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o. sr. J9nio Quadros ao

reporter ,de «Blnomlo»
(BH) sôbre as bombas
que e s r o u r a r ii m na

corAP e CCA,' comen-

I
I rou à respeito: .({Se que-

Fundação: '
' Diretor: Impresso na: riam subverter a ordem,

I f r a c ii s s a r a m. Mas

lÃ
r t!1r Müll e r EUGÊNIO VITOR SCHMÖCK�L, $ociecl.!uJe Gr4fica Avenida Ltdil. «bombas» mesmo êles
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Orgã.o 'de maior penetração no interior catarinense

Jânio e

as bombas

Domingo último segui- Catarina a safra prevista
ram os dois governantes era de 120 milhões de
sulinos para a capital toneladas; entretanto,

. da República, afim de segundo novos cálculos
entrevistar-se com o avalia-se a mesma em

Presidente JK e com êle apenas 80 milhões .. Espe
tratar da situação aflitiva ram os dois governantes
em . que se encontram resolver o problema
os triticultores do Rio tritíeola no sul, medíante
Grande do Sul e de Sta. a adoção de medidas
Oatarína, Sabe-se que a que assegurem 80S Ia
safra' Riograndense foi vradores patrícíoa os
prejudicada em cerca de meios para continuar a
60% de sua safra, o que .. .

provocará certamente o
sua dignIf1cante tarefa

desinteresse dos mOdes-1 da produção- do trigo
tos lavradores. Em Santa nacional.

Sta' • ,C"ata'rla'na B. GAO,u'VSTÊERRNoO ��!!��e.de�érmi�d���m�t!r9.�
" muros e passeios figura çemento . até o salão do vento, sem um pouco
J ' i ' obrigatóriamente em Bogo, em grande parte, de bom senso, sem um

Enquánto a maíoría I realizou no exercício de 13 bilhões, deverá condu- todas as rodas. A círcu. não está em condições pouco de consideração
dos Eátados da, União 1959 uma admínístração zir o nosso Estado para laçãe restrita do órgão de receber muros e à população tributária,
fecham as suas contas merecedora' da consíde- o grande destino entre oficial foi o causador passeios, diante da anor- agora já agravada com
com vultuoso déficit, o ração e do respeito de as demais unidades da principal ,da surpresa mal elevação existente substanciais aumentos de
govêrno de Santa Cata- quase todos os deputa. federação. Os prõpríos dos propríetäríos de ter- em frente a uma nova impostos de suas pro
rina; tendo à frente uni dos.:mesmo da maioria adversários .reconhecem renos urbanos, quando construção, a linha sí- priedades.
admlnístrador à altura daqueles que se encon- méritos no pulso firme em nossa última edição nuosa da rua e os ater, .

das' tradições udenístas, tram na oposição. Diante do governador, como é abordamos a matéria. A ros que os proprietários Mas nem tudo está'
encer-rou o exercício de de uma admínístração o' caso do deputado propósito nos pusemos devem realizar para perdido. O remédio exís-
1959 sem déficit,' tendo que é das mais analíza- Joaquim Braz Alves, em campo para conver- assentar a base do muro te. É,reconhecer o tre
ainda um saldo de 150 das pelos outros Estados Presidente da Assem- sar com diversos pro- e do passeio. Não vamos mendo e leviano erro

milhões de cruzeiros em e que bem demonstrá a bléia Legtslatíva, filiado prietários em diferentes falar das ruas Rio Bran- cometido e voltar atraz.

caixa, com todas as capacidade, a Inteligên- ao PTB que, numa en- I pontos da cidade e no co, Domingos da Nova, Confessar que o edital,
contas pagas. As rela- cia na condução dos trevista não teve dúvidas I tamos a indignação com Felipe Schmidt, Pastor de fáto, está exorbitante,
eões entre o governo �o it;lteresses do povo cata- 'em afirmar: «Não é pre- q�e foi recebid� a noti. Ferdinando Schlünzen, que tudo deve ser co

Estado e a Assembléia rmense, c.abe a certeza. . . era da expedição do Preso Epitácio Pessôa, meçado de novo. É o

Legíslatíva Ioram as me-: de que para o corrente CISO dizer mais nada edital. Em principio, Antonio Carlos Ferreira, remédio salvador, não só'
lhores possiveis. O gO-I exercício, o orçamento I para consagrar uma quase todos estão acór. Oel. Procópio Gomes de pela moralidade e deco-
vemador Heriberto Hülse que atinge a o,rdem dos admínístração.» des em que .deva ser Oliveira e outras, em ro administrativo do Mn-

.

feito o muro e o passeio; que a construção vai nícípío como um atendi-
entretanto, a maneira dar em verdadeiro de- mento justo a uma co

porque foi imposta essa salitre. Tornamos a re- munidade i n d i g n ada.
obrigação é que lhes petir que nada temos Vamos revogar o edital,
causa revolta. E, com contra a construção de para começar. Depois,
justa razão. Quem, com muros e passeios. São com base na própria leí
a maior isenção de ânt- necessäríoa, embelezam nv. 17 e após prévia
mo percorrer as treze a cidade, dão maior co- escolha de ruas couve

vias urbanas íncluidas modídade aos pedestres, níentes niveladas, ali
no plano de melhorias, valorizam as propríeda- nhadas e canalizadas,
haverá de constatar que des, enfim, dão aspecto escolhamos uma ou duas
nenhuma delas têm con- sadio e limpo a uma delas e expeçam-se
dições técnicas, nai cidade que pallsa do individualmente os avi

O sr, Agente do Correio quaís se �08ia em sã estágio colonial para o S08' e não utilizemos o
de JZlrõguiJ romã pÚbl.t: conscrêncía exigir a teí- 'citadino. Mas não nos edital. Afinal: não esta
que até o dia 20 do cor- tura de muros e passeios. conformamos com a Iör- mos em Brasília e os
renre mês deverão ser Quem por maís leigo na ma írresponsâvel de agir contribuintes são todos
renovados os alugueis de materte percorrer a RU8 da Prefeitura e de seus conhecidos. Vamos usar
Caixas Po�r�is e Endere- Jorge Czerniewicz (an- responsáveis, como não de mais cortezia e avisar
ços Telegréflcos.

.
tiga Abdon Batista). se conformam, os pro- cada qual de -sua obri

Acha-se ,aberto o �e�vl- constará em todo o prietários atingitlos. Te- gação. É .mais «bem». É
ço de Reglslro de Radios. I trecbo que ela não POi- riam os' mentores da mais administrativo, em

sui o indisp.ensável ali- Prefeitur(i pensado bem bora mais burocrático.
nhamento, o leito é cheio antes de expedir o refe- E, depois, explique-se�---------.............,__...:--------� A CA
de altos e baixos e a rido edital? Acreditamos aos proprietários que,� Comunicação à l�raça � amara canalização que passa que não. Não houve ve" além do muro, dentro

�
"

� Municipal por debaixo da rua é rificação prévia do vulto das normas técnicas da

� "Correio do Povo" comunica aos seus � precarissima. Da mesma das obras.- Não houve Associação Brasileira de

I
distintos assinantes e favorecedores que

01
voltará a funcionar fórma vamos encontrar responsabilidade p o r Normas Técnicas (que

agente para _a localidade de lIapocLlzinho, em
_,.

a rua Joinville, que em quem se lançou ao di· consta da l�i e a Pre-
Jaraguá do Sul, é o sr. GERiET MAERTNBR, ,S��unda-!elra proX'lma eertos trechos possui reito de expedir seme- feitura não observa,-

� a quem solicitamos confiar os anuncias dessa t relDlclar·s�-ao os t!a.ba- verdadeiros morros que Ihante edital. J� imagi- valha-me Deus) só será
� localidade ,e cobrança de assinaturas. � lhos da Çamara MUßlclpal deveriam estar removi- naram a Prefeitura e os obrigado ao passeio

I
-

-

'f
de Jaraguá QO Sul, que dos e o escoamento de senhores responsáveis. aquele que tiver guia ou

,

," A Redé.lçao ;esteve em �e�esso desde água deixa muito a d,e- quantos quilometroE! de meio.fio em frente de
----__............,.._,,--�..._.._--,.,--,---.-..- Novembro ultImo. sejar.• A Avenida MaL, ruas devem ser mura- 'sua casa. Os outros não.

