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Dr. Murillo Borreío de Azevedo e
.

Vitório Lazzaris, Presidentes da Câmara Muni

cipal de Jaraguá do Sul

I fALAM MAL dos
I descendentes
alemães
o deputado estadual

pelo PSD, Pedro Zimmer
mann, díscursando , no

plenário da Assembléia
Legislativa do' Estado,
teceu considerações de
sairosas aos colonos,
descendentes de alemães
à época da nacíonalíza
ção, apoiando as atítu-:
des do então governo
ditatorial.

,..

Quem não 'gostou
desse menosprezo ao

executivo e o leglslatívo. bravo colono teuto-bra
Disse 9ue não falava sileiro foi o deputado
como líder da bancada Quirino Flach, do PRP,
ou

.

como vereador, Fa- que Inscreveu-se entre
lava como. udenlsta. A os oradores para reba
�ua renúncia em carát�r ter o discurso do depu
Irrevogável se prendia tado pessedíata,

.

a uma série de motivos
anteriores e para justifi
car teria que remontar
às campanhas passadas,
para que ficasse. patente
o seu amôr à terra Ja·
raguaense, que jamais
poderia ser interpretado
como um fracasso, como

Consoante anunciamos

I
salho.Prefeito, que anun./ otras cosltas más. Teria tísta que, segundo atír

na edição passada, verí- cíara em público e razo que se consumar o fMo, mara certa vez no Bota
ficaram-se no Forum lo- que quem faria o novo acabar com a alegria dos fogo, jamais perderia
cal, no dia 2 de teve- Presidente da Câmara três patetas e as orelhas uma bat a I h a em sua

reiro as eleições da. Mêsa seria êle, Prefeito único do Jericó, Estava escrito, "ascendente" e "Iulgu
Leglslatíva . de 1960, da desse sul do Brasil. A porque assim era desejo rante" vida politica. Tudo
Câmara Municipal.

.

movímentação nas hostes da "experiente" cúpula; teria que dar certo. Assim
O acontecimento des" pessedístae era das maís a . mals fina Ilôr pesse estava escrito. A "von

pertou a atenção do povo, v�vas e estavam em ses- dista, tarimb.ada em gol. tade:' do Presídente sí

que compareceu em sao perm:anent�. Q1!8:I. pe� estratéglcos, golpes lencíoso na Câmara e

grande número. na sala quer notícia serra notreia baIXOS e golpes de qual- conversador a quatro
das audiências, pois, e novos esquemas teriam q�er jeito, desde que ol�os teria que se oum

iriam conhecer. dai por de ser estudados para nisso resultasse vanta pnr. E as fadas começa
diante os novos dírigen- dar uma demonstraçao gem para o decadente ram a trabalhar o sono

tes do Legislativo Muni, ao "inexperiente polítí- partido presidido pelo maravilhoso do presíden-
cipal., cóide, duplo suplente" i estrategista Erich Bap- te estrategista, E sonhou
O sr. Erich Baptista, que tud? dera. certo. Es-

Presidente do' PSD local tava Ielíz, enfim.
e o CeI. Herbster,- do A sineta estridente,
PTB� Jnteressadoa na chamou "os vereadores

,

composição da Mêsa à para a eleição da Mêsa,
maneira dos seus "expe- Feita. a apuração COnE-

rientes" pölítlcos, técni- tatou-se eleito o sr. D[·.
cos, bajuladores e do Murillo Barreto de Aze-

Prefeito, largaram-se es- \ vedo, da bancada da UD,N.
----tiada a Ióra para con- I Colhido de surpresa o

seguir, com a sua ver- lider udenista,. que rece-

borréia de um "c a b o berá tambem votação de
eleitoral rural" (na opí- vereadores do PSD, teria

Iníäo de um suplente de que haver uma verifica-
deputado) para copven- (Ião prévia, sí a eleição
cer os castos vereadores viria benefíctar o povo
da HDN'dó interior. Dei- [aruguaense, Não convi
taram arengas das mais nha, porque agindo a

Iantaeíosàs, com pronies- UDN com honestidade
sas de corar

__qualquer junto ao eleitorado, a t -

homem comum e, me- intransigência do exe- Dr. Murillo Barreto de Azevedo
diante co n ver S 8 s em cutivo viria prejudicar

'

fundos de oficina, em os legitimos Interesses um recuo. Pelo Regi
casas às escuras e em do povo. O Dr, Murillo mento Interno, o Presí- MU'rosportas fechadas de bares, Barreto de Azevedo dente da Câmara é a

procuravam minar a digo usand� a. palavra, no pessôa que se faz sentir
nidade dos vereadores plenárlo, disse dos .mo- junto do chefe do Exe-
da UDN,' mesmo' com

. tlvo� que � l_evavam a. cutivo. Como membro
sacrifício de seus pró- [pedir a ele�çao de um da UDN e lider da
prios companheiros. Te outro presídente, que bancada viriam de re-
ria que se cumprir a pudesse .realmente for- crudescer as alegações
promessa leviana do. grl- VITÓRia LAZZARIS mar o VInculo 'entre o já feitas pelo sr -,Prefeito,
�==================================================�================�============= de que não havia cola

boração, entravando, as-
sim o progresso do Mu
nicípio. Em 1958, quando
o PSD tinha a minoria
na Oâmara, o Prefeito
Municipal' alegava em

praça pública' e nos co

micios, para justificar O' E' de bôa norma acu
seu fracasso administra· sarem se oficios entre'o
tivo, de que não recebe- legislativo e executivo

seu Relatório das atividades do Exercício de 1959. ra o indispE"nsável apôio, e vice versa� que mostra

cujo extrato transcrevemos abaixo. Oportunamente culpando os vereadores o aprêço que um poder
publicaremos a Mensagem e o Relatório. da péssim.a administra- têm pelo outro. Lam�n

ção. Tinha bel_!l sonoras tàvelmente, apesar da
MOVIMENTO FINANCEIRO aquelas a.legaçoes de q�e 'bôa .educação dos edis

As cOI1)�r:norações, que fo'räm concorredissimas, o executlyo e.stava p_eIa· jaraguaenses, pleiteando
constaram de, uma Churrascdda' monstro,' em qu� O movimento financeiro'em 1959 foi de 5.217.418,70 do. porque. a Câmara o uma aspiração pública,
partici.param todos os Zeladores de Estl',adas, .Ope- A despesa de . - . .. . . . Cr•. 3.016 365,50 pel�v_a. �o�e, com a sua o sr. Prefeito àté sgora
rários e funcionários Municipais, Vereadores,. e os Passando para o ano de 1960 um saldo de 201.055,40 elelçao VIrIa de se levan- não' -se -dignou em res�

. principaiS colaboradores do PrefE:ilo Gessner·e povo Dívida ainda existente: tar nova arenga, não de ponder o oficio atencio-
- em: g'era!, reálizada no Campo de E�portes da S. D,

_

. que a Câmara não o aju- so e formal da Câmara
D. Pedro:lI'

. . Parle de .Corupá Cr$. 92.89.2,80 �ava e s!�, de que não de Vereadores,
.

o que
A noite, ,nos' salões da Soco Hansa-Humboldt, Parte de Jaraguá . . . . « 113.890.�0 tinha aflDl�ade com o leva à conclusão de que

fo'i realizado um grandioso Baile, comemor.ativo,- TOTAL �. 206.713,DO novo PreSIdente. Por está mesmo disposto a'
é!brilhantado pela Banda :Tremel de São Bento do Quóta de dívi.da" a receber de Ja.raguá « 295 '62730 isso, deixa,:a o. cargo, levar avante. uma reso-
Sul, baile êste que contou com grande nÚgJero de Estoque .He 'tLibos, cimento e pranchões ". porque nã� tI�ha mteres- l'ilção eXdruxula, com

����i�:á�i��t�:::;�i�:i�d:Spo;��:�::. conservadoras, em ·31 de dezembro d� 1959' '« 71.680,00 ��c�fo.p;f�����e�d��� �n����I:;:!SP����i�f:r�: .

.

