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Orgão de maior penetração no interior

Ano XL - JARAGUÁ DO. SUL (Santa Catarina), Sexta-feira, ·30 de SETEMBRO de 1960 -

Monumental Camfcio
em Xanxerê

Corupâ com Ir ineu
e Carlos Gomes Consagração a Irineu, ,Carlos

Gomes 8 João Lúcio da CõSTa
. I·

Cêrca de 3 mil pessoas
compareceram ao grande
comício realizado sexta
feira. em Xanxerê, em

favor das candidaturas.------------------------�----------�---------------------------------I

Jânio, Irineu e Carlos
Gomes. A maior bomba
politica dessa enorme

concentração popular,
verítícou-se quando o

ex-Prefeito de Xanxerê,
sr. Adílío Fontes, funda
dor do PSD naquela
região e um dos seus
eminentes lideres, mani
festou, em discurso, a
sua integral solidarieda
de á candidura Irineu
Bornhausen. A atitude
do senher Adilio Fontes
está repercutindo inten
samente em tôda a re

gião; e refletirá sensível.
mente nas próximas
eleições, dando a vitória
a Irineu Bornhausen.

e trancas de -Irineu Born- Pelo PDC de Chapecó,
hausen, Carlos Gomes e falou o senhor Dino Pa
João Lúcio da Costa. Pe- tucki, usando também da
lerem sern raiva no cora- palavra o senher Gentil
ção. Falaram francamente Bellani, candidato a Pre
ao povo. Falaram sern feitura de Chapecó O
desespero, como acontece Secretário geral do PD C
aos que apelidam os ou- Michel Cury também Ia
tros de cafajestes, de lou a enorme assistência.
traidores, de criminosos, Falaram, ainda, o senhor
até. Otávio Celso Rauen,
O povo sabe com quem Presidente da UDN de

está o lado bom. Não Xanxerê, vereador de
adianta infamar, denegrir, mocrata-crístão Antero
ameaçar e. mentir deslava- Santos, o acadêmico Saul :

demente, Carvalho e o dr. Brasílío
Santa Catarina e Jaraguá Celestino de 01iveira.

do Sul, será servido pelo O 'comícío foi uma das
eleitorado. esclarecido, pa- maiores manifestações
ra que tenhamos progres- politicas, já realízadas
so, felicidade e liberdade. em Xanxerê:

nordeste catarinense

Fundação:
Artur Müller

Diretor:

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Sociedade GrMiclJ AvenicltJ LtdiJ,
I
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O comício realizado em

Corupá, nê! Praça Arthur
Müller, .tot um dos que
como todos os demais,
dêo-nos a certeza da es

magadora vitória dos can
didatos Irineu e, Carlos
Gomes.
, Cerca de 2.000 pessôas
ali compareciam pera ou- Terça-feira última .a logradouro público pera
vir os seus cendtderos e União Democrática Naclo- assistir as palavras de
os caravaneiros da vitória. nal fez realizer o seu co- seus candidatos preferidos,
A ala moça da UDN da- micio na praça defronte a À medida que a noite a

quele Município completou Estação Ferrea, a que vançeve, maís compacta
_
o grandioso c o m í c i o, compareceu uma íncalcu- se tornava a mas s a

prestigiando os nomes lável messe popular, pare: populer, chegando a

honrados de Iânio Quadros, aplaudir os candídaros vi· ser uma das maiores que
Mllton Campos, Irineu Bor- toriosos nas eleições de 3 até agora se verífícou em

nhausen e Carlos Gomes de outubro. Desde as prl- Ieragué do Sul.
de Oliveira. metras horas da tarde, Enquanto o povo ouvia
Em Corupá; os candida- populares simpatizantes a propaganda polítlcedos

tos apoiados pela UDN das candidaturas Iênío, candidatos apoiados pela
deverão receber esmaga- Milton, Irineu, Carlos Go- UDN, a caravana Irlneu
dora votação sôbre os seus mes e João Lúcio se pos- Carlos Gomes, era cerca

adversários.
.

tavam nas imediações do da na divisa do Município
de São Bento do Sul com
Corupá, onde o povo
queria abraçar o velho co

lono e seu companheiro
de chapa, numa demons
tração de mels sã frater
nidade. Essas demonstre-

.

S. PAl!L� - O senador Lino �e. ,Matos ções já vinham se verífi-
dIV?lgo� criterI080)�vantamento das

PO�Blbilldadesl cando em todo o trajeto,
eleitorais do sr. Jamo Quadros, concluíndo que a etrazando dessa maneira
vitória do �andid�to. popular. será por uma mar- a realização dos comicio�
gem superior a OItocentos ml� _yotos. em Corupá e Iaragué. RECIFE -. A necessí- Minton Campos.marechal

.

No esquema_da. pr.evlsao, os 15.938,248/. Não obstante essa ocor- dade da valorização do Juarez Távora, sr. Lean-
el�ltq�es d_? país �ao dívídídos em tr�s gru�oB: D:0 rência, o povo se mente- homem, pela integração dro Maciel e líderes po-
prIm�IrO sao co�sIdera�os os colégíos eleitorais ve firme nos seus Ingeres de tôda a 'população lítícos de todos os parti-
de Sao Po:ulo, �lDas, RIO. Grande do Sul, �llana- pera, mesmo com atrazo ,., ...._ .•>.. I.

brasileira nos beneficios dos que apóiam a candí-
bara, Bahia, RIO de Janeiro e Paraná, totalizando passar aplaudir delirante- .� .;:\-::- /,� de uma civilização mo- datura popular. Todos
10.400,00 votos; neste grupo, o candidato popular mente os candidatos es- Por iss o"' -�, apleu- derna e superíor, foi discursaram.

'

terá um �il�ão de .votos d.e :vantagem como sim que assomara� no didos com sinéeridade, destacada pelo sr, Jânio Destacou-se, ainda, a
margem mmuna, devido à Vltór!� completa q�e palanque, tendo a filha de consagrando em praça Quadros, ao anunciar p:resença do escritor e
terá nos Estados da Guanabara, 8ao Paulo,. BahIa um modesto operário la- pública os nomes de Jâ. suas "D i l" e t r i z e s de sociólogo Gilberto Freire
e Paraná. raguaense entregue um nio Quadro� e Milton Govêrno", em que acen· que também falou, reco-

buquê de· flôres, o que Campos, de Irineu Bor- tUI;i que todo o cidadão mendando a escolha do
&ensibilizoll Q Senador nhauseri e Carlos Gomes tem direito indeclinável sr. Jânio Quadros.

No segundo grupo, com Irineu Bornhausen e a to- de Oliveira e de João Lú. à saúde ii: educação e

cêrca de de:z Estados,· dos quantos assistiram o cio da Costa. ao bem-estar.
entre eles Ceará, Pernam· simpático gesto. O povo já escolheu os O programa do sr.

buco, Santa Catarina, Os oradores, usando da melhores. O povo compa.,
Jânio Quadros foi dado

Goiás, Paraiba, Maranhão linguagem dos homens de rou e já separou o bom tio a conhecer durante um

Pará, Espirito Santo, .Rio bem, dos homens que se mau. O povo poude reffe- comício na praça Dantas VÍlima de colapso car-�
Grande do Norte e Piaui, prezam, fizeram a prega- tir resolver e se decidir Barreto, na presença de díaco, faleceu em ·data de
cujo colégio eleitora] de ção civica dentro dos prin· co'm as palavras sinceras milhares de pessoas, que 26 do corrente, o sr.
cada um varia de 200 aclainaram, entusiàstica- Carlos Hardt, cidadão lar-
mil a 700 mil ·votos, a ( mente, o candidato po- gämente relacionado em

previsão estima um re· Em Guaramirim: Ganharão pular à presidência da Jaraguá do Sul. O seu

,sultado equiJibardo, rio RepúbJica. . desaparecimento foi muito
qual a desvantagem para d

·

d t d U D N O sr, Jânio Quadros senti , pois, além de
o sr. Jânio Quadros não OS C an I a OS.' a"\ • •. . dividiu suas "Diretrizes homem probo, pôi' aman�
irá além de 200 mil votos, de Govêrno" nos seguin. tíssimo, trabillhador inean-
sendo que neste grupo A caravana Irineu-Car-I M�assaranàuba e em Gua- tes itens: Saúde, Educa. sável, deixou prole nume- .