---'�--Jiõõllll!"!iiii;;::------------'--- das? Já imaginaram os Os outros somente serão

URSS prep'ara doutos administradores obrigados depois
-

da
o volume de material colocação do meio-fio e

que vai ter que' ser só "depois dessa provinOVO foguete aplicado nas constru- dência e mediante aviso
O programa do PSD, ções? Já calcularam os terão o prazo de novos

vez por outra, põe a fun· importante mentores de meia pataca 6 meses para comple-
cionar um' disco de pro� quantos op6rários devem ment�r o passeio. De
paganda do Marechal- :m:NII..1J)PEH.A:N�E MOSCOU - Um cien. ser empregados em tão nada vale arrotar sabe-
Ministro - Candidato, cuja, Segundo noticias do I �'í>licado a todos 08 em. tista russo declarou qõe curto espaço de tempo? doria administrativa. A
melodia nãó deixa de ser Rio, a direção" da Rêde pregadores, de vez que o novo foguete soviético Já calcularam quantos falha é flagrante demais.
umêl bonita peça sertaneja; Ferroviária Federal �vai I �e constatou que as será especialmente impor- sacos de cimento, tijol�s, O edital ai está para
�ntretant{), a letra é um ·firmar convênio com' a iniciativas, quando sob tante

-

para os vôos a ou- cal. areia e ferro vão contemplação de todos.
desastre. Candidato' duro LB�, no se:t:lt�do de s,ßr o manto pú�lic?, perdem tros planetas do sistema ser trabalhado.s em ape- Um verdadeiro, fiasco
por natureza de oficio é ret�da e dJretamente as suas fmalldades e solar. nas cinco mêses? Já administrativo. ,Um aten
duro no próprio nome, aplIca!1a pela Emprêsà\. quem menos recebe em I Anatoly Dorodnitzin, da reparQram no Almoxari- tado no bom estilo de
que nãl) rima com «ott» na prestação de serviços\ assistênQia é o próprio Academia Soviética de fado da Prefeitura a irresp,onsáveis em mate,
nenhum. Desesperados, sociais, uma parcela de trabalhador . .os empre- Ciêndas, diz que "as rea- 'existê'ncia de milhares. ria de administração.
rimaram «forte» com «loft»,· sua.çontribuição para a

\

gadores, no próprio local Jizações com respeito ao.s, dê tubos de cimento que Sabe-se antecipadamente
assassinando com a pró- �BA, que ,

) ascende t..' conhecendo as neces- fogueIes na URSS perml- neces6áriamente .vão ter que da fórma como está,
pria espada a veia poética I anu�lmente a setenta s�dades de seus empre- lem.�já .efetua! al!1'plas e�- que ser enterr8dos para nada poderá estar, feito
do's brasileiros. O·candi- milhões de, cruzeiros .. A gtl\dos, poderão fornecer perlenclas Cientificas no a conclusão d'as obras até 18 de Maio de 1960.
dato é duro até com notícia não é de causar mellbor assistênc.ia àque- espaço".

.

dos proprietárips? Acre- Nem os proprietários po·música. Com súa verve admiração,' mesmo por- les\' que -são os forjado- I ditamos que 'não. E as derão cumprir a exaru·
só para Ministro serve.' que até agora aquele. res da riqueza nacional, pedras de meio·fio? E xula exigência, nem a
"'--- órgão têm sido . inope- alian;a ao capital de seus Jaragua�nse! os milhões de cruzeiros MuniCipalidade terá os

A r�nte na �aiol'.ia das patrõ\es. A questão esta- que serão desembolsados reoursos necessários'

V i s O c�d�des do mterIOr bra- v� enD começar. O go- Quem dá aos pobres, em tão curto espaço de para fazer frente a tantos
s11611'0, de onde se ca- verno ,reconhecendo a empresta a DEUS. tempo? Não houve, ao gastos. Vamos faz,er um
nalizam verdadeiras for- sua inçompetência, nada I Seja tambem sócio menos, o minimo de cui- cálculo da gafe .cometida
tunas e nada s� devolVß ,perder� em passar esse da. AJAN, e procure dado na elaboração e voltar atraz, Nós esta-
no campo asststencial encargo� 808 emprega- encaminhar á mesma, dessa obrigação imposta remos aqui para aplau
soc�a�. O q'!l� va�e ,com-o dores, �,ue certamente todo pedinte que en- aos contribuintes. Não dir,' pela repàração" do
noticia é o mimo dess3 saberão \

conduzir a contrar em busca de se resguardou a popula- irrefletido áto,' com a.
modalidade, que d.entro assistêncila ao seu alto cll.ridade pública. ção proprietária. Teve·se 8inc�ridâde que nos ca-
em pouco terá de ser sentido hu\manitáriO, em vista a louca mania rac\eriza. '

\

Brízzela e Hülse Rio INFORMA

O. Depart. .dos
Correios e

Telegrafos

O DJI. Walçlemiro M:3-
zurechen avisa a SUéJ dis
tinta 'c'lientela que estará
ausente de' 12 a öl de
laneiro de 1960, reinician
do a sua clínica' no mês
de Fevereiro.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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I�:'OCI,a.
tolas & Richard

Civil Edital n. 4.776, df;' 5-1·60
Marino Verdi Lenzi e

Edna Tavares

Declaração Registro
Jaraguá

II

C8HHflO DO. POVO" , ,

Pela presente eu Henri
que Oestreích, brasileiro,
casado, lavrador, declaro
que nada' tenho a alegar
centra a sra. da. Frenclsca
RadoU, esposa do sr. Ge
raldo Radoll, sendo que
tenho retende senhora na
conta de mulher honesta.
Para a devida clareza,

firmo a presente, podendo
o sr. Radoll fazer des ra
o uso que lhe convier.

Jaraguá do Sul, '21 de
dezembro de t 959.

HENRIQUB OBSTRBICH

Aurea Müller Grubba, Oficial
do R e gis t r o Civil do
I". Distrito da Comarca Ja- Ele, brasileiro, solteiro,
raguá do Sul, Estado de comerciário, domicíliado !..----

S C
.

B I e residente nesta cidade,anta atanna, rasi.
â rua Presidente Epitâcio

I

faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os Pessôa, filho de Verdi

documentos exigidos pela lei Francisco Lenzi e de

afim de se habilitarem para
Guílhermína P e r e i r. a

casar-se: Lenzi.. . .

. Ela, brasíleíra, solteira,Edítaln ..4.774, de 4'1·60 doméstica, domiciliada e
José �moA

Krause e residente em São Fran
Oracelí ,�n�s Oechsl.er cisco do Sul, filha de
Ele, brasIleIro! �?ltelro, João Samy Tavares e de
est?fador, domlclh!ld� e Eugenia Budal Tavares.resídente neste distrito, "

em Ilha <!_a Figueira, fi-o Edital n. 4.777 de '5.1-60
lho de Joao Krause e de .

'
.

Irmgard Zabel. R�moldo .

Welss e.
.

Ela, brasileira, solteíra; MarIa Pereira da Mata

industriária, domícílíada Ele, brasileiro, solteiro,
e residente neste dís- operário, domiciliado e

trito, em Ilha da Figuei- residente neste distrito,
ra, filha de Sebaldo á Estrada Ribeirão Mo
Oechsler e de Maria lha, filho de Henrique
O. de Souza Oechsler. Weiss e de Elsa Weiss.

Edital·n. 4.775; de 5-1.60 Ela, brasileira, solteira,
Rolf Krueger e doméstica, domiciliada e

Ingeburg Zils residente Deste distrito,
Ele, brasileiro, solteiro, ä Estrada Ribeirão Molha,
lavrador, domiciliado e filha de Luiz Procópio
residente 'neste dísrríto, da Maia e de Maria Pe
em Rio Cerro, filho de reíra da Maia.
Gustavo Krueger e de
Elisabeth Krueger.
Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
� "llIDl<01'lIl1 P>IDlIll n em Rio Cerro, filha de
I..))cm & l\Jl� 'UI! Leopoldo Zils e de EU-
________

. sabeth Zils.

