
Faculdade de
Medicina de '

Sta. �Catarina.
Em dias desta semana,

deu-se a solene instala
ção da Faculdade de
Medicina de Santa Cata
rina. À ceranöríía com

pareceram o Governador
do Estado e altas auto
ridades federais, esta-

J
duais e municipais.
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Legislativo' Jaraguaense re'adquire' ,ida útil
Vereadores Udenistas eleitos aceitam cargos
Depois da composição da mêsa, formidável lava
gem de roupa suja dentro do PSD Estarre
cedoras declarações do presidente da Câmara

r .Iemel de
São Mateus

. -

Por gentileza do esfor
çado jornalista Alceu Ma
noel BJey, diretor-proprie
tário responsável, recebe
mos o primeiro número
d'O Jornal de São Mateus,
que se edita na cidade de
São Mateus do Sul, no
Estado do Paraná. Ao
confrade desse novel ör-

I gão de imprensa peraneen-

I se, apresentamos os nos
sos cumprimentos. Jornal
bem feito, aborda com

muita propriedade os pal-
pitantes assuntos de seu

grande ráio de circulação.
Estendemos os 1l0SSQ8

cumprimentos ao sr. Ruy
de Paula Stoeterau, dire
tor-secretário, Waldomiro
de Castro, diretor-tesourei
ro e Dr. Edison Schramm,
redator-chefe. Assinaturas
poderão ser obtidas na

redação, à Rua Barão do
Rio Branco, 14�6, Caixa
Postal, 138, Lepa- Paraná.

alto e bom som que sí
eleitos, aceitariam os

cargos, discursando na

oportunidade os verea

dores Victor Bauer e

Murillo B. de Azevedo
para, em orações repas
sadas de sentimento pa
triótico e de amôr à terra
jaraguaense, reafirmar o

firme propósito . de bem
servir a causa popular,
acima das questiúnculas
partidárias que se veri
ficam dentro do PSD.
Livre a palavra, dela Iez
uso o vereador Eugênio
Vitor Schmöckel, para
congratular-se com os

_ seus companheiros de
. bancada e de partido,Dr. Munllo Barreto de Azevedo pela elevada compreen-

votos Henrique Boeder são de seus eleitos, os

2 e '4 em branco; 10: quaís deram ma�s uma

Secretário Sr. Valeriano vez demonstraçao de

Zanghelini 4 votos e 6 disciplina e do maís sã
em brano� e para 20. civismo, impedindo que
Secretário snr, Victor a Câmara perdesse o

Bauer 4 votos e 6 em que de maís sagrado se

branc�� Com o resultado reveste na vida demo
das eleições foram -

os crática brasileira, para
seus membros -

empossa- lizando os �ece�sários
dos e declarada a insta- trabalhos legtslativos e

lação da Mêsa. Antes de ex�cutivo·s. e, co�o c�so
se proceder as eleições, ÚnIco. na VIda Ieglslativa
tendo em vísta as reite- catarmense, provocar a

radas renúncias dos ele- intervenção do Estado
mentos pertencentes à na economla de um de
bancada do PSD o sr. seus munlcípíos, graças

- Presidente houv'e por a birra, a íutransígêncía,
bem indagar a cada um a. a�rogâncla e a índís
dos vereadores sí aceí- eíplína dos vereadores A

taríam os cargos, caso do par�ido local do PS!?
fossem eleitos. O líder Aparteia o vereador Raí
do PSD falando em nome mundo· Emmendoerfer
da ba�cada, disse que para se referir a um

nenbum representante veiculo usado na cam

pessedísta aceitaria car- panha passad�, pelo ve

gos na M�sa, enquanto. rea�o.r. SChmockel,. que
perduresse a presidência sana ao �stado. DIante
do sr. Vitório Lazzaris. da precariedade dos ar-

08 vereadores udenístas gumentos . apresentados,
perguntados, afirmaram (Continua n. 4a. p.igin.)

Para satisfação deste
semanário e do povo
jaraguaense, coníírma
ram-se as previsões do
a r t i g o

.,Arrogantes e

Indisciplinados" da edi
ção n. 2072. Recorda-se
que o PSD através de
seus porta-vozes _

als
categorizados, pelos jor
nais "A Noticia" e "Jor
nal de Joinville", firma
ram- o principio de não
colaborar com o presi
dente eleito, sr. Vitório
Lazzaris, sob a alegação
de que era destituído de
capacidade; de que era

traidor' e novo "amigui
nho da DON. Com as

novas -eleíções que se

processaram na última
2a.-feira e diante da re

núncia irrevogável por
escrito do vereadorRai
mundo Emmendoerter,
da bancada do PSD, as
votações estabeleceram
o seguinte resultado:
Vice-Presidente, Dr. Mu
rillo B. de Azevedo, 4

VITÓRIO LAZZARIS

Municipio
Instalação do

Guaramirimde
Distrito de Schroeder

, Consoante anunciamos Engelbett Iurk, Presidente t Prefeito de Guaramirim,
em edição anterior, reell- da Câmara Municipal de congratulando - se ambos
zou-se a 21 do corrente a Guararitirim, vereador por com o significado do
solene instalação do Dis- Jaraguá, Dr. Muríllo Bar- econtectmenro,
trito de Schroeder, com reto de Azevedo, Tre. Hugo Em seguida, a comitiva
séde na Estrada ôchroe- Alves Garcia, Delegado rumou em direção à casá
der 11. Pelas 10 horas da- de Policia de Jaraguá, comercial do sr. Fiedler e
quele dia, na antiga Esco- Eugênio Vitor Schmöckel, da Escola Partleulet man
Ia Particular Joaquim Wolf, diretor do «Correio do tida pela Comunidade Lu
sob a presidência do Dr. Povo», advogado Dr. Pria- therana pare, flnalmeure;
Ayres Gama Ferreira de mo Ferreira do Amaral e no salão social, partlclper
Mello, Juiz de Direito da Silva, auxiliares da [ustí- do banquete oferecido pe
Comarca de Ieragué do ça, demais autoridades e Ia população, grandemeure
Sul, com a, presença do grande messa popular em concorrido.
Dr. Ary Flaviano de Ma singela cerimônia, leve «C o r r e i o do Povo»
cedo, DD. Promotor PÚ- lugar a instalação do no- apresenta os seus cumpri
blico, Prefeito Paulino de vel Distrito, cujos trabe- mentes ao Intendente Dis.
Bem e representante de lhos foram secretariados tritel e às demais autorl
S. Excia. o Governador pelo sr. Alfeu Lins. Fala- dades que irão empregar
do Estado, escrivão Ama- ram, na oportunidade o

lOS
seus esforços no pro

deu Mahfud, Intendente Dr. Juiz de Direito e o sr. gresso e bem estar do
Dlstrttal Helmuth Hertel, Paullno João de Bem, Distrito de Schroetler.