o' ex· governador de São los Gomes, p e r C o r r e u ramirim, destacando'se o ção, Legislação; Politica rosa que hoje integra a

Paulo t�rá vitória nos quarta feira última o Mu- dissidente do PSD, depu Nacional e 'Desenvolvi; melhor sociedade Jaragua-
Estados do Espirito Sant() nicípio de Guaramirim, vi- tado federal [)r. ,Wilmar mento Econômico, PoU· ense. C a r los Hardt era
Santa Catal'ina, Pernam� sirando as I'ocalidades de Dids, Dr. Priamo .Ferreira Uco Agropecqário e de casado com Adele Fischer
buco e Rio Grande do Estrada ,Schroeder, Mas- do Amarai Ie Silva, -pres. Pesca, Politica Monetár�a, Hardt, que· também já fale-
Norte. saranduba e a séde. do PSP de laraguá do Sul, Politica de Comércio ceu, e· deixa os seguintes
Ainda prevê, o estudo Apesar de a visita se todos eles recomendando Exterior, Investimentos filhos: V i c t o r, Cdrlos,

do senador Lino d,e Matos
'

dar num dia de semana, as candidaturas dos ho- Estrangeiros; Politica de Martinhó, Edith, Cecilia,
uma vitória folgada do as visitas estiveram con- mens que, realmente, hão Energia, Transportes e Herti e Edlél.
candidato oposicionista corridíssimas, demonstran· de honrar as tradições da ,Politica Administrativa. Correio do Povo tinha
no terceiro grupo de do sr. Ranieri Mazzili, do o prestigio do "ve- gente calarinense. Participam do comido na pessôa do finado Carlos
Estados e territórios: pres·idente da Camara. lho colono" e de seu os governadores Cíd Hardt um grande admira-'
Mato Grosso, Alagoas, dos Deputados, à impren" companheiro de chapa. Pelo comparecimento de Sampaio (acompanhado dor, por isso, que se ve·

Sergipe, Amazonas, Acre sa em ocasiã.o 7
em que Div�rsos 'oradores fize· grande massa popular aos de seu s e é r e t a.r i a dO), rifica um estremecimento

Rio Bi.'aneo, Amapá, Ron· o mesmo prognosticou ram·se ouvir, além dos diversos locais, é· de se Dinarte Mariz e Lúis com .0 seu passamento.
dônia e Brasilia (DF). I para o sr. Jânif' QuadroR candidatos Irineu Bornhau· esperar que a votação pa'- �'8 r c i a representantes eujo senrimento de pesar
Em favor de seus cál- uma vantagem de 800 sen e Carlos Gomes de ra Irineu· e Carlos Gomes dos governadores Gar- queremos exprimir à fa

cul08, o senador Lino de I mil votos, só no Estado Ol'iveira, nas localidades seja absoluta em Guara- valho Pinto e Juracy mUia enlutada.
Matos invoca declar�çõe8 de ,SãO Paulo. de Bsfrada Schroeder, mirim. Magalhães, o senador •

I
clplos que caracterizam a

verdadeira democracia,
não resvalando, urne vez

stquer., para o terreno da
ofensa pessoal, da rerelíe
ção, d� arrazememo, do
engodo, da demagogia ba
rata de que se valem os

candidatos desesperados
aos diversos cargos ele
tivos.

J·ân iO vencerá com

diferença .de 800 mil
'A

JA N I O apresenta
valorizar

sua. plataforma:
homem

Segundo Grupo

Carlos Hardt

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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Registro� Civil Edital n:-4.931 de 26-9,60

Pedro ·Miodutzki e

Aurea Müller Grubba, Oficial Rita Lopes
do R e.g 1,5 t r p ',Civil do Ele lbraslIeito, solteiro,
rO. Distrito dá Comarca Ja- operário, domiciliado' e
ra,guá do Sul, 'Estado de residente em Vila Nova,

Santa 'Catarina, Brasil. neste. distrito, filho de
Faz saber que comparece- José Miodutzki e de Ma

ram no cartório ekibindo 0& ria. Miodutzki.
documentos exigidos pela lei Ela, brasileira, solteira,
afim de se .. habilitarem par� doméstica, domiciliada e

J' casar-séc- , residente em Vila Nova, .

. .!',';', fílharíe Amancio Lopes
��lta,1 '?": �.92D de �0.9,60 e de Mística Lunelí.

.Alvíno Butzke. e
Elf,rida Winkler" Edital n. 4.932 de 26-9-60

Ele, brasileiro, solteiro, II Henrique Pereira e'
lavrador; domiciliado e Francisca Fagundes'
residente. e:m G�ribaldi, Ele, brasileiro, solteiro,
nes!e. dlstriro; filho �e açougueiro, domiciliado
E!ßlho ßutzke e de Hedwl� e residente em Estradaôieberr But�k�. . Itapoeú-Hansa, neste dís-

EI�, �ra8I1elN'� .s�ltelra, trito, filho de Manoel
do'!'estlca, dO,!,lclhada e

Pereira e de Francisca
reSidente. e� RIO ,da Luz, Flores Pereira.

'

nesre dl.strJl�,· filha de
Ela, brasileira, solteira,Leopold� . W,Jß�ler e de

doméstica, domiciliada e
Olga Reu:ke W,lOkler. residente em Estrada
Edital' n. 4.926 de 20-9 60 Itapoeü-Hansa, neste dis

trito, filha de Arcipio
José Fagundes e de Ce
cilia Fagundes .

I Jaraguaense!
, Quem (dá a08 poprês,
empresta" a DEUS'. "

Seja também sócio
da AJAN, e procure
encaminhar á mesma;
todo pedinte que en-,
contrar- em busca de
cartdade pública.

"

CORftflO

Emprêsa Jornalística
I'Correio' do Povo" Uda.

- 1960)-, 11-1.
. , , li>iretor.'/.'"
Eugênia Vlto/ Sch�õi:kel

•. ,.1

��bl'anç� : I b .

Bruno Henn I'
.1 linp:::;são: • !

Soe. Gráfica Avenida -Ltda.

Impressor: .

Rntan(o Molheiras .

Composição: .

Leopoldo Malheiros Jr.I', ,

Antonio Bastos \ .

Renif Grosshlags A sra,

Tran'scorre em data de espôsa do sr .

Franzner ..
amanhã maís uma data' - -_, �- ..

natalícia. do distinto cí- DIA 5:
dadão sr. -Paulíno. Pedri,
funcionário da Ooletoría
Estadual nesta cidade,
. Oorreío do 'Povo cum

primenta. -() I d:i s�i-i nt o
aniversariante com votos'
de perenes felicidades.

'7(repatlna ){.' s.
dá • Pàrlha, que

contem eztrato

*pático eon-

•mhtlo""fJr-
th!lf1J/:# ti tI'8

� :fjJnções do

:ligado.

-PIA 3: I,

- A srta. Vianir, filha
do sr, Hilário Bona.
- O jovem Ademar,

filho ' "dó'�k sr. Ricárdo
Bürger, 1 . )

<1
"

DIA 4:' - ,

t ,.' eÓ: &'
Fazem anos hoje:

,I l!. O l'fóvem rAdolar
Daniel VerbiÍlEm.',

.

(f jóvefu Amauri· da
'Cunha Jacobi.

. :

,
.

O U1' d M'
,

'.1- ,sr n igan o erer,
Fazem anos amanhã: comercíante, em Jaraguä

84.
PAULI,NO PEORI

ASSINA1iURA: "

f\nual • . . • CrS'190,00
Semestral. • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigõr
-

j'BNDBRBÇO: 1.,'.'
�

. Caixa 'Postal, 19 •

1 .
f\venida Mal. Deodoro, .�.IO

Jaragua do Sul. - S. Catarina
�'" ,

LI
- A menina Evalina,

filha do ar, Erich Schmarz,
residente em Rio da Luz
Vit�ria.

llD1A 7:
.