Nossa' Apresentação

(Fundação: flrtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
'ICorreio do Povo" Ltda.

- 1960 -

Diretor: ,

Eugênio Vitor Schmöckel

CobralJça:
Bruno Henn

"Jaraguá Social" é uma seção que nasce hoje,
pera ser apresentada semanalmente. Como o nome

bem' indica, será uma coluna. cledicada a focalizar
aspectos da vida social desta progreeslsta cidade,
vista a nosso modo e lógico.

I

Portanto, a partir desta data, estaremos fazendo
o possivel para levarmos até vocês esta, pequena
colaboração para melhor divulg.at nossas atlvidades
sociais. Tudo, ligado ao mundanismo de Iaragué do
Sul, estará registrado aqui, e desde já esperemos
contar com o apôío de rodos.

Aceitem pois, prezados lelreres, nesta primeira
apresentação, as nösaas cordiais saudações ..

Concêl'to da Sociedade Cultura Artlstica

. Impressão:
Soe. Gráfica venida Ltda.

Impressor:
.

,Odilon Motta

Composição:
fldemar Grimm

. RudlbeÍ;t Burchardt
flnt'onio Molheiras

I ASSIN:;'URA: '

f\nual • • • • CrS 120,00
.

Semestral.'. • CrS 70,00
.

ANÚNCIOS: ,

j
Mediante contrato e a

tabela em vigôr
'

����UI��L
. CONTÉM

. EXCELENTES'
ELE.':�TOs TORICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
. e Vanadato de s ó d Í o

Tonlco dos convaJesllentes
TonÍco dos desnutridos

Embora já tenha passado algumas eemanes
após a apresentação, apenas como uma nora devéras
importante para a coluna, vamos registrar o que foi
a magnifica noitada- de arte que nos ofereceu a

Sociedade Cultura Artístice, dia 5 de Dezembeo últi
mo, nos arlstocrãtlcos salões do C. Atlético Baependí.

A magnif,ica apresentação marcou o reinício
das atividades da orquestra sinfônica da referida
Sociedade pois, apezar da mesma já contar � anos

de exisrência, no ano findo não poude se epresenter
devids a ausência de alguns de seus partletparates.

Volta agora a brindar seus inúmeros admirado
res com tôda vontade de realmente se impor" não
somente no cenário artistico da região, como no de
todo o Estado. E é justamente êsse Q nosso desejo.

Fazemos votos de feliz progresso aos .seus
musicistas, Realrr.ente uma plêiade de Iaraguaeuses
dispostos a elevar mais alto o bom nome da tute
em Jaraguá.

Os salões do Clube Baependi foram pequenos
para contar tantas pessoas..Notamos que, o elevado
número de pessoas que presrigiou o acontecimento,
ficou satisfeito, chegando mesmo a aplaudir em pé,
demoradamente, no final da apresentação. A "reentre'
foi um sucesso absoluto,

Vamos agora apresentar aos leitores a relação
dos componentes da orquestra: Violinos - Pranclsco
Fischer (Maestro), Peraando Springmann, Gerherd
Harnack, Sra. Inge Hasse, João S. Amaral, Ernesto!
Reimer, Willy WeiDlLierl, George Banstein e Guido
Fischer.. , Violoncelo - Emilio Silva. Harmonio - Sra.
Vara Fischer Springmann. Piano - Sra. Adelia Fischer.
Flauta - Romeu BIJstoS. Piston - Joaquim Piazera.
Clarinete - Werner Voigt. Trombone - Pedro Donini.
Contra Baixo de Cordas - Germano Beitschem.

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

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

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e leca
lídadesdo Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina. Os Pálidos, Depauperados,

Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to-

. niiicação geral do orga
nismo com o

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

Edital n. 4.778, de 5-1·60
Iríneu Laffin e

Leonilda Schiochet

Sendo a primeira apresentaçöo desta coluna, é
fato que não se 'Pode fazer uma crônica completa.
Contudo, os leitores ficam avisados: estamos pre
parando um sér'ie de novidades, que serão verdadei
ras "bombas". principalmente o que a Loise tem
para contar. Af.luardem!

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio Cerro, filho de
AlvÍD Laffin e de Irma
Laítín,'
Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, á
Rua Rio Branco, filha de
Paulo Schiochet e de

A sra. Frieda -Líer- A sra. Linda Maria Otilia Demarchi Schio-
mann, esposa do sr. Zez, residente em Bstra- ehet-,
Ervino Líermann, em, da Schroeder. �dital n 4779 de 11-1.50
Joinville.

.

O ,jovem Sebastião, José Baptísta da Silva e
A sra. Amanda Bau- fIlh,! do s�. Augusto To-

M
.

01' d C
.

tt
mann, esposa do sr. melm,. resídente em Ita- E81r1ab I�l � amPIltg� o

Bertoldo Baumann, resí- pocuzmho. e,
.

rasr elro! �? erro,

dente em Três Rios do Dia 21 mo�orlsta, domICIlIado .e
Norte. A sra. Hilda Schmidt, r�slde.nte em �uaraml'Fazem �nos amanhã
A srta. E deI tr ud e s Rech, esposa do sr. r}m, filho. de Vita Bap.A snrta. Amazilda, Lange, em Itapocuzinho. Rodolfo Rech.' üst� da SIlva. e de MarIa

filha do sr. João Lucio
D' 22 I AlCIdes

da SIlva.
da Costa, alto industrial Dia 19

. OI:r. Levinos Spengler, Ela, b�asi1eira,. �o!teira,
e� ltafr��u�ft�o.Elfri.da, IuzOZI'. sr. Alfonso NICO-I dentista, residente em do�éstlCa, domlcIl�ada e

I Curitiba residente nesta CIdade,
espo�a do. sr. Alvmo O jovem Agostinho, A sr� Ana Schmidt â rua CeI. Procópio Go- - x 000 x -

Hadbch, resld,ente em filho do sr. Emílio Nico- esposa 'do sr. Lindolf� mes �e Oliveira, fil�a de I .Bons bail�� nos oferecetl o CI�be Atlélico Bae·
Estrada Ita..po�u. Iuzzi. Schmidt Ferdmando Camplgotto pendi por OCíãSJaO das festas de fIrn de ano. O de
A st:ta. MarIa de Lour- O sr. G u i I h e r m e A srta. Auridia Te- e de Santina Campigotto. �atal estev� ótimo e o "reveilloo" de São Silvestre

des, filha do �r. Pedro Scbmidt, industrial nesta cilla, filha do sr. Vitório amda melhor.
Rengel, nesta CIdade. cidade Editid n. 4.780, de 12.1-60
O sr. Waldir Araújo, '. Tecilla, residente. em

proprietário do Expresso .

A srta. MarIlda Suely, Barra do Rio Cerró.

Jaraguaense.
' fII�a do sr. Alvaro

O sr. João ADtQDio Stmghen. •

Teixeira Guarda Nacio- A sra. Laurita, esposa Procura-se
nal da Malâria residente do sr. José Hilbert, re-
em JoiDville.

' .

sidente em Garibaldi.

Dia 18 Dia 20 /

O s r. J a c obA. O jovem Santos Toma-
Emmendoerfer. seIli, filho do sr. Inácio
A srta. Kreseldis, filha Tomasélli.

.

do sr. .A:lvino Hadlich,
. O sr. Hl'lárI'o Bresidente em Estrada. .

ona,

Itapocú.. reSIdente nesta Cidade.

() sr. João" Carlos

I'
O menino Sebastião,

Stein, residente nesta filho do sr. Hilário Bona;
cidade. c.. nesta cidade.

Orglo de maior penetraçlo
no Interior do nordéste

catarinense.

S O C'I A I S

Aniversários
-�

Fazem anos hoje
O sr. Alvino Lemke,

r�sidente em Rio da Luz
Vitória. Flashes

E' só por hoje. Amanhã (se não chover), esta
'remos juntamente com O. C�ntro Excursionista, visi
tando Piçarras. Depois contaremos. Enquanto isso,
iremos ver, ouvir e anotar. Qbrigado a todos e não
se esqueçam: próxfma �djção. - novidades e mais
novidades .•.