'

'Nas duas festas, a alegria contagiéÍnt2 dos pre É ,portanto o seguinte o balanço de 1959: o Dr. Murillo Barreto d.e da cidade de Jaraguá do

sentes, pela magnífica administração Ido Prefeito da Saldo ein Caixa .'. . .: .'. . Cr$, 201.055,40 Azeved? q';le a sua atI Sul. A_ con�inuar assim,
UDN, foi a nóla "sempre 'presente, dando assim. o Quóta da dívida a' receber do Muni- tude deIxarIa patet;tte de _re�ta �os se�hores pro-

p,ovo de Corupá, uma demonstr�ção pública, çI�, que cípió de laraguá do Sul . . « 295.6�·7;30' não poder ser aCOImado p�IetárI?S malS uma m.e-
seu Prefeito vem correspondendo ào_s anseios e ne Estoque em tubos de cimento, pran· . ,_. ,de entravador. do. pro- dlda am)�ável, qual seja,
ce�8idades do novel Múnicípio. chões e cimento ,«, 71.68000 gresso do MUnIcípIO. o de umrem·se através

Está de parabens o POVO CORÜPAENSE.. 568,36�ÚO F e it a nova votação de um abaixo assinado,

Es,á de parabens o PrefeHo Willy Germano Gessner.· Dí;;�id&� a págar' . « 206.713;30 para' Presidente, . viu-se, para mostrar pe�soal.
S ld d f'· d 19""9

"

�61 64940 reconduzido ao elevado �ente,.a!,.sr. PrefeIto 8,
. Terça.feira última, o Prefeito Gessner, apresen-

a o o exerc CIO e . u « u. , ImpOSSIbIlIdade da exe�

tou à Câmara, de Vereadores, a sua Mensagem e o Não existem restos a pagar do exercício de 1959. (Cont. na última pagina) cução da medida�

Isto, Adm i n istrar
,

e
Comemorado festivamente em Corupá . o primeiro ano de adminístração do Prefeito

Wi�ly Germano Gessner - Relatório apresentado à Câmara .de Vereadores -- Sem

"Restos à Pagar" fechou o balanço de 1959 com um saldo em caixa de cr$ 361.649,40

)ubilosamente a população' do vizinho municí
pio 'de CQrupá, festejou ä pas&_agem do 10. aniver
sário da administração do Prefeito Udenisla WILLY
GERMANO GESSNER.

.

Recorda-se que nas

eleições para Prefeito de
Guaramirim, o sr. Pedro
Zimmermann ocupou as

Radios de Jaraguä e de
Guaramirim e, em ídeo
ma alemão passou a

apelar aos colonos. da
quele Município, espe
cialmente os da Estrada
Schroeder para

-

que
votassem no então can
didato da coligação,
encabeçada pelo PSD.
Por aí se vê até onde
vai o caradurismo desse
deputado do PSD.

Aliás, em Jaraguá do
Sul, ainda estão . bem
vívínhos alguns pesse
distas que fizeram mísé
rías com os bravos co
lonos teuto brasileiros e

que dentro em' breve
estarão batendo às cos

tas' destes mesmos colo;
nos para pleitear o voto
para sua candidatura.

e

Passeios
Informamos aos nossos

Ieítores, em nossa última
edLç_ão o número e a data
do oficio eneamínhado
pelo Preso da Câmara ao

sr. Prefeito, solicitando
medidas cabíveis'· para
anular o edital que' obri
ga a construção de mu
ros e passeios.
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II CmlIll1lllIDln�21�e AgnC�
9rédito Rural Supervisionado

A ACARESC é uma Associação de Crédito e

Assistência Rural que desenvolve as suas atividades
no Estado de Santa Catarina. Como Associação de
Crédito que é, procura atender aos senhores lavra
dores e as suas famflias ajudando-os a conseguirem
o Crédito (empréstimo) necessário ao bom desenvol
vimento da propriedade, agrícola. Para êsse fim a
ACARESC marnrem um acôrdo com 2 Bancos que
financiam os empréstimos: O BANCO INCO,(Banco
Indústria e Comércio de Santa Catarina) e o NOSSO
BANCO (Banco do Paraná e Santa Catarina). A
maneira da aplicação do empréstimo por parte do
agricultor é assistida e orientada pelos Extenslonís
tas rurais (o agrônomo e a exrenstontste doméstica).
Daí o nome que se dá de Crédito Rural SuperYisionado.
O primeiro passo que o' lavrador deve tomar para
conseguir o empréstimo, é sollclté-lo ao Escritório
da ACARESC., Feita a Solicitação do Crédito, é a
mesma encaminhada ao um Conselho Consultivo do que
fazem parte pessoas residentes na localidade e ime
diações déJ moradia do agricultor. A finalidade de
tal conselho é dar informações sôbre o lavrador,
através dos quais se julgará de sua capacidade em
receber ou não o Empréstimo. Uma vez julgado em

condições pelo Conselho, os Extenslcnlstes visitam
então a propriedade da agricultor e lunros com êle,
sua espôsa e filhos, 'estudam um Plano de Admlnls
tração da .Proprledade que deverá ser seguido em
todo a rerripo em que estiver em vigor o Emprésti
mo. O lavrador recebe o Empréstimo a juros módi
cos pelá prazo maior de um ano. A garantia do
Crédito não é a propriedade. ( ) e sim uma
lavoura ou uma crlação. E o que se chama de
Penhor Agrícola e Penhor Pecuário. Há casos em

que clrcustêncías 'adversas determinem a prorroga
ção do prazo pera pagamento do Empréstimo. As
visitas de Supervisão que os Extensionisias realizam
periódicamente à propriedade dirão da necessidade
ou não da prorrogação. O Escritório Local da
ACARESC está estudando a possibilidade da intro
dução do Crédito Rural Supervisionado em suas
atividades do próximo ano agrícola que te:rá .inicío
a partir de Junho vindouro. 05 senhores agricultores
interessados poderão procurar a ACARESC, Aveni
da Getúlio Vargas n-. 668, nesta cidade. Todas as

informações serão prestadas a respeito.

Vamos. falar hoje sôbre a "Doença de New
Cast le", que é uma das mais comuns nas aves. Tem
sempre o caráter epidêmico.

Reconhecimenlo da doença: As galfnhes tem dificul
I:
dade na respiração e ficam com. a cabeça e o pes

H coço esticados e bico aberto. Quando vai expirar a

ii eve encolhe a cabeça. Há diminuição na oostura e

ii os ovos aparecem sem gerne muitas vezes. As fezes

III (sugeira) das aves é de coloração esverdeada como

!! espinafre e de cheiro' ácido.
li Tralamento: Vacinação preventiva.
u

•

ii ACARESC - Serviço de Extensão Rural

II Eseritó-ío Local de JARAGUA DO SUL
u
I:

ii
ii � ....

Para capacidade· até 600 sacos diário.s ii IA· d
-

FA t
.

bi d com motor ..!.I.:.;!i:.: " NAt.pF�TTITAeOEClona as a mao, orça mo rIZ e com ma o �

1"\ rI:.a gasolina ou a óleo crú.
ii
I'

Com paredes laterais e superiores em chapa de Ferro II
Galvanizado com ou sem t ENSACADOR II

::
::

II
Ei

ii
I!
ii
li
u

IIRUA DR. JOAO COUN, 269 ii
II

E para que chegue ao-co- J 0·1 N V I L L E ij
nhecimento de todos, mandei

_ ..ii.:passar. o presente edital que
será publicado pela impren- \::::::::::::::::::"".::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::::::..-::=::::.-:::::::::::::::=::.==:::::::::.:==�:�.:
sa e em cartório onde será
afixado durante. IS dias.· Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o
. para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Ofidal

Dr,Waldemiro Mazurechen
,

�&§A DE SAUDE
Ruà Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga resIdência de Emanuel Ehlers)
Clinica geral médico - cirurgia dé adultos e crianças Dr. Francl·sco ADtODI·O Picel·oDe- Parto� - Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
_ 'Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-éauterização ��D][CO

� Ráios Infraovermelhos e azuis.' . Cirurgia Geral de adultos e criançab CI1- -.
l)m pais sem fIo- .

G I P t O ('-
o, sr. TeQdoro.. 'O:101f, .....__........ 1......_.................... é

DIca i era - ar os.,- perayoes..;..
.

n ,restas . COIDO um Moléstias de Senhoras e Homens.
avisa OSI ciclistas

-

em ::"""!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�'...!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� . exército' sem armas. Especialis.a em doenças de criançasgeral que acaba
.

�e ·abrir � DE FEVEREIRO -

. --x- �
. Atende, no HOSPITAL_ DOS� FERROVIARIOS

novamente a suá Oficina . A consciência fIo- . -

de bl'cl'cl'etas na Av. Mal. D d G' f
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

, l-a os ra l-e.OS'. '
restaI dará riqueza., J,ESÚS DE NAZARÉ' das' 16 as 18 hs.

Deodoro, defronte ao ao Brasil. , A
'

Bar PULI, nesta cidade. :i;io;;;;iiiiiiiiiiii.....;;Jiiõi......iiiiii........... ; &jiiI__iiiiiiiiiiiiiiiiiõiiii: '--,--
.

COH. 'iI P - 8AN�A CAlrA_INA,

"
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Diretor:
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ANÚNCIOS: '

Mediante contrato e a

tabela em vigör

BNDBReço: .

.

'Caixa Postal, 19
fivenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

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

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

Edital n. 4.788, de 4-2-60.
Reinoldo Murara e'

.

Terezinha Bertoli
Ele, brasileiro, solteiro,
advogado, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Francisco Mura
ra e de Adelina Moser
Murara.
,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente neste 'distrito,
em Nereu Ramos, filha r

de Alvaro João Bertglí
e de Justíná Sarti Bertoli.

AVIS.Q

S'OCIAIS
'A sne. Lori Lawln, Ii-I A sra. Wally" espôsa

lha do sr. Walter Lawin, .do sr. Erich Bräuer.
'

em Nereu Ramos.
. O jovem Alberto José,

A srta. Renata Wund�r- filho do sr. Faustino Ru
lieh, filha do sr. Paulo blnl residente em Barra

A sre. Gertrudes, espô- 'Wunderlich, nesta cidade. do Rio Cerro.
sa do s�. Frederico Trapp,' DIA 9:

'

". sra. Ana, espõsa do
nesta Cidade. HA sra. Ortlí a Moser, arry ßuchmann, nesta

t;'azem anos amanhã: espôsa 'do sr. Hermínio cldede.
'

Móser.:
' O 'sr. Geraldo

\ Vleíre,
,

'A srta.' Claudete, filha .0 sr. Eugênio Pradi re.sidente 'em Barra do
do sr. Claudio ôtulzer. Sobrinho' residente em

RIO Cerro.
, . .

A sra. ôelly Lemke, es. Itapocuzi�ho. I
A sra. Juliana Fmta,

pôsa do sr. Ervlno Lern- A jovem Valéria, fllha e�pôsa
.

�o sr: Estefan?
ke, residente em Ria da do sr. Walter Karsten. Flnte, resld, em Gertbaldí.
Luz Vitória. A sra. Serafina Pradi
A sra, Angelina Müller Vieira, espôsa do sr. Oe- EGON SCHWARTZ

Petry, residente em Ilha I raldo Vieira. Transcorreu dia 27 de
da Figueira. . janeiro mais uma data ne-
Os gemeos Rei ner e DIA 10.

talfeie do garotinho Egon
Re,!i1da� filhos do sr. AI- O jovem Alvaro, filho Schwartz filho -do sr
víno 'Modro, nesta cidade. do sr. Dr. AI,varo Batalha. Eeopoldo 'Schwar,z, resi�

O sr Jose dos San�os.! dente em Jaraguázinho.A sra. Idalina, esposa
do sr. Ricardo Grimm.

Aniversários

Faz anos hoje:

DIA s.
Ao distinto aniversarian

te cumprimentamos, embo
ra tardlamenre, desejando
lhe votos de muitas felici
dades.

O sr. Francisco Maier.
O er, Emílio Behling.
O sr. Oscar Guilherme

Gnelpel, residente em Es
trada Schröder.

DIA 11:'

O sr. Adolfo Emrnen
doerfer, nesta cidade.

�

DURAVEL - PRATICA
Trilhadeiras pára Trigo, Arroz, Cevada, Linho, Milho, Feijão, Soja, ele.

Peçam Informações sem compromisso em

.. _._

/'''�..

Mag_resa
Cançaco
Pellidez
Fraqueza :'

� .._;
�� -�

- c- - Ê:-iDdi.p8DGa\"eI .,
o ti� do ,<r�-;t

-

�. �.�

MAQUINAS

IODOLIIO
Vende-se

IUma propriedade cujo
valor é, de Gd 310.000,00
,que será vendida por _ _1 _

Cri 260.000,00.
Dem � i s informações

nesta redação.

DE ORH

..

\
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t [ESPORTES
O CAMPEONATO JUVENIL em .fóco

__ Por HOfE SAlDE Associação Rural de Jaraguá do Sul A
Demonstração da Receita e da Despesa,

do período de 2-1-59 a 30-12-59.,'

RECEITA:

DESPESAS:

RIO - Quando transt-
100.881,00 tava pela rua Barão de
11.864,10 Bom Refiro, no Engenho

402.045,40 Novo, próximo à rua ôan-
27.390,00 ta Cruz, dirigindo o jipe
1.100,00 11-35.õ7, o motorista José

31.219,00 da Silva Moutela, de 43
574 499 50 anos, casado, residente ne

. ,

rua Bufr'ásio Correa, 20,
127.187,00 notou que o fio de alfa

280,20 tensão do bonde se par-
229.808,00 tira e' caira sôbre a capo-
217.229,30 til do veículo.

074.499,00
31-12-1959.

calma o salvou
de morte - certa

em
José imediatamente, utl

Ilzendo-se de um lapis,
desligou a chave de igni·
ção do jipe, parando a

mápuina e conservando-se,
durante mais de duas ho
rae, absolutamente imóvel,
sem tocar em nenhuma
parte de seu carro, pois

qualquer contacto seria
morte certa e horrível.
Os bondes pararam e

uma viatura da Rio-Light
apareceu. Sua equlpe, po
rém; por não ter ordem
da Estação de frei Cane
ca, não retirou o fio que,
perigosamente, estava no

chão e se apoiava total
mente na capota do jipe
(o chão echava-se molha
do e uma chuva teimosa
cate). Transeuntes se in
terrogevam, . Mororleies
evitavam o fio. Só José
não ria. Sua calma, porém,
valeu-lhe a vida. A Light
negligenciou não desligan
do a chave geral. No 19°.
Distrito Policiai o moto
rista desabafou, culpando
a companhia canadense.

Após a última rodada do turno é a seguinte a
c' a sstflcação :

"

1.) D. Pedro II com 2 p.p.
2.) Baependf e Seleto com 3 p.p. cada.
3,) Estrela com 4 p.p.

._..

ARTILHEIROS

1.) Ar), do Seleto com 5 tentos.
,

2.) Luiz Carlos, do Baependí com 4 tentos.
3.) René, do Baependí com 3 tentos.
4) Chola, do Baependí; Laurl e Amauri, do

Estrele com 2 tentos cada.
5.) Irineu, do Seleto; Paulinho do ßeependt ;

Gumercindo, do Seleto e Bello do D. Pedro
!l, todos com um tento. 'Balanço Geral encerrado

p;,ÓXIMA RODADA, amanhã, primeira do returno: A T I V O
Em Nereu Ramos: Estrelinha e ßaependí. Animais de trabalho

,

Em Guaramirim: Seleto e D Pedro II. Bancos '

-x- Móveis & Utensilios
Contas Correntes

hcentivar, colaborar e codiuvar o CAMPEONATO, Imóveis.
J U JENIL é garantir o futuro des cores do ESPORTE financiamento _ séde
('\, nossa rerra. financiamento - Retorcida

Caixa
Capltallzeção
Acôrdo Florestel
Almoxarifado

Subvenções
Juros e Descontos
financiamento � séde
Anuidades'
Jóias
Festejos Dia. do Colono

Despesas Gerais
financiamento - Retorcida

.

Pôsto Agro-Pecuárk> "João Cleophes"
Variação Patrimonial

PASSIVO

5.000,00
3.576,30

85.4.5,00
74.160,00
891.654,40
415,933,50
36.484,00 ------- _

2.276,60
�!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!'!!!'!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!"�!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!__!!!!!'!!!!!.!!!!!!!!���

lill:��IIJATO DE AREIA
1.535.114,80

� anexo a refritécnica de RUDr BRUNS
1.535.114,80 � ......._liIiiiõõiiiiõiõiõ....... ............ ;;;;;;;;O;;_......;;;;;;::

1 ,535.1 14,80
de Dezembro de 1959.

Os abaixo assinados. mernbros . efetivos do
Conselho fiscal do Associação Rural de JaragUá do
Sul, após verlllcação minuciosa das contas da Dire
toria, di! conta de Receita e Despesa, e Balanço
Geral, encerrado em 31 de dezembro de 1959, säo
de perecer que os éros praticados pela edrntniatre
ção devem ser aprovados pela assembléia geral or
dinária a se realizar proximernente.

Iaragué do Sul, 9 de Janeiro de 1960.

LOURENÇO ERSCHING
INGO MBYER
MÁRIO NICOLINI

1'::====::::::":::::::::�===:::==::::::==::::::====-_·::::"

II �r, Glli�o ��rnan�o. �i�Gn�r !I
Osw./clo Borge, • Teen, Conto CRCSC i! Cirurgião Dentista n316 DEC 26387. I ii Clínica Cirurgia - Prótese -' Raios X n

PARECER DO CONSELHO FISCAL n ii
li Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. II

ii Próximo. à Bstaçio Rodoviária. H
n II

II A partir do dia 15 de fevereiro II
U com clínlce Diurna e Noturna ii
�==:"'.:::====:::==:::·::=:::====::==::===di

.Á/bano K.nz/er - Presidente
,Eugênio Vitor Scbmõckel - Secretário
Lou�enço Krenlnger - Tesoureiro

JU)C�at[íalmeIDlt� �e JFllllte�o�
01,;I)) CRUllbe AtRétnco Iffiae]DeIDldlf

Variação Patrimonial
Procurando por fim aos' desentendimentos e

r i icipelmenre a grande crise técnica que atualmente
.;� -olou o time da Elite, o' dinâmico presidente
t, j oldo Ristow, acaba de nomear o senher Antonio
Z í11mermann, pare diretor do Departamento de Fure
L .r, departamento este apesar de depender da prest
, e.icla do Clube, terä euronomía de ação em tudo o

q � � se referi r em futebol.

Assim sendo o diretor Ico, está organizando o
� .

rartamento, como manda o figurino. Conrendo de
I: íC10 com o sr. Aldo Prada, como técnico da equí
p '. estão sendo criadas diversas sessões dentro do
Cl I)<lrtamento, como seiarn a ôessão de Plnançes,
,"''' � são Comerctel; . Sessão de Secretaria e Propa
j.' Inda, Sessão de Educação física, Sessão Médica
� outres que se fizerem necessárias para o' bom
li . -enpenho das funções do departamento. Ernbora
r ,h' possamos dizer quais as pessoas que dirigiräo
c" diversas sessões, podemos, nó entanto, citar os

! o.nes de diversas pessoas que estarão com vonlade
" (Junho forte prestando serviços nas sessões a que

•

r . cm designados, pois já figuram como membros
c) departamento; podendo destacar por exemplo,
, .. : ndo Salai, Dr. Orlando Bernerdíno : da -Silva, ---------------------
f. i:l1iro farias, Freimundo Schmilt, Rupert Maler e __'-:ib���
(:o j. fOS, são chamados "Sangue Novo", que -certa- Cure seus males e poupe lell

1'1 -nte trará também energias e vida novas pare o bom dinbeiro comprando OE

! i bol azurra, como novos menlores. Além desses
v lnos encontrar os da "velha guarda", que com'
, 'l'Jr dedicado as cores azurras, aí estão prontos
,. J'd o/que der e vier: Além de Antonio Zimmermann
\ irel()f do Departamento), a (>scolha melhor acerta
I '1 do Presidente Rist,pw, em se tratando de nomea

Ç\�I S, temos Dr. Norberto Hafermann, Raul Vicente,
\. ..., lIler Horch e Dr. Murillo Barrelo de AZ,evedo, que
:.. '-'fundo nos consta será o encarregado de ministrar
I X rcícios de Bducação ffsr�a, sendo assim estará

lepartamento ,de física garantido e os atlétas te
r j 1 d praticar exercícios cujos resultados se farão·1:' d: (ir ligeiramente e retletirão no jogo de futebol,
P , 'i Dr. Murillo é profundo conhecedor da matéria.
! 1,!'{0 Alves Gar.cia deverá ser o substituto de Dr.
1'" urillo nO:;l seus impedimentos, Outros nomes figu
" 1;1 na li�ta dos que deverão compor o de.partamento
(f· futebol, porém deixamos de citar por não haverem
i1 HJa confirmado suas decisões de aceitar ou não.

Jaraguá do Sul, 31

� :, •••••w y•••••w.:'••••••••�••••••••••�� •••••••w w
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.� CIÚlie. de Olltos - ODvltlos - lariz I Garganta, 11

;0;::
DO .a.....11••••M ;::o=IJM'ODf!IlNA B PRIMOROSAMBNTe INSTALADA

A melhor aparelhada em Santa Catarina

t�:: Rua Ab�oD Batista (Defronte a "A NOTICIA" �::J1 - JOINVILE -

-

1
:::_., ,-

, 6-::
:: � ��::

Queremos crer que esta é de fato, a melhor
�,:Iução para o soerguimento do time de futebol do
(: . .\. BaependL A solução aí está, o que, agora
V I'cisá é trabalho, por parte dos membros, colabo
, 'çJo por parte d,os. desportistas e associados do
!'..cpendí e principalmente a' cºmpreensão e a bOd
\/0 irade por parle dos atlétas.'

FARMAGIA NOVA
de ROBERTO M. HOBST

•

Tonico desnutridos

2(ep"tina )lo S.
da penha, que
contem exfrato
2(epáfico con

centraao, nor
mall�a as

funções ao

fígaao.

7 de . Fevereiro
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li - JARAGUÁ, DO SUL II
� H
'I Medicamentos e Perfumarias

, ii

Iii! Simbolo de Honestidade i.�;.:Oo�fiança e Presteia

ii .
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ii. • ii
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técnico . HAHRI,
.

já 'está aoin�o

.

�����t��l
CONTÉM

dos

'i��;�r��� il�doi
I II alH' 4UJJUU� II I
I I

I",·
,Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro Ida Fonseca nO. 122, para melhor servir seus ê I i e nt es;

----

.. :

...

mantêm estreito intercâmbIO judiciário com· os Escritórios . m
de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, m

I� com séde em Joinville e São Francisco do -Sul; está· em I

I·.. c6nàiç�es- de, também, aceitar caUS;:lS para aquelas Co- I
marcas, sem maiores onu�, para seus constitúinteso

'

,I
.'IEII!_!!S!!:IIII!!iWl!!!E!i;i!ii!II=I;!!!!!!!ii!!i!K!li55i55;iEIi!!!=I!!!iII!�i�!iE!!!5�iE!!!iII

i3slivemos semana 'últi'l excencial para a prática
rn " no gramado do Clube do futebol.
1\�lJa Verde, em Est·rada Quem vai trabalhar pre·
N va, onde pudemos ,00 cisa de fer�amentas e do
� ervar, o recem·contl'atado conhecimento daquilo que
;é �[]ico Harri 'Lietz, minis- vai fazer, ou seja estar
J! .1 r um intenso e,x'ercício preparado; o mesmo acon·

'b,ico aos rapazes da ja: tece com o futebol, quem
q 1 ta alvi verde. Consta- pisa o tapete .,verde de·
111' .... tratar·se realmente gramado para, jogar, pre
de algo deveras proveito- cisa estar·· preparado, é
:-," e util, pois visa ,tão

I
n�essário que tenha tcei·

t'o nenJe o preparo físico nado e que tenha preparo
U(JS ail�tas,' o que. de f�to físiCQ. / '.

"

EICELENTES
ELEM�NTOs TONICOS·

Fósforo, ,Cálcio; !rseniato
. e Vanadato de s ó II i o

Tonlco dos convalesuntes

Os Páfidos, Depauperados,
Esgotados, Màgros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

,.

. ...-
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Deutsche Beilage des "Correio do Po.vo"
Ausspruch der Sachverstaendígea
Kommission der FAB

Protestkundgebung der
Berliner Studenten t Todesanzeige und

,

Danksagung.
'Hiermit machen wir allen Freuden und

bekannten, die Trauer rnítreilung das Gott, den
I

Hern ueber Leben und Tod.. gefallen hat, un
seren lieben Valer, Schwieger und Grossvarer

Antf,»n Ç.hr��g_
Unseren herzlichen Dank, an, allen die

uns zu Seite standen, den lieben Entschlefenen
zur letzten Ruhe'slätte geleitet und, sein grab
mit blumen geschmückt haben. '

Besonderen Dank unseren lieben Pastor
Gehring, fuer die trostreichen Worte im Hause
und am Grabe.

Yerstaerktei' Gueleraustausch mil

der Tschechoslowakei
RIO - Die Kaffeeverkaeufe an .die Tsche

choslowakei und der Import von Maschinen aus

diesem Lande haben zu einer wesentlichen Um
sàtzvergroesserung der" gegenseitigen Handelstran
saktionen gefuehrt.

Die' Viehzucht ,im Staat São Paulo

In tie/er Trauer
seine Kinder und Enkeln.

Hilf Gott, dass ich in zelten,
Auf meinen letzten Idg
Hitt Buse mich bereiten,
Und täglich sterben mag
Im -tod um vor Gerichte,
Sieh mir o Iesu bei

.

Dass ich im Hímmélelichte,
Zu wohnen wirdig sei.

Iaregué' do Sul,. 28 ten. Januar 1960.

Papierverbrauch in Brasílíea

\

BONN - Etwa dreitausend Studierende undRIO - Fliegerhauptmann Bastos Filho, Mit- zahlreiche Professoren der Westberliner Llnlversltaê-glied der Sachverstnendigenkommission der FAB ten und Hochschulen versammelten sich em 18. Januarund der "Comissão Permanente de Pericia de Ae- ,

ronautica" behauptete in der Buudeshauptstadr,
zu einer Protestkundgebung gegen Antisemitismus

der Luftraum, in welchem das Flugunglueck mit
und Neonazismus Im Mittelpunkt der Kundgebung

der "'Viscount" passiert ist, ueber der Vorstad t st.and �ine Ansprache der. Berlin�r In�ens�nators. Dr.

Ramos bei Rio de Janeiro, werde bei der FAM als Ltpschltz, der fest�lellre, �ass SIch 10 dl� �uudg�
"Antrittsstellnung" fuer den Einflug nach' dem, bu.n� Element� ,el�geschhchen heerten, die II!' Irei-

'"

Rollfeld 17 der Luftfahrtschule betrachtet. Unter
heltllchen ßerltn DIch! zu su.ch�n haetten. MIt d�n

. .

U
.

..." Anhaengern des Netlonalsozlelisrnus werde man 1,0
dlese� �st�nden befand sich die Maschme

.

North Westberlln ohne kommunistische Hilfe fertig. EtwaigeAmerícan die vom. Kadetten . �duardo Pereira ge· Stoerern aus dem Osten empfahl der Senator, im

staue�e7t��d::'k��!r��r��r j;:���:���ld�as der Ka- Sowjetsektor gege� den Gen�ralstaalsanwalt, beirr.
dett nicht v h ft t

.

Nn d
.

H it 1 d
Obersten Zonengerlcht, Melshelrner, und, den Rektor

.

. er. a e IS..", SOI? ern Im ospi � a der Sowjelzonen-Akademie fuer Staats- und Rechts-

�r:��autlCa hegt, wo Ihm em PsychIater Beistand wissenschaft "Alter-Lllbricht", Professor Kroeger, zu
.

demonstrieren. Beide haerre dem Nationalsozialismus
nehegesranden. Dr. Lípschltz verwies auf den uner
messlichen Schaden den Deutschland im Auslande
durch die luengsren antisemitischen und neoneztstl
sehen Ausschreilungen erlitten habe. Ein erheblicher
Teil eines muehsam zusammengetragenen moralischen
Kapitals sei dadurch in wenigen Wochen sinnlos
vergeudet worden. Die Demokratie muesse ihre Be
reitschaft zeigen. sich ihrer Haut zu wehren. Zur ge
forderten Intensivierung der Gegenwartslinde und des
politischen Unterrichts in den Schulen sagte der ôe
nator, nicht das Geschlchjswissen, sondern das Ge-
schichtsbild muesse korrigiert werden.

.

•• •
Zuvor halte der Rektor der freien Universitaet

_ .
. .

von Berlin, Professor Neumen, betont, die Gedenk-I
S�9 PAULO - S.tatIstIR.che'Daten stelle.n den stunde sei dem Andenken aller Opfer des National

Sta�t esao Paulo an : die zweite Stelle al.s R�náer- sozlallsmus und der Widerstandskaempfer gegen das
besitzer. Im. vergangenen J�hre wur�e.n die RII?der-1 Hitler Regime geweiht. Mit Stolz gedenke die akade
bestaende dieses

. Sta.ates mit 10,!.1 Milliõnen TIeren mische J u gen d der Geschwister Scholl und des
,ang.egebeD;' Es gibt Im Staat S�o Paulo �eun Stadt Muenchner Profe�l'\or Huber, die hlngerlchter wurden,
bezirke, die mehr als 100.000 Rmder besitzen. Der weil sie das Gewissen gegen die Gewissenlosigkeu
Staat Minas Gerais uebertrifft in diesem Falle São aufgerufen haerren.
Paulo, denn die Anzahl der dor statistisch erfass- Puer die Studentenschaft erklaerte der Vorsit-
ten Rinder war 16597.000 Tiere. zende des Berliner Leudesverben des des Verbandes

, deutscher 3fudenlenschaflen (VDS), sie íese sich Iuer
die beseheernenden Vorgaenge .der letzten Zeit Mil,

.
verentworrltch. Die Relegation einzelner Unbeléhtp�fér.:

"

, sei nicht die einzige Loesung Erforderlich sei ví�l-
. SÃ9 PAUl!.<? - Der V?rbra�ch aller Sorten mehr eine Aufklaerung der Studentenschaft weehrend

Papier 10 Brasilien macht [aehrlich etwa �a.ooo des ganzen Studiums. Nach der Kundgebung leg!e
Tennen aus. Von dieser Menge werden bereits 73 ein'! Abordnung des V. D. S. em Gedenkstein im Huf
Prozent im Inlande erzeugt. des Juedischen Gerneindezentrums einen Kranz nieder.

Krebsiorschér warnen vor iigarellenrauch Ausr�ttung des Ana�pha-
- ,b�e�ums' '

" BERLIM - Krebsforscher aus 18 Laendern
in Ost und W'est warnten in einer fuenftaegigen .' RIO - Clovis Salgado, der Mini.ster fuer Er
Konferenz iu Ostberlin erneu t vor dem Zigaretten' I zlehung und Kultur, gab: bekannt, dass Im �aushalt
rauch als einer wichtigen Krebs Ursache, nicht das ungsplan d�r. Bundesregl�rung fuer. �96.0 ein B,e!rag
Nikotin sei gefaehrlich, wohl aber der Rauch, der von 2�O �'hlhonen Cruzeiros fu�r dle!eDl�en. In�tltute
300 verschiedene Stoffe enthalte davon'mindestens und Einrtchtungen vorgesehen Ist, die sich mil der
zwoelf mit Krebs errengenden Bestand teilen. Der Austonung des Anelpheberentums befassen.
deutsehe Nobel preistraeger Professor Warburg
fuehrte den Vorsitz.

, MOSKAU - Kurz vor Redaktionsschlus traf
noch die Meldung aus Moskau ein, in der der Ver
suchsbereich fuer die neuen sowjetischen, Raketen
ge m e I d e I wi.rd. Es sind dies die geographischen
Koordinalen: 9 Grad, 6 Minuten noerdlicher '. Breite;
170 Grad 47 Minulen westlkher Laenge von Green
wich; 10 Grad 22 Minuten noerdlicher Breite und 168
Grad 22 Minuten westlicher Laenge von Greenwich.

Sowjetische Spezialschiffe werden die Gebiele
umkreuzen, um die Versuche auf Grund der Weller
verhaeltnisse lenken zu okennen. Es wird ein voller
Erfolg erwartet. - Hauptziel der Versuche ist �s,
Berechnungen ueber die Genauigkeit von· ferngelenk
ten Raumraketen an .stellen zu koennen.

Erzwungene Flugpassagen aus Bahia
SALVADOR - Die Luftfahrtbehörden schwei

gen' sich vorerst ueber einen eigenartigen Fall aus,
doa eine hoha PersÇlenlichkeit der Luftwaffe darin
verwickeit ist Dieser Mann zwang einen Flugzeug
kommandanten der nach Rio starten wollte, zwei
Frauen mit�unehmen. Alb das Flugzeug auf der
Landebahn fertig zum Start stand, erschien der
Brigadeiro auf dem Flugplatz Ipitanga und ,drohte,
seinen Jeep �or die Maschine zu stellen, tim sie
am Start zu hinden), wenn der Kommandant nicht
2 Frauen' mitnaehme. So stiegen also die beiden
,Frauen. ein und flogen mit nach Rio de Janeiro.
Was w,eiter atis dieser Angelegenheit geworden ist
steht noch dahin.

LUSTIGE ECKE
Baeume ·an Auloslrassen

RIO - An alßn Autostrassen des Stâates
Rio de Janeiro werden Baeume gepflanzt werden,
und zwar werden das Autostrassendepartement
und das Landwirtschaftssekretariat diese Arbeit
g.emeinsam ausfuehren. Die Arbeit wurde vorge
stern begonnen, und die' ersten Baeume wurden
'an der Rodo\}ia Amaral Peixoto, nahe bei dem
Joquei Clube von ,Niteroi, gepflanzt.

Ein grosser Erfolg
D,er Neffe schickl eine Karte zur Reisezeit, mit

dem Bildnis des Abßenders in Gebirgstracht :

"Liebe Tante so sehe ich aus! Dein Neffe".
Resultat �elefonische Postanweisung: "Armer

Junger I Zu Tode erschricken. So siehst dU aus.
,

Fuerchterlidh. Die ,abgerissenen Hosen. Das
Kinderjackett und die grosseI,) Scnuhe. Anbei .1.000
Schilling. Ergaellze deine Garderobe: Deine Tanle

,

Eulalia!"

Einnahmen der Praefektur. von
Rio de Janeiro

RIO - Die Einnahmen der Praefektur wur�
den in diesen ·Jahre mittels des sogenannten Wett
bewerbes "Seu, Talão Vale um Milhão" im Verhrelt
nis zum vorigen Jahre uro rund 40 Prozent erhceht:
Die Einnahmen. der Praefektur betrafen in diesem'
Jahr rund 17.6 Milliarden Oruzeiros und im vorig.en
Jalfre i4,8 Milliarden' Cruzeiros,

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIRA MINANeORA
Verrnitugo suave e de pronto

deito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PAl{A QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n.. 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde' de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças, e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma l.OMBRlliUEIBA

MiliAR ORA para o seu tilhinho.
É um produto dos Laboratórios Minancora

.- J O I N VI L L E

MILHOES
OE PESSOAS Tb USADO CO.
10M RESULTADO O POPULtI

OEPURAnVO

o Pl...... Baoo. o Coraçh. e
EstcHn-eo. " Pulm6es. e Pele
PrOdu. Oore. nosOnoe. Reum,\.
damo. Cecu...... Queda do Gabe
Je An.mla.. Abortos.

CCJlsu"'om�
8101Ra. popular depurativo

ELIXIR'914
tRohAtilvo 80 .rpAlsmo Aerada.
..I como UIR Ikl6r. Aprovsdo co-

1110 auxiliar no trat�m.nto da SI
FILIS e REUMA1'lSMO da mes·

... orleem. pelo O: N S. P.

ELIXIR 914
• SIRUS AJACA lOH O 08_5.

Koordinaten der sowjetischen
Raketenversuche in Pazifik'

.
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IMUO.ASI I

Frutiferas e '

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kiseir05, ,Maci
eiras, Jabofica
b�iras, etc; Ro
seiras, Dahlias,
Camélias,

.

Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

"ILeopoldo Seidel

Corupà
.- .

I
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�alharia Irveitex sIÄ. Centro. 'Excursionista
,

' , EDI"AL DE OONVOCAOÃO t .

o cidadão Erico Blosfeld, Juiz de Paz em I.
_ ..," '..

'

•
' Assembléia Geral

exercício do cargo de Juiz .de Direito da. Comarca .Sao convidados �s senhores. aCl�Dlstas a s�
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, r.euDlrem em assemblél� geral. or�lDâlla, que rea

Brasil, na forma da lei, etc,.. hzaAr-se-á em. nossa. sede socIal. sita à �ua 28 de
Convidamos os senhores associados do Centro

. '. Agosto s/no" nesta CIdade, às' qumze: (15) horas do
FAZ SABER aos que o presente edital virem, dia doze (12) de março vindouro, afim de delibe- Excursionista "leragué", para se reunirem em As-

ou dêla conhecimento tiverem, que por parte .de rarem sôbre.a seguinte semblêia 'Geral Ordinária, a ser realizada em sua

LUIZ CAR�.OS VILEL.t\ VEIGA· e si mulher ORDEM DO DIA'
séde social, pelas 10 horas do dia 14 de fevereiro

SELMA FROHLICH VEIGA, por intermédio de ]
. de 1960, para deliberarem sõbre a seguinte

seu bastante procurador, advogado dr. Murillo B. 1°. - Leitura, exame, discussão e aprovação' ORDEM DO DIA:
de Azé�edo, lhe foi dirigida a petição da teôr se- das contas referentes ao exercicio encerrado em 31
guinle: "Exmo. Bnr. Dr. Juis de Direito da Comarca de dezembro de 1959, notadamente relat6rio da
de Jaraguá do Sul., Diz, LUIZ' CARLOS .yILELA diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas
VEIGA,"e sua mulher dona, SELMA FROHLICH encerrados em a data supra, bem com o parecer
VEIGA, brasileiros, casados, êle industrial e ela do conselho fiscal. , ,

-

prendas domésticas, por séu bastante procurador,
'

2°. - Eleição ela Diretoria para o pr6ximo
advogado abaixo assinado, que em data de 14 de triênio. Inovembro de 1959, outorgaram a PEDRO IRINEU 3°. - Eleição do Conselho Fiscal.
VEIG:A, brasileiro, solteiro, índustrial, residente e 4°. - Assuntos de interesse da sociedade.
domiciliado também em Guaramirim, uma procura- Guaramirim, 28 de Janeiro de 1960.
cão, lavrada nas Notas do Tabelião HERMINIO
CELSO MOREIRA, no livro 11, fls. 27, para o Odilon Vilela Veiga IUamiro Vilela Veiga
fim de: "assinar em nome ,deles outorgantes a Diretor-Gerente Diretor - Técnico
alteração ou transformação do, contrato social da,
firma Irmãos. Veiga, podendo assinar escrituras,
contratos, distratos, estatutos, promover e requerer
tudo que fôr necessário ao fiel desempenho dêste
mandato, desistir' ds todos os seus direitos, quer
moveis, imóveis, capital, lucros, contas correntes e

demais ações, onde a mesma firma fizer parte ou

seus sócios, dar plena e geral quitação dos meus

haveres, fazer hôa, firme e valiosa quaisquer escri
turas ou contratos, usando de todos os direitos e

atribuições que a lei outorgar para o fiel desem- -----------------------

penho dêste mandato, íncluslve substabelecer; como _---------.- ...... --=

se vê do 2°. Translado anexo. Acontece porém que ,Vá conhecer de perto' D novíssimo
não mais convem aos outorgantes, ora peticionários!
manterem em vigôr a referida procuração, pelo que

CLIMAX
'

desejam revogã-Ia. No Código Civil brasileiro, nos
Atrs. 1.316 n. 1, e 1.318 é determinado que o man

dante ao revogar o mandato, o que lhe é facultado
em qualquer tempo seja Notificado da Revogação

VITS'RIA 1960o mandatário e os terceiros possíveis ínteressados.
.

1060.'Assim Rendo, requer de V. Excia. com fundamento
no. Art. 724 do Código de Processo Oivil, se digne
1.) - mandar notificar o suplicado PEDRO IRI
NEU VEIGA, de que ficam, para todos os efeitos,
revogados os poderes da já mencionada procuração
que lhe foi outorgada em data de 14 de novembro O orgulho da indústria nacionalde 1959, pelos peticionários; 2) - mandar averbar

Ino livro 11, fls. 17, do Tabelião Hermínio Celso iMoreira' de Guaramirim, nesta Comarca a REVO
GAÇÃO, Intimando-se a êste para não mais forne
cer certidões da referida procuração ou, se o fizer,
que das certidões que extrair fique constando a

verbação da revogação; ·3,) - mandar que se ex

peçam editais para ciência de terceiros, do jornal
local Correio do Povo. Requer ainda, depois de
cumpridos os preceitos legais, com a Notificação
do mandatário intimado o Tabelião para averbar
a revogação e não mais fornecer certidões ou

translados, publicado O edital, sejam os autos en-:

.trsgues aos peticionários, independentemente de
translados. D. e A. esta com inclusos -os documen
tos. Nêstes Têrmos P. E. Deferimento. Jaragu-á do
Sill, 28 de janeiro de 1960. Ern tempo: Dä-se a

causa o valor de Cr$ 2,000,00, tão somente para
efeitos do pagamento da Taxa Judiciária, juntando
a prova dêste pagamento. Nêstes Têrmos P. E.
Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no valer
de Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o seguinte):

Jaraguá do Sul, 29 de j-aneiro de 1960.

(as) MURILLO BARRETO DE AZEVEDO.

DESPACHO: Defiro o requerido na inicial.
Expeça-se o competente mandado e o edital para
ciência de terceiros.. a ser publicado uma vez' no
Diário da Justiça e duas na imprensa local.

Jaraguä do Sul, '29 de- janeiro de 1959.
'

(as.) EIUCO BLOSf'ELD - Juiz de Paz em exerc.

Pelo que se passou o presente edital, para
conhecimento de terceiros interessados, e' que será
publicado no "Diário dá Justiça" e no jornal local
"Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade
de Jaraguá do Sul, aos, trinta dias do mês de
janeiro do ano demil novecentos e sessenta.

Eu, AMADEU MAHf'UD, Escrivão, o subscreví.

(as.) ERICO 'BLOSf'ELD - Juiz de Paz em exare.

A presente cópia, confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1960.
.

O Escrivão - AMADEU MAHFUD

EDITA�

,

mi=i!iiI$i!l;ii!ii!!!!!iiiiiii��EE!!�!--��i!!!!l;�i;-!!-I!�;1
Ui, DR. JORN SOELTER li
IM I CfRURGfflQ DENTISTfi I II

"

Jaraguf
Ordinária

Edital de Convocação'

1. _;_ Eleição da nove Diretoria e Conselho Fiscal;
2. - Assuntos de tnterêsse social.

Não havendo quorum legal na la. convocação,
haverá 2ß• convocação às 10,30 horas, de ecôrdo
com o art. 27°. dos Estatutos.

Jaraguá do Sul, 29, de íeneíro de 1960.
AI/reclo Gu'etítber - Presidente em Exercício

AVISO: Achem-ee á disposição dos senho
res acionistas, no escritório désta sociedade, à Rua
28 de Agôsto s/nn., nesta cidade, os documentos a

que se refere o artigo 99, letras a, b, c, do Decreto
Lei nO. 2627, de 26 de 'setembro de 1949.

Guaramirim, 28 de Janeiro de 1960.

Odilon Vilela Veiga Altamiro Vilela Veiga
Diretor-Gerente Diretor - Técnico

Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

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

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados
Catalogas Gratis

Ur. fernan�,o ft. �pringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGI:A DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas' senhoras

C o n s u l t 6 r i o - A9' .. ' Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384,

Orgãos e Harmonios UBOHN"

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

de S. Catarina e Paraná

I
PAULO KüBS - Cx, Postal, 39 - São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina '

policolorido

.f':::::::::::::::::::::::::::::::;::::::=:-':::::::::::::::::::;:::::::::::=::::::::::::l:.:::::::::::::::�

II ]l})lo lElReIHI KAUfMANN ii
H H
.. M�DI�O �IRURGIAO '1

ti Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
.. "

II sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre II
il CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B i!
ii CLINICA OERAL li
li Longa�:::��:ó�: :OS!���:n�:�opeus ii
� H
II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II

11 i!
li CONSULTAS: ii
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li
ii ii
:: Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas n

ii ii
ii Atende chamados tambem à Noite !l
I: �

�:::::=::::::=:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::=::::::======!1
-,

• o maior congelador existente, onde cabe um leitã,o
,

ou um peru, inteiros (32.200 cm3) !

• Ampla gaveta plóstlco ("Quick Freezer") pcrc Ö MÄGROS�
�' ,.

t '�RACuOSf: a�
"

rápido conqe'ornento de carnes e peixes.

• Possante' e silencioso compressor' P,91, econômico 8

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

Tecumseh Products CO. CU. S. A)

o mais eficiente auxiliar da Economia Doméstica!
t indicado

nos CMOS de
fraqueza, PI.\U·
d�, magreZli e
fastio.
Em '-SUa fór'

mula e D t r Ia m

Vaoadaw de

LOl,HIR SO:NNENHoOHL
Av.Mare'chal De�doro da' F�nseca,84/�8

JARAGUÁ DO SUL
s6dio. Ueitioa. Glicerof08rlltol,

PePsina. DOZ de Cola. etc. de.

ação pronta e eficaz DOI 011808

de fraqueza e neurastenias. Vana
dlol. é iedícadc para homens, mu·
Iheres e orianças,' sendo ,Dua fór
mula licenciada pela· Saúde 'Pu·
blica.
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ANO XL' JARAOUÁ. DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 6 OB PEVBREIRO DE ,1960 /

Aviso aos srs. pais e interessados que
a matricula para

'

o Curso Primário Elemen
tar e Complementar estará aberta nos dias
24. 25 e 26 de fevereiro das 8 às 11 horas
e das 14 às 17 horas.

Os alunos novos do 1°. ano deverão
apresentar:

a) atestado de vacina;
b) certidão de idade.
Os alunos das outras séries apresenta

rão o boletim do ano anterior.
. A. aulas terão inicio di. 1°. de março

Iàs 8 horas.
'

Zenllic/e Espezim - Diretora

c o R R E I O O O p. O y. O
,

Jubileu de PRATA

/

25 anoe de profícua existência da firma MANOEL F. DA COSTA
\ .

A data de 2 de íeveret- pequene queijaria, a qual Lúcio da Costa, respectl- redos com galhardia, e

ro assinalou para a -Ilrrna serviu por alguns anos ao vamente.
"

atestam hoje o, conceito
Manoel F. da Costa S/A., seu mtster.." sendo, afinal, Atualmente, o patrimô- que dia a dia se vem im
Ind. e Com. a passagem substítuldo 'por' um bem nio desta Emprêsa é dos pondo no comércio esta
de seu jubileu de prata. montado prédio, com ro- mais sólidos, com inúme dual, e interestadual.
A efemeride não só atln- dos os requisitos de bôa ros. írnóvels adquiridos Vale ressaltar que o

ge aos seus fundadores, produção e da mais em durante a sua existência, jubileu não só atinge a

clientes, funcionários dl- pia Iimpesa e higiene.
.

com a matriz e as filiais renomada f i r ma, como

---------------------.....,1
operérlos, 'como, reflete a Em Outubro de 1939 em terrenos e prédios 'pró também ao sr. João Lúcio

R
�

operosidade de quantos era adquirida a casa co prios e secções de lactl- da Costa, um doseetetos,
enovacaose acham vinculados a mercial de Adolfo Volles, cínios, aguardente. açou- emérito organizador e ad-

IItradicional' organização, passando assim, a existir gue e selaícherie. ministrador de larga visão.
que vem de se impôr co- a sua primeira filial. Erá, Entre os inúmeros cole- Em r e g o s i j o de tão =-----mo padrão entre as con- o progresso incessànte boradores, deve ser res-

magna data, será realiza- Apezar dos fatores adversos, apezar da brutalgêneres, promovendo o que' exigia novas ecomo- saltada a personalidade do da no dia 7 do corrente, realidade nacional, representada pela intranquili
progresso do nosso Mu- dações para atender a sr. Ludgero Tepasse que portanto, em data de ama- dade reinante em todos os recantos da Pátria, pornicípío. A atual firma clientela sempre crescente, em 1942, ainda jovem, nhã, uma churrascada de todas as camadas da sociedade, num :Çol'tejo lúManoel f. da Costa S/A. A filial de Estrada Schroe- iniciou as suas atividades confraternização entre di- gubre e ameaçador, ainda existem p essêas queInd, e Com. iniciou as suas der (Duas Mamas) era a como balconista, e, atual- retores e funcionários, de- alimentam a esperança da sobrevivência do atualatividades em data de 2-2 princípio dirigida. pelo sr. mente, o chef� d,o escril�, vendo, ainda, a equipe regime, com a realização do próximo pleito prede 1935, como firma lndl- Raulino de AraUJO, coad- no e braço dlreiro da di- Iutebolístlce da íírrna efe- sídenoíal, elegendo os homens para a continuidadevidual de Manoel F. da juvado por Da. Wanda, reção. Revelou-se guarda- tuar uma partida centre a do que está se passando por culpa absoluta dosCosta, cuja direção desde dígnrsstma espôsa do sr. livros de mão cheia. Deve- firma Bauer. com o que homens que governam este pais.logo foi ccnlíada ao seu Manoel f. da COSIa e sua se resselrer, igualmente, a se encerrará com chave Feliz dos que crêm; feliz dos que alimentam
filho, sr. João Lúcio da filha Rosalinda. pessôa do sr. Reinholdo de ouro os festejos do 25'. sonhos e HUSÕt:l6. e gostariamos de nos enfileirar
Costa, que, na oportunl- Em 1941 o movimento Koehler, o qual, ainda aniversário da Manoel F. entre êles, pelo menos, pelo prazer de uma vidadade contava apenas 18 exigia rransporte rápido, garoto, Inlciou-se como, da Costa S A. menos prer cupada e mais humana. Acontece queanos. daí porque foi adquirida aprendiz de balconistaem". ... perdemos a esperança de melhores dias; perde.Nas condições naturais a primeira comioneta e em 1944, exercendo atuelmen- Oorreto do Povo 8011- mos a' fé nos homens; perdemos a confiança nade 't1a 25 anos, a firma 1942' mais um caminhão te es atividades de sub da�,za se ao grato �con· forca do direito e estamos vendo a Nação se reesrebeleceu atividades hu- completava a frota mofo- chefe do escritório. tecimenro e formu�a a em I torcendo, respirando com dificuldade, já com amildes, cujo estoque lni- rizada. Em 1942, RosaUn- Eis, em rápidos traços pres�, ��s seus dlret.o�,es, extrema unção ministrada, aguardando apenas ocial era de um conto e da contraindo núpcias com os sacrifícios exigidos dos runcíonérros e operanos, momento derradeiro do colapso total.duzentos mil reis, equiva- o sr, Adolfo Bartei, pas- diretores e auxiliares na votos de constante pro- As condições econômicas deste pais são aslente a Cr$ 1.�O,OO atuais, sou o novel casal d ge- elevação, preservação e gres�� .para ,orgulho. do piores possíveis, O custo de vida velIl subindoO consórcio de João Lú- rência da filial de Duas progresso de um parrimô Munlcípio de Jaragua do verticalmente; a nossa moeda atacada de anemiacio da Costa, em 1937, Mamas. nio, os quais foram supe- Sul. perniciosa, vai perdendo a colaboração como di-
com Da. Olga Rohweder, Novos rumos exigia o nheíro ; o comércio, a índústrta e a agr ícultura,fei com que ambos ímpri- florescente comércio. As,

com a bandeira a melo pãu, batidas por uma sériamissem maiores ativida-, sim, ainda em 1942 éra
Dr. Murl·ll0 B. de Azevedo infindável de dificuldades;- a moeda extrangeira,'des na emprêsa embrioná. a-dquirida em São fran· principalmente o dOlar, subindo de maneira seme-ria, e durante os três pri- cisco do Sul, a casa co-

L
Ihante ao custo de vida, num cavar incessante emeiros anos foram coadju- mercial do sr. Cordeiro e e Vitório azzaris continuo da ruina nacional; o governo federalvados pela irmã e

cunha-, transformada na 2a. filial, imponente, fora da realidade, situando-se nas al-da Rosalinda Clemência', que desde a instalação (Cont. c/II 1s plIginiJ) turas, talvez para não contemplar o quado som-'esforços inauditos forélm tinha como gerente o sr,
pôsto o sr. Vitório Laz, acuda. Quanta infantili- brio que na planície contemplamos; a Previdênciadesenvolvidos pela irman, Waldemar da COSIa, o qual zaris que, como o pri dade. Social completamente falida; as condições de vidadade, d-entre eles se con- ha cerca de um éJno antes
meiro eleito, recebeu Enquanto isso, o último do brasileiro, piorando dia a dia, hora a hora,tando alguns com 14 e 8 havia se restabelecido
prolongada salva de pai- prúgrama do PSD fez a minuto a minuto; a miséria invadindo os lares da

anos de idade, apenas. completamenle de longa e
rentree do "bem falante" classe média; os ricos ficando pobres e os pobres,Ãtravessada a primeira grave enfermidade, que·o mE� seguida procedeu- Werner Stange que es. em meio a indigência que comove e revolta; osfase dificif, Ipgo depOis havia de.ixado inativo por

se a eleição dos verea- teve ausente e que ago- aproveitadores da miséria do povo e da desordemdo terceiro ano, tornou'·se longos anos.
dores Henrique Boeder ra' abrilhanta novamente que campeia, desferindo golpes, os mais audicio

o serviço demasiado, re· O ano de 1944 veio de-
p a r a Vice _ Presidente, o programa com a sua sos que se podia imaginar; os dinheiros públicosquerendo o negócio já monstrar novos rumos à
Erich Baptista e João vozinha de flauta. Falou malbaratados e desviados de seus verdadeiros fins,--florescente mais pessôas, organização, com suas
Mathias Verbinnen em em traição. Mas traição. pelos' criminosos. que controlam. certas posiçõesépoca em que também se atividades comerciais e

1 da UDN? Ou do PSD? de mando', os homens responsáveiS, ab,astardando-dois escrutínios para 0. •coristruiu o prédio. que industriais em plêno de-
Secretário e João Her- Não ficou bem explicito. s.e na ância para. se .conservarem nos postos deainda hoje serve de loja senvolvimen!o. Reunindo
milio Oardoso para 20. Si a UDN só conseguiu lIderança; a medI?Crldade o.cupand? o lugar _dae o sr. Manoel f.' da a sua familia, o sr. Manoel
Secretário, todos do PSD, eleger o Presidente e o cultura e da capaCIdade da Vida naCIOnal, enf�m,Co�ia -que; até então, se F. da Costa resolve brin-
que renunciaram coleti- PSD o. resto dos cargos, ess� quadro negro que contemplamos da vI�adedicélra a lavoura, passou dar os esforços de seus
vamente de seus cargos, onde os motivos para naCIOnal, nos alertou para a realIdade e nos dIZjuntamenre com toda a sua filhos fazendo·os partici-. alegando um "motivos tanta revolta? O azar da descrença de tudo e de todos.tamila a a.ender as sem- par dél firma, -o que deu
particulares", outro "ter afinal é do próprio PSD Diante de tudo isso, resta-nos uma e8perança:prê crescentes atividàdes margem. a que se consti-
algo de forro intimo" e e não da UDN. Aqui tudo Renovar. Ren�var com o voto p!lra �udar. l'I�_darcomerciais. Nessa época tuísse em sociedade anô-
o terceiro nem chegou a vai bem, graças a' Deus. o.s resp_?nsáveis por esse deseqmlibr1? economJCo-,iniciaram à compra do leite nima, a qual, desde então,
a I e g a r motivo algum. Há unidade, existe par- IIDa�celfo, causador de todas as crIses q�e �staque era, a princípio, rape_ têm .como diretores presi- Como se ve, o desman- tidarismo, prevalece a Naçao atravessa. Para, aca�ar com essas miserias,nas 'desnatado, construin· dente e comercial, os srs.
'telamento do partido é disciplina que pela outra levando para os postos de comando fed.er�l, ho:dCl-se logo em seguida Manoel'F. da Costa e João total. Nem razões ponde- banda. não màis existe. mens de sangue novo, renovador e patriótIco. E
ráveis chegaram a apre- Falaram mal do Vitório. a nossa esperança - Esperança d� todos os bra-

"tr..=_.::=====:::::::::==::::;;::::::::::::::::==:-.:,=====:::::::::=:::=:::::� sentar ao eleitorado Mas o Lazzaris nã� é da sileiros que querem viver dias melhores.
.

II Jaraguaense para esca legenda do PSD? E dai? (Transcrito do "Corr�io do Norte",II Dr. Orlando Bernardino ii par a semelbante des- Porq\J.e prever 33 votos de Canoinhas. 23-1-60).
II II moralização. Nin'guem ao Vitório Lazzaris? Só m�� 1El!!1!l"-!Il=='�.:z::e==r.�1l!Ii1 Cirllfgião-Dentista ii mais compreende nin· porque não foi com a !ii

a_,·
�

,_._, --,

'-'iili Raios X - Infra Vermelho - Ultra, Violeta ii guem. Enquanto o Dr. curriola �essedista? É!Febr'es (Sezões, Malárias, !II
�.':!:. ' ii, Murillo renunciava ao que,'" possIvelmente

te-I
Impaludismo II

.;

- Pró te se - Clínica -' C i r u r g i a -

ii cargo de Presidente, por nha se lembrado dos Maleitas, Tremedeira!ll
ii . ·11 ser adversário politico compromissos com o

_ CURAM-SE RAPIDAMENTE OOM _ Ili
H o r á r i.o: na cidade todos os dias (menos ii do Prefeito, o sr. Ver- Rolando Dornbusch, com \ '

_

.

ii -segunda - feira) ii binnen renunciava por o P-9, dos quais usaram "Capsu las Ant seson cas fiii Das 7 às 12 e das 14 às 19 .horas ij questões de forro intimo e abusaram para conse·

1-" M' " a'"II Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) ii e por ser amigo do Pre- guir OB mesquinhos inte- Inancora
;'�:::::::::::::::i::::::==:::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::;:::::::=::::::=::::::=::::==:::V feito. É um Deus nos �i::::�e���v� ��tó��e� I Em-, Todas as Boas Farmácias I

rr==iR�:-=""'=-=r====�===tt':=:-===-�"=='l f�:r��. K���na�: 0q��� 111: um produ'o dos Laboratórios MINANOORA I
II . at [�griàl Uiàl

, .

Cll1l 2lrllal 'II ����e�as�b��o �����i�:, m.,�_-=,,� ',=�:�i:,ille"=="'"���:��::'���'$ã'=r,:aJII !I pe.lo PSD, qUe, seria a"''''''
'''_' .•_., .••_ •.__....__.. •

1,11 ·DP. Osny 'Ou b a S ,D' A,qui n o 1.11 entrega' da Prefeitura ao lUdindo os eleitores que bélo exemplo de quanto
sr. Vitório, por seis votaram nos vereadores vale um desprendimentoII �IRU.RGIAO ' DENTISTA.

� -

li meses. pessedistas, posto que, e um sacrifício em be-
..��.; Consullófl'O: Rua Marechal Florl'ano, 54 (Defronte a Oonfeit�ria Harnack) �,.i.: Pelo visto, ninguem segundo

�

se propala de neficio do povo. Só go-
mais vai na oonversa forma alguma ,coopera- vernam com maioria.ii -IARAGUÃ 00 SUL fTelef. 220) II fiada do PSD. E a coisa rão 'com o novo presi-I Com minoria são fosfo-

�:::::=::::::::::=::::::=::::::.:===:::=:::=-=:::::::::===!:::::=:::========:::::::::::::::====:::V só pode ficar pior, desi· dente da Câmara. Um ros apagados. ",'
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