- O sr. B e r t o 1 d o

- A sra. :à-osalinda, Neitzel..
espôsa do sr. Adolfo I

O jovem Mário"
B t 1 Burchardt, filho do sr.ar e,

"

d',- ,O jovem .Nereu.. Ii- Erice Burebar t.

lho do sr. Inácio Toma" O jovem Bruno
sellí.' residente. em Gua- Behling, funcionário do
ramirim. :' Banco Inco nl cidade,

- O jovem Irineu, . Ii
IhQ ,do sr.Herbert Bürger.
r-r A ;,.flta.. Apolonia

Rengel, espôsa do sr.

Martinho Bengel, residen
te em Rio Cerro I.

Udo Maas e

Eríca Drews
AClÊNCIÚ:

em todos os Distritôs e loca
Iidades do,Município.,Corres
pondent�s.em tçdas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

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

Ele', brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residenre em Geribeldi,
nesre distrito, filho de
Ricardo Maas e de Mino
GUIZ Maas.·
Ela, brasileira,' solteira,

doméstice, domiciliada e

residente em Rio da Luz,
neste- distrito, filha de
Augusto Drews e de Frida
Drews.

Edital n. 4.933 de 27·960
Paulíno Augusto e

Doracílha Costa

Ele, brasííeíro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente' em TUa dos
Martim, neste 'distrito,
filho de Bernardo Augus
to Junior e de Maria
Bertolina Franzner.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e

residente na Tua dO,8
Martim, neste distrito,
filha de Selestides Costa
de·,Oliveira e de Laurin
da Kuhnen Costa .

Orgão de maior penetràção
no interior' do nordéste

" cata'rin'ense.'
I

".
�

----�--�-------------
. " .

:.,,'
.

'Esta coluna, não obstante, sempre resumiu-se
• de modo geral, a estilo 'conveniente, relatärido 'em Edital n. 4.927 de 21-960

'-Da' I: :�,;d' e'· .'" C"Om,e.t ,a si os principais acóntecdimde�tos �OCtia�s, por Pbrin-c1pio protöcolar os ver a etros m eresses e em
" '. 'J .. ,er ".,"

't'
I ;. \

f"
'.;

l' estar social entre as de�andas filßi�a.s da nossa

::quem. e.n�r ome �r.
,

idealizada' mocidade jaraguaense. ','" co�I:;c�l��i,leá�o�i����i�O�
.• ' .", " " " ..

I ... ,.I! 1.'/. I ''''. ,,' 'I 'Eve'ntualmente, tem-l!e notado 'e comentado. residente à rua José Boni-
t. _Nas:..recentes (

opera- perleito êxito,: 08_ :COZi� a verdadeira calamidade' que atualmente norteia fácib, nesta cidade, filho
. ,

"ç_oes, vmculadasl'à queg· nh�iros SU�COSF OrIenta entre nós,-a falta 'de interêsse, disposiçã? e sôbr.e de Leopoldo Verch e de EdItal N.4.934 de 27/9/60
"tao. con�olesa, d_e ('tran�- 'dos, pelo I Ten,ênt� ':ft:êlg .tudo a objetividade que poderiamos realIzar mUI- MaFia' Verch.'

"

Augustino Bassani' e
. fe�Ir.s.e o BatalhaoS.ueco Hansen', 08 cinco Ii.:estre!i· tas., "êzes cOpl a simp1es' c,ooperaç�, g,ue 'sem Ela, brasileira, solteir

" . Nilza Junc�és"
prImeIro para, o Galro e '

f
"

.1 "1 dúvida· seria fator indisptlnsavel e preponderante doméstica,. d0!lliciliaqa' e .Ele brasHeir<r. �olteírod· , a' Af"'l'ca -cucas oram. os prlmelr '. �. .

-'d nt 'a" 'rua Epl'ta'cl'o
,. , ,:' epols,. para·. I

". '
.. ". '

para. a -concretIzação. de um programa, s� nao res I e e lavrador domiciliado e.' houve 'um que exau'ªtlv�. ras a ,partIr, d,e .Gaz� fôssem infelizmente as discordâncias' levantadas Pessôa, nesta cidade, filha res:' em 'Ribeirão Molha'.mente, ,mas com' um, para a. -c.apit.�r.do. E�i,�. por parte de certos mentores sociais, p�ejudicand_o de Hu�o Alves Garcia� e fll' disffitô: 'filho de Pedr�
Yj�jaram,.d�;·cal}l�nhao a nos, ao ponto de chegarmos a conclusoes que, nao de

,
.

LlOdomar Cardoso BassS'ni e de' '''Olivia
noite in��ttãl e às':\.�:30 ser�am "agradáveis! se �o�pararmos cOfIl . outras Garc:a�. . < '"

Tecilla. ,i,:

cche,g:Q..r�m, ao, ��ro,PP.ftQ, SOCIedades. recreatlvaS,,8ImlJares. I Edital ri, 4.928 de 22-9,60
"

Ela/brasileira, .solteira.
- -

.

dorríéstica,"'domiciUada e.anue jii haviarseisc:entos Entre'tànto, nosso objetivo, não é absoluta- João. Miodutzki �, 'r.e8idente em Ribeirão
, soldados fainintos. mente atingir ou pr6judicar, muitos menos �i�ar

.

_ Jullet,a Lopes. .� Molha, neste distrito, filhaalguém, apenss queremos fazer certas restrlçoes .Ele:�' brasiliiro.: solteiro, 'de José João.�Junckes e. JnSta1aram' .

,�, dflpres�a neste modo de pensar, isto �, con�inuar nesta operária,' domiciliado e I de AQgelin'a Lohn,seu
"o :equipamento' 'de mediöci'icfatle- que se assenta dIa a dIa em nossa residente em Vila' Nova, . .

In"
.

campanhà e :'Pum principaÍ' sociedade que aliás, tem-se, mantido neste. distrito, filho de Jos� ).:. .'para quF, chegue ao c,o:"'instante estavam'servi'doFi
sempre nos degraus da fama e sendo de orgulho Miodutzki e de Maria Mio, Oilecrmento de todos! manoel'B'eisc�ntos: , desjejuns. para nós. dutzki. passar, o presente ('ditai que

. "

' Oepois, na: mesmf!o toada ". .... '. �la,
.

t)ràsileira, solteira, s�rá-pubhcád�' p,éla impren:� COllCßS .

e almoço pará 450 pessoal! _ . 91�be A��é�I?? Ba!'lpendl, SOCIedade assediada
dotnéstica, domiciliada e sa (' eql cartone ond�,j sera

....

' ".y .'J
•

'.'

UTEBIHßS. I
e jant,a� ",para 150. E, p.Ol""' m�llt<�� e lo�gos aAOS, demonstrou, se _com & residente

r
em Vila Nov:a, ahxado dUlantt: I,· ·dlas., Si

I \ \' : :",' ,':
�
en.q�antb Il;lm �mbatcan:- 8lmpatll� e, mérIto,. sua g�ande reperc�ss.ao. em neste dfstrito filha de alguem soub:!r -de algum.un-'.' � Com1'lat.e. as r : 90 para o Congo 1,0S, vá· ��d9. ,SßIO ß� ,�a�iha cat�r�ne!lse, e· hOle Já.. com Amaö"'o Lo�es e' de petiiruento acuse-o para. os� 'rregufàrlda-" 'fios escalões de,€joldad�� .�.eJ}.ten�s de- �OCIOS e contrIbUIntes q�e au�entam Mistica Luneli. tins legais.I� 'eS das 'tim·'

sJletß,
'd�1 cozinhelr�l:I, c�;ns�der�'velm�nte o n�mero de slmpatlza!ltes,

" ÂUREA MÜLLER GRUBBA'.; ,Id·· ,- có seu equ�paniento'no .trazendo em torno de SJ" novas .ge�açoes, fIlhos Edital n, 4 ..929 de 22-9,60
. Df

'

1.çoes,per)O .1-"
me I) do 'campo iam ser- de associados que usualmente gostarIam d� mesmo B'

, "

Gh" 'd" �,.;:, .

'.., ICla
,

("'5 das senhoras' "'.,, f' d"
-' '- '. runo � . '10 101 \Jpezla e

,
- -, ,u

'

, ,', vindo café e re!rlgeran-, /,i.zer suajs". l:versoes. .. i "

'

. "Clara Pedrotti:, -'.
-

'. �I � calmante. f!) re.:' , tes, atê às s�te l,lOras da. ;1.
'

• <, ,:,"
•

�,.
_

.1
.

.".... .' •

.
-

f

ulador dessas funções: '; noite quand(J partiu o., ...�Ist,�' a!Ual��nte,.,nao AsabeD??s. o porquê da Elé, .braslleJr<?,. �oltelrolJ.
•• ,g ! I "':,

.

,:' "

<", úIH'm� avião:.o'cons,umo Opo.slçao,
.

quand.o. várüis vezes, tIvemos a ,op@r- lavr�dor, domlclh�d� _

e.

. de café sucós d'e' frutas tumda,de d� solI�ltarmos o m��,mó para I?a,ra,us r e s Cd e n t,e. e!llr' �Ibe�rao'I, " .

( e' óutr�s 'refrigerante" dançantes, para fIlhos de a88oCIados�e, surpreen- Molhll" ,neste dlstr".9, filho
I·, , " ,

ness,é .diá "'trabalhos,,1 dentemente1:ive�ros 3"aIDarga decepçao,?� �e.lhor, de.���p'a.r�() ���Zi�·. e tle -------�----------...;

che 'o
'

a mais d'e J oito-,!sei�'8mOs atend�dos somente a titulo de alugu�l, Otql,lia' ÇI;iJodIDl; �
. .' ," � _

��"""�ol.#''''''lÜ!i.� cénfof litros: " I d, � i ':isto '�, te.riamos que �eseßibolsar cert.a. qu�n�la El�, �rasileirff-,. .s.olreita" ,--.

G" � I,; , f '", �,: c'
. .,�·.I, ,', :.' ,,' •. . '. ,,1 'em-d1OheIro para cobrIr as despesas orlgmárlafil· domestLc.a,. dOPl.lclhada e Q A AI [ AI n Lr, '.:.!:._.,.;,;,,:.:. _.:. :.......:_.. , ......:..:__._ ...:.... ...;,;,.. _ ,. � '.

.' .'

.

.

'�: ," It' residente em R i b e i r ã o ,uH I' '[ It. UfF::-·....--·-·-·----:;·--:;-·;: : ·.:-·
....·�:--:_;.�·;�·:--,:���:..�.,;.-:-.�l\ I� '. ,Ta}"alto� revela-nos a falta de �ntro�ament? M o. I h a� 'neste 'dist.rito,II 1Tl\10) IE1Q»)�r.JHI., 1rl:, � 1TY�í\M � �YN II cult�IrlH: e . mesmo· �té- certo .ponto 1080CIal, �ara filtia "de António' Vedrólli

II l1JI�o 1&:1l:Il:J. 1Jl)\.�'\u J.r'!Vl1.8H� ii -aquele's que nos opoem 08 saloes do c��lbe, afl.nal .e de, Elisa ,Niel:> .
. H ":MEDICO' UIRURGIAO ii de contas é para os filhos dos próprIos SÓCIOS" ,� ." ..... b"t! ;li, '., ! 0· '

.

,.... i' ',' ; 'rir :"
. . II ,po.is, só .assim da.r1�mos novas' op�rtunidades pará Cqifá�do);'��i:(�1 n. 4.920

ii Forinaao pelas 'Faculdades de Medlcma aas Umver- .!: clU'é- maIs a maIs a nossa sOCIedade, pudesse ;
- 'êle' Rro. :(Ío Sul

" ii,·, � sidacles· de,,{;ßlçmia (AJemaqha) e· R&t:�o. ,A:l�grl;l�:;:..:. " brPl;ul.f.: ,é_,repercutir diánte d� óut�as congêner!s:. \�]!'if�r�s.;�.'?�� '�d.e; 22,9.60;' II CIRURGIA - SBNHORAS - PA.RTOS - CRIANÇAS ii:!;), j,IE�pera:.mos que 'fútur�m.e�t� ,não nos encon: s;l,AlciedQ,',Thiem e
'

: ii '.. CLINICA aE��L,,.,· ';h t�I:\�O� rem �ituaçõ��s < c�mo �stas .ao pooto d�, Çh!,i�.ta Kretzschm�r.- TO�lÇtÍ 'lOS convalesilentes
H ' II ,',

• • '. '�, ,'n ap.elarmos a. outr�s .soCledllº,e� aºJa��ntest que . Ele,) ,brasileiro,�.solfeiro, Tonico d'os des�utridosii Longa �rá�lea. em Hospltai� �DrOIJe.Ds r: para nós, serIa mUIto desagradável. I 1 comerciário domiciliado e•• '. )-, 'I: '1- �" - \.. .-:. '. O P'l'd 'D .' "'.Josli ," Consultório .e residência:' ..;.
I

ii .' '., _., ,.

.'
l '-.'" '.

residente nesta' c i d a d e,
s a lOS, epauperau ,!. ,,'. I .•.

' I�, , < .]1 , I ,{ I II Portanto' hao' sejamos antI, opondo-nos cert�s "I'h'- 'd O Id' Th' Esgotados, Magros, Mãesii Tel. 244 - Rua Pres.,Epita,cio Pessõa,405 ,'I! rel'ndl'vI'cat>o-';"s que·'se .. iam·,em· beneficio do pról. II, o ,.e, sv�. o. le,?1 e
y'" C"H h. r "'.' .

' �... '

. .
' de' FrJe'da Riegel Thlem; . que -�nam, nanças ra-

,H '�;'.' "! CONSULTAS: ';::,' ; II prl(� clube, ,ylsto que,' assoCl,!id.os e fIlh�s pod�rlal1'1 '

Ela, "bra�i1eira, "'solteira,. quiticas; receberão a to-
,: .

p'
(. '" t

" , ..•'

II dedIcar ImalS, ao' . clube. o' eXlto . ,almeJado, mcre· d' • t' 'd' .

'1' d' nificaçã.o boeral "'do orga,-:! ,"I' .

"'h-'''d "'81/2' 11 h ii
.

.' .. . ornes Ica omlCI la a eI: '1,-
. ,.ela man, a." as" a� Graf I:' mentando a nossa semDre sImpatIa para 8SS111'1 ,'. �,'� '.' msmo com o

.II
d d/" .�. !'l'h"

. , :!
. ••

-

h d -f'l \ resldente'em RIO do Sul, ,li Pela tar e: as ''14 1 2 as 11 'i: � >!; oras
i'

I II passa,rlBQs dlsc�phnl;1daD;l��,te", a� .' or�s
.

e .. o gllj, neste Estado�Jilha de MaxI" "�
. ,_

_. ]'
:' II A:tende chamados tambem à Noite

Ú U us�;n.d�)!SU� hab�tp:8, )�edejo"�:'\ ., ,)I' r.
'.

•
\

I' t Krelischmar e de AmapQ.i;!, < .�aJpl.gltll.elDlOlll'!L.." ..._.� . .:.;,....._�".�__ _.�:4__._.._ ;;••",.;,..;......_.NN.._ ...� UM, . .cOLAB.ORADOR.. _ ,,' J�retzschmal'.·. _
" " ,_� "'_.......,, _�---� __ .._------_ __ -.__._�_ �----_._..-_.- ,

HorSf Verch e

Rose Mere Garcia

,

"Correio do P.ovo"
um jornal a 'L..

serviço do' povo

I

.'
.

CONTÉM
EXCELENT&S

ELEMUTOs. TORICOS

. Fósfoço,' Cálcio, Arsenia!o
e I Vanadato de .J Ó d ii o

,
'
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'Para BeIm
Precisamos "

,

Já dissemos ao povo que urna
comparação do que realizou o go
vêrno pessedista com o que reali
zou o govêrno udenista, seria algo
de falta de caridade. Tão vergo
nhoso o confronto apresentado.

Mas o eleitorado que quer
votar bem, que quer, de fato acertar
no melhor candidato, não deverá
deixar de .comparar; porque os' fa
tos' não,mentem, os fatos são base
segura e o melhor argumento em

que pode o eleitor se basear.

Escolher
Comparar

,_'

Mas é preciso que essa com

paração sej a feita de alma aberta,
despida de 6dios ou de ressenti
mentes, com o' único objetivo de
acertar em prol de si mesmo e no
interêsse da coletividade.

.\

Deixemos, portanto, de lado I

as questões pessoais, as possíveis
desuvenças partidárias, para dar
lugar à razão apenas. ,

'

O quadro abaixo-especificado
nos dará a palavra decisiva e final:

PONTES CONSTRUIDAS

Administração Pessedista

(Em 15 anos)
Pontes de concreto armado
.Pontes mistas
Pontes ds madeira
Pontes metálicas

P. S. D. Total . .

'12,
10
9
1

32

,

Administrsção Udenista
(Em 10 anos)

Pontes de concreto armado
Pontes mistas
Pontes de madeira
Pontes metálicas

U.D\N. Total . .

Pontes ein construções

AUXILIOS À AGRICULTURA

Administração Pessedista
(Em 15 anos)

Administraçãc Udenista
(Em 10 anos)

Postos de suinocultura O Postos de suinocultura 20
Postos de monta 2 Postos de monta 4
Postos resf. leite 1 Postos resf. leite 2
Postos de semente O Postos de semente 3
Postos de D. S. Vegetal 3 Postos de D. S. Vegetal 6
Postos de D. S. Animal 6 Postos de D. S. Animal 8
Aviários O Aviários 4
Casa do Colono O Casa do Colono 7
Escrit. de extensão O Eserit. de extensão 30
Escola Agrícola' 2 Escola agrícola 4
Tratores agrícolas adquiridos

__

O I Trat�res agrícolas adquiridos 90

P. S, D. Total . . . . . . 14 U.D.N. Total . 178

Oomparar o .que fez o PSD com o que fez a UDN é digno
de piedade, é comparar a indolência, o comodismo e a preguiça admi
nistrativa, com o trabalho, a ação e o dinamismo.

Mudar seria, pois, mudar de atividade para a inércia, seria
mudar do dia claro para a noite trevosa.

�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:;::;:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-::::::::::::_.,
U u

ii ' !!

Il Bebidas' max IIo MAREC,HAL Lotl'l II
foi estrepltosamente veta- 1, II
do ontem, na Llnívereida- II )71-1h 1 5/ rJ

ii

�:rc����I��:�;:::n:aO�so�� li I 'W I' e m ri. iiras no audilório em que, II I !!
falava, disse que "em jum, ;1 _ li
estehelectmento milltar, II i!ist? nun c a aconteceria, II P

·

e tO:1pois demonstré tão somen, 1,1 reCIsa-s mo - ii
te a falta de educação dos ! lialunos". ' II li
O candidato, que foi II rista (para f n m ) ii

recebido respeitosamente, ii ' •• • n
e até com alguns aplausos, II ::
leu o seu programa de li \h t

· iI
político internacional num ii qu_e ten a pra Ica i!

,

ambier:te de respeito, e só II Il
,
recebeu a vaia quando os ii

\ 'II
elunos da Universidade i: d d ii
Católica principalmente os !! e yen a ii
di] Faculdade de Eogenha- !! li
ria, se sentiram ofendidos H ii
quando o candidato Iêz �:::�:::::::::::::::::::::."'!:::::::::::::::::::::::::::::::::=-=::::::::::::::::-..:::::::::::::::=::::$:
a desastrosa conpareção.

80
85
32
2

199

16

L9TT' vaiado insulta os

estudantes da pue

o

Lacerda Aplaudido
Três Minutos

Jaraguaense!
Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja

sócio da AJAN; contribuindo assim para ali
mentar e vestir os que realmente necessitam.Após a leitura do seu

programa de política ex-

����'ete�-s:��e����un��!: (f:::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-'::::=:-':::::::::::::::::'==:::::::::�
que eram feitas por esctí- ii CUniea de Olhos • Ouvidos - Nariz e Garganta ii
10. Em certo momento, II DO 11. allillapós o episódio que re- ii MODERNA R PRIMOROSAMENTE INSTALADAdundou na vaia, o mare- ii

"1

chal citou Õ sr. Carlos II A melhor aparelhada em Santa Catarina
Lacerda. Foi o que bastou' II Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA"

pera que o aúdifório pror-I ii - J O I N V I L E -

r�'t:::;ss�e n�::�u�a���t�� I �::::::::=::::::=::::::::::-::::::==::--==::::::.-:::::==::::::--=-�--:::!)
�enre, irês minutos. A r;::=::::::·;=:;.=:::=:::::....;::::::=-..::::::.�:::..,--===�
�arlir daí, o mare�h�1 foi H I. It II • e •• "'5 e _ ti •••• n
ficando vermelho e Irritado, ii

'

ii

emberalhando os conceitos !l JARAGUÁ DO SUL - ii
e dando respostas despro- li ii
posttades.

'

e Perfumarias II
Honestidade 11

ii
ii
'1

I �6.t'-:-;\'� pelos menores preços li�:::__._----=�-====_=:::==:::=:::�:::=::::::&

ESWMAGO, FíGADO E OOISDNOS

fi 5ituoQão de
Por JAIME ARRUDA RAMOS

Há Prefeituras, em Santa Nem se diga que estou A dívida da Prefeitura
Catarina, que,' se situadas fantasiando, porquanto vi, de Laguna está beirando
ao pé de um vulcão em peguei, e li um desses GI casa dos vinte milhões.
atividade não estariam tão vales, que estava esslna- Só a Siderurgica, o

devastadas. do pelo tesoureiro Haroldo municipio deve mais de

Ninguém ignora o esre Vieira de Andrade. 11 milhões, pelo forneci-

do a que chegou a da I
..t ,.

mento de energia elétrica.

própria Capital do Estado, .1'jOIIClé!S de L a � una A Prefeitura compra da

que deveria ser a Preíeltu- aflrma� que co"!:> taI_S va- Siderurgica a energi.a que

re modelo pare as demais, les sao pag?s ate ?S vende aos consumidores
'_

. -' .

vereadores, Ha, no comer· ,de Laguna. 'Compra ao
E tal a snuecao íinen- cio, quem os desconte, preço de 2 cruzeiros e 10

d�ira que o atual Prefeito, evldenremente dos Iunclo-. cenrevos o kw e o vende
inegavelmente um home� nérlos e operérios; que a mais de 5 cruzeíros.
capaz e um homem equi- são os maís necessitados. Cobra dos consumidores
librado, cerno é o sr: Os- E com pondereveis des-I com ponderável lucro � ..1iJiiI1iIiI......I*6......valdo ,_M,achado, 'vlp·se, contos. não paga a Siderurgica.
como último recurso, na

�f���rii�:�?���:�3:�:� ;_�.�_l .;��;rn;í�rrcttll.·,�J.•,i\·Az��,��i_·�_· I!!II--,.---N-A-F-A-t-T-A-o"e---Urr. ano após haver E APPeTrfi
assumldo o govêrno rnu-' III II

f

'II I
nicípal de FlorianóJjolis, o ui

\

•••• fi"" .. Iii
'seu ilustre Prefeito nada Lq , lU
pode fazer.' Nem sequer g 'II '

I���:� � I�n����::::��a!� iii Com escritório nésta cidade à Av. Mareéhal D�odoro ii."i.ideQficas condições. II da Fonseca nO. 122, para melhor servir seus c li ent es; lU

E' que o 'atua" Prefeito mm mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios m
é homem folhido e manie- ,. lU
tad0. Não só as condições de Advogacia DR.- HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, ur
caoticas do município, que 1=: com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em Iii
pegou falido, Q tolhem e 'd' -' d b

III
manietam. Seu' partido, o iil- .

con IQoes e, tarn ém, aceitar causa,s para, aquelas Co- I
Pariido Social Democráti· �!I' m_arcas, sem maiores Ü'Il,iis para ,seu,s constituinte.s. . m
co, o gra'nde e, unico g II
responsavel pelo aluai es· iii ,!!!5IiE!Ii5;'lllBisr:iEE�=!!!III!!!l!I;!!iii!!iiii;;;;;;;;;liE!I!!i.iWE:'i5$;:::duij 1!!!iilIlISlllIiii!iliiiii!"ui
tad'o de coisas, ainda exige
de S.S. sacrifícios que o

município não pode supor
tar. Encalacrado por uma

necessidade. E há quem
os aceite para ficar com

a pitoresca lembrança de

,uma administração.

)

Dr• Francisco Antonio Píccíeae
M:�DICO

Cirurgia Geral de adultos e criança!'! Clí
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialista em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS D.E NAZARÉ das 15 as 18 hs.

,

c OH.1IlJ]pIA - @llANTA CATA:R.lrni!TA I

Proporcionam bem-estar geral
,taàlitam a digestão, desccn
qestionam o fígado, regyta�,

zam as funções do �-

Pa'ra . PrefeIto:'
João Lúcio a Cosia

,

I

" I

Magresa
Cançaço
PaUideJ
fraqueza

E iladisp�,""
o � dó

,

IODOllNO
DE ORH
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Deutsche Beil�ge des "Correio do Povo"
Das Auto des Betrunkenen ist'
eine "potentielle Mordwaffe"

BERLIM .....L We� mit Alkohol in Blut ein
Pahezeug lenkt, begehe kein "Kavaliersdelik" denn
das Fahrzeug sei- in diesem Augenblick eine poten
nelle Mordwaffe. Diese Ansicht vertraten Verkers
«xperten. Mediziner, Juristen und Psychologen in
Bad Godesberg auf einet Arbeitstagung ueber das
Thema "Presse und Verkehrsbekaempfung Abge
lehnt wurde es, einen "erlaubten" Pro-mille-Gehal- 11:.1'-.::-:::-::::-:::-::--:::-:::-:::-:::-::;-:;-..--..:==::::..-•• :..-•• :.-:::-:::--"-'::-:::-::::'-';-:::-:::-::='_-:,,-":::-=-:.-.::.--:=_:_::::._.::._.::;;;;;;i:::�
�es Alkohols im Blut Ieatztsetsen, denn 'es koenne .. n

.niexekt festgestellt werden, welche charakterologi- 1111 ,Repr'esentações VI- to' ri-a il,I:,sehen Veraenderungen im Einzelfall durch den
Eirrfluss des Alkohols auftreten Schon 0,5 pro' II II

���ei:�����:�. zu' einer gefaehrltchen Fahrunfae- II ,.A •• E ItDEa III.. II
II II'

, ,ii A�. Märechal Deodoro, 173 Fone, 315 u

II JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina II
!i II
ii li
II I!
ii pII II
II II
i! II
II II
II II
ii II
ii II
ii II ------------ ---=
II �
II II

II I! �"""""""""""""""!!!!"!!!!""""""""""""""""""""""""".......""""""""""""""""""""""""""""""""""'''''''''''�

II iI Empresa Sul-Brasileira
ii li de Eletricidade S. A.
II li
II li

II li
I ::

ii I'i'I ,

ii !1
I ii

" "
li RURAL WILLYS II
II II
ii u

II
.

ii
ii

iI/
iI-
ii
ii
ii

, ii . ,

Japans neuer 'Ministerpraesident II. JEEP WILLYS
ii

, !: II
'1 liTOKIO - Der neue Ministerproosident Japans ii

ist Hayato Ikeda. Sein Kabinett bildete er aus den l! CAMINHÓES ALFA ROMEU FNM l!
konservativen Kreisen angehoerenden ,Maennern, iii TRATORES DE ESTEIRA, li
von denen ein Teil im vorhergehenden Kabinett I MEIA ESTEIRA E DE PNEU II
Kishis ta.etig. war. Ik�da �ab Erklae�ungen ab, in II II
denen die Standhaftigkeit betont Wird, allen Er" II IMPLEMENTOS AGRíCOLAS ii
pressungsversuchen Moskauf und Pekings zu wi- 'Lo ii
derstehen. Die japanische Aussenpolitik wird so �===:::;::=:::::::::=:::::::::==:::::::::=::!".:::::::===:-.:::::::::=&
sein, dass sie sich durch kommunistische Einfluesss

-mE!
.i

Di! Ro': J110' !R";:==N:i:::::US':ZS:::O:·-EI;aiiilliüL'T'�ER!;:=='IEE!I:",'nicht stoeren Iaesst.' Zwischen Ikeda und Japans A Velhíssima aguardente marca OOSTA
neuem Aussenminister Zentaro Kosaka besteht eine é eneonträvel nos seguintes estabelecimentos
harmonische Zusammen arbait. 1-' I I I

da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar

.

'

CIRURGIFtO DENT/STIi Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baependí.

-100 Millionen Cruzeiros iii Obturações sem dôr
m

Velhíssima aguardente marca COSTA -

!li &ii Símbolo de qualidade e tradição.

Entschaedígung v m Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepl- ii �iõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiii;;;i;;;;;;o__iiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiiiiõiiiiiii....i!
... dação e qualquer sensação de dôr. m
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kurzem durch die Regierung gegen sie eingeleite- m Consultórlo : Av. Getulio Vargas, 198 I !! Cirurgião Dentista li
ten Prozess. an. Die Pernambuco Tramways. kehrt I'" (Anexo ao Depósito da Antarctica) .- !! li
nun den Spiess um und verlangt voa der Regierung .

_ ii Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X U
eine El'Itschaedigung von 100 Millionen Cruzeiros .'-il-'i5IiI!I;=:�::::t� 'iE!Zi-=aJ'iii ii ii
fuer angeblich gemachte Verbesserungen sowie fuer II Consultório: Rua Artur Müller, n-. 142. li
erlittene Verluste und Anwallsrechnun�en, ii Próximo à Estação Rodoviária. I!
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MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und der Dienstbarkeit, die ôle

am besten zu den gering.ten Preisen bedient.

Apotheke "SobDIz"
JARAGUA DO SUL

Chinesen als Schmuggler
I •

PORTO ALEGRE - Die Fiskale des Zol
amtes in Porto Alegre konnten Schmuggelwaren
im Gesam wert von 5 Millionen Cruzeiros beschlag
nahmen, die sich im Gepasck der Chinesen Wuan
Kue und Dee Do befanden. Di" beiden Chinesen
wurden ebenfalls festgenommen. Die beschlagnahmte
Wãre setzte sich aus Porzellauartikeln, feinen Sei
denwaren und Elfenbeinartikeln zusammen und
stammt aus Hongkong.

Amazonas pflanzt eine weitere
Million Gummíbaeume

,

MANAUS - Der Staatsgouverneur Gilberto
Mestrinho erklaerts Pressevertretern dass das Agro
nomische Institut des Nordens mit Unterstuetsung
de SPVEA und des Ponto IV das Projekt "ETA
54", welches die Anpfanzung von 500.000 Gummi
baeumen in der Zone von Itaquatiara vor sieht,
gaenzlich ausgefuehrt hat. Ausserdem sei die Staats
regíerung dabei, weitere 500.000 Gummibaeume
an der Strasse Manaos - Itaquatiara entlang zu

pflanzen. Bekanntlich finanziert der B a a c •.o do
Brasil diese Pflanzungen mit dem Betrag" vou
Cr$ 75,80 je Hektar im Staate Amazonas und Cr$.
53,00 je Hektar in anderen Staaten.

Strasse Brasilia-Bananal
BRAS1LIA - Um eine Verbindung zwischen

Brasilia und der FbIssinsel Bananal herz?:.stellen,
wird demnaechst mit dem Bau einer Strase an der
.Btrecke Porangatu in Goiás und São Miguel im
aeussersten Suaden von Bananal begenneu. Bis
letzt besteht nur �ine Strass� ,;Zwischen Brasília
und Porangatu. Die Bauarbeiten an der neuen

.Strasse selten von der Stiftung Brasil Central und
von der SPVEA ueberwacht werden. Denn Gesund
heitsministerium liegt es ob, dem Arbeitspersonal
der beiden Organe, welches fuer den genannten
Strassenbau rekrutiert wird sanitaeren Beis and
zu leisten.

�OTSEN FUER KONGO

,�
h ,

l$' , f: indieadct
DOS caeos de
fraqueza. pali
,d_. Ql&g1'eZll •
fastio.
Em sua f6,.

mula elfa'IlDa
Vanada\o .� e

,sódio, Licitina� Glicerolfosfat.o..'Pepatna, DOZ d, Cola etc, de

ação pronta e eficaz DOS caBOS

de !taqueza e neurasteniaS., Vana.
c!iöl ê indicado 'para homens, ma-

.

Iherea e crianças. sendo Irma f61":'
.mula liceDciada peJa Sad!ie 'pgo,
bliCL

.

RIO - Das brasilianische Aussenministerium
,
erhielt von der UNO ein Telegramm, in welchem
von der FAB zehn Fliegeroffiziere fuer die UNO
Streit kraefte im Kongo erbeten werden. Der Mi
nister fuer Aeronautica" Brigadeiro Correia de
Melo, ernannte den Fliegermajor AI�redo Henrique
Berenguer Cesar, um dié T:;tetigkeit der zehn

.

Fliegeroffiziere im Kongo zu leiten.

Talão Vale
Milhão»

«.Seu
Um

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

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

dinheiros e pagos imediatamente:

1 prêmio de
1 « «.

2 prêmios «

2 « «

5 « «

20 « «

50 « «

100 « «

e-s 1 ,000.000,00
«

'

200.000.00
« 100.000,00
« 50.000,00
« 20.000,00
« 5.000,00
« 2.000,90
« 1.00G,OO

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

Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Bio Negrinho, Mafra, Bio Begro, Lapa, Tijucas e Cam�oriú.

Oferecem por preços de concerrêucia':
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORÇA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.
Rua Preso Epitâcío Pessôa, 172

JARAGUA' DO SUL
Fone: 264

Marque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

ag'uapdente In.PC.

CO'STA
Fabricada e engarrafada por

Manoel F. da Costa S.'A. . Comércio e Indtístria
Itapocuainho - Jaraguâ 00 Sul - S. C.
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Dr. Waldemiro Mazurechen
�A.SA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 70,(
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e criancas
- Parto!' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
• Indu,otermia, � Bisturi�détr�o • Flect�?cauterização

,
- Ratos Infra.vermelhos e aLUIS. I

f
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'Bí-Ccmpeêo Lavrador amigo:�,
e Am'a d o 'r 'e' s 'doa' T,,' .

Ja D' 1959' 1960 Você está cansado de saber q�e pera produzfrU'... II ...... • ,. I

-

lei(� não basta ter vacas. É preciso ter bôas e bom,. ;,' /
"

p'" �,_ , trato para elas. No inverno íalre bom- alimentç. APia,card da 'ä�cisãOJ:f I,B'otatog,<;>°:4 I! aI' rana.'. I forragem ou trato, é eecassovas vacas emagress�mI J • e dão' pouco leite, Seus lucros dependem da produçãoCumpriu-se na tàrde de de Despörtos segrendo-sé Cerro. A equipe bo ta10- pontos perdtdos. �o.)Jügar
e a baixa .produçäo de léíre é preluizo para você.domingo último, a "derra- iguelmente BI:CAMPEÄO. guense, bi-campeã de 1959- - Paraná e Agua Verde
Resolva1êsle problema e, ganhe mais �i�hei�o ,comdeira rodada do carnpeo- Campanha, )

das mai� 1960, é a seguínte : Mári�, com 6 pontos p�rdidos. um Silo. Trincheira. É simples, barato e facII de fazer.Dato de amadores da Liga louváveis, cumpriu o alvt- Amando e Wigândo; Ke�- 3°) lugar - AViIl. E. CIeregueense de Desportos, negro no certame do cor ser, Pereira e Wa�t�r(Leon�) com 9 pontos. p�rdld.o,s. '

referenre a divisão de renre ano findando o Renaünho, Tercislo, Derei' Ataque mers posínvo :
amadores do ano de 1960 certame c�m três pontos rlnhe, Antoninho e Acácio'. Botafogo com 20" gols. '

com o prélio de maio; perdido�, a três pontos de ,O juíz do prélio dectsêo, Defesa menos vasada :

importância, reunindo os vantagens do segundo foi! o senhor árbitro da ßotefogo com 8 gols.
quadros do Borefege F. C. colocado, sofrendo apenas L.J.D. José (Zépi) Ro;ha. Ar!i�heiros: ��nalinho,e E. C. Paraná, no cem- uma derrota, e um empate, A renda, em que pese o Peretrinha e Acéclo, todos
po do primeiro em' Barre e obtendo quatro vitórias. mau rempo, somou a quan- do Botelego com 5 gols
do Rio Cerro. � Prélio Foi o Botafogo quem mais tia de aproximadamente cada,
dos mals sensacionais, rentos marcou, porquanto Cr$ 3.000.00. Eis os jogos, efetuados
porquanto para o Botetogo sua linha atacante; assina- Os gols, pera o ßotafo pelos boteíoguenses.bestarte um empale. en lou 20 gols em seis iogos, go foram anotad�s, por
quanto pera o, 19araná, resultando bôa média, e Renatinho (3) e Tarcistof l ). TURNO: Botafogo 3
somente a vítöríe' estària com .um seldo favorável 'Para o Paraná, marcou Avai O - Botafogo 3
nas cogitações. Ao final ae 12 gols. Bruno, de penalidade ma- Agua Verde 3 - Botetogo

2 Paraná 3, :dos noventa minutos, en- Estão de parabéns os xime.
rrerenro, o B o ta f o g 0, dirigentes boiafoguenses, :Jrimeiro tempo : Botafo- RETURNO: Botafogo 5
mercê de uma atuação na pessöa de 'seu digno go 3 Paraná O, -:- Final: Avai O - Botafogo 3
simplesmente sensacíonel presidente snr. Ricardo Botafogo 4 Paraná 1. Agua Verde 1 - Botafogo
e espetacular, conseguiu Hruscnhke, que, com 4 Paraná 1.
grende vitória pelo placar muito acêrto, inteligência, Numa síntese geral, Io-
de goleada de 4 x 1. e serenidade, controlou a rem estes os números

equipe, quando no primeiro principais do campeonato
rurno. parecia'mars dificil de amadores da L.J. . da
a situação, Entretanto, "a temporede de 1960.
bôa estrela", luminou no

returno, e o bi-campeona
to almejado, foi ruidosa
mente fesrejado por tôda
"gente" de Barra do Rio

Silo Trlnéheira é urn buruco cavado no bar
ranco. Este buraco tem pequena fundura, pequena
largura e grande comprimento. Dentro dêle guarde-sé
forragem pera o gado. É isto o que você precisa:
Um lugar onde guardar a forragem que sobra no

verão, pera tratar as vacas durante o inverno. A
forragem guardada assim, chama-se silagem.

SILAGEM: Silagem é a forragem verde fermen
tada. Alguns dies depois de ensitada, a forragem
fermenta. Assim conserva-se dureure mêses .sem se

estragar, porque dentro do Silo não existe er. A
slleg ém' é um alimento suculento, barato, de bôa
Qualidade e muito apreciado peloe animais. Pode ser

dede ao gado durante o ano todo. Antes de construir
o Silo, escolha o lugar 'com cuidado. Um barrenco, '

ou lugar elto, livre de umidade é o melhor lugar.
Não havendo barranco, um terreno com pequena
caída, também serve. A terra 'escavada do buraco,
posta em roda do Silo, aumenta sua fundura. Não
esqueça de uma coisa: construa seu silo, bem pertí
nho do esrébulo, Isto facilita o trabalho, na hora de
tratar o gado. ,

TAMANHO DO SILO: O tamanho do silo
depende de dois pontos importantes:

1.) Número de vacas que você tem.
,

2.) Tempo que elas serão tratadas com silagem.
Uma vaca come até 15 quilos de silagem por dia.
Corte-se rodos os dias, uma fatia de silagem de lã
cetfmetros de largura.

CONSTRUÇÃO DO SILO: Marque com es�a
cas, no lugar escolhido, o comprimento e a largura
do silo. Estique um barbante de uma estaca até a

A,tenção Convocados da Classe de 1942! outra e marque com enxada o lugar a cavar. Corte
os lados do silo, á qrumo, até a fundura c�rta. Em

INSPEÇÃO DE SAÚDE E SELEÇÃO seguida, marque a largura calculada para a parte dePelo presente, ficam convidados os senhores
cima do silo. Cortl os lados em rampa, alé alcançaracionistas desta sociedade, a comparecerem à reu- ALTERAÇÃO DE DATA, a largura marcada; O fundo do silo lern uma pepuenanião da assembléia geral ordinária, a realizar'se
caida para a lado da boca. Abra um valo de, 40n'a séde sõcial da emprêsa, à rua Benja'min Oons-

.

Os convocados da cl�sse d�. 1942 e
.
anteriores, centímetros, ao redor do silo e a um metro de dls-tant 594, no dia 29 de outubro de 1960, às nove amda em falta com o Serviço MIlitar, reSidentes em taDcia para escoar as áquas das chuvas.horas, para deliberarem sôbre a seguinte Guaramirim, deverão apresentar-se para Inspeção de PLANTAS PARA a SILAGEM: O milho é d

ORDEM DO DIA Saúde e Seleção, de 7 a 9, ,os de Jaraguá do Sul, I planta mais usada para a silagem. Esrá no ponto_ deo
. ,- -

b J I ,de 11 a 15 e os de Corupa, de l� a 17, .tudo de en_sJlar, _quand,o a plantil ainda está verde e os graos1 .
- plscusao e arrovaçao dOd a anQo ge�a, Outubro do corrente ano, nos locaIS anterIOrmente de milho estão moles. O capim Guatemala, Venezuda,demonstraçao da

�onta .ucros e per as, encerra os
designados.

, �,C�Hla. Sõrgo, Paj:mã. Gordura, são bons paraem 30 de lUEnjh? _

e 1960,
Ih f' 1 It· I Jara o Sul, 17 de setembro de 1960. silage'm Corta-se os capim quando são novos.2° . ...,.. alça do conse o Isca e RUp en es, l!\ua/ '.

'lh'" d
'

3°. - Assuntos de iriterêsse social.
'

Ci' -- ('� MANOEL CARVALHO LOPES Melhora-se a SIlagem �e mi o � capIm" misturan
.

o

ri/� ...";
,o?... Cap Dei ã� DR para 3 partes.. de capim ou ml}ho. uma d(>

.. _sO)éI,A V I S O
:� (.,;:, "; \� mucuna, ervilha de vacas, guaodu ou outro fel)ao ..Acham-se à disposicão dos senhores acionistas, -

\ COMO ENCHER O SILO: Colha as planfas paraos documentos de que trata o art. 99, do decreto'
lei nO. 2,627. 26 de setembro ,oe 1940. ensilar, quando estiveram no ponto para silagem.

Não devem estar muilo secas Dem muito verdes,ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA M I LHOES Corfe as plantas em pedaços' de 2 a 5 centímetros
\. CONVOOAÇÃO de comprimentos. .seque bem a forragem dentro do

silo, para sair Iodo o ar. Para socar use cavalos.
bois ou mesmo pessoas. Espalhe um pouco de sal
sobre o milho picado, naehota do eocQimento do
silo para melhorar o gosto da silagem. Encha o silo,
aié um metro acima do nível do Ierreno. A forragem
murcha e baixa muito no� prim'eiros ,dias. Feche a

boca do silo com tábua. Cubra a silagem com uma'

camada de terra de 30 centíinéiro -"de grOSSQrã, de
modo Cl ficar abaulada para escor' a água, Abra o

silo na época em que a forragem escasseia e as

vacas começam a emagrecer e dar menos leite. Tire
as tábuas que fecham a boca dq silo. Tire a terra de
cima da quantidade de silagem necessária ptH3 tratar
as vacas um dia, O resto ficará coberIo. Tire do
Silo a quantidade de silagem a gastar' naquele àiél,
Fora do Silo, a silagem estré!ga logo. Dê só dois

EL I'X IR 914 ou três quilos de silagem, nos primeiros dii'Js, até o

gado acostumar. Depois. disso dê até 15 q�i1os por
dia, para cada animal. Corte todos os dIas uma

fatia de sililgem de cima p'ara"baixa, com mais on

menos 15 cc:ntfmetros de grossura.

Com essa vitória, o

Betetogo F.' C. de Barra
do Rio Cerro, sornando
três pontos perdidos, Ie
ventou o cernpeonaro de
1960. da divisão de ema

dores da Ligd Jaraguaense

Colocação final, por
oontos perdidos.

1°.) lugar, - Botafogo
F. C. (bi-campeão) - 3

o que é Silo Trincheira?

Os cumprimentos do
Correio do Povo Esporti
vo, aos "bravos", jogado
res do Borafogo F. C., e
oe parabéns à tôda direto
ria, e sociedade alvi-negra,
pelo magnifico, feito de
Bi-campeões da L.j.D. da
divisão de amadores.

Wilhelm ,I S. Notíeias MilitaresBebidas Max A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

OONVOOAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade anônima, para a as�embléia geral extra
ordinária, que deverá se realizar Di:! séde social, à

"rua Benjamin Oonstant, 954. nesta cidade, pel.as
quinze horas, do dia 29 de outubro de 19�0, a firn
de dßliberarem sôbre a seguinte ,

ORDEM DO DIA

Frut/feras r:.

Ornamentais

\

1°. - Aumento de capital p consequente alte'
ração dos estatutos assuntos sociais conforme pro
postas da diretoriöj ,

'

2°. - Outros ass u n tos d� interêsse da
spciedaàe.

.Taraguá do Sul. 20 de setembro de 1660.

Laranjei ras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci·
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,'
Camélias, Co
níferas, P(l,h:nei
ras, etc., etc.

MAX WILHELM - Diretor Presidente
NELSON LEOPOLDO IiRIES5N'- Dir. Oomercial
EDUARDO PRANCISCO WILHELM - Dir. Técnico

, 'I

::>eçàm Catálo
go Ilustrado

'ILeopoldu Seidel

COruPél

.- .

I OrQ,'ãos e Harmonios UBOHN"
-

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas
Harmonlos: 12 modelos,
especiaís pata vlagerri,
C apelas e Igrejas ;

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a ,

escolha dos IOteressados

Catalogas, Gratis
Demais in1armações
com o Representante
Geral pára os Estado�

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - ex,. ,Postal, ,3'9 - São 8,ento do Sul

,

,Estado de Santa Catarina
.

OE PEHOAS 1t11 USADO CO.
BOM RESULTADO O PCPULUl

,DEPURATIVO

ELIXI,R 914
a SIfU ATW me o 888A11S.
o Pl...,., • 8eoo. • Co"'-o..
Estocnaco. " Pulme8s. a Pel.
Produa Oore. no. Osaoa, Ileum..
aemo. Cecu�ra" Queda do Cabe
.. Aße.la,. Abortelo.

CeRa..... o m�co
• ao.e, o popular depu,."".

........90 .. orpaiaaao, �da

... coma ... 11e6r. Aprovado coo
Il1O auxiliar 110 tratemento da SI
V'LIS e REUI\IA'fISMO da me.
... orl.e•• pelo O, N S. P. ACARESC

SERVIÇ,O DE EXTENSÃO RUR.c\L

ESCRITÓRIO LOCAL DB JARAO�Á DO SUL,
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também contribuirá pare a

campanha do marechal
Lott, com 100 nomeações
para lugares de alta remu

neração principalmente te
soureiros e procuradores.

Líderes slndlcels envia- Mais de 5 mil nomeações As instituições que estão
ram um memoríel ao sr. estão prontas para ser ameaçadas de sofrer maior
lO,ão Goulart e estão feitas nas ínetttuições de sangrte são: o (APFESP
preparando outro que será Previdência, e só ainda ,antiga CAPFESP), com

envíedo ao senher Iuscell- lião foram . esstnedes de- mais de mil nomeações; o
no Kubitschek, protestendo devido à briga que está (APBTC� com 7QO; o IAPC,
centra a enxurrada de havendo. pela "divisão do com cêrea de 600; o IAPM,
nomeações pre-eleltorels bôlo", entre os srs. [usce- com aproximadamente 500,
que está, ameaçando as Iino Kubitschek, João Gou- vindo em menor escala o

insti·tuições de Previdência, lart, Osvaldo Maia Penido
I SAMDU, SAPS, IAPB,

a protexte de ampliações e os pelegos que apóiam (ARI e oujres Caixas.
dos serviços em decorrên- a chapa Lott- Iengo cada
ele. da. sençäo da. Let .qnal, querendo. ücer com. a O IPASB, apesar de
Orgânica �a I?rev. So�i.,!!,1 "p'arte do. leãq", estar fora da Lei Orgânica,

Figuram entre os que
estão aguardando nomea

ção pera tesoureiros no

IAPFESP (CAPFESP) Ve
ra Ribeiro, Miss Brasil-
1959, e Neide Aparecida,
garôta-propaganda de TV.

GETULISTAS

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