- x 000 x -

David Meier e

Frieda Eissler
. Falando em festas de fim· de ano, o Clube

Baependi' foi palco de três belíssimas formaturas,
uma das c4uais com a presença do Seüador Catari
nense Iriil'eu Bornhausen. Festas realmente bonistas.
Tocante o encontro de pais, filhos e mestres. Uns
felizes por galgar mais um degrau na vida, outros
mais fe'fizes ainda por ver seus esforços coroados
de êxito. Colação de grau é uni eccontro de telici-
dades 'jamais esquecido.

.

Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, domiciliado
e residente nesta cidade,
á rua D. Pedro II, filho
de Alfredo·Meier e de
Hulda Meier.
Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, â
rua Abdon Batista, filha
de Adolfo Eissler e de
Helena Zíemann Eissler.

M o ç a s para serviços
domésticos em São Paulo.
Ordenado a partir de Cr$.
5..000,00. Ha também óri
mas colocações para ca
sais até com filhos.
Infôrmaçóes com o snr.

RUDI BRUNS.
As vagas são ilimitadas;

as colocações estão a car
go de uma agencia de
empregadas.

- x 000 x -

Dois enlaces matrimoniais marcaram vivamente
o ca'lendário social jaraguaense ao se findar 1959.

Joanira Haffermann - Rolli Bruch e Lucinda
CH'naco (da Sociedade Joinvillense) - O a I m o D i r
GI'Jedes Piazera.

,

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos,mandei
passar o presente edital qlle

mF==i!i!!!i;a!!!l�.E!!EI; !--=l F. " '=1 !i!I!5!!=-=-..cm===iI!EiI ==111 será publicado pela impren-

I '. I sa e em cartório onde será

I .JlJlro. MI1lllrtHo lffiarrdo �e AleVe�O i ���".:���:o��·i��
I ' II, .IH'.G••� II I ��R�'::�%���lGRUB13A
I

Com escritório, nésta cidade à Av. Marechal DeOdorOl1
.

da Fo.nseca nO. i22,,' p.ara melhor 'servir seus clientes',
���

I
Cure seus males e

po.u,pe'
seu

mantêm estreito interc�rpbio judiciário' com O'S Escritórios bom dinheiro compralado n8

de Advogacia DR. HERCILIO .ALEXANDRE DA LUZ, FARMAGIA
'

NOVA
I com séde' em 'Joinville e São Francisco do Sul,;( está em I de ROBERTO M. 'HOBST

I' condições de, 'também, aceitar causas p�ra aquelas Co- lIi:o�: :::��eed�f::!��r :������:
..

. marcas, sem maiores onus para seus constituintes.' III gos à preços vlmtajosos
,

m .
_

.

".'. I Rua Mal. Deodoro' 3 \. Jaraguá
ii�l;sal�1!1!!!1!E!!!I!!iIl;!iiiiii5!i":"'l!E!ili��=EEl_!�!m:;=I!!ii!i!5-F!i!!l!i!!!!!!li_IS!IEIES ��_.v'� !;!;;.__=__=ii õiiiiii iiiiiiii�

- X 000 x-

Dr. ferDando ,n. ipringmann
. CIRÚRGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

. Diagn4stico PracDce do Cancer nas ',senhoras

C on s u li 6 r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·1� e das 15-18 horas. - Fone, 384..

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Oónseguíndo alijar do
Oampeonato Brasileiro,
os Paranaenses, repetem
agora os Oatarínenses a

façanha, acabando com

a alegria dos Gauchos,
derrotando-os em FIo
ríanõpolís por 4 a 2 e

"

em Porto Alegre por
2 a O.

, Detalhes do jogo em PôrlQ Alegre' I
,

Local: Estádio olímPi-1Cascudo��e;:e. Grêmio de Porto
110 Agua Verde

'I'empo t Bom O popular arqueiro do
iiiIIIJ • I _

�:���� ��$c�!i����� O. A� Baependí, Oascudo, :f�::::;:::;;:;:::::::::::;:::;--::;:::=�::::::::;::::::::::�:::=:::::::::::::::::::::,:::::::::::::::::�
Teixeirinha aOS 20 mí> considerado, atualmente 1.:111 TIl\IT»o !E1D>lltr. IHr W � 1TYJFIMT � �TN'::1.,:1nutos da etapa inicial;

o melhor da posição em J.JJJll� � \L ll}\,81.1U !Vll.8U�
, J a r a g u á, surpreendeuIdesio, caído c{)ns�gue todos os desportistas,

ii MIBD�C::;O �.i.RU.RG.A.O ii

qe�tregar paTra. G:a!ebgo desligando-se do tradi- .:r..:! Formado pelas Faculdades' de Medicina das Univer- ,III." serv�.a_ elxeUlD acionaI Baependi paracom preCIsa0. Aos 30· Cl
:: sidades de Colónia. (Alemanha) e Pôrto Alel!re "

minutos da lase final, lDgressar
no ube Agua li � il

Nilo passa por Osvaldo
Verde de Estrada Nova. !! CI�UROIA - /SBNHORAS PARTOS - CRIANÇAS B ii

e entrega para Teixeiri- .

Desconhecemos os mo· ii CLINICA QERAL, !!
nha em ótimas condicões talsV�S

.

qu� o levaram a EI ii

I d
. SIm agIl' ii Longa prátiea em Hospitais Europeus ii Dr. Francisco Antonio Piccionee evan o este, o marca- ,

.

iiil C I' :.5.1:.dor para 2 a O. -x- onsu torio e residência: :M[�JDJICO

Formação das equi- Divulgando e anun- U Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406
"

. i'l' Oirurgia Geral de' adultos e criança" Cli-

pes (RIO GRANDE DO ciando oaacontecimentos li '
. i. nica Geral - Partos - Operações -

SUL -:- Suli, Augusto, esportivos de Jaraguá, !l CONSULTAS: ir Moléstias de Senhoras e Homens.

OsvaldQ e Jari; Oléo e «o o r r e i o do P o vO», ii Pela manhã: das 8 1 /2 ás 11 horas ii Especialis.a em doenças de crianças
,Oanário; João Borges, secção de Esportes, con- ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2' horas ii

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

ILeIo, 'Negrito, Naninho tribui para o engrande- :, li (Clara, Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

depois Mauro e Zé cimento do Es p o r t e II Atende chamados tambem à Noite ii JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.' , ,

Francisco. SELECIONA- Jaraguaense. �::::::��====:".:::::=:::::=::::=::;::::=::=:::=:::::::::=::::::=::::::=::::Jj II�R lU JPA - SAN�!,,- CAlrAK](NA li

__ Por HOFB SAlDE

Em prosseguimento ao
'I'orneío Presidente Eu
gênio Vitor Sehmõckel,
tivemos domingo último
os seguintes jogos, que
compuseram a primeira
rodada do returno:
Em Barra do Ribeirão

Grande - S. C. Estrela 3
x S. C. Paraná 2,
,
Na Estrada Nova - 5.) Donini, do Agua

,

Botaíogo F. C. 8 x Olube Verde; Oélio, do Paraná;
Agua Verde O. Darei, do Agua Verde;
Oom a realização des- Vaíérío, do Estrela; Fi·

o tes jogos ficou sendo a délís, do Paraná; Grimm,
seguinte a classificação: do Agua Verde; Ivo, do

1.) Betalogo F. C., lider Estrela; Fidélis, do Agua
absoluto, com O p, p. Verde; Krueger, do Bo-

2.) S. C. Estrela - 2 p. p. taíogo, todos com 1

3.) S. C. Paraná - 6 p. P-] tento.
4.) Clube Agua Verde - Próxima rodada,8 p. p. amanhã

A rtilheiros I
Presentemente são os

Na Es t r a d à N o va:

seguintes 'os artilheiros
Clube Agua Verde x

deste certame:
S. C. Estrela.

1.) Dalmo, do Estrela Em Barra do Rio Ger-
e Acácio, do Botetogo r.o: Botafogo F.O. x S.O.
com 5 tentos cada. Paraná.

2.) Antoninho, do Bo
taíogo, com 4 tentos.

3.) Virgílio, do Paraná;
Nique, do Estrela com 3
tentos cada.

4.) Getulio, do Agua
Verde; Gervasio, do Es
trela com 2 tentos cada.