,

lo.

VICTOR BAUER

I'

nomia das entidades particulares deve ser res·

guardada a qualquer prêço, notadamente quan
do se trata ue órgão que congrega, sem dis-

.

tinção de raça, credo religioso ou politico, a

quasi totalidade da população jaraguaense .

Pode-se dizer, sem ofensa às demais en·

tidades, que o C. A. Baepeildi é o mais repre
sentativo da cidade. O único. E' o que tem
vida regular e dá vida à sociedade. Gregos e

troianos vivem debaixo do mesmo této, pagam
as suas mensalidades e auxiliam com muito
sacrificio as exigências do natural desenvol-.
vimento da I,mtidade. O Dr. Luiz de Souza,
quando deputado; teve a feliz lembrança de,
cóm projeto de lei,- considerar o clube de uti
lidade pública, pelos relevantes serviços pres
tado.s à Comunidade no decurso de seus cin
quenta e tantos anos de profícua existência.
Desinteressadamente co.ntribuiu o ilustre ho
mem público para que o C.A. Báependi, fosse
amparado com um auxilio anual do Govêrno
do Estado. Nunca fez alarde do seu nobre
gesto e nunca se prevaleceu do seu resultado.
Seria mais um serviço prestado por um ex

presidente.

Pela quarta ou quinta vez o programa do
. PSD, como passista de malandro que vai JIlais

. não vai, envereda por' caminho perigo.so, que
_-".'de- nossa parte condenamos veementemente.

.

. .Até aqui sempre silenciamof!, na espectativa
de que responsáveis, homens de belD dI) PSD,
puzessem um fim na patifaria que se pretende estão a serviço, como mercenário, para derru
perpetrar contra um Clube dos mais reprasen- bar o que custou milhares de horas de sofri
tativos de nossa sociedade. Como, porém, fazem mento para erguer um patrimônio que hoje
ouvidos moucos, vamos refrescar a memória representa orgulho e

I tradição na vida asso
desses homens para que não se- ponha tudo a ciativs catarinense. .Faltando.-lhes argumentos
perder. Sabemos que o programa não é a ex- mais convincentes, reco.rrem a escritos lido.s
pressão do verdadeiro PSD local, porque para e relidos e dão expansão a sua falta de ex
a existência dêle, programa do PSD, êle parte periência e imaginação, comprometendo a vida
da cupuJa .pessedista lo.cal, interessada em social da cidade.
estabelecer clima de confusão entre a popu-

-

lação ordeira, ·custando. essa co.nfusão aos co

fres municipais um cargo altamente remune
rlido e improdutivo, além das coletas ·que se

fazem para cobrir, pelo partido do PSD, do
restante do prêço ajustado. p,ara xingar'alheios,
pretendendo-se cobrar, em separado, pela pre
paração do Boletim e para escrever artigos à
rádio local, num prêço que variará entre Cr'.
3.000,00 a 4.000,00 mensais. Gente desse naipe,
que não conheoendo os problemas jaraguaenses,

Refrescando a- memória
-

do PSD de bem

Com o nosso silencio, não poderão' impu
tar·nos a- responsabilidade de desagregadores
da comunidade. Hoje no.s manifestamos para
pingar os pontos· nos ·"ii" e silenciaremos até
qu� nos obriguem novamente a defender o
iote.resse cóletivo. \

Sempre ,silenciamos, . po.rque entendemos
que a ninguem· é dado intervir ou�assacar
cont'ra órgãos coletivos, a. não ser quando, a
sua 80brevivênçia se acha ameaçada. A.eco- (CONTINUA NA õa. PÁGINA)
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flntonlo M,olheiros

-- A sra. Paula, espôsa - O sr. Ernesto Silva. O sábado passado passado marcou a' passagem'
do sr, ono BäumIe. - A era. Maria Vellattl de mals um aniversário da Senhora Victor Zimmer

- O sr. Reginaldo mann (Da. Bertlre) .

.-

- O lavem Osório José Kreschmenn. O aconrectmenro deu motivo a que amigos e
FAZEM ANOS HOlE: Schreiner, filho, do sr. admiradores do casal atlulssern à residência do feliz

CI Illh
Rudolfo Schreiner; nesta DIA 4: casal, trensformando os aposentos na mats agradá-- A srta, L. iza; I a cidade. __ A sre. Linda Ristow vel reuníão social da semana.

-

do sr. Lauro' Braga, nesta id A t
DIA 2:

res I enre em s orga Com a fidalguia' que caracteriza o casal Victorcidade. Norte Paraná" e Bartíre Zimmermann,' os convivas sentiram - se
- A srta. Erlce Hering - O sr. João Girola. - O sr, Carlos Rutzen, completamente à vontade, resultando do, ambienteReif, filha da sra. Da.

_ O' menino Pedro, fi· comercíente, residente em agradével um formidável "errastepé" que se pro-Adélia Hering. ,lho do sr. atia Bäumle, . Corupá. ' Iongou até as primeiras horas de domingo., jJ.. srta. Anna ßäunl�e. _
- O menino Benfcio Parabens à aniversariante. Cumprimentos ao dono

- A sra. Lili ôcheller, DIA 3: Rogério, filho do sr. Nes- da casa, que se mostrou um verdadeiro gentlernen.
espôse do st. Fellx ôchel- - A sra. Clara, espôsa tor Pedri, nesta cidade.
ler, restdeute em Cambé, do sr. José Albus, comer: I - O menino Sérgio
Estado do Paraná. ' ciante nesta cidade. filho do sr. Onadír Motta
- A sra. Elsa K. Vlei-: ========================

ra, espôsa do sr. Antonio
Vieira.
- O sr. Paulo Fodi,

residente em Irepocuzlnho •

Fazem anos amanhã:

..;_ A sra. Frítze, eepôsa I
do 5r. Max Fiedler.

'

...:_ A sra. Clara, eepôsa
da sr. Waller Schütze,
residente em Corupá.

__ O menino Martinho,
filho do sr, Martim Henn,
residente em [areguézlnho.

Aniversdrios

ASSINA '1I'URA :
flaual • • • • Cr$ 190,00
Semestràl. • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:

I
Mediante contrato e a

�

, tabela em vigör
, -

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

.

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Ca�ariria

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

-xx-

Já que falamos em dança, cumpre-nos deplorar
a trequísslrna assistência aos bailes de carnaval,
promovidos pelo ßaependt, n08 úllímos anos. ,

, Assim mesmo, conta-se que um grupo de ce-
sais jovens irá engendrar algo fóra de comum em

Iaragué, para render homenagem ao Rei Momo, O
assunto está sendo mantido em segredo. O "seu"
Seme lern um -dedo rro negócio,

Depois contaremos o transcurso dessa Iestivtdade.

"CORREIO DO POVO" não
endossa Oll conceitos emiti
dos em artigos de seus cela
beraderes.

_

Orgão de maior' 'penetração
no Interior do nordéste

catarinense.

DIA 18.:

.,..... O sr. Vitor Bernardo
Emmendoerfer.

'.

I, umá casa de negõclo -de 'Secos e Molha-
dos, .enexo de um' Bar com bôa .freguezla,
com casa ou só o ponto, para os folguedos

Informações com a firma Mahnke & Cia. I fem Jaraguá do Sul ou com 'o. proprierérlo sr, carnava escos,
.

O e-

ARNO WI;RSDOERFBR.
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I ESPO�TES •• ·Por HOFE SAlDE I P����A. �::2���ÚS�;AA. �omércio e Innú�trla ���Mln �.�.
Jacó - Assó Municlpio de Guaramirim Sanla Calarlna Assembléia Oeral Ordinária

S.D. Dom Pedro II,
cAMPEÃo do Primeiro CampeoD'alo,

Oficial de Juvenis da L.J.D.
Tivemos domingo último a rodada derradeira

do Campeonato J u v e nil patrocinado pela Liga
Jaraguaense de Desportos.

Eni Guaramirim o Seleto E. O. levou de ven

cida a equipe do Estrela por 3 a 2.
Em Oorupâ deveriam reunir-se S. D. Dom

Pedro II e C. A. Baependi. Inexplicavelmente o

[ueenií do Baependi deixou de comparecer 80 gra
mado do D. Pedro; assim sendo não se realizou
aquela partida. A Junta Disciplinar Desportiva,
tomando ciência do caso, através ele denuncia do
Representante da Liga, deu "ganho de pontos" ao

juvenil dompedrino, por, unanimidade de votos.
Condenando ainda o juvenil do Baependi a fazer
a referida partida em caracter amistoso, hoje a tarde.

Desta forma o Dom Pedro II, tornou-se ofi
cialmente Oampeão da Categoria de Juvenis.

OLASSIFICAÇÃO FINAL
1 S. D. D. Pedro II, Campeão, com 3 p.p.
2 - Seleto E. O., vice-Campeão, com 4: pp.
3 - C. A. Baependi, COI.ll 7 p.p.
4 - S. C. Estrela, com 10 p,p.

ARTILHEIROS
1) Luiz' Carlos, do Baependi (artilheiro do

certame), com 7 tsntos ; 2) Ari Lencke, do Seleto,
,

com 6 tentos; 3) Ivo, do Seleto, com 5 tentos; 4)
Irineu, do D. Pedro, com 4: tentos; 5) Renê, do
Baependi e Lauri e Amari, do Estrela, cl 3 tentos;
6) Chola, do Baependi e Maluta, do Seleto, com 2
tentos; 7) Paulinho, do Baependi; Gumercindo, do
Seleto; Ernani, do Baependi; Balo, do D. Pedro;
Mahnke, do Baependi; Peixer, do D. Pedro; Celso,
do Eitrela; Mielke, do Baependi; Juvenal e Fio-
riani, do Estrela, com 1 tanto cada.

.

.

Os juvenis do Doml Pedro e do Baepsndí,
preliarão aoje a tarde, em caracter amistoso, jogo
este a que foi condenado o Baependi, pelo seu não --------------------

comparecimento ao gramado, domingo último.

Venceu o ESTRELA,
a segunda partida da
série melhor de. três

RETIFICANDO

,

Em nosEla última edição noÍiciamos a funda·
ção de uma associação esportiva que irá congregar
em suas fileiras exclusivamente funcionários do
Banco Inca local. Dissemos naquela ocasião que a

associação chamar-se-ia Associação Atlética Inco,
no entanto somos forçados a retificar aquela notí
cia, porquanto o norne da associação, agora já
oficialmente fundada, é "Agremiação Esportiva Inco".
Fica pois retificada aquela nossa noUcia de última
hora e igualmente nossos votos de prosperidades
a novel agremiação.

,

Assembléia .Ge,ral Ordinária
da S. D. Acarai

Cientificou-nos. a diretoria da S. D. Acaraí,
que no dia 6 de março próximo, na séde júnto ao

. campo, realizar-se-á a Assembléia Geral Ordinária
daquela agremiação com início às 9 horas.

Na ordem do dia podemos destacar: '1) Preso
tação de contas da diretoria; 2) Eleição da nova

diretoria; 3) Assuntos diversos.

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos oe senhores acionistas para a

assembléia 'geral ordinária que terá lugar na séde
social em jacú-Assú, Municipio de Guaramtrlm, às
14 horas do dia 4 de Março do correnre ano, a fim
de deliberarem sôbre a- seguinte

CONVOCAÇÄO
Convida-se os senhores acionistas desta Socie

dade, pera comparecerem à assembléia geral ordiné
rte, a realizar-se dia 21 de fevéreiro de 1960, às 9
horas, na séde social à Estrada jaraguá Klm. 4 em

Jaraguá do Sul, neste Estado, a fim de deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
ORDBM DO DIA:

10.), Leitura, discussão e aprovação do relatório
da diretoria, balanço geral, contas reíeren
res ao exercíclo de 1969 e parecer do con
selho fiscal.

20.) Eleição dos membros do conselho fiscal e

seus suplentes para o exercicío de 1960.
'

AVISO, Achem-se a disposição dos senhores
acionistas, no escritório da sociedade, os documen
tos de que trata o art. 99, do decreto-let n°. 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

lecü - Assú, 16 de Janeiro de 1960.
Afonso WlIgner - Diretor Gomercial

1. - Exame, discussão e aprovação do 'balanço ge.
ral, conta de lucros e' perdas e demals docu
mentos correnpondenres ao exercício social
encerrado em öl de dezembro de 1969;

2. - Eleição dos membros efetivos e suplentes do
conselho fiscal;

3. - Assuntos de ínrerêase da sociedade.

AVISO. Achern-se à disposição dos senhores
acionistas, no escritório da sociedade, os documen
tos a que se refere o artigo 99, do decreto- lei

,
n",

2.627 de 26 de setembro de 1940.

jaraguá do Sul, em 26 de janeiro de 1960.
Arnoldo Leonardo Sehmitt - Diretor Presidente

Botafogo Futebol Clube
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
A Diretoria do Botafogo F. C. convida todos

os seus sócios, para a Assembl'ia Geral Ordinária
a realizar-se no dia 28 do corrente, às 8 horas da
manhã em sua sêde social, com a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Prestação de contas.
2. - Eleição da nova Diretoria.
3. - Assuntos diversos.

NOTA: Não havendo número legal na hora
acima indicada para a Assembléia Geral Ordinêria,
Ista realiaar-se-ä em lelluuda eoneoeação, meia
hora após .

Eug.nio Strebe - Secretário Geral

Assembléia Oeral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores aclonístas desta

Sociedade, a ee reunirem em assembléia geral ex

traordinária, na séde social, à Estrada jaraguá Klm.
4, na cidade de laragué do Sul, nesre Estado, às 14
horas do dia 27 de fevereiro de 1960, a fim de deli
berarem eõbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Aumento do capital social conforme proposta

da diretoria;
2. - Reforma dos estatatos sociais;
3. - Assuntos de lnterêsse da sociedade.

Ieragué do Sul, em 26 de janeiro de 1960.
ArDoldo Leoaar•• Sell.l" - Diretor Presidente

Manoel F. da Costa
Empreza de Transportes FRENZEL SIA.

S. A.

Manoel F. da Costa - Diretor Presidente

RneneR.

João Ludo da Costa - Diretor Comercial -

UCU[
Indústria e Comércio

Leopoldo JO'ão Grubba S. A.
Pelo presente ficam convidados os sors. acio

nistas desta Sociedade a comparecerem à Assembléia
Geral Ordinária a realizar-se em nossa séde social,
às 10 horas do dia 30 de março próximo vindouro,

Pelo presenfe ficam convidados os Senhores afim de deliberarem sôbre a seguinte
ACionistas desta Sociedpde paia a Assembléia Geral ORDEM DO DIA:
Ordinária, a realizar-se no dia 15 de abril do cot-) -

.

renre ano, em sua Séde Social, à rua Benjamin
1. Ap�o�açao do balanço � co�tas do exerc. de 1959,

Constant n. 328, pelas 16 horas, afim de deliberarem· 2.) Elelçao do .Conselho Fiscal,
sôbre a· seguinte 3.) Assuntos dlVers�s. . _ . .

ORDEM DO DIA' Acham,se '! dlsposl�o dos sn�s. AClomsras,
•

05 documentos a que se refere o artigo No. 99 do
I - Leitura, discussão e aprovação do Balanço Decreto-lei No. 2.627 de 26/9/40.

Geral, Demostralivo da conta de Lucros e J
•

d S 1 d d 96
Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do aragua o, u, 16 e fevereiro elO.

Conselho Fiscal e demais. atos da Direto- Gerhard Roeder.- Diretor gerente
ria, correspondentes ao exercicio encerra·
do em 31 de dezembro de 1969.

II - Eleição do Conselho FicaI.
III - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Comércio e Indústria

ASSEMBLÉIA. GERAL ORDINÁRIA

Auembléia Geral Ordinária
\

Ficam pelo presente edital convidados oe Snrs.
Acionistas desta Sociedade, a comparecerem à As
sembléia Geral Ordinária, a realízar-se em sue séde

. . . . Social à Av. Getulio Vargas, <472 em JBraguá do Sul,Çonvld.a-se os senhores IICI,?�18ta8 desta �O�I�- às 16 horas do dia 31 de março de 1960, � fim de

Idade a reunirem-se em assembleia g-eral ordínarla I deliberarem sôbre a seguinte
Seguindo para a finalíssima do Torneio Preso que se realizará aa séde social às 14 horas do dia . .

Eugênia Vitor Schmöckel. preliaram domingo pas- 15 de março próximo, afim de deliberarem sôbre a Ordem do DIa:
sado em Barra do Rio Cerro, Botafogo F. C. e seguinte 1. - Aprovação do balanço e contas do exer-
S. C. Estrela, ,jogo este constituindo a segunda ORDEM DO DIA: cicio de 1969.
partida da Série Melhor de Três, que Botafogo e 2. - Eleição da' diretoria para o novo" período
Estrella estão disputando para desempate de elas- 1. Discussão e aprovação do balanço geral' admlnlstrettvo, como também do conselho
aificação. Com todos os prognósticos favoráveis ao conta de Lucros e Perdas e parecer do fiscal.
Bota-fogo, o Estrela surpreendeu a opinião do pú- Conselho Fiscal, relativos ao exercício 3. - Assuntos diversos.
blico esportiva, derrotando o Boratogo em seu de 1959.

gramado. O jogo apresentou um padrão bastante 2, - -Eleíção do Conselho Fiscal e suplentes
bom, prejudicado em. parte pelo péssimo estado do para o exercício de 1960.

gramado, devido as chuvas. O Botafogo deu com- 3. - Assuntos de Interesse social.

bate e lutou imensamente até o último instante, A V I S O
porem o Estrela também lutou com iguais forças,
e favorecido pela Safte, pois o Botafogo marcou

dois gols-contra, conseguiu se impôr, armazenando
assim mais dois pontinhos favoráveis às sltas cõres,
bastando-lhe agora um empate pal'a se tornar cam- Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 25 de Fevereiro
peão, visto que a primeira partida, disputada em de 1960.
Nereu Ramos, apresentou um empate.

Dia 6 de março '9indouro, teremos tlinalmente
a tão esperad� terceira partida que será disputada
no campo do C. A. Baependi. Se o Estrela lograr
um empate, então já é campeão, se no entanto o

Botafogo conseguir vencer o jogo, estará novamente
empatada a classificação e far se-á necessária nova

panida para o desempate. AguardemoR os fatos.

Acham se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório da socredade, os documentos a que se

refere o decreta.-Iei n. 2627, de 26 de setembro de t 940.

Assembléia Geral. Ordinária
EDITAL DE CONVOCAQÃq

-A V I S O
Achem-se a disposição dos senhores acionistas,

os documentos a que se refere o art. 99 do decreto
n-. 2627 de 26-9- 1 940.

Ieregué do Sul, 10 de fevereiro de 1960.
BDGAR À. FRf!NZBL - Diretor Presidente
RMY F. FRBNZBL - Diretor GerE'nte
BUGBNIO J. DA SILVA - Diretor Gerente

�I �I - ßuricúltur8, In�. e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

Edital de. Convocação

'Dr. Waldemiro Mazurechen
CASA. DE SAUDE

AV-ISO
Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, em

nossa Séde Social, os documentos a que se refere
o artigo 99, do Decreto-lei n. 3.627, de 26 de setem.
bro de 1940.

.

jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1960.

LeopolJo Joio Grubb. - Diretor-Presidente .. ----------------.r

Rua Presidente Epitácio Pesôas Ne. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Parto� • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electra-cauterização

- Ráios Infra.vermelhos e aLuis.
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I Comunidade Agrncoia I Legislativ�c}!!�����!e ...
A Adubação aa Cultura da Batatinha 110 61e8 arrazad08 um admlnístração municipal,

. por um, pela falta d. com' o desmantelamento
Em arti2'o anterior, felamos sôbre o prepar? do

prova pas.ando o ...e- sistemático do patrímõôölo e a sua importância na cull�ra da betettnha. r.ado� Schmöckel a pro- nío e dali fillançal • que, ,Hoje, vamos falar sôbre a Adubaçao. Nem sempre yar que a eleição do Ir. li dependesse de sua
es terras que temos em nossas propriedades se preso Emmendoerfer se dera vontade, enquanto estí
tarn ."ara o pla�tio da Batatinha. � quando SQ tem pala Indecorosa troca d. Telse na C a • a como
o cuidado derlrer ii emostre do solo pare ser ena- e�dula. em Jtspocuaínho, vereador o PSD não con
Ilsado, - � resultado do análise indica quase sempre ,raças ao que conseguí- seguíría a Presidência.
o que esta faltando ne tel1�a. E o que f�lta se con- ra ele,er.se, pole que, Vê-Ie pelos aconteci
segue então com a Adubação. A adubação pode eer de outra maneira a lBua mentos que muita roupa
orgânici e mine,.l. Adubação Orgânica é � que se faz IS u p o s t a popularidade suja s,e lavou em plenä
colocando o estrume de curral (do estabulo) bem. dentro e fóra da cidade rio, deixando a assístên
curtido, mlsturedo com a terra, Mas é I?roecisAo saber estava ameaçada. Ove- cía perplexa diante das
preparar bem o estrume, pols do contrario, ele pou- roador Emmendoerfer gravei revelações feitas
co adiantará. Um bom estrume se tem, preparando-o chama como testemunho pelos representantea po
em esterquelres de alvenaria e cobertas. Outro adubo o vereador Prancísco pularei na Câmara Mu
orgânico que se obtem e de' boa qualidade, é 00 Pavanello, para compro- nicípal,
CompoSto. Usando o Composto, um lavrador de VI- var a lisura do pleito E i i e semanârio tim
deíra plantou 9 quilos_ de batatin�a. e colheu 5 �aco.!. em Itapocuzínho e esta, denuneiaäo a. atividades
Uma grande produção, sern dúvida. ,A adubeçãe para estupeíaçäo �eral irragulares de vereadores
Mineral é a que se fa�, usando os adubos ml�eraus, de plenário e da assís- do PSD 8 do Prefeito
como o Salilre do Chile, o Cloreto de Pctessto e o têncía, reafirma que Municipal, na espectativa
Superfosteto. Num terreno cuja acidês se encontra houve troca de cédulas de que o clamor que
entre 5 e 6 (deterrnlnada pelo aparelho medlror de naquela pacata locali-I parts do, próprio p o v o mi t!liE!l!li!!!lll_' IZ!!!T!I 3

!til
aeidês) e cujas condições de sölo são, maie ou dade. tosse ouvido pelos ele· IIImenos reguleres; pode-se usar pera um Hectare (4 Em seguida, deixa a mentol r9s,onIÍl'iis da

I O R. J e RN So E LT E R
morgêos}: 1000 quilos' de adubo 'químico asstm Presidência o er. Vítõrto adminístação municipal. '. I CIRURGlllo DENT15Tfi Idíatnbuído :

'

Lazzaris para, em ple- Em IUlar ue liIe III
Superfosfato 700 quilos nário tecer consídera- emendarem lU!

irregUla-1
CLíNICA _ CIRURGIACloreto de Poraseío 100 « çõel que envolviam o ridades, os responsâteía o'

LABORATÓRIO ds PRÓTESE. ISalitre do Chile 200 «
seu nome. Inicia conde- diretos pelo PI3D

Inslerlmós em dizer que pane um bom resultado nando a onda demagõgl- ,auaram a criar I>rQlra· RAIOS X

Iade uma adubação química deve-se ter feit,o a Análi- ca que Ie formara entre ma pr0prio para alleaesr

se do Sóloo Adubações
-

minerais feitas no plaDJio o PSD, comprometendo contra a dignid'ade de I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
de biitalinhà fern dí:ldo resultados altamenle compen- a dignidade do StlU cargo H o m e n i de trab�l��m . J A R A G U Á DO SULsadoreso São comuns produções de 10, 12, 15, 20, e do seu nome. Revela pelo b8m do mUDlclplO, I 1--=_.:1...25 e até 50 quilos por quilo de sement� plantadíl. acontecimento. até então certQS de Que ° pato iria

2 1!!!!9 li I' I: _Vaie a pena experimentar. Se você amigo lavrador, inéditos para o plenário cair de beiço pelos seul
.-WS:-

está interessado eI:J1 mandar analizar a suo terra, e a aSlistência, entre fallos profetas. !-:,.·..·.:.. t.·..•..·.:��'"'".·..�.·.M..· · � H
procure O Extemsionista Local da ACARESC, - Av. outras de uma oferta HojE', depois da última ".!!�'jCI' d OIL- O·,;a lU' fl_ t

''1=1t=:. .

wea e _8 - on... - "arll e ..rgaR. :.Gelúlio Vargas, n°. 668 . Jaraguá do Sul. reoebida do sr. Leopoldo iessão da câmara, não é
Grubbs, na importância mais a UDN que luta: DO ••• UHIU ••11t ' �ECONOMIA DOMÉSTICA de Cd 100.000.00 para sÓll:inha pela decineia Qm g MOD!!RNA rs PRIMOI'WSAMmITl! IN�TALADA
deixar o cargo de Pre- Jaraluli de Sul. Como dil- B A melhor aparelhada em Santa CatarinaSELEÇÃO DE ROUPAS E TECIDOS sidente e dizendo que lemos em 8scriloe ante·

fÊ. Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" .�:'Jnão' s. vendia por tão riores, o pOfO 1!l9 acercaPasseios e festas: Os tecidos de algodão, hoje
pouco dinheiro. Conta o. da UDN 8 enarolsa &li : - J O I N V I L E -

.
_

em dia tão -em' moda � preparados por modernos sr. Vitório LazzariB aos sua!! filéiras, porque sa- :���._.....��.r.....�._.........._.....r...� ........����,:.:;.:;.::r-.......if.:
precessos, apresentam as mais belas e variddas tex· seul!I pares as matracas bem que acompanhando

(t ) t m ';os Para os pasmel'os e .

I 1
' •• d d -_ .. ai! _ HIlI _ ! 'I!IIí H8fi1!1>(!j!SiIl • 8!!i jl] _ .. iii!!! _l!iIIES§{jturas ramas e es a pari... ..,

que querIam os e emen· o. g.orIOSO p a r.l o o O'

I
festas ·as fazendas leves como "voiI", organdi, "laise" tos do PSD levar a efeito., g r a nd e B r i g a d e i r c FOTO PAIAZJAERAo,RuA',ADO -

SUL

e outras, são indicaQ,\s, dependendo do tipo, do mo· u�ando do baixo princi- Eduardo GomEls, êles es-
.dei<} e do goslo de cada pessoa. Tarnbem outras pio de utilizar-se de um tarão acertando o paliO Dfll"RONTB Á PRElFEITnR

fazendas como fustão, piquê, cetim, etc., dão bonitos grava'dor, habilmente ins- para as eleições que 89 fotografias em Geral _ f-ot-oc:-o-pias de Documentos

_I
vestidos de passeio. talado na Gruta do Leão uizinhamo Hoje não é a filmes e Material foto - Aparelhos e Äcessórios

Igreja: Para aß cerimonias de Igreja não são e de quererem forçá-lo nON que luta s6zinha
'

indicadas as fazendas leves, transparentes ou bri- na assinatura de uma pela implantação de uma
A pedido. a:eD.�d�i� tambem

Ihantes. Siio mais apropriadas as fazendas tapadas, No. t a Promissória de administração ca pa z e
em o'!::..

.

b • O lO S- �- - !iE '''!iIiiIIi ! [(!):&íS& iíB!! 'iii !Ii!! M Mi ue ;gg6E!B&b�foscas e discretas. As cores vivas e errantes tam- Cri 200.000,0, prome· rea Izadora. ao repre"
bem· não devem ser uSéldas para igreja. A roupa tendo o sr: Prefeito, em sentantes do PTB' que _-----.------:
para igreja deve ser simples, e discreta tanlo na troca de favores, a en- tambem clamam por uma
fazenda como na côr e modelo. trega da Prefeitura por vida melhor em Jaraguá, Q A AI n II [ li n lprazo. de 3 a 6 meses. E ainda assim, quando l) Hill] U [ " U No Seminário Só ci oACARES(} Condena a operação de as cousae são reveladas Economico, recentementeSERVIÇO DE EXTENSÃO RURAL compra de uma roda de em público, por elemsn°

·CO NTÉ M realizado em Joinville,
ESCRITÓRIO LOCAL DB JARAGuÁ DO SUL caminhão u Bad o pelo tos qua não são da UDN, I 1 I I teria o sr. Prefeito Mu-

prêço de Cri 15:000,00, ainda assim nos chamam nicipal de Jaraguá decla-
quando este implemento de mentirosos; Afinal, &X�RI.ENT&S ! rado que o seu municí-.'{::;.=:::==:::::::::=:r:::::::=�-::::::::.-::::::::::-.::::::::::=__=::::::==:::::::::" novo não andaria na casa cada louco tem sua ma- ELEltH:KTOs TONICOS I pio não tem problema em�i

R t
'-

V· t"· ii dos dez mil. Relata as nia. E nós não seremes F6sforo,' Cálcio, Arseniato
I materia de estradas. Nós,Ir epreseQ açoes ,lorIa li atividades do sr. Erich 08 médicos desses loucos. e Vanadato de s ó d i o os moradores urbanos da

ii 'DI! li I Baptista que,· como pre- séde, constatamos contri-s-,. 'd t d PSD I TOJlICO dos -convalesuntes t d bl
'!l ( li SI en e o e pe os a os que os pro emas

ii • " It S Ilf a, III.. �l de sua curriola o obri- Jaraguaense! ronieo dos desnutridos contInuam e são graves,II
'

ii garam a aprovar 08 ba- I
a começar pelas ruas de-

!lli Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 ii lancetes de 1958, eivados Quem dá a08 pobres, Os PáliddoS'MDepauper:10s, salinhadas e desniveladas, .

GU! DO SUL S t C t' d d' I
.

t DEUS Esgota os, agros, LvJães o ...i1 JARA aQ a
.

a.arma II e erros e e lrregu a- empres a a . nas quais se quer eXIgir
·.i'.: li ridades e que não apro- '. que Criam, Crianças ra-

muros e passeios,' atravési' bIt d Seja tambem SÓCIO quiticas, receberão a to- d b d d't I t'lI!:' li vara os a ance es e da AJAN, e procure ni±icação geral do orga-
e um a sur o e 1 a a e

.. ii fevereiro de 1959 em encaminhar á mesma, nismo com o
hojé não revogado. Para

ii ii diante, p o r que essas todo pedinte que en- a conclusão das obras,ii II mesmas irregularidades contrar em busca de � t] 1111 qJflUlP1Dl'" TI faUam ainda 2 meses e'Ir II continuavam existindo. caridade pública. �((lJ.Jlli& � \LV lt 21 dia.s. A s o I u ç ã o é
II O R' .

d E aguardar.ii
II sr. aimun o mmen- �

.. Ii

Sub-agentes da F.N.M. _ AUa .Romeu I! 'w��i:�ij::I�1;1� 'Ir �;:Mu�n��'�liiIilB-'·alIllFE�i!rrnl'4i!ei!!t-o-U==-�!!Ie
'

'Àle� i
. II e este,' visivelmente irri· ·1l

- Jeeps - Tratores de esteIra e Pneu. II tado., pede que para se II •.,V.G."• IIii Financiados para 3 alios: Pronta Entrega II prevalecer de seus t�r- iii
=='�= III'

'

J' mos o faça pelos . melOS III 11 li IIn
--.---..----__j--- ----...---.---.-------:JJ leoaI'8 SI' hud'er e que I'�---••••--------_ -----.---.-.....------

f'i' 1:' ,

finalmente o colocasse

I
Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro I���.......�(!-to.."""-(���.._""<!,,_,�,_,,�-��,, num quadro para guar- d F 122 Ih l,r s'eus cl i e fi te s "dar como lembrança

parai
a onseca n°. ',para me or serv

Ia
-

eternidade. .Termina mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios

iii"por, afirmar, depois de
de Advogacia DR. HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, �apartes de vereadores, .

I
lembrando o caso da m com séde ,em Joinville e São Francisco' do Sul; está em

�t�:��g:�b�T I:Zd!O i::� fil
'

condições de, també·m, aceitar causas para aquel�s Co;.
talação do telefone no, I' marca�, sem maiores onus'- para seus constituintes.
ponto dos troleiros, que UInão eoncordav8 com a ml.ilEli!ii!!ll�:DIIliSSll!l!!!l!!5ii!l:-ml!ii!!.II2El!';$l!SlIa;�iI=lii!5!li!iiiiiEi'li!!!!IE!!I!i!!��il!l

Festa de
São Sebastião

Combate as

[nequlanda
es das' fun·
cöes perlõdi·

- .. o_�_�__:_. ,(as das seohoras.
- -

Ê calmante e re-

�Iador dessas Junções.

Domingo último. realí
zaram-se os festejol em
aomenegem ao S. n t o
Padroeiro 810 ISebaatlão
que, não obstaate a "re-
nitente chuva, esteve
muito concorrida.
Graças a8 incesaantal

atividades do virtuoso

I Costa" Presidente da Co
munidade, dos festeiros
prestantes e colaborado
res desintereesados, a
leata -teva um desenrolar
a�radáTel e os presentes
deram mestras do inte-.
resle del!lusado que têUl
ne conclusão das obras
da Igreja Matriz, coope-
rando todos para o maior
brilho da feeta e de um
resultado aSS8Z satísta
tórío.

"

� ...
'"', ALIVIA AS

CÓLICAS
UTERINAS

'MUROS E PASSEIOS

Dp. Reinoldo,MUP8r8

II ,ADVOGADO II,==�=

Escritório' ao lado da Prefeitura

JÁRAGUÁ DO SUL
'

,

.
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Mati�:aurn21lll'VJEllnl §/A.,r==D7.G��;;;;j�;'��G:;�h;="1 Refres�ando ,'a �'. �,",
! . '.. '. �

.

......' '

�O)RIA .. ",
I II � ENG.NHBIRO CIVIL' u (Continuação da la. página)RELATORI0- DA DIn.ET ,. !i ';. i,,1 ii 6< •

I ii Projétos .; Cálculos _ Enuenharia civil, em geral!l E eís que, agora, desambientados e desloca-
Senhores Aclontêtas :

.'.
• II ..

_ Construções '- fäb'rlcD de Artefatos de cimento; li dos na opinião vigente dos seus nobres associa-
.

. Cumprindo as dete�mi�a_ções legais -Ó:e estetute- ii Il dos, aparecem mercenários pagos por elementos
nas, temos a elevada setlsfeçêo de epresentar-Ihes e, II '

!!
de moral em fase de concordata, para num pro-

submeter 'à sua esclarecída aprec!�,�o,. o. balanço' Iii
.

Informações na Indústria da Calçados 11 grama' politico envolver o nome honrado dessa
geral encerrado em' 31 de dezembro de .1959,' bem .n Gosch 'Irmãos S/A. ou com o sr. Hermann

II as�ociação, c.lassificat;tdo-a na grande galeria, na
como a conta de lucros e'. pérâas e

..
o parecer do II Schütze à �ua_.1orge Czernlewlcz, 997 (antiga, iI nojenta galeria das trlCas.e frubca.s, comprome-

Conselho Fiscal.
' , ,I Abdon Bensta). '. li tendo .0 .

quasi s,ex�genárIO clube jaraguaeuee e
,. '.

'.' "�.:·....__.- n••- __---_.-_...- ••;-••••- ••--___'_.----;--:::9 se.us dístíntos associados.
Os mencíonédos 'documentos espelham flelmen- ,�.::-:.;;;_.: .. -; : . . __ _M__ •••••-_••••

:;-'- Com uma falta de imaginação à' toda prova,te' a situação econômica em que se-encontra' a nos- .r=::::::::::::::,,;:::::::::�::::::=:::=::::::::::::::::::�::::::=:::::::::::::::::::::::,�,. desconhecendo .as desastrosas consequências quesa sociedade; no 'entanto, como .das "rezes anteriores, I . • possam, resultar desses á.t?s Impensados, abordampermanecemos à inteira disposição:" dos senhores ii �
.

�
.

� f
.

U fi' n li assunto de uma subvenção de Cr•. 50.000,QO queacionistas pera prestar outros esclerectrnentos que 1,11 ri" li I n () r·n ano. Q n D r li deveria destíuar-se à criação da bibJiotéca infantilforem julgados 'ainda necêssários para a completa
ii

U LI O LI [J iI, do OAB, supostamente sabotada pelo sr. Eugênioapreciação da matéria.'
II Cirurgião Dentista I' -Vitor Schmöckel, atual presidente do Conselho

Güaramlrtm, 2� de Janeiro de 1960. II III Deltberatívo e ex-presidente executivo do Clube
li Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X

" Atléti/co Baependí, .através dos Srs. Deputados queODILON VILBLA VeiGA· Diretor-Gerente li li dão cobertura ao Govêrno do Estado. Teria, dizem;ALTAMIRO VILELA VEIGA ." Diretor-Técnico II Consultörto: Rua Artur Müller; no. 142. n influenciado no sentido de negar o beneficio.

BALANÇO GERAL
I

cl
-.

311� 59 ii Próximo à Estação Rodoviária. II Não �ntendem�s os. detratores mereenáríos
.

.

·encerra· O ,.,em, '. -:, . ii' A r d dl 15 d Fevereiro II <lo nosso diretor. Nao dizem que é fracassado?, .

A TIVO" ".

.

n par �r. o �a. e

N' ,! Que é inexperiente? Que .não é de nada? Como: / .\ :r, '!
.com clínica DIurna e oturna II se dá subitamente essa valorização, a ponto de

21 257 Ou \6==::::::=:::=:::-::=:::======-_-::::::=dJ lhe atribuir o convencimento dos deputados ude-
-170·fl69:5Ó- .. 191.826;50

.

I nístas, peasepístas e petebistas? Deíxaríam os

.-;:::=::::::==::::::::::::::.-:::===::::::===.-.::::==::::==::::::::� nobres e experientes deputados das diversas ban-
�i l' o

d Gr Im 'li cadas levar-se pela lábia dá um inexperienteii Th r 'i....,.llllll irl\ It] � r t1l\ I polítícéíde ? Por favor. Essa valorização, essa

9944748Ó ii 1UJ o 'UJ. lij1 cm � � lij1 II súbita - aupervalorízação de um modesto diretor
. , ii ·Ii do "jorna1éco do Correio do Bobo" dá para des-

9 9 ii Cirurgião - Oea"sta !i confiar. Atê da incoerência, do achíncalhe aos9.85 , O
'i!

' ii ouvínse•.
li CLíNICA - PRÓTESE - CIRURGIÃO II. Porque não =oontam a história verdadeira,68.641,80 ii li aquela dos deputados pessedístas que queriam1.859.117,00 !! Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGuÁ DO SUL li estourar o equilibrado orçamento do I!_r. Governa-1.579.776,90 ii Defronte a Igreja Matriz li dor, dando vários milhões a centenas de entidades,

6�·74��'2°0 o:: 1':.68762 90 �,·.._----_.-----":···_--=---_··.·__·----..-.-di fazendo dos projétos uma cortezia com o chapéu
u. uu,� .

u.u . ,
-.--- - - -.- ----.- _.�_.-••---.-.-_ .•••...-.-.

alheio? Até os honrados deputados do PSP e do
. ç::::::::::::=.::::=-=:::==:::::::::::-.:c:::::::=:::==:::::::::::::::;:.. PTB repudiaram a senvergonhice e com êles !Ião40.000,00It' 11 concordaram, porque atentava contra a moralida-

4.804.924,10 li Tr\\ID> lE1ID1TCmr TCl'A lfTlFMANN II de e os ínteresaes do Estado. governa�oApe!a UD�.II lJJI�o �J1 lOl J1\\. lU I: O prolrama do PSD, diante do sIlenCIO deste
li .M�DICO CIRURGIA.O ,I semanário, achou que teria encontrado um grandeii ii furo. E aguentamos silenciosos, com a única fina-

. li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II lidade de resguarda'r a harmonia dentro do Bae-
ii sidades Ie Col6nia (Alemanha) e Pôrto Alegre I, pendi, Chegam•.então, ao desplante de. reptar.
II li Mas reptar o que? As ata8 da Assembléia Legis-2 480.85õ,2� ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS _ CRIANÇAS B II lativ8, os debates acalorados mostram a m8rotei�aii

.

CLINICA QERAL li do PSD, de que, agóra, 08 f8.1sos pr9fetas locaiS
1.781.917,90 !l Lo áti R l&ail Eare" li querem tirar, uma casquinha. Uma c.asqui� de·
nO!.IM,OO 2.284.070,90 H

� -

nga I'r cm e1ll U,. 08-
I: falta de vergonha. Uma casquinha que já nasceu

ii Consultório e residência: ii condenada pela diretoria e pelos conlilcientes só.;
li Tel. 244 � Rua Preso Epitác{o Pessôa, 406 II cios do Baependi.. ,'_
ii CONSULTAS: ii Poderiamos falar de um outro auxilio, do
ii fi govêrno federal, três vezes maior do que o desa-:
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II vergonhado projéto. Está consignado no orçamento
II Pela tarde: das 14 1/2· ás 17 1/2 horas ii para 1960. Poderiamos citar os autores 10�aiB e
!I II os representantes na Câmara Federal. Poderlamos
II Atende chamados tambem à Noite li dizer que foram mãos udenistas que trabalharam
\\.... . ._;..••• _:______ 1] pela grandeza da bandeira azurra. Que nenhum". •• •__ • • •••__ _:JlY

pessedista lembrou-se de honestame.nte beneficiar
D t

-

d t d L e Perdas .-- -- --.-.- - ---- -.-- ----

::-. a entidade, à qual s.e· quer jogar no lamaçal daemons raçao a con a e ucro� 'I if·--·----······--···--···-·······-------·----·-·-·
.. · ..

---_····,1 politiquice imunda,
.

forjada por repelentes indivi-
em 31 de dezembro de 1959 li II duos que desagravam a vida social jaraguaense ..-

,

D É BIT O II (LIMAX VITORIA II Não o fazemos:- !?orque respeitam?s e queremos

Despêsas -Geri'es 68.125,70 !! I! bem ��:�e���::jzação de JK, o auxilio se enca-Fréte e Carretos 10.264,50 ii ,,:::::::;;;;�,- li minhará em beneficio da sociedade, sem que aSeguros ��.���,�g II 9,5 pés" policolorido -1960 I! UPN se valha des8a desinteressada
�

contribuição'Sêlos de Consignações 17'1':.40'O() II II para d,el� tirar efeitos politicos. O di�heiro é doTaxa do Plano 'de Obras u, ii L()THAR SONNENHOHL II Baependl. Não pode e nem deve servir a gruposTaxa de Investimentos 19.175,00 !lo A,. Mlnchal ...dora�. Fàlslc.,84188 ii políticos para assenta! no Clube a sua �re�� ondeImposto. de Consumo l�ö'���'bg ti JAlA6UÁ DO SUL ESt.dISla.Calarina

ii �aq�inará. contra os Interes�es, os mllIS, Justo� eComissões .

14':293'50 ii I ,i Imediatos Interesses do gloriOSO C. A. �aependl.�)3r��ss 551 086'00 !i
.

!i Temos certeza de que este cla_mor será ou-

7.912'90 � _---.-.-_ _.-.-- - -------- -- -�---.}I vido pelo PSD de bem, para que nao se desmo-Abatimentos ,.

72'.'5'06,'70
_ __.•._ _._·.· _ w - --.-.----

rone. o e.sforço de meio século de trabalho cons-Juros e Des.contos
t tDepêsas de Administração

.. " .1,8U O()O,OO --

l
ru IVO.

1.252.227,00
CReDITO "

NA FALTA DE (',

Mercadorias 1.t8�.7'55,00 .;p.
'�PPeTITE ..;'t" Ur. fernaD_,dl·'n.•... ' .Jpringman·nLucras e"Perdas 62.4]2,06

,

" 'c. 1.2,52.227,00
Guaramirfín, 3! de Dezembro dé 1959.

Os infra assinados, membros 'efetivos'do Con
selho' fiscal da Malharia IrveUex S/A., tendo exami
nado detídamente o balanço geral encerrado em 31
de dezembro de 1959, a conta de lucros e perdas,
inventário' e demais - contas inerentes ao exercicio
social findo, bem c.omo o Relatório qa Diretoria, são
de parecer que a' assembléia geral aprove as referi
das contas, em virlude de terem· sido enconlrados
na mais perfeita ordem e concordância.

Guaramirim, 26 de Janeiro de 1960.

Agostinho Valentim do Rosário
.

José Dequech
.,

,

W. Heinz Antonius. ..... .._-.. ....

Imobilizado ..

Terrenos
Tinturaria

Eslavel
Máquinas e Instalações
Móveis e Utensílios

,

Peças e Acessórios
.

msponivel
Caixa
Eligivel a clrlo e longo prazo .

Contas'Correntes
Mercadorias
Titulos a Receber
Prelulzos a Amortizar
Adicional Restituivel

Compensaçio
Ações Caucionadas

936.460,70
25057,00
32.957,10

, PA'SSIVO
lio Eligivel

Capital
Fundo de Reserva
pl Leis Sociaes
Fundo de Depreciação
Elilivel a curto' e longo prazo

Contas Corr.entes
Titulos -DescontlIdos

Com.ensaçio
Caução da Diretoria

2.000.000,00
149.595,30
1�.422,50

318.857,40

40.000,00
4.804.924,10

Guaramiri�, 31 de Dezembro de 1959.

ODILON VILELA VEIGA - Diretor-Gerente e

Técnico em Contdbilidade reg. no CