormente.. Vislumbraram um furo.
Mas, sendo questão entre perreptstas,
a coisa não nos atingiu Tanto não
atingiu que revldemos à altura e nem

ameaçaram uma resposta.

Acharam, então, dentro da mal
guardada estupidez, de atacar o

Banco Inco. De arrazar com o Inco,
Ieee às reiteradas ordena de seu

Chefe Celsí-seeleno. Mas onde,
quando e como foram escolher o

momento. 'Imitaddo o seu chefe, es

colheram logo a hora mats impró
pria pera injuriar, pare mentir, pare
fazer o engodo e a mistificação.

Realizara a Prefeitura- local um
empréstimo de regular vulto (dois
milhões de cruzeiros) com o INCO,
e tudo .parecla normal.

No mesmo dia do empréstimo,
poucas horas depois, os escrevin
hadores espumavam de raiva pera
agradar ao seu chefe. Com a boca
cheia de verbos pestilentos, "foram
pera o er" pare dar ao povo a

"grata" noticia. do empresnmo e

desancar o páu no Banco INCO,
dizendo gastos e sapatos do tradi
cional estabelecimento de crédito.
Numa obtusidade a toda prova, dei
taram conhecimento sôbre empres
limos, sôbre juros, sôbre conveniên
cias e inconveniências, tudo salpicado
da maior grosseria que se

pode praticar em materia de má
educação, de ingratidão. Não viam
no emprestlmo um beneficio pera a

Preíelrura e para o povo... príncl-
.palm·ente para os credores que aguar
dam de longa data o resgare de
suas contas. Não viam a cornpreen- NOTA DO GABINETE DO
são dos dirigentes deste estabeleci-, SENHOR PREFEITO MUNICIPALmento bancário que, epesar das

.

chacóras de que são vitima, emprestam,
aos seus próprios adversários; p0!1-
cos dias antes das eleições, .aprecté
veis importâncias pera que possam.
saldar seus compromissos e ver-se

assim a 'salvo das criticas dos que
se encontram em campanha. Cegados
pela raiva que lhes ministrou o seu

chefe, nada disso viam e nada que
ríam compreender, ainda que tivessem
de comprometer o seu próprio Pre
feito. Em ludo viam derrocada, falên
cia e negócio escuso. Viam mais
uma "mamata" do I�CO, a sugar
os interesses de uma Prefeitura pes
sedista. Queriam transformar o em....

preslimo em caso político. Política
de inexperientes. Política de irres
ponsáveis. De raiva Celseana. De
Fanatismo.

Sabiam estar entre a. diretoria
do INCa um. catarinense . de valôr.

.

Sabiam existir entre os áirigentes
do IN.CO um ex-governador, com
preensivo até para com os adversá
rios polHirös. Sdbiam que o seu

chefe queria a cabeça de Irineu a

todo o prêço, porque se assim não
. fosse,. ehi haveria de subir novamente

Jânio: vontade popular já
decretou a nossa vitória

o País mais feliz do
mundo, como o seu

honrado povo ·está pre
cisando".

SÃO PAU L O -"A "Venham lutar conosco.
nossa vitória já está Quanto maís angustiado
decretada pela vontade fôr o lar, tanto melhor.
popular. A.penas não Ai é que desejo estar,
acreditam nela os que pois êste é o irmão cujo

. têm ouvidos e não que- apoio estamos objetivan
rem ouvir 8 08 que têm do. A 3 de outubro, o

0lh08 e não querem Ver. que a Republica deseja,
Ésó consultarem a Nação, o que a Nação quer, Ó
no Nordeste, no Sul, em

Minas Gerais ou em

Göaís e verificarão que
estamos marchando para
uma vitória espetacular",
afirmou o sr. J ân i o
Quadros para a multidão
que se comprimia diante
do palanque armado na

praça Padre Damião, em
Vila Prudente, nesta

ICapital. .

O candidato popular
chegou ao local do comi.
cio acompanhado do
senador Lino de Matos,
de vários deputados
f e d e r a i s e estaduais,
vereadores da Capital,
se'Udo carregado pelo
povo até o palanque.

Lutem CoRoSCo

A certa altura do seu

discurso, afirmou o sr.

Jânio Quadros:
"Fui sempre eleito pe

los trabalhadores de
mãos calejadas, da. cam
po e da cidade. Lutei
invariàvelmente contra
os governos como can

didato das tÜposições."
Apelou para a mulher

e os humildes, dizendo:

22 de 1I18rço.·-
"Nós somos (> próprio.

22 de março ainda em
marcha. O ferroviário, o

comerciário, o bancário,
o estudante, o operário
de tôdas as fábricas, de
tõdas as indústrias está
convocado, neste momen
to, solenemente. O pov.o
unido é importante, o po.
vo.. uni tm é import!1Dte, o .

povo unido ningUém de
tém, o povo unido é
onipotente, o povo unido
só é menor do que a
vontade de Deus. Unam-se

(Continua na 4a. páglJia)

que o,Pais procura é que
alteremos a·mentalidade
do presidente da Repú
blica. Que Deus nos

inspire, como nosso Pai,
e como Senhor dos nos·
sos destino�, parà que
possamos fazer do Brasil
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Emprêsa JGt.l\alísijca
"Colreio ",�� ;Poyo'" �tda.

- 1960 -

- o menino Almiro,!filho do sr. Alfredo Bruch,
comerciante, residente em
Guaramirim.

,

- A sra. Ana, espôsa
do sr. Ricardo Piske.
- A sra. Letici-a, es

pôsa dp sr. ClementE!
Schioehei.

.

•

- O ,sr. Ile:qrique Ha-
fomaun, residente nesta
cid,ade.

,"CIRRflO DO POVO" r�--�----"__------I' tr:1�iE!alt-:=lj�lEE���I��_n_I�t!EK!E1 . u,eWAA!i
(,",da"" ",tu, mQII� - "19)' I � ß [Ill.

.

.

I n ;lDlr9 MtIDlrnllhb BarrdO �e Aleve�o ,

�I:,iV-::árioS I'
I WOLI'G�:;;�:� I II _lu,eG... L I

, . , "
Transcorre no pr6xlm,9 II -1-', ,

•

Cl [ dia- ,27 nl,ais uma dala I.. G
'

... f��e!l;l ano� hoie : nat�llcja do dtstinto oi- iom escrit6rio nésta cidade à Av. Marechal Deodoro I- O sr. Ignácio i:.,�IU-, dadão sr. W,o}.f_gang Weeg� da Fonseca nv, 122, para melhor servir seus c I i e n te s ; _

_ 'O sr. Ar,tu,1r Ersching em Barra dp Bío

cerro'l
mantêm estreito intercâmbio judiciário com, os Escrítõrios

.

alt",i,�,te neata ,cidade. ,Co,rrE!io q.1J Povo cumpri, de ,Advogacia DR. HERC�Ltó A�EXANDRE D4' LUZ,
, - O sr. Nivaldo Frei- .mema o di�tin'to aniver- com séde em Joínville e São Franeísco do Sal,' 'está em

IQ.,�rg.er. saríante com votos de
, . _

.

, -.A m,eniOs Adelipa. perenes felicidades. "I .eondições de, também aceitar causas para aquelas Co-
fi,lha 40 sr. José S-cheuer. �',' ,.' ",

"

. .

"

«:

res�d�J:)te em ,.rarag�á 84. li�� O �,r. A.lb�rto Tome- I marcas, aem maiores onus para seus constituíntes.
,

'7 O sr. O Je g � r ,10 _ A t G 1 fílh ÍIII::r::::U=Ui!!iEI_!·'· ",........;.._..· •

Stinghen, residente em
.

sr a. ar a, I a , , , ' ttp,-I i----:-'!E!I!!!!II!ii!!.W5l!!!i!!i''' JIiIEi.!IE:-!!E$iíli

BaHa do R� eeno. dD.SI, �cl�D. Mey, ������������--���-���������������

.

_ A srta. Ely KOQell, residente em �omvIlI�. I

residente e-m Barr,' do .

- O men�no Ilsdn,

Rio Cerro.
'. fJ)�o do sr. Aivl.no ,Lemke,

. , . • resídsnts em �IO ,Qa Luz
Fazem anos amanhã: Vit6ria.

A sra. a�r,mjni,a. espôsa - A sra. Maria Dias

do sr. Bantos Tômaselli. Angelo, residente nesta

- O sr. Germano eidade. \

.

LI' .. ,- O sr.' L e o pol d o
Hors'•.
- O sr. G e r h 8 r d Boahammer. residente

Grützmacher. 'em Estrada Jaraguä.
t= O jOfem Otmar, DIA 28:

filho do li'. R i o a r d o
"CO�REIO DO POVO" aão Kreutzfeld, residente t!IP.
endóssà 'os l�oDêéitos' emiti· 'JaFagp�zinhQ
dos em artigos de seus cola-
pO,r.a!ib,tes. ., 'f)JA 26:

,�rgI9 de maio,r pln,traç_o
.:._ O sr. Ricardo Píske,

no illterior ia nordéste
- O sr.,Walter La'ffin,

.,

�atârbieDké.' " ;rsilidenle �m N,ereu R.a-
____:_"_

••

....: mOB.

Diretor:
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ANlÍNcIO,& :

Medltnt� copt-rato e a
ta e,la �� vjg�r

Registro Civil Esquerdo, neste distrito.
Iilho de Santina Oavi
quioli.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente em J a r a g u á
Esquerdo, neste distrito,
filha de Antonio' Correa
e de Oarmsla TravagI'ia.

,

Allre� Müller Grubba, Oficial
do R e g is � r o Civil do
rCl• Distrito da Comarca Ja
raguá' dp Sul, Estado

.

de
Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

ItIPMN�MI�,"���: documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

BN���BÇQ:
.
çaj,xal P9stall, 19

,f\v�n,I�, MAll. Deo�oro. 210
Jaraguá do Sul'- S. Catarina

,

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e leell
lidades doMunicípio. Corres·
P9ndell,tes em�odas as c,idad!il8
dp E��4p de Santa Catar�pa. '

Edital n. 4,923 de 1�/9/60
Jorge Dellagnolo e

Marta Pesai
casar-se:

Edital n. 4.919 de 19/9/60 Ele, brasilaíro, solteiro,
João Joaquim dos Santos domiciliado e reaidente

da Pe,,"a, que
e Anna Mauricio em Nereu Ramos, neste

c-ont.", eztrato \ Ele, brasileiro, solteiro, distrito, filho de Paulo
l(r,p61lcp con- op�l;'âr'io, domiciliad� e Dellagnolo e de Carolina

".n'tnlt/o"..nor-
resIdente em Ribeirão

I
Dellagnolo.

i'IIrtJI!Il. Molha, neste distrito, fi- Ela, bruÍleira, solteira.
�_� tl8 lho de O,ttilia Pereira doméstica, domiciliada e

".-.,-$ o 'dos Santos. residente em Nereu Ra·
:llgat/o. Ela, brasileira, solteira, mos, neite distriio, fi]ha

dO,méstica, 'domiciliada e ,de Anlonio Pessi e de

BJl1 ,14 qe �e.temJ>ro de 1960. . DIA 30; resi(iente em Ribeir�o Hermini� Petris.
Molha, nellte distrito. fi-

O DEU�GA:::>O SBC::0I0NAL DO IMPÓSTO - A sra. OtHia, espô' lha' de Pedro Mauricio e Edital n. 4.924 de 19/9/60
DE ReNDA. 'EM :JOINVILLE, nó úso' de suas atri- �a do sr. Werner Gosch.�� de Maria Mauricio.
búiçõe� 'Jegllis� ç ,

- A sr... Rilda, espôS8 Cure seu!õ males e poupe seu
A.rnoldo Zim.mermann e

I GONSIPB'�ANDO que inún:teros são os pro- ,do sr. S.i,lve�tre Stoin�ki, bom dinbeiro compraudo D2 Edital n. 4.92,0 de 16/9/60 Luzia Petri

C�SS05 iniciados coiltra pessoas físicas que não po· residente em Barra do FARMAGIA Albrecht Borck e Ele, brasileiro, solteiro,
dem têr 'prosseguimento I

por falta �e enderêço com- Rio Cerro. Maria Pereira lanador, domiciliado e

pleto do interessado;' - O sr. Arnaldo Lau' �e BOBERTO M. BORST
. . . resißente em Ilha da

CONSIDBRANDO que tais processos se origi· rentino da Co,ta, residen- a que dispõe de maior sortimen.
Ele, _brasllem;>,.�olt�nro, Figueira, neste distrito,

nam das fichas de informação de rendimentos pagos te em São Francisco do to na pr�ça e oJerece �eus arti- op�rárIo, domICIlIado e filho de LeopoldO Zim-

ou creditados pelas pesso�s jurfdicas; Sul. gos a preços vanta}06OS resl�ente á rU!l AbdO� mermanJl e de Maria
" -

CONSIDERANDO'--que é 'obrigaçáo imposta __ O sr. Ho,norio OJavo ,Rua Mal. Deodoro 3 • Jar�â BatIsta, nesta .cIdade, fI' Reim.rt Zimmermann.

P9r U�i ás 'pessoas jurídicas (art. 108 do Regulameli. Bortolini. �_ . ....-..(!I�
Ipo de. Augusto Borck e Ela, brasileira, solteira,

rol a �ndicação do �nperêço dos beneftciados;
de LUJsa S�h�ltz Bo�ck. doméstica, domiciliada e

" CONSIDERANDO, 'que >as indicações' do
" �l�, _brasIlelr�. �C?ltelra, residente em Ilha 'da Fi'

endereço devem ser·completas, çonstandorua,núme- INSTRUMEN,TOS DE' MUSICA do�estlCa, domICIlIada e gueira, neste distrito:fi--

ro, cidade, distrito,etc.;,
' � rBesl�ente á ru.a AbdOf!l lha de Antonio João Petri

CONSIDERANDO q�e o nome -e enderêço do EM GERAL, especialmente atll!!�a, nesta ;Cldade, .1- e de Adelaide Lsonardo.

ipformallte é de real necessidade para a repartição" Gaitas e Acordeões lha de Celestino Pereira

par� Joêalizaçãö futura dds beneficiados; completo sortimento com 4 - 8 e de �aria Ramos.

� CONSIDERANDO qne a maioria dos ,processos
- 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos -

,... naciona' e estra ir Edital n. 4.921 de 17/9/60
que não podem prosseguir dizem respeito a pagamen-

IS nge os

10 de fretes e carrelos;
, P i anos - Harmonios

Instrumentos pI Orquestras
Bemdas e JaZz·Bemds:

Violinos - Flautas _ Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fQnes _ 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 - Cacya Postal, 39 - Sta. Catarina

...........-

Ordem' d,e Serviço n� 5/6

D B T B R M I N A,

Antonio Oorrea e

Carmela Travaglia

E ?ara qUt: chegue ao cu�

a'hecimt:nto de todo�, mandei
passar c pn;sente eàital que
será publicado pela impíen
sa .t: em cartório onde sâ:i
ati'xado dU! ante I � dias. S'i
alguem souber de algum im
perlimento acuse-o para os

tins legais.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

i'6sidentê em Jaraguá
Esquerdo, neste distrito,
filho de Benigno Correa AUREA MÜLLER GRUBBA
e de Flora dos Santos. Oticial
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
:--���-����-

rtlsidente' em J a r ag u á Jaraguaense!
. Esquerdo, neste distrito,
filha de Ciulos Travaglia Quem dá aos pobres,
e de Orsolina Martas." empresta a DEUS.

�dital .0.: 4922 de 19/9/60_"
. Seja -tambem sócio.

J
' C

. .

I'
' - da AJAN, e pro.cure

. ase. a�lqulO I e '

encaminhar' á mesma,
'

..
- Marl� �orrea. to<1o 'pedinte' que eli-

Ele, braSIleIro, solteiro, contrar e"m busCà de
op�rário, domiciliado a, caridade pÚblica.
t:esldente em Jaragu �'--��.,.....��__ ��----!

.

a) seja extgidoj na� fj�has de ,r�.ndim�ntos, �a'-
gos ou creditados (moeL 117), a indieacão do ende'rêço
completo do beneficiado, incluindo rua, número,
cidade, diMIito, �tc.,' acrescentanqo,.se, quando se

tratHr de pagamentos de fretes e carretos, d in<1icação
do número da chapa dQ caminhão, loc�J qo licen-I
ciamento, bem como" em ,norne ,de quem está o �cer-I
lificado de ,.propriedade do veículo,;, . _

,
. �) seja exigido o .pome é,enderêço do informan-

,te" de pr.eferência- à máquina; nas"" fichas modêlo '17.,
� ..............'

A informação incompleta do etJäerê�o do

,beIJe-I
.

ficiado deverá ser punida com a multa cor'respondente

MUD A Sà falta �e 'informação devendo os ser.viddres'. encaro'
regaqo& dq revisão propor a aplicação'· da' mesma.

'

-

, ".; !!!!!!!!��!!!!!!!��

p�bHq�e-se Cumpr�-s,e.
'

'I", ';
, ,

' I
ADEMAR FRANCO - Delegado '8�ccion�1

,

'
' , , Frutiferas e

Ornamentais' ,

.'

o

,Mili'ta..-es

'MILH,OES
IOE PESSOAS lb1 USAOO�.
80M RESULTADO O POPULtm

DEPURATIVO

L.r.Qje;r.�, Pe-
EliX IR 914

,cegueiro�, Ka- a SiRUS ATACA lUD • GBSAIIS.
AI C d.ll Cl' d ,

kiseiros, Mt;lci� o �pd9. o � o c� , eQção. onvoca os : �. asse e 1942"
eiras, Jabotica- �otomaC�� � PU'qtöee•• Pele INS.PEÇÃJ) DE SAÚDE, E SELEÇÃO
beiras, etc.. Ro- Produz Dorea M,S Oesoe. ......... .

sei ras, Dahlias, Clamo. Cecu.� Quàd. do Cabe- " ALTERAÇlo DE DATA
"

.

,Fabricada e sn'g,arrafada. pôr C�mélias, Ç6· .. ".8Iß'''.' Abortos. ,',
'

.

MjlRc,el F. da Costa S. A. _ Coméreio e.Ind'listria niferils, PalPl�ii CGnsul_'ó ih� '·�li· Os CC;>Dvocé!,do,s da' classe de', t 942 e anteriores,
ltapocuzinho _ Jaraguá do Sul -:: S. C. r�s, etc.; etc. ' e.,... o popula, depu,.,.vo ,

ainda. em falta cö� o Serviço Militar, residentes em

w:- L I'X IR '91A. Qu�ralT!ir.im, d!verãp a�resentôr-se para Inspeção d�
Â Velhíssima ag�ardente marca OOSTA �eçam Calálo- L .". Saude e Seleçao; de 7 a 9, os de Jaragua do Sul,

é eI;lco�tráve1 nos seguintes estabelec!men�os go Ilustrado

�
�vo ao .rpAleaao. �.raClOe de 11 a H; e os de' Corupá" de 1� a 17, tudo de

d� çjdade: Bar Catarinense, Bar Pulli; Bar ... como � IIc6r. ApIovado co- Outubro do correnre ano\ no� locais anteriormenle

Rodo\'Íário, Cine Bar e C. A. BaepeJ;ldí.' , LeopoldD Seidel lIIIO .u,IU� DO tratem.nto da S,- deSignados.
Velhíssima aguardente marca COS'TÀ - "''''S e fI'i&ftpAJ'I,"O da me.' ,Jarag,u� do Sul, 17 de se,tembro de 1960.

ßímbolo de qualidade e. tracti��p';. Corupà '
" .... odeem. pel� b. N _ S'. ,P. MANOEL CARVALHO LOPES

� ;;;;;;;;;o;iiôiiiõ ;;;;;;;;;o; ...... ...... ;;;;i! • ---==="="
• _. 'Cap Dei 5a DR

Marque encontro com seq bom gosto
pedindo para aperitivo a V:enlí�sima
.�gu.a.dente . In_PCS:

,
,

"CO ST It:"
'

,í
.�'

, I)'t\,',:�·

•
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lFalemllij=§c �e vmmasooo bOTT : Vigésimo Subsaritor do
por JAIME! ARRUDA RAMOS

IConfirmam-se os de�entendimentos e o rififi nas m'a n 18 �,e5 to' Qu'"
,

m atou G e tu' 18o'hostes ehernedes sociais-trabalhistas. c J .._,
'A terceira discussão entre Celso e Dontel esrä

confirmada. Motivou-e o recurso centra a candidatura
Volney à více-governençe, recurso de que o snr.

Doureí não gostou e qúe considera uma traição do Publicamos a seguir, em primeira-mão, o
aliado recorrente. manifesto dos generais, que levou Getúlio VargasÊles já haviam discutido em Valões e em Blu- ao suícídío. Muito se tem falado nesse documento,
menau. Agora discutiram no Sul.

que entretanto até agora continuava inédito. Na
O snr, Dourel virou as costas, dizendo que iria .reuníão do Ministério, presidida por Getúlio, na

embora. noite de 23 para 24 de agôsto, ficou combinado
E foi, mesmo.

que o Presidente pedíría uma licença, após a qualEmbarcou para o Rie, no fim da semana passada. 'voltaria ao Govêrno. Pouco mais tarde, entretanto,Está claro que êle voltará. Getúlio teve conhecimento do manifesto,' e, ao
Voltará empurrado pelo marechal e pelo snr,

Iango Goulerr,
.

'

Mas, que arrufaram, arrufarem.
Depois, estão acontecendo coisas que autorizem "Considerando que o demonstra a corrupção

conclusões menos pacíficas do lado de lá. A mos- inquérito policíal-militar criminosa nos circulas
trarem que o PSD e PTB não marcham de passo em andamento na Base maís chegados ao Presi-
muito certo. Aérea do Galeão já apu- dente da República;

Esrão-se verificando; em Santa Catarina, os rau, indiscutivelmente, considerando que tais
mesmos desentendimentos de que se tem conheci- que Ioí a guarda pessoal fatos comprometem a
mente nos demais Estados. do Presidente da Repú- autoridade moral índís

Há, aqui, um propósito de cristianização red- blíca, sob a chefia de pensável ao Presidente
prece entre os cendídados da oposição ao govêrno Gregório Fortunato, ho- da República para o
do Estado.

\ mem de sua absoluta exercício do seu man-
Nas boletins distrlbuldos pelo PSD há omissão confiança, que planejou dato;

do nome de seu candidato à vice. Tenho em mãos e preparou dentro do considerando, enfim,
um, assinado pelo snr. Hilton Prazeres, vereador Palácio Presidencial, e que a perduração da
pessedista, que recomenda Loti e Celso, mas não fêz executar, o atentado atual crise polítíeo-míll
fala em Iango, menos em DoureI. em que foi assaesínado tar está trazendo ao Pais

Depois, há, nos moldes da técnica [anguista, o Major-Aviador Rubens irreparáveis prejuízos em
que lnstítuíu os célebres Ien-Ien, cerlas propostas Florentino Vaz' sua situação econômica
que a ��N vem recebendo e r�pelindo. . I considerando' que, de- e poderá culminar em

Palram fantasmas no ambienre. Bailam fantas- pois de haver o Presí- graves comoções inter·
mas no ar... dente da-República asse- nas, em face da íntran-

Só uma coisa é certo e imutável, a viiória da
gura('k)-:..à. Nação que o qüilidade geral e da re

chapa Irrneu-Carlos Gomes. Tanto é certa que uma crime seria apurado e pulsa e indignação de
aposta de 80 mil cruzelros, no sábado, último dia

os culpados entregues à que se acham possuídas
em que puderia ser desfeita, realmente o foi. Por

Justiça, elementos de sua tôdas as classes sociais
iniciativa do que apostava em Celso. Nos têrmos do imediata confiança, ainda do Pais;
assentado, ficou a aposta sem efeito, pagos os· 16 dentro do Palácio Presi os abaixo assinados,
mil cruzeiros de multa pela desistência. dencial, alertaram os o f i c i a i s - generais do

Acontece, mals, que os resultados de uma criminosos e lhes Iorne- Exército, consciêntes de
prévia, realizada .pelo PSD, no sul do Estado, não

ceram meios necessários seus deveres e responpuderam ser publicados., à fuga, inclusive vultosa sabilidades perante a
A sltueção está exigindo providência dinâmicas, quantia em dínheíro ; Nação, honrando com-

providências, exrras, providências urgente. A primeira, considerando que é promissos públicos e lí
desesperada e a qualquer preço foi o comício de assim duvidoso que se vremente assumidos, e

Tubarão. Numa tentativa de recurso que traduz, sem possa chegar à punição solidarizando-se com Q
sombra de dúvida, a angústia que tomou conta da de todos os culpados; pensamento dos camara

oposição. considerando que as das da Aeronáutica e da
Em Sombrio, nove leva de genIe do outro lado diligências do inquérito Marinha, declaram [ul

da fronteira gaúcha foi trazida pera animar a reunião. trouxe-à luz farta doeu- gar, em consciência, co
Os caminhões baldearam para Sombrio gente de mentação em que se mo melhor caminho para
Tores. Que não vora em Santa Catarina mas que
deu uma dosezinha de iluzão aos comicieiros solíréríos. ;;;0_- =;;;;;;;;;;;__=====;;;;;;;;=__==__==---:

A prova. provada, a prova eloquente, a prova
irretorquivel do desespêro que tomou conta da opo
sição, todavia, chega-nos de Lages.

Convencidos já de que nada os salvará da
derrota, enveredaram, na terra do candtteto, pare a

provocação e e baderna. Para as ofensas e as in
famias. Para o desacato. Tudo pare criar um clima
de confusão, a .que a derrota, de cerro modo e até
certo ponlo, possa ser �tribuida.

Fizeram circular um bol�lim ofensivo ao sor.

Elias Adaime, Secretário da Segurançá Pública, que
chefia no Estado a grande dissidência pessedista.
Daí as acusações, os insultos e o ódio �ontra o

o prestigioso político. .

O inieressante, nisso tudo, é que, 5Ó alIara,
lembra-se o PSD de denunciar e insOltar o sor. Elias
Adaime. Antes esse mesmo partido fê-lo deputado
federal na sua legenda, que êle, com seu inegável
prestígio pessoal, engrossou de muitos milhares de
votos. É a dor de saber que tão grande votação não
mais lhe será dada, que irrita e desnorteia a oposição.

Antes, Adaime não era nada do que o mesmo

partido que o elegeu hoje diz dêle.
Para deputado federal, engrossandO' a legenda

do PSD o snr. Adf1ime era bom. Para Secretário da
Segurança, .Adaime passou a ser até criminoso.

É o desespêro, minha gente.
,Êles sabem que estão perdidos. Daí o desnort�io.
Daí as provocações, as chicanas, os gritos

alUCinados «10 Prefeito de Lages, irmão . do sor. C.
Ramos. .

Daí os gritinhos histéricos do deputado OS'ni
Régis, incIuidos em telegramas ameaçadores, passa-
dos de corajosa distância.

,

Daí ii patriótica providência que os desmascara,
de inutilizar as máquinas estaduais e dos municípi05
governistas, como) vem de acontecer em Barra Bo
nita, di,strito de São Mig4el do Oeste, em que, re

petindo o crime de Bom Retiro, botaram areia no
motor de um trator do Município. ,

É assim que êles argumentam. E assim que
êles agem. É disso que êles são capazes.

Isso ludo é umél prévia do que seria a conduta
dêles de chegassem ao govêrno do Estado.

Coitados. Nunca viram tanta liberdade. Nuncd
viram tamanho respeito à Democracia eles não
podem conceber nem uma coisa, nem outra. Por is�o
querem tumultuar. Querem irritar o govêrno. Pobres.

Generais
/

Firmaram o Documento
certificar-se dos seus têrmos, que importavam na

sua deposição, recolheu-se aos a p o s e n tos e

suicidou-se.

) Trata-se, portanto, de um documento histórico
da maís alta importância, que figura no livro do

Dep. Munhoz da Rocha - Radiografia de Novembro
- a ser pôsto à venda nal próxima semana.

\
Ei-Io:

Manilesto à Naç;ão

Talão Vale
Milhão»

«Seu
UDl

H'OJE, AMANHÃ E SEMPRE

Três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00), em notas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano
patrocinada pelo Govêrno do Estado, quando
serão sorteados mais os seguintes prêmios em

dinheiros e pagos imediatamente:

1 prêmio de
1 « «

2 prêmioi «

2 « «

5 « «

20 « «

50 « «

100 cc «

Cr$ 1.000.000,00
« 200.000,00
« 100.000,00
« 50.0(1)0,00
« 20.000,00
« 5.000,00
« 2.000,00
« 1.000,00

'Exiia de seu fornecedor a sua nota fiscat'
e habilite-se ao Concurso que pode torná-lo
um milionário, além de oferecer-lhe a oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o engrandecimento do Estado e do povo de
Santa Catarina.

Ser.ão, todavia, derrotados dentro da ordem.
Dentro da lei.

Sem ólecp goela abaixo, sem prisões s,em esp�an
camentos, sem ameaças, sem compras sem emprego
dos dinheiros públicos. Como eles faziam quando
podiam prender e espanc�r. Como eles estão fazendo
com os dinheiros públicos que ainda podem manejar.

Já perderam a serenidade.
lá perderam o conlrôle de si mesmos.
Já perderam a cabeça.
Já sabem que vão perder as eleições.
E sabem que. com a vassoura de Jâoio não se

brinca.
Como sabem, mélis, que a tal caneta de ouro,

que deram ao candidato, não vai servir nem para
faier as contas de chegar, nos balanços das reparti
ções e enlidades que diriß'em.

Coisas que a vassoura é que terá de acertar.
E acertará.

tranqüilizar o povo e I gen. Humberto Castelo
manter unidas as Fôrças Branco; gen. Pau I o
Armadas, e renúncia Kruger da Cunha Cruz;
do atual Presidente da gen. Inácio José Verís
República, processando- símo: gen. Barros Falcão;
se a sua substituíção de gen. João Batista Rangel,
acôrdo com os preceitos gen. Nilo Horácio de
constitucionais. Oliveira Sucupira; gen.
Rio. 22 de agôsto de Antônio Coelho dos Reis;

19M. gen. Delso Fonseca; gen.
as.) gen. Alvaro FiUZa H e n r i que Lott; gen.

de Castro; gen. Oanro- Otávio Saldanha Mazza;
bert Pereira da Costa; gen. T. de Alencar Ara
gen. Nicanor Guimarães ripe; gen. José Dault
de Souza; gen. Juarez Fabricio; gen. Ne s t o r
Távora: gen. Alcides C. Souto' de Oliveira; gen.
Etchegoyen; gen. Emílío Nilo Augusto Guereiro
R. Ribas Júnior; gen. Lim; gen. Penha Brasil e
Edgar Amaral; gen. Altair gen. Jair Dantas Ribeiro.
de Queiroz; gen. J. Ma-

�
.

chado Lupes; gen. Peri (Transcrito do "Correio
C o n s t a n t Bevílacqua; da Manhã" de 7-9 1960)

Eleitor Jaraguaense
O voto é tua arma. Êle poderá fazer uma

grande administração. Não vá somente pelo co

rtiçao, pela simpatia ou por um Interesse imediáto
ou mediáto. Quando se trata de administração
pública é chegado o momento de pensar com a

cabeça. Já houve quem dissesê que "os maus

governantes são eleitos pelos bons eleitores que
deixam de votar".

Votar em JOÄO LÚCIO DA COSTA será
devolver ao povo da cidade e do interior dies
melhores de rrenqullldade, felicidades e progresso.

Dp. Reinoldo Mu:....a

II ADVOGADO"
Escritório ao lado da Prefeitura

lP::r:::i;,.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::'==::::::::::::�
li Cl1niea de Olhos - Ouvidos - Jariz e Garganta ii
III DO 11 !Iii MODERNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA ji
iI A melhor aparelhÇlda em Santa Cararina ii
Ilj' Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ii
� u

ii - JOINVILE - ii
�::::::=::::::=::::::=::::::-:"==::::::.-===:::=::::::=::Ji
rF=:::=::::::=:::::::::::::::::::::=::::::=--=::::::====:::.u
&: .' , ii
" h
li (LiMAX VITORIA ii

II ��z� ii
!i 9,5 pés - policolorido -1960 li
n L O T H A R S O N N E N H O H L II

i! A,. Ma..:aal Deodoro da Fonseca, 84/88 I!
ii JAlA5UÁ DO SUL Est. d. Sta. Catarina li
H "
I: !=ii· li
ii " li
�:::::::::::=:::,�:::::::=:::=:::::::::::::::::::::=�::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::.dJ
�.-_.. -_.. -----� ....._--,....._-_._--_ _-_..._-_._--�
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·--·----···-.;!i
li la RI II • e I " uI e _ II.·· II
U H
" "

ii � JARAGUÃ no SUL ii
;1 ii
I .

.p li
'I MedIcamentos e I!)rfumarias II

li Simbolo d e Honestidade H
II ConfianQà e Presteza ii
II II
ii A que melhor lhe atende II
II' e pelos menores preços'

. !i
'I II
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CORREIO DO POVO
I

SABADO 'DIA 17-9-1960 Página 4

Deutsche,Beilaoe des "Correio do Povo"
tf;d:;::;:;::;:::::;::::::::::,�::::::=::::::::::;::::::;::;�::=::::::::::::::::=�::::::::::::::::::;�
II!I' �]))lo lElllCIHI, KA lUfMLANN illl.'RIO - Die Seeleute RIO - Mit dem Ziel,

verlangen folgende Lohne: den Erfolg des fuer den H MÉDICO CIRURGIA.O II
S. PAULO _ D'urch S'eír dem zeltweillzen Er- Kommandanten Cr$ ... 15. September vorgesehe- il:1 i,i•..,,� 9000000 t O'f" 1 n S ík 'd S I Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

F is k a I e 'werden Gross leescher der COAP am . , ,. IZler,. en rret S er ee eute, !! II

haendler der Stadt besucht 30. Juni sind Preissfeigel'- Maschlnlst und A e r z f e der durchgefuehrt werden iii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
und die Rechnungen ueber ungen durchgefuehrt wor- Cr'$ 60.000,00; 1. Steuer- soll, falls bis dahin Nicht I

CIRURGIA - SBNHORAS _ PA.RTOS _ CRIANÇAS B
ii

Ein' und Verkauf von Zwie- den, die keinesfalls Be- mann, Radiofelegrafisfen, die Fordetungen derselben ,U CLINICA QERAL li
bela einer genauen Durch- rechttgung hallen. Zum 2 Maschínlst und Kuesten- erfuellr wuerden, slcherzu- II li
sich unrerozegeri, Dabei Beispiel stieg der Zucker lose Cr$ 50.000,00; 2. stellen legen die versohle- ii Longa prátiea em Hospitais Europeus ii
stellte sich hereus, dass um 54. Prozent und das Telegrafist und' 3. Maschl- denen an dieser Bewegung II ' IIo t:I •

C <It 40 000 00 d
.

t
.

� .;:. di k II Consultório e residência: I:
dieses Produkt, das mil Brot um '18. Prozent und ntst

.

r'IP . , u n ID er.essl�l,ten. ,:,y.n I ere n li
70 bis 80 Cruzeiros enge- das sind 'nur einige wenige Elektriker und Krank�n. b�rêlts die �lchthDlerl fuer li '

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
boten wird, leicht fuer 30jArlikel, die hier enge- pfleger e-s. 35,000,00. diesen Streik fes�. li CONSULTAS: ,nCruzeiros verkauft werden Iuehrt werden und deren ii

horas
!!

koennre, Dalili'f iSI bewie-
I
Liste beliebig verlaengert ú::=::::::=-::::::::::!;=r--==::::::::::::=::::::::::::;::::;:::=::.-::;=::::::=:::::::::=� 'ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 II

sen dass hier' eine reine werden koennte. Bs ist ii ii II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

Ãri�beutimg betrieben wird. eine Schande, dass �n der II Representações Vi tória n II Atende chamados tambem à Noite ii
�: P��::n��uza(�;!��:�) I! Da II l:::::::r=::::=::::::=:::==--=========-JJ
aneeboren werden, tedel- ,i! _ .... � III ... D I � _ ,. ,,:....f' 5U at:I � ., a SJ � 1!i VI" til lä;=mrlli!JiE!i!i!!!!!;m=HEEH==,,_ueiSh 3ê!F$ffi!$$!FiI 1=
los verpackt und in bestem I' II III I

I'"RIO - Efrre neue FJ'tJg- Zustand, fuer die der Preis ,I Av. Marechal Deodoro, 173 Fone,315 !I Lq O R J A R N 80 E LT E RHnie von São Paulo mich von e-s 45,00 verlangt II JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina
!!

-m"
· v

I
Acre und Rondonia isr wird waehrend das hier li II _

I C/RURG/flo DENT/STIi I .

dúrcH die PTA (Pará�nse gevvachsen Produkt um ,i II iw
Transportes Aereee), fuer 70 Prozent teurer angebo- li

�
II I!! Obturações sem dôr

Passagiere und Frachf ten wird. ii Iii m Moderníssimo"Airotor" elimina qualquer rrepí- 1-'; ff d
II I

eroe ner war en. Man braucht kein Wirt-' I' �
tJ;i, � fi d

_

I'
_

d dõ
schattsfachmenn Zll sein, ! ����� II m ieçao e qu� quer senseçao e oro

I
H."I·fe fuer'

um zu begreifens dass híer I: li I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE 1'-"etwas f a u I" ist. Man ii II '1I maechre bei diesêr Gele" ii ii RAIOS X
Ei!!

R'et)nfahrer genheil einmal dara�( hin- II JI I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 Iweisen, dass es hler die II li
, S. PAULO. - In der kleinen Produzenren sind, !! h (Anexo ao Depósito da Antarcríce ) , IKämmer wurde etn Geset- die vom "Kleinen Mann" i! ii .',.. EEiiEEiEE!!EEEiii5!$!E!!II 'ii! r--'i==r i i :. ==" tlliii!Eil�E
zentwurf gebilligt, der eine diese Preise fordern, also li i!

"

Llnterstuerzung von 200.00 nicht etwa "Kapitalisten", ii !i :f!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!�!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!"""''''''''!!!!!!!!!!!,!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!'!!!'!�

Cruzeiros fuer Rennfahrer die den "Armen" ausbeu- II li
vorsieht, welche sich mit teú,' eine Tatseehe, die viel ,1,1 ii
Wagen nationaler Produk- zu wenig beachtet wird, !!
tlon en Reimen beteiligen wie jeder; der einen Hand-

'I II
und bei dem Rennen "500 werker ins Haus bestell I, " 'I

. km Interlagos" sich em mit Befremden Ieststellen " RURAL WILLY.,§ li
am besten plezleren, kann. II li

II Iii
II !!

USA-Importe um 54% II II
,II fi

gestiegen -..J. Der Han-III li
d 1

·

K' d
II I!

e mít ana a II JEEP WILLYS li
n II

�iõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõ iõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõ_-iõiiiiõ ""' ==�

\AlASHINGTON - Die blik und Kanada war nach n II

Einfuhren der Deutsche Angaben des Kammer im li CAMINHÕES ALFA ROMEU FNM H J'ân I-o ..Bundesrepublik aus den ersten Halbjahr 1960 durch !I TRATORES DE ESTEIRA, H
USA sind im ersten Halb- Ausfuhren im Werte von II i!
jahr 1960 gegenueber dem 61,8 Millionen Dollar ge. .. MEIA ESTEIRA E DE PNEU 'I

Vergleichszeitraum des genueber 60,7 Mill Dollar !l IMPLEMENTOS AGRíCOLAS li acima d.os partidos, convencendo, cosquistan.
Vorjahres um 54% von im Vorjdhr, und Importe I! H unam-.se aCima das peque- do, esclarecendo. É de

440,5 Mill Dollar auf 687,8 aus Kanada in Werte 88,0 '6:::::::==::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=.::::::::$1 nas diferenças, unam, se mister que a nossa fôrça �

Mil). Dollar gestiegen, teilt (78,1) Mill. Dollar gegenn- acima_ das peque�as seja tal que as reformas
die deutsch-amerikanische zeichnet. questoes, unam·se aOlma reclamadas peja 'Demo-
Handeskammer mit Allein Dr. Francisco Antonio Piccione dos pequenos apetites, cfacia sejam possíveis
im JQni 1960 hat sich die unam·se pela Pátria, nos quadros da Lei, nos

Einfu'hr mit einem Wert H M
:M:�.JD'ICO unam-se pela República, quadros da Ordem. Mas

von 137,0 Mill. Dollar ge-
érva ate _... Cirurgia Geral de adultos e criança" CU-

unam-se pelo Brasil, que somente se eu contar

genueber 69,1 Mill. Dollar

I
nica Geral - Partos - Operações - merece êste sacrifício". com vocês, som"nte se

im Juni 1959 fast verdop- Reichtum Paranás Moléstias de Senhoras e Homens. vocês· me envolverem,
Pell. Die bisher steiaendeI.'

.Especialist.a em doenças, de crianças' O dever de cada um
I
somente se _VOCês me,". Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS -

Tendenz in der .Ausfuhr CURITIBA _ Die dies- (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL "Confio em vocês, te- cer�arem, sC?menteA, se

d�r Bundesrepubllk nach jaehrige Ernte an Herva JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,
nho irrestrita confiança vdoces" cumprIrem esse

d v, S M S I em voceAs", prosseguI'u o evar.
en ereinigten laalen ate in unsere� taat «C OH. u]PA - §.AN�A «CA�AJIE«..D[NA
ist dagegen unterbrochen und Santa Catal1ina er- candidato, para conluir -----------

worden, heisst es in dem reichte cl i e �rklecklich1 logo depois:
.'

Bericht weiter. Das Export· Menge von 16 Millionen'�- ' ---11!111-'"
"Não serão as injúrias,érgebnis belief sich im Kilos, welche 'von 15.000 Dr. Waldemiro'Mazureehen não serão as infânias,

ersten Halbjahr J 960 auf A r b e i t e r n eingebracht nem as ameaças que tenho
44,1 Mill. Dollar gegen- wurden. Nachdem aber die CA�A DE SAUDE sofrjdo que me demove,
ueber 399,7 Mill. Dollar traditionellen Abnehmer,' Rua Presidente, Epitácio Pesôas N°. 704 rilo. Vocês ainda não
im Vergleichszeitraum des Uruguay, Argentinien und (antiga residência de Emanuel Ehlers) viram nada. Não imagi-Vorjahres. Der Exporter Chile ihre LaO'er voll ha- c

[" Clínica geral médico - cirurgia de adultos é crianças nam O que se prepara ,loes des zweiten Quartals ben, ist der Absatz nicht
_ Partof . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas contra mim. Não tem

\

dieses Jahres aber lag mit garanfiert es kommt von
. Indulotermia _ Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização idéia. Mas a fôrça de

2�2,9 Mill. Dollar u� 100� dort keine Findnzierung
_ Ráios Inira-vermelhos e azuis. .' vocês,

a autoridade de
unter dem Ergebms des und die Produzenten sehen vocês fal'ão com que eu
gleichen Zeitraumes 1959 sicll gezwungen, and das ;. 1 ,_,-J---- continue cumprindo o
im Hoehe von 221,7 Mill. Naliondle Mate-institut um meu dever conforme o
Dollar. Der Aussenhandel Geldvorsteckung heranzu-

.

\
' ,

Altíssimo. Isto" apenaszwischen der Bun�esrepu- freten. Dr. farnando H. �,pring_mann '���a ��ec��g��ã:�m%�:
J também o seu dever e o

Apotheke "8CbuIZ" dever de cada um de

'I
CIRURGIA DO ESTÚMAGO vocês é procurar cada

VIAS, BILIARES; INTESTI��'OS.' conhecido, cada amigo,
CIRURGIA DE SENHORAS. cada colega, cada paren·

.

te, onde haja um voto é
de mistel' que seja de
vocês. Que cada um

seja um verdadeiro co
mitê ambulante até êsse

�iõiiiiõiõiiiiõiiiiii;;iõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõiõiiiiõ iõiiiiõ=-;;=� 3 de outubro, doutI:inando,

"Ausnutzung auf dem
Ziviehelmarkt·

'

tl.oebrie ,

I Der Seeleunzstreik

\

Neue Fluglinie

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEOIDORES PARA LUZ E
FORÇA e demais aparelhos' e materiais para
Instalaçôes Elétricas.
Rua Pres Epitácio Pessôa, 172

JARAGUA' DO SUL
Fone: 264

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Dístríbuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Rio lagrinho, Mafra, Rio Jegro, Lapa, Tijucas e eamborid.

vontade '. . -

(Continuação da la. página)

ALIVIA as
cÓLicas

y\\ co���I��S as
� .... ·rregularida·� ,

___�-< es das fun·
ções periõdi·

cas das senhoras.
É calmante e re

gulador' dessas funções.
MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der Rechtschaffenl1eit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den gerin�8ten Preisen bedient.

Diagnóstico' Precoce do Cancer nas senhoras

C o n s u It ô r i o ,- A�. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das Ui-18 horas. Fone, 384.
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Dois membros ao Diretório do PSD'
Com�:�:d:sa:::�palos e lenha maiores de Vid�lI Ramas apoiam Irineu

lucros. ° Senador Irine�' broa do Diretório do PSD, ,A, caminhá de Itupo- de " Irineu -. Bornhausen
, '\,.,; Bornhausen, [untamenté passaram a

t apoiar as ranga, a car,avana do estä assegurada por largafi Os carrapatos são pequenos parasi'tas que �e com seu companheiro ue candidaturas Irineu Bor- Senador Irióe'u Bornhau- margem de 'votos. Emalimentam de sangue. Ataca'!1 os homens,
_

os
_
boís, chapa Carlos Gomes de nhausen e dllrl9,S ahmes �ElD, �ar qual.,participava ;Brusque, o senad�� Irineu

ca�al�s,. cernetros, ca!.>ra,�, caes e 9ut�os arnmars. <?s Oliveira, visitou os muni- de,Oliveir1a, iutegrando'se, tambem o v�read'Or Egon: Bornhausen par\ICl�ou,dàpnncipets males por eles ceusados sao:
,

'" cípios de Vidal Ramés na corrente dissídenta do Krieger do PTB de instalação do MOVimento
;

. ,�1°.) Do�nças;020:) P�rda de produção; 5o.� Dirni .. "a- Lt u p o r a ng a.: Untá� PSD, lidera:da' pelo� 'Ide· BrUBqU�, fêz Óin �omíció Estudantil 'Apar�idâri@nuiçao do peso; ,4 .) Mau desenvolvlm�nto e morte, grande recepção f�i p�ta?os �ha�� A,da1�e,,� no local denominado �io ,Jâni? Irineu
I

e Clr?. oDe duas maneiras agem os carrapatos: tributada a Irineu e WIlmar DI,a,s: das Pacas onde, existe movímento ' e > presididó
.... '-10.) Ttansmifinão-'ôöenç'ãá;--

- .�.. ,--... + -

Oárlcs Gemes 'em Vidal
FRENTE ÚNICA NO

frente única em favor de 'pelo estudante Jorge
2°.) Como paraslras.

.

Ramos. Os pr6ceres pGS- Irineu Bornhausen 'e Romeu Adão e conta com

sedistas Pedro Kernper e DI�TRITO DE RIO I Carlos Gomes de Oliveira, o apôio de tôda a classe
� .

10.) T�AN.sMITIND9_DOE�ÇAS -.No homem Antônio Kbunen memo DAS PACAS I ,.Em Ituporanga, a eleição estúdantil brusquense.:eles transmitem urna especte de tifo, O tifo exame- '

I •

(mérico. Alguns. carrapatos, infestam somente Lima
. ,'-----,----,-+----=-------,-----'

'�:::��t��f:���:bI:�!�:t�i�:�i�!::;��:�n��. rD::::r:::,�:::::;:�:::::U··:�I::U::::�:,:=·:::::::r::::-�·:::r;:::n:::':a::::�::::U::::O:·:::::i:::::r::::·I::.�·:::�::::::�":,:�::::r=l medUem 5Ôfire
mortais. Nos bois, a tristeza, é uma doença muito I II ii. .

'1' !!
•

t nOTICIAimpor.tànte",cÇlusando grande' número- de mortes, além li' I li
de inutilizar os animais que não morrem. A- queda ii ...

Cirurgião Dentlstc' I� ,es a'
I

da produção)eif�ira: a diminuição do pêso, Ó atrbzó �i 'éUnica Cirurgia - Prótese - .Raíos X IIna engorda, e no crescimento, são outros prelulzos ii I!causados por esta ßoença. I
, .'

"

!l. Consuitório: Rua Artur Müller, no. t 42. ii
20.) COMO PARASITAS - Podem os carrepe-: ii Próximo à Estação Rodoviária. iitos ser encontrados ás dezenas, centenas, e at� aos 11., , . ii

milhares, .. _ ao mesmo tempo, em um só animal. "'':':::::::;::::::::::::;:==::::::::.:=::::::::::::::::::::::�:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;1
Quando em grande número, fazem uma verdadeira
Sangria permanente e ainda incomodam muito, deí- SI9l8Ii!16S8@18Ii!16SI!IFênS8��I@If!JI88�S8!IifI1!l;li!I8@18

xendo o gado inquieto � nervoso, o que faz com que
êle 'não ,se altmente direito, diminuindo a sua produ
ção leirelre, enfraquecendo, e muitas vêzes, morrendo.'
ßxperiências feitas. mosrrerern- que uma vaca com Fotografias em 'Geral - Fotocopias de Documentos -

carrapatos perde, por dia, um copo de sangue. Este Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

.sangue é leire que deixa de ser produzido, o que A pedido. atende a domicilio e tambem

.porrenro representa grande prejuízo. E, rembérn os .'

em lot.:alidades YiziDhas (aludlole 1"lherlldoranimais novos tem o seu .cresclrnenro, definifivamentl Uu U uU
Ó �l!!fiS8 ., ;II!! ÇP)�888P lil! 8P8e"8P'S8!1e iSI!Ii�(iretardado. Além das fendas provocadas pelas pro- d" •

I
"

pries picadas, dos cerreparos, o animal sentindo t,;::::::=:::::::=:::::::::::;::::::=:::::::::=::::::::::::::::::::.-:::-.::::=.-.:::::::=::::::::� ulrlge-se H ( rmeu
.

O .tópico acima,
.

deve
coceiras, esfrega-se em cêrces, árvores, muros, etc., :i u servir de alerta para os
"ficando muitas vêzes, ferido. Os prejuízos, como bem li Th r '01l1l n° Al tTh rr 4] � � 1kl t11\ II ° estudante R o g é r i o bons religiosos; pois o
se pode ver, são enormes, e justificam, plenamente,!i 1lJ) o \ln lilllUJ \Ur (QL � \\" lUl 'UI II Dill a r t e de Q u' e i r o z jornal «G?rreio �iograt;t-um çombate toraI aos carrapato�, Para que se possa ii '

H enviou carta ao Senador I dense,» é mSusp�It�,.POlSfazer' um dtaque econômico e com bons re�ultados, ii Cirurgião _ Deaist. li I
Irineu 'Bornhausen,

_

refe- trata-se d�. um Qrgl:!oo .queé preciso que' se conheça bem estêl praga. E neces- II ii rindo se à Convençao do tem o a�01o da Igreja. ésário que se saiba, como vivem e como se reproduzem.:: CLíNICA . PRÓTESE CIRURGIA ii Partido Libertadot, da de proprIedade da SOCJec
II li qual p.articipou. Diz o dade Literaria São Boa-

l! Áv. Marechal Deodoro, 587 - ,ARAOUÁ DO SUL II estudante que ratifica a ventura.
ii Defronte a Igreja Matriz ii sua atitude, tomada na

a)' a fêmea, se' enterra no chão e aí deposita li
.

Jj Convenção do PL, isto
,seus ovos. O número destes, 'pode 'chegar, em urr.a '-"::::::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::=--=:::W==:::==.:::::::::;.- é, não concordou nemsó' postura, à 4.000. b) assim que os carrapatinhos

� � concorda com-o- nome de
nascem trepam pelos galhos de pequenas ervas, pelos

I
Celso Ramos ao Govêrno

capins ou sobem peJas paredes e tábuas das cochei- do Estado. Reafirmando
ras, estábulos, currais ou outras inslalações. c) po- a sua solidariedade. dizdem ficar nestes lugares, durante mêses. d) passando NA FALTA De

o estudante que a pro-um animal pelo local em que se encontram, os caro APPeTITe grasso de Santa Catarina
rapatinhos saltam sôbre êles e se prendem a sua

depends da eleição de
pele. Começam enfão a chupar o sangue. e) as fê- Irineu Bornhausen e quemeas d�pois de cobertas pelo macho, vão se enchen-

os libertadore8 acompa-Ido de sangue, aré cairem po chão, onde fazem a \' nharão mais uma vez o
postura. f) dos ovos posras pelas fêmeas, nascem os Senador Irineu Bornhau-
novos carrapatinhos, que vão esperar um ::mimal para
se ali'mentar, continuando sempre assim.

Daí vemos que os carrapatos, tem três fazes de I
vi4a (diferente, quanto ao lugar em que se ebcontram.
1°,) no chão, paredes, galhos quando saem dos ovos.
20.) no animal peua se alimentarem e se acasal.arem.
50.) no chão, quando for fêmea, para postura.

., I. t' •

COMBATE -- O combate" portanto deverá ser
feito no chão e sôbre os animais, Não adianra. ma· Ê iDcli8pecaa".a RIO _ Estão habilitados a votar, em 3 de
tar só os carrapatos que estão sôbre um boi, se não

o uso do outubro próximo, em todo o país, 14.1')29:860 ele!to-se mata os que estão no chão; pois logo depois o
res, segllndo anunciou o Tribunal S�uperlOr - EleIto-

animal estará cheio novamente de carrapatos.

I O O O III O
ral. Dados fornecidos por aquele Tribunal demons-

COMBATE NO, CHÃO: tram os seguintes totais de eleitores. em cada

a) DesilJfecção das cocheiras, estábúlos, currais.

I
unidade da Federação:

. b) queimada de pastagens infestadas de carrapatos" DE ORH São Paulo
c) Jejum. não deIxando o gado entrar em cam· Minas Gerais

pos infestados, para que os carrapiatos não tenham, Rio Grande do Sul
sangue e morram de' fome. Contudo o cpmbate prin�'

1_____________ Estado da Guanabara
cipal é feito, sôbre o animal. .Bahia :.

ASPERSÃO OU PULVERIZAÇÃO: Para as
, CUIDADOS A SEREM TOMADOS: 10) AI. Estado do Rio

pulverizações, usamos os mesmos aparelhos pulveri� guriias horas antes de começar a pulverização, os
Paranâ

zadores, que usamos na lavoura, de 'patatinha, fumo
animais devem' beber água a vonjade e descançar, Cearâ

ou tomate e iniiis 'um carrapaticida. Este.é 0., proces-
para j evitar ,futoxicações. 2p,) Após a pulverizaçãoSPae��:C����jnaso mdis' comum e de maior eficiência no combale aconselha�se a deixar os animais ein repouso.' 3°.)aos carrapatos. Existem ..,no mercado diversas marcas
quardar o ca�rapaticida em lugar seguro, for� do Goiâs,

de carrapdliciaas, send8' os mais usados aqúeles que alcance das crianças� long.e dos alimentos. 4.) A Paraíba
contém Canferro Clorado, BHC, DDT. Entretanto vasilha' ou lata usada para misturar o carrapaticida Maranhão'
o uso prolongado e; �eralmente m�1 empregad.o �de com água, não' deverá' ser usada para guardar. comi.

Pará

u� mesmo! carrapaticida, tem oca�lonado a res.lslen'j da ou levar água. 50.) As pessoas que trab'alham ��gí���n�:n�� N.orte�Ia dos, carrapa�o�. D�sta. fo��a, e melhor'. vapar o
com o carrapaticida, devem evirar q contato do re-, Piauí

c

tipO de' carrap,�tlclda, ao. I�ve� de aume.otar as dos,:s médio com a pele. Quando isto �conte�er, lavar as
Mato Grossodo .mesmo, o gu� ?ferec�rla g�ande perl�? �os am-

parte& molhadas com água e sabão. 60.) Evitar Que
Plals. Os. c.arr�!,altcldas sao aplicados, periodicamente, o jato do pulverizador seja, contra o vento. e que �!�:f;:em puly�rJsaço�s. '. '.

' molhe pessoas que estejam por perto.,70.}. Ler e, se-EXistem d!versas mane}ras de p,ulverlsa.r, sendo guir cuidadosamente as instruções que acompanham
..����l��asa manuaJ a mais usada

..
A peSsoa que pul�er�za ?eve o carrapaticia.

'

Acre'..manter a, bica do pulverizador com ,uma distanCia �e A CAREt§c,'.

d
.

INI'
-

'd na. Rio' Branco25 a 30 cms. o amma. uma pu venzaçao 'CU! a�

SERVIÇO De EXTEt-.lSÄO RUR.l\L
"

dosa, não se deve esquecer também as dobras do Arqapâ
flanco, paFte interna das orelhas e o rabo. ESCRITÓRIO L9CAL DB JARA�UÁ DO SUL. Rondônia

SABADO DIA 17·9-1960 P�gina.,,5

FOTO PIAZERA

O conceituado jornal
«Correio' Riograndense»
em edição do dia 10 do
corrente, -n. 32, em sua

última paginá, traz u: se

guinte noticia:
"Esteve em Porto Ale

gre, durante cinco dias
o lider comunista Luiz
Carlos Prestes, ex-chefe

do extinto Partido Co
munista.

Disse que. veio ao Rio
Grande do Sul para ver

seus amigos e tratar de
assuntos particulares.

. \

Sobre politica afirmou
textualmente: cOs comu
nista brasileiros estão
com as candidaturas de
Lott e Jango Goulart,
que representam o _ ver

dadeiro nacíonallsmo.»

DEFRONTE Á 'PRBF�ITURA' - JARAGUÁ _DO SUL

-

Modô de vida e reprodução

sen.

Transcrevemos a nota
supra, somenie para aler
tar e'prevenir os menos

avizados e esclarecidos, .

que por ventura não
conheçam a,,' referida
publicação

Procurem' pois conhe
cer o n. 32 do «Gorreio
Riograndense,» data de 10
de agôsto, para certificá
rem-se de nossa afir.ma-
tiva.

'

Magresa
Cançaço
Pa lIidez
fr.queza

14�529.860 Eleitores
Habilitados a Votar

.

I

3.065.551
2.054.4;19
1.474.242
'1,091.145
891.646
800.115
765852
661.112
641.327
529.410
334.521

.

·317'..928
302.376
289.607
236.695
223.988 I

223.835
182.169
150.661
147.203
88712 .

22.000
11..812
5.111
7.235
8.128

( ,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Já admitida pelos cír- O graúde perdedor é
culos polítícos maís res- Dontel de Andrade e o

ponsäveís a vitória de m a i o r beneficiado é
Volney Oolaço de Oli- Carlos Gomes, pois nín
veira nas urnas, vimos guém ignora que a can

o Tribunal Regional Eleí- dídatura Volney Colaço
toral acolher a Impugna- de Oliveira dada a sua

ç�o do re�istro da can- rápida e p�ofunda pene
dídatura dele. tração no grupo gover-

Escusamo-nos de co-
nísta, já esvasíara a do

_ .

f companheiro de chapamentar as razoei jur di- de Irineu Bornhausen,
cas em que se apoia a fadando à vitória o can
medida daquela egrégio didato da alíanea-traba-
côrte para focalizar os

Y

seus efeitos no quadro
lhista. '

da sucessão estadual Ergueram a cr.u� para
,

. Volney e crucítícaram
O candidato se condu- .Doutel.

ziu com irrepreensfvel
Uma prova? O Delegado Regional do Ministério

es p f r i t o democrático.
do Trabalho, Sarna Catarina, senher Hélio dos Santos,

Após sustentar a valida- , .

distribuiu circular mimiografadas aos beneücíértos do

d d 11 Jarag · 3
abono familiar. Na circular, sem timbre e sem assí-

e os atos da couve - ua a natura, destinada a intimidar os benefíclérlos o
ção que o candidatarae' • • ,

.

decí
_'

d
' o senher Hélio dos Santos refere-se ao decreto

oUVIr a eoisao enega- E trãncí 12.299, que instituiu o abôno. Mas adiante sem a
tória �nfren�ou, com' sa- n 'ranela menor cerimônia, pede votos para as candidatura s'- -I

bedoría, a imprensa fa--
s

1 d
.

' Lott-Ienge e Celso-Doutel, O Delegado e a compos-
a a e escrita. A Mensagem do Exmo. tura que o cargo exige, atira-se na campanha, não O Coronel Danilo
'Nas ruas e nos lares Sr. Heriberto Hülse, DO. titubeando ao emprestar o seu nome à escandalosa

da Capital, porém, logo Governador do Estado á circular. E a coação eleiforeira pode ser provada N
se desdobrou um pano- Assembléia Legislativa, se o senhor Hélio dos Santos o desejar. 'unes rompe com
rama de revolta, revolta que propõe ,a alteração
que S6 espraia por todo da leí de Organização a eeindídatura Lott
o território catarinense Judiciária do Estado, -

e se afirma através dos inclui a nossa Comarca, Outra prova? O Prefeito de Florianópolis re-

expressívos telegramas passando a de segunda solve lotear uma praça pública na capital catari- Rio - O coronel Danilo declarou, não poder trair

que o candidato está re- para terceira entrância. Den se, para arrecadar 200 milhões de eruzeiros. Os Nunes; que foi durante seu -pessado, violentar a

cebendo. É que a candi- A noticia certamente será v.ereadores pessedistas afirmam que o projeto des- três anos Delegado da sua consciência e faltar

datura Volney Coll'ço de recebida demaneira mais tína-se a saldar dividas da Municipalidade. O povo, Ordem Política e Social às suas convicções espí

Oliveira já assumira a simpática por todos os privado da carne, privada de generas de primeira do governo [K e ôecreré- rituais. Conhece o extenso

importância da "tábua auxiliáres da Justiça n�ce.ssida�e, privado de feijão, privada de qualquer rio Geral do Conselho de trabalho comunista [ia

de salvação" para um local e quantos estejam direito, ainda tem que pagar mais esse tributo. Em Abesteclmento; falando América do Sul e no

sem número de coesta- ligados díreta ou índíre- seu nome, se pretende vender 400 lotas a 500 mil num programa de televisão, Brasil e o denunciou á

dU8,nos que abandonaram tamente à Comarca de cruzeiros cada um. Uma área de terras, doada pela explicou porque trocou o Nação várias vêzes. Eis

a sombra das bandeiras Jaraguá do Sul, tornando União, porta de entrada da capital de ""Santa PSD pelo PTN e abando- Psrque abandonou o PSD

partidárias a fim de realidade, através' da aa�arina., vai 'se. transformar num amontoado de nau a candidatur� de Lott, I e está apoiando a candi

levá-la às urnas. mensagem, as' mariifes. resl.dentnas parttculares, para administrações pes- p_!ls.sando ii apOlar o sr. datura d� Jânio Quadros
tações dos Exmos. Srs. sedltas. A capacidade de trabalho deles, a mudança jamo Quadros: Sua for- á Presidência da República:
Desembargadores que dêles, a renovação dêles, mede-se' pelo jeito que mação sempre foi contra

'

por aqui' passaram por encontram para saldar dividas: L O T E AN D O o comunismo durante anos

ocasião das diversas PRAÇJAS PUBLICAS... e na defesa da familia rr==========n

correições levadas a
brasileira, responde pela

efeito nos cartórios que
sua afifude. Ao partiCipar

servem à Justiça.
dos princípios pró Loft-

Mais uma prova? Maís de dois ,mil funoionários' jango, encontrou·,os do-
serão transformados em úabos eleitorais em nome minados pelo estado maior

do Recenseamento. Exatamente á ·bôca do pleito, comunista, que se apossou

Al
. da candidatura do ex

e es mventam o censo demográfico. E, com circu- Ministro, da Guerra; Em
lares, loteamentes censos e tudo receberão no dia vista de tal situação, o

três a implacável e higiê�ica varredura geral. corooel Danila Nunes , --
\.
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Ergueram a cruz para Yolney RESPINGOS
e crucificaram Doutel

, POLITICOS
ADOLFO ZIGELLI

O esperneio da turma celso-lotlsta é geral.
Os homens perderam o decôro, a compostura

e a vergonha. Estão lançando mão de todos os meios,
lícitos ou i1fcifos, na mals deslavada e perdulária
distribuiçã? de dinheiros públicos, de repartições e

de euterquies. Querem o poder, anseiam pelo poder,
brigarr. pelo \ poder, mentem pelo poder, choram pelo
poder, esperneiam pelo poder. Sabem, perfeitamente,
que esta é a sua última oportunidade. Três de outu
bro será o dia fatal. Se perderem, nunca mais recon

quietarão a coisa pública e, antevendo a derrota,
�ueimam, os últimos cartuchos, jogam as últimas
Jogadas, ao mesmo tempo ansiosos e desesperados.
Avançam em dinheiros que não são seus, trípudlern
sôbre a miséria dos operários, no embuste e no
cinismo mais repelente de que se tem notícia na
história da política brasileira.

Agora, cabe perguntar:
A quem aproveitará mais
a retirada de Volney
Colaço de Oliveira do
páreo sU,cessório' esta
dual?

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

A resposta que vem
de todos os setores da
opinião catarinanse não
recomenda a inteligência
politica dos impugnado
res.

Mais uII_la vez o bom Moço ,se esparrama
para contar ínverdades. No Comício do -dia 19
no Salão Döring, quando lhe faltavam argu
mentes pará convencer os presentes inventou
uma bonita história que Dem êle mats acredita.
Depois �e citar nomes, apelou para as testemu
nhas. FIque o' bom moço sabendo que essas

testemunha� não eX_istem, porque existe, depois
dessa !Dentua, um Julgamento superior a ser

cnmprido perante Aquele que julga a todos nós.
A assi�atura no p�pel; meu bom Moço, a con
versa fiada no rádio, é muito fácil. Mas ninguém
acredita mais em conversa mole. Não pedi di
nheiro a você. meu bom Moço, bem sabes. Como
não pedi dinheiro ao João Lúcio da Costa por
quem

. tra�alhC! desinteressadamente para que a

sua vitöria seja uma esplendida realidade. Os
que são Cris�ãos e possuem caráter, por isso,
cada vez mais s!l afastam de você, meu bom
M090' porque nao medes as consequências para
satiafazeres os teus apetites. Mas a mentira tem
perna curta, escute só o que eu te digo, meu

b�� �oQo. Le�bras te dos programas da eon
vivencia que tivemos e, como me sugaste na
bôa vontade, na minha bôa vontade de colono.
Em 1956 falei ao povo jaraguaense e ele bateu
palmas. Não será agora que êle ha de ignorar
o que eu disse para dar "trela" do "papo" do
bom Moço Rolando. Pra mudar de conversa:
escutei a plataforma de govêrno. Vais dar me

lhoramento no interior e na cidade, vais dar
iluminação especial e calçamento, enfim, 'tudo.
Tudo vai mudar da noite para o dia. A cidade
de Jaraguä vai ficar imitando o Rio ou o S.
Paulo. Vai ficar uma 'beleza, não acha .

.

E, meu. bom Moço, não acha também que
copiaste mune e aumentaste os artigos escritos

pel,?s jornais? Estava justo que imitasse, que
copiasse o que se escreveu no jornal. Mas nun
ca dessa maneira grosseira. Isso é falta de .

imaginação.
_

Os colonos vão melhorar muito, porque
vao receber uma ou duas vacas.

Jaraguá vai ficar riquíssimo em matéria
de leite, Vai ter tanto leite que não poderá ser

consumido, por isso convem melhorar a plata
forma, em tempo, para prometer estradas e

mais algumas duzias de eamionetas rurais pa
ra que os colonos possam transportar o leite
para �óra do nosso Município, porque do con
trário vai azedar muito leite e os colonos aca

bam batendo com a "tina" na tua cabeça.

IO meu bom Moço fala demais. Prometer é
faeil. Dificel é cumprir. Açredito que, quando

I
o bom Moço, finaliza os seus quilometricos dis
cursos (acompanhadas de Bismark e tudo) ele
nem se lembra mais da metade do que prometeu.

No dia 3 de outubro vamos votar naquele
que não promete, mas que vai fazer uma gran
de admínistração, vai fazer o progresso do
nosso Município.

'

João Lúcio da Costa será um grande Pre
feito, porque o povo já escolheu o seu homem,
que sabe trabalhar, que não faz pinta de galã
de cinema e que atraz dele nada encontra, a

não ser estofamento de palha.
João Lúcio da Costa, meu bom Moço, os

meus amigos e os meus adversários já sabem,
será o preferido nas urnas e será p.ara nossa
felicidade um grande Prefeito.

-

Com Deus pela felicidade e progresso de
nosso Município

SE VOC� Jara
guaanse é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver-se na Sociedade
de Cultura Artistica.
Ela necessita do II

concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