Campeonato JUVENIL
A Liga Jaraguaense I em mãos a tabéla com

de Desportos regulamen- pleta do aludido cam

tou e está patrocínando I peonato, eí-Ia :

um campeonato entre os .

.

_

juvenis de nossos times, Dia 17/1, amanha
Para o referido oam- Baependí x Estrela

peonato inscreveram-se: D. Pedro x Seleto
C. A, Baependi, S. C.

/Estrela, . S. D. Dom Pedro Dia 24 1

II· e Seleto, E. C. E!?trela
Domingo último tive- Seleto

mos o Torneio Inicio do
referido campeonato,
realizado no campo do
O. A. Baependí, sendo
campeão o esquadrão do
D. Pedro de Oorupá.
Todas as 4 equipes

cumpriram desempenhos
magnificos o que bem
garantiu o sucesso do
campeonato.
Por gentileza especial

do sr. Lauro Braga, pre
sidente da Oomissão
Técnica da L.J.D., temos

x D, Pedro
Baependíx

Dia 31/1
Estrela
Baependí
Dia 7/2
Estrela
Seleto

x Seleto
D, Pedrox

x Baependí
D. Pedrox

Dia 14/2
D. Pedro
Baependí
Dia 21/2
Seleto
D. Pedro

x' Estrela
Seletox

Estrela
x Baependí
x

OS BARRIGA,VERDES, estão brilhando
DO OATARINENSE
Gainéte, Roberto, Ivo e

Antoninho; Zilton e

Nélinho; Galego, depois
Nilo,' Teixeirinha, Idésío,
Valério e Almerindo.
Juiz: Alberto da Gama

Maleher com bom tra
balho,

€1::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::··:::::::::;:::::::::;:::::::::::::::::\l

II Dr, GUi�o· f�rnan�o fi����r �
ii ii
li Cirurgião Dentista II
II Il
ii I!
u Clínica - Cirurgia - Prótese Raios X li

li . ii
II Estará atendendo nesta cidade à partir de !I
ii FEVEREIRO com clínica diurna e noturna ii
�!......_ ......_ _._..._ _ ....__ •__._. ..._ .._ ... ...._..).1
.•........_.-.J __ _ _ __..__._,-_. :'f!'/

Vá conhecer de perto o novíssimo

CLIMAX
VIT@)RIA 1960
���

o orgulho da indústria nacional

- policolorido

• o maior congelador existente, onde cabe um lei'õo

ou um peru, inteires (32.20:> cm3) !

• Ampla gaveia plástica (' Quick Freezer") para o

rápido conqe.cmento de carnes e peixes.

• Possante e silencioso compressor P,91, econômico e

de alto rendimento, lobricado sob I i c e n ç a da

Tecumseh Products CO. CU. S. A)

o mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica!

LOIHAR SONNENHOHL
Av.Marech=tl Deodoro da Fonseca, 84/88

JARAGUÁ DO SUL

� .a.._I �1
I
Dr. Waldemiro Mazureehen

(:;ASA DE SAUDE
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
Parto!' . Diatherrnsa Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizaçäo

- Ráios Intra-vermelhos e azuis.

Associaç.ão Rural de Jaraguá do Sul
Edital de Convocação

ASSBMBLEIA GERAL ORDINÁ.RIA

Pelo presente ficam convidados os senhores
associados desta Assocíacäo para comparecerem à
Assembléia Geral Ordinária, a reallzer-ee na séde
social, ao lado da Prefeitura Municipal, às 9 horas
do dia 14 de Fevereiro de 1960, afim de deliberar,
em 1 a. convocação sôbre a seguinte ordem do dia:

a - Tomar conhecimento do relatório do Presidente'
b - Discutir e votar o parecer da Comissão Fiscai

sôbre o ßalanço, contas e atas do exercício
anterior;

c - Assuntos da classe, ou da Associação.
Não havendo número, realizer-se-é ii assembléia

geral ordinária, em 2a. convocação, no mesmo local,
no dia 28 de fevereiro de 1960, funcionando com

qualquer número de associados presentes, com início
às 9 horas. '

Pelo comparecimento, desde já agradece
A DIRETORIA

Ieraguä do Sul, 11 de janeiro de 1960.

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL - 1°. Secretário
Visto: ALBANO KANZLBR - Presidente

•

•

Edital de citação de herdeiro
ausente

O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito da Comarca de leragué do Sul, Estado
de Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

I FAZ SABER a todos os que o presente edital
de citação, ,com o prazo de quarenta e cinco (45)
dias virem ou dêle conhecimento tiverem ou ínreres-
ser possa, que estando procedendo-se, nêsre Juízo,
ao arrolamento dos bens deixados por falecimento
de ERICH MARQUARTD, no qual figure o herdeiro
neto HARIBERTO MARQUARDT, filho de Harry
Merquardr e Waleska Heusler Marquardt, como au

sente, residindo em lugar incerto e não sabido, pelo
presente edital, chama e cita ao representante legal
do mencionado herdeiro neto, menor HARIBERTO

I MARQUARDT, para no prazo de 45 dias, contados
da publicação' dêste . no "Diário da Justiça", se fazer
representar' ou comparecer nêste Juízo, pera falar aos
têrmos do dito arrolamento, sôb as penas da Lei.
E, para que chegue à notícia ao conhecimento de
todos, passou-sé o presente edital, que será afixado
às portas do Forum, no lugar de costume e publica
do no jornal local "Correio do Povo" e DO "Diário
da Justiça".

Dado e passado nesta cidade de Jdraguá do
Sul, aos nove días do mês de Dezembro do ano' de
mil novecentos e cinquenta 'e nove. Eu, Amadeu
Mahfud, Escrivão, o subscreví. (a) Ayres Gama'
Ferreira de Mello - Juiz de Direito.
A presente cópia, confere com o original; 'dou fé.

Ieraguã do Sul, 9 de dezembro de 1959.
O Escrivão - AmiJJeu MabfuJ

•

MÄGROS,

tindicade
nOÍJ eaoos de
fraqueza; paU·
d�. magrea a

fastio.
Em BUli ·fÓI"

mula e D t r Il Da

ValladAw de
86dio, Licitina, GL;eroIoafatolt
PePllina, DOZ de Cola. etc, de

ação pronta e eficaz DOS !:aSOS

de fra'queR e neurastenias, Van;;.
.

"cliôl é indicl1do para homene. mu..
Iherea e crianças, sendo sua fór
mula licenciada pela Ssü�e 'Pila
blica.

-

,
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orrelo, o. ovo manill!llo ,dai elaul!l Pfodulotiß
'Skandal in Volta Redonda �rhnm·Museum

In Kassel
Precisamos tanto de vergonha e de verdade

como precisaxnos de feijão
rONTINUA tendo repercusäo, espe

Am 4., Januar wurde in \U cíalrnente na imprensa do interior

Anwesenheit des Hessi- do país o Manifesto dirigido à Nação
sehen Kulturministers an- pelo Conselho Superior das Classes
leeaalich der 175. Feburts- Produtoras, no qual êsse orgão con

tages von Jakob Grimm dena a intervenção estatal, tumultuária
in Kassel ein Brueder- e injusta, na economia privada, a

Grimm-Museum erceffnet. qual tem sido, em última análise alta
Es will an der Staette, mente prejudicial dOS legítimos lnte

wo die Bebruander der rêeses da povo, não apresentando ne

deutschen Sprachwissen- nhum benefício.
schaít und Wiederentde
cker des deutschen Volks·
maerchen neber zwei
Jahrzehnte wirkten, in
wecheseinden Ausstelun
gen einen Einblick in
den Lebens - und Schaf
fenskreis d e r Brueder
Grimm geben. Zur Ein
richtung des Museums
haben Spenden zahlrei
cher Kinder aus aller
Welt beigetragen.

RIO - In VoUa Re
donda herrscht grasse
Unruhe, und die Bevosl
kerung, ganz besonders
die stadtischen Beamten,
beabsichtigen, den Pras
fekten Gesar Lemos zu

lynchen. Die Beamten
bekommen seit sechs

•
M'onaten ihre Gehaelter
nicht, und als sie protes
tierten, flueohtete der
Praefekt in einem Kran
kenwagen aus der Stadt,
nahm aber 5 Millionen
Cruzeiros der Prsefektur
mit. Es wird berichtet,
dass die Prreíektur hohe
Summen einnahm, aber
nichts leistete. So z. B.
fanden in dem staedti
sehen Gymnasium keine
Pruefungen statt, weil die

Lehrer ihre Gehaelter
nicht bekommen. Ferner
wird erzaehlt dass der
Praefekt, als, er gewaehlt
wurde ein armer Man
war, der nichts anderes
als Schulden hatte. Heute
bezitzt er, wie behauptet
wird, zahlreiche Haeuser
und Apartements, mehr
ere Autos, ein grosses
Landgut und eine Omni
busgesellsehaft. S o v i e I
man- erfuhr, wandte sich
der Praefekt an den Jus
tizminister und ersuchte
diesen um Schutz. In
Volta Redonda wurden
das Geöaeude der Prae
fektur und das Haus des
Praefekten von der Poli-
zeischarf bewacht.

Unruhen in Friedland nahm 1960
Sicht Paraná: insgesamt ueber

Baumwohll-Ernle
aussichten
RIO - Fachkreise

aeussern die
, Meinung,

dass die Gesamternte an

Baumwolle im Staat São
Paulo in diesem Land
wirtschaftsjahre vielleicht
eine Menge von 200,000,00
Kilo Rohbaumwolle aus

machen wird. Gutes Saat
gut, guellstige Witterung
und bessere Bodenbear'
beitung sollen dies gute
Result.at zustande brin-

25.000 Deutsche aufCURITIBA - Wie aus

Ponta Grossa gemeldet
wird, steht die Stadt kurz BONN - Wie ein Teil
vor dem Zusammenbruch der Presse berichtet, ist
der Elektrizitaetversorg- die Gesamtzahl der im
ung. \ Die Stromgesell- Jahre 1959 im Grenz
schaft Oía. Prada de Ele- durchgangslager Fried
tricidade kann schon seit land registrierten Deut
einigen Jahren die Stadt sehen gegenuebar 1958
nicht mehr zur Zufrie- um mehr als 100.000 zu
denheit bedienen, was rueckgsgangen. 1959 ka
sich insbesonders auf die men 25.357 P e r s o n e n
Industrie unguenstig aus- ueber Friedland in die
wirkt. Eine aHgemeine Bundesrepublik 1958 wa
Unruhe macht sich bereits ren es 127.050.
bemerkbar. DiG Polizei Unter den 1959 régia
ist b e r 9 i t sauf erste triertsn Deutschen befin
Alarmstuf� gestellt, um den sich 16084 Aussiedler
irgendwelch Ruhestcer- aus den unter polnische
ungen zu unterbinden, Verwaltung stehenden
wenn es soweit kommen deutschen Ostgebieten.
sollte. 1958 waren es noch ....

120.757. 'Aus der Sowje- _

tunion kehrten 1959 ins
gesamt 5.557 Deutsche
zurueck.

----------------�

. Steigende Flaecht-
Iingszahl
BON N - Wie das

F I h G Id h'B'und�svertrie�nenmi- a sc e e sc eine
.

nisterium mitteilt, ist die
Zahl der Fluechtlingé aus I S: PAULO - .ln Belo

der Sowjetzone wieder auf Horízonre lae�f( em Pr.?
ueber zweitausend wcech-j

zess gl'gen eme aus Sao

entlich gestiegen. In der P.aulp gekommene Dame,
Woche vom 26. Dezember dIe nur. zu den Zweck

1959 bis 1. Januar 1960 nach Mmas gekommen
b e,a n t r a g t e n in den war, �m gefael�cbte 500

Durchgangs lágern Ber-, Cruze.lros noten 10 Umlauf

lin, Uelzen und Giessen zu brmgen.
insgesamt 2.105 Beohner
dér Sowjetzone die �ot
aufnahme� In der Woche
vorher waren 1.376
Fluechtlinge in die Bun·
desrepublik gekommen.

PORTO ALEGRE.
Eine Hitzwelle ging jetzt
ueber die Stàdt hin. Das
Thermometer stieg bereits
auf 35 Grad im Schatten.
Verschiedene Faelle von

Sonnenstich mussten be:'
handelt· werden. '

M�DlKAMENTE UND. PARFÜMER!�N
Das Symbol der Rechtschaffenheit, d�s
Vertrauens und· der Dienstbarkeit, die .sie

II am besten zu den geringaten Preisen bedient.

=-=-='-===�

�lÃO temos, nunca tivemos uma po
!� lülce de abastecimento, sendo êsre
mais um dos problemas sérios que se

eternizam neste país de problemas à
espera de solução.

]EFETIVAMENTE, afora providências
inoperantes e medidas francamen

te demagógicas, umas ingênuas e ri
dículas, outras, que crescem de volume
no atual momento eleitoral em que,
pràticamente, deixa de funcionar a

máquina administrativa para edtrar em

funcionamento a máquina eleitoral dà
sucessão - nada rem sido feito.

�TA tenlativa - frustrada, porque a
J..� massa é menos obtusa do' que
pensem alguns dos cidadãos que se

repimpam nas sinecuras oficiais - de
desviar para emprêses a responsabllt-

!Em��]fa

pareca Il
lllDlCTnve� o o o

dades dos êrros praticados e suas

graves conseqüências, ordenam-se me
didas de polícia arbitrárias ou violen
tas, que somente fazem agravar as

crises e aumentar as filas .que o povo
já batizou de "metas de JK".

{

�lÃO vivemos mais num tempo em

!'1J que problemas possarn ser resol
vidos a pala de cavalo ou poder de
chanfalho, como ocorreu na era colo
nial e na orlmeíra década republicana.
E intervenções em ernprêses privadas;
ingerência em organizações particula
res, não solucionam questões que
foram criadas única e exclusívarnente
pela imprevidência, pela ignorância,
pela desonestidade, pela má fé.

.
-

1Q)OBRE de nós se não fôra a inicia
l[ tlva privada. Pobre do povo se

não fôra a livre ernprêsa e se o

abastecimento estivesse entregue a

organísrnos oficiais como algumas
dessas pomposas autarquias que exis
tem por aí e que nada mais são do
que ninhos de protegidos que repim
pam em fôfas poltronas a sua medio
cridade balôfa o 'seu egoismo feroz, o

seu desamor ao Brasil.

«1\UE o Conselo Superior das Classes
'Y:' -Produroras continue tendo a cora

gem de afirmar, é o que pedimos a

Deus. Que não tema dizer a verdade,
proclamar a verdade, mostrar a ver

dade, a ver
:

se consegue sacudir
consciências e despertar sentimentos
que estão adormecidos, mas que exis
tem - felizmente.

TD>RECISAMOS tanto de vergonha e

l[ de verdade, neste país, como pre
cisamos de feijão.

Dp. Reinoldo ),Iupapa

li ADVOGADO � l
Escritório ao lado da Prefe;tura }

JARAGUÁ, DO SUL
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MILHOES
OE �SSOAS ttM USAOO coa
I0Il RESULTADO o POPUlNl

'DEPURATIVO

•

Warum der Dollar
hochgeht i.WAS, premido pela aflição do povo;
SÃO PAULO - Egidio .!..Vll assustado (por que não dizê-lo")

Guedes de Melo, Praesi- diante da miséria que se agiganta e
dent der Effektenboarse e dos protestos que crescem nas filas
von Rio de Janeiro, aeus- que proliferam, o poder público entra
serte sich zu Pressever- a decretar intervenções, com aparato
tretern ueber das Hoch- policial e ampla cobertura de propa
�ehen ��8 Dollarku.rses I ganda, pare mascarar a realidade que
m Brasilien und memte! se chama incompetência oficial.
es gaebe dafuer ZWOI

Hauptsächliche Gruende:
erstens den mangelhaften
Eingang auslaendischer
Kapitalien nach Brasílien
und zweitens die speku
laUfe Tendenz deI;' Infla
tion die man in Brasilien
durch macht. Er meinte ----------------------------------

weiter, der Dollar werde
im Januar 'oraussichtlich
faUen da dann auch 'die
Emissionen zurüokgshen
werden.

o Sr. Nélio Secco,
segurado do IAPO,
residente em Lon
drina, Paraná, fa
leceu. Seu p a i
compareceu á de'·
legacia local daque-

li
la autarquia, exibiu
a certidão de óbito
e reclamou o auxí
lio - funeral 'a que

Cl1essman vorg_e_n_. têm direito os as-

d G k sociados falecidos.
er as ammer

. Klufleule prolestieren Responderam -lhe
LOS ANGELES, tO - RIO _ Das Syndikat que a certidão não

, �er Ge w altverbrech�r der Kleinhaendler des Le- ba*stava. Era ne-

Hitze in, Rio Graade Ckessmann, �oll nach elo, bensmittlhantlelsprotesliert cessário que apre,-
.

nem .Entsc�eld des zus- gegen den von der COPAP sentasse, também,
do Sal taendlgen .Rlcht.ers am 19. vorgenommenen Verkauf certidão de sepulFebruar, hmgerJchtet wer- nord amerikanischer Boh-

den. Bisher ist es ihm'
. tamento, passada

I h h
nen.

ge ungen, sic versc iede- Es wird behauptet, dass pela Pref�itura. EL IX IR 91 L.ne Male der Hoechststrafe diese Bohnen zum Preise Para o' IAPO de �
zu entziehen. Sene· An- von 45 Cruzeiroo impor- . Londrina só está .kn ..
waelte unternehmen alles tiert und nun zu 58 Cru-

• ewtIoN ATACA- O GB8JIlS.
Moegliche, die U�teiJsvoll. zeiros pro KiJo verkauft morto, mesmo, de- o "'..... Baoo. o CoraÇh..
streckung noch emmaI auf werden. Dieser Verlust der funto enlerrado. EaIoma8o.08 Pulmöe8. IS Pe..
zuschieben. COFAP scheint den Ze- =======,======±! _ Dore. aos Ossoa. "ma-

II�==============="""";'==�=II
realisten Sorge zu machen. C.........Qu_a dO Gabe-

EIgentlich muesste man II
Ie ARem'". Abortos.

'

.

Apotheke "8ebuIZ" annehmen, dass diese Fra- Jaraguaense! _CGMulie o i1I�
.�

ge das Syndikat recht
I

.tome G Popg'., depu,.""�
wenig angeht, denn wenn Dê aos necessita- I rELIKtR 9"
��e ����� i��:lu�t�g��� ,

��! �ó��� ��e lJ��t '11 .n......vc u �QJ�mo, AI��'!:.
genheit. Die Hauptsache contribuindo assim "' oocna um lleôr. Aprovado cc..

ist doch dass die ßevoel-

�
para alimenté.ir e ves- WiO euJdllar ao trtAtem�nto da SI-

kerung Bqhnen ZU eini· tir os que realmente l'1us" REUMATISMO da mas-

germassen' annehmbaren necessitam. ata odc.m. pelO O. N" S. P.

Preisen findet. =============!!

'MUDAS
Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseiros, Maci�
eiras, Jabotica-

, beiras, 'etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, p'almei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go ilustrado

leopol�il Seidal

Corupà
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I - Imobilizado
Imóveis
Contratos Imobiliários
Construção Moinho Farelo
II - Estável

Veículos
Máquinas & Instalações
Moveis & Utensilios
III - Disponível

O'a i x a

IV - Realizavel a curto e longo prazo
Petrobraz 7.200,00
Sacos Vazios 108.750,00
Fundo Lei n. 1474/51 117.336,90
Contas Correntes 3.187.488,10
Letras a Receber 306.796,10
Participações 1@.000,00

V - Compensação
Ações Oaueionadas

1.035.230,70
682.400,00
50.067,50 1.767.698,20

BALANÇO GERAL, encerrado em .31-12-59
ATIVO

Indústria

Leopoldo João

Pelos documentos supra-citadas, que eviden
ciam os resultados obtidos no exercicio findo, os
Senhores Acionistas têm todos os danos necessá
rios para julgarem os atos da Diretoria, que per
manecerá, entretanto, a vossa inteira disposição
para qualquer esclarecimento.

Jaraguä do Sul, 8 de Janeiro de 1960.

LEOPOLDO JOÃo GRUBBA - Dir.-Presidente
BDITH HARDT GRUBBA - Diretor-Gerente
ALVARO HeRING - Diretor-Gerente

243.700,00
1.350.107,90

97.024.10 1.690.832,00

VI - Nio fXigivel
Capital 4.000.0QO,OO
Fundo de Depreciação 884.105,60
Fundo de Reserva Legal 78.000,00
Fundo de Reserva Especial 40.634,20

VII - Exigivel 8 curto e lonlo prazo
Contas Correntes 1 803.031,00
Dividendos - nr. 3 600.000.00

VIII - Compensação
Caução da' Diretoria

PASSIVO

Mercadorias - Aluguel 9.267.222,10
9.267.222,10 9.267.222,10

Importa a presente conta em: nove milhões,
duzentos e .sessenta e séte mil, duzentos e vinte e

dois cruzeiros e dez centavos.
.

Os infra-assinados, membros do Oonselho
Fiscal da firma Indústria e Oomércio Leopoldo
João Grubba S. A., havendo, em reunião especial
mente convocada' para êsse fim, examinado os livros
de contabilidade, Balanço Geral, conta de "Lucros
e Perdas" e demais documentos relativos ao exer
cício

.

encerrado em 31 de dezembre de 1959, e

encontrado tudo em perfeita ordem e exatidão, são

de' parecer que os citados documentos devem me
recer a aprovação dos Senhores Acionistas, na

pr6xima Assembléia Geral Ordinária.

Jaraguä do Sul, 8 de Janeiro de 1960.

JÚLIO ZAOHARIAS RAMOS
OCTACILIO PEDRO RAHOS
ALDO· PRADA

r��,,;-::: �"'I-::I I ClRURGlflo DENTJSm I

II Dentaduras simples e funcionais

I Cirurgia e Moléstias da Boca I.
I Diagnóstico precoce da piorréia i
iii Consult6rio: Av. Getulio Varga.s, 198 I
I jA.RAGUÁ DO SUL'

I
1II!!!1!111' .EE!lEIiEllSliliiiilE!lilillill!E!!iEliiEiE!!ii!!'EmiilliS!ili!Eiil

LEOPOLDO JOÃo GRUBBA - Dín-Presldente
BDITH HARDT GRUBBA - 'Diretor-Gerente
ALVARO HERING - Diretor-Gerente
SÉRGIO THOMSEN - Oontador reg.
n. 0301 e DEO n. 50.781

Parecer do Conselho Fiscal
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. O ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A ILOM8RIGUEIRA MINANCORA :

CORREIO DO POVO Agitações populares no país
em virtude do custo de vida
MANAUS, 14 - O pe-, do, abalando o prestigio

tróleo ,fará esre ano a do governo trabalhista.
independência econômlce- Para o 'pai' A

MJARAOUÁ DO SUL. (SANTA CATARINA) SÁBADO, 16 Df! JANf!IRO Df! 1960 NO, 2.067 da Amazônia, que assim darne Arab I� pre��, _

a-

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� colaborará ainda pera
e. agi açoes

maior progresso e desen- populares motivadas pela

Estrêla n� Davi "Deus lhe Pague" "Wall :Street ::�iE::�oM�!�%�:irab�� ������::�{�:�ri��5�
�
-

r I
'

J
.

I" I d' I agttações, o governo

Qllr�D Dm an ali n Por - J. J. Ayroso ourna e a a, num est�,? especta federal dominará a sírue-
OU lJ (j U U U p�ra os «DIarIos Asso- ção. Um dos atuais can-

SÃO PAULO _ A es-

Nas vésperas de Natal havia nas ruas de-Iera- ••

d'e' �ke
cla�o�» do .Amazonas. didatos a 'Presidência da

guá do Sul um extranho movimento de crianças' VIsita FOI ainda �revlsto que � República desistl
'

.
rrêla de Davi está apare- pobres, apresentando em suas faces uma expressão

'

gove.rno Gilberto Mestrt-
I Ira.

cendo nos muros, tapumes, de alegre surpresa, um contentamento singular que nho sofrerá traições de No campo internacional
e até na Catedral Metro- contagia a alma 'dum coração que sente esse amôr NOVA YORK -- O lor- colaboradorea, mas não Madame Arabete observou
politana, como resposta fraternal, que afinal é a caridade, porque sem cart- nal financeiro "Wall Street obstante vai progredir a a queda de Fidel Castro,
da coletividade judaica à dade ö amôr é imperfeito. . . journal" disse, em um des- nosea pecuária e ii agrl- atentado centra Kruchev,
invasão do Círculo lsree- A causa do contentamento dessas criancinhas pacho de seu escritório cultura, que eurgtrêo como morre de importantes per-
.llta de São Paulo. por um foi a alma caridosa deste povo bom de Iereguä 'do em Washington, .cornen- base do futuro econômico sonalídedes (não disse os .

grupo de 10 jovens., Sul, que quiz que as criancinhas pobres tivessem a tendo a visita do presi-I do Estado, que surgirá nomes), crise política
O DOPS nada faz, além mesma emoção, a

\
mesma alegria que seus filhos dente Eisenhower às na- como o maís índustrtell- provocada pela Rússia e

de caçar "pichadores" pela teriam pelo Natal. Os que deram o contentamento aÇões sul-amertcenes; que zado no setor do petróleo. China Comunista, e

c i d a d e, de 'madrugede. essas crlencínhas fizeram um grande Natal, porque o Brasil é "uma nação No segundo semestre terá ainda descida de discos
Quinze viaturas da Polícia usaram esta sublime virtude, «A caridade» ... grande, nce em recursos, grande repercussão um voadores, vindos de ou

percorrem, desde o Bom Senti tambern naquele momento a emoção que me que os funcionários norte- grande desfalque no Esta- rros planeras ...
Refiro (bairro freqüentado me causou as manifestações 'daquelas alminhas que americanos estimam que
por judeus), até o Brook- o destino lhe colocou ne classe pobre na classe vem . preludicando sua (f:=::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::a:::::::::::::::::::::=.::::::::::::::::=;:::::::=fi
-Iyn Paulista e Cidade Iar- que também pertenceu a Jesus na terra.'a ponto de economia com sua política fi O O I d Bd' u-

dirn.' , vir ao mundo numa humilde estrebaria, mas que o

I inter�a. Por exemplo, o II r. r an o .. ernar Ino !l
Todas as diligências, rein? desse pequenino, Rei dos Reis envia-lhe a Brasil procuro� eporar os ii Cirurgião-Dentista ii

até agore, fracassaram. sublime mensagem, Gloria Deus Nas Alturas e Paz preços do cafe, porem o ii li
Dtsse-nos o delegado na Terra aos Homens de Boa Vontade ... Foram os resultado foi um aumento li Raios X ..:.. Infra Vermelho - Ultra Violeta ii

lIalo Ferrigno, da Ordem homens de boa vontade de Jaraguá do Sul que nos des excedentes, o que =,.i
- Pr 6 t e s'e - Olínica - O i r u r g i a - 'I;jPolítica, que o principal é apresentou esta grande demonstraçêo de amôr ao provocou baixa no mer-

ii ii
'prender um "píchedor", próximo numa confraternisação do povo dessa cado mundial. Como II H o r á r i o: na: cidade todos os dias (menos ii

dêsses que escrevem "Vá jovem cidade que se agiganta não só, na parte ma- consequência, o Brasil i::111 segunda - feira) .llembora, iudeu", nas sina- rerial, como também no sentimento cristão de amôr ganha muito menos diví- Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas

gObgas, e inter.rog�=)o'bPar� e caridaEde, pera felicidadl�b cdomdPle.a, de um grande snaesce"�I�,aquepar6S Cdoe que II Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) !l
sa er quem e o ce eça povo. essirn tomo a I er a e em nome dessas .,'" a rnprer :: ii
das manifestações. '''Mas criancinhas, felicitar, agradecer os homens de boa produtos manufaturados �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::=!".::::::::::=:::=::::::=:::::::=::,j.:
- acentuou - essa gente vontade de Ieregué do Sul c�m votos de um prós noOex.leriorl"· b

ll"l16!i!5 ER .I!IEi!!!i!ilEi!:�mm;;=:·5Ef=r=:r-====;,_'m
é muito esperta", pero Ano Novo e «Deus lhe vague». rorna

.

o serva qu.e I I
tanto o presidente Iuscell- F b (Sezões Malárias I

,,-,.......W'".....

-

rR;p=;;;;;�õ��Z"VI'ó;i;l �:f!�i:�;;�fEi;J.� I _eCUR��E�APID��!���U!�=�de:r·1
IIII lll! ajuda e,�on?�ica e co- "Oapsulas Antisesonicas IOI! mente : Ate Julho

passa-I M·'" I'I! ••MSIIt • SI&.,. li do, os Estados Llnídos mancora
ii !I haviam concedido ao �m Todas as Boas Farmácias 1-'

I
ii Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 li Brasil empréstimos e cré
n JARAGUÁ DO SUL Santa Oatarina li ditos num total de 600 I � um produto dos Laboratórios MINANC0RA II
ii II milhões de dólares, desde H

""""'U'•• 'I! !i o término da segunda I - Joinville - Sta. Oatarina - I�..... !! ii guerra mundiaJ". S:$'!'lI!'__ : a: H*:;m.;;a::s: !3i!E!lBII'l1 iE5'=-=m
ii li.

RmMm. fi�Hmu II II Vende-se -=-i?��"}.���!�!:l
II!I I.i. Uma máquina de Fotografias em Geral - fotocopias de Documentos - •
II ; 'II escrever de escritório Filmes e Material Fato - Aparelhos e Acessórios

IIii
"

I com 120 espações A pedido. atende a dOlDi�o e tambem

H Rub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu ii marca cReminghtou», em lo'=Cllidades vizinhas

II b
DKW !! usada, em perfeito � ;E ;l'TiW!Dl !Dl ;m;;<!J_SS's1liJFQl\iJ88iM §!g\llW1il��

II ; - Jeeps - Peruas - Automóveis n estado, troca-sé tarn·

li tTratores de esteira e Pneu. !! bém por outra.
i\ � ii
�::::::::::::::::::::::=::::::===:::===:::=:::::::-.::::::::::::::::::::::==:::=::-_;,

��
�

r�=-=�i;di�;riiiâ1='lThClffiiárii========l
1: � II

li 1!
.' II D p. Osny Cub a s D'Aquin o !l
ii .

CIR'UBGIAo DENTISTA ii

[::::=:::",�==:��Ã�:�i�����:::�E:::=::���J !..-_o_p_�_!c_�_�.e__d:_eO_�_�_��_�_S:_8�_a___!

ANO XL -

Pr.oporcionam bem-estar ge'ill.
lacilitam a digestão, descon.
gestionam o fígado, r€gulari-

zam as funções do �-

Plantando árvore8 você
pla�ta a vida.

Vermitugo' suave e' ue pronto
, efeito Dispensa purgante e dieta!

SER \TE PARA QUALQUER IDADF., CONFOR
ME o n. 1, 2, 3 e 4

Proteja a saúde de seus tilbos e a �Ua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinbeiro' em

. remédios
Compre hoje mesmo uma 10MBBIGUEIBA

.

IIINAR OBA parl!- o seu tilhinho. IE um produto dos Laboratórios Minancora
.

- jOINVILLE -

�------------------------------------�

Demais informa
ções com o sr. Ernesto
Reimer, a/c Frederico
Trapp, nesta cidade.

I

I

�==================a�
COITRA CASPA,
QUEDA DOS CA·

BElOS, f DEMAIS

AUCÇOES UD '

COURO CaBELUDO.

NUNCR EXISTIU IGURL

P A R A F E R IDA S,
E C Z E M A S,
INfLAMAÇ6ES,-
C o C E I R A 5,
F R I E I R A S,
ESPfN HAS, ETC.

ad
Exijam 9 Sabão

Vir em Especi
da Cl�,o WEllEl' KN]l))lU§IW{lAl ... JJoIIDlvUlie

(Marca Be(1strada)

, f "

O ideal para cozinha, IQ.vanderia e lavadeira, _portanto não deve falta� em casa alguma. I

I
•
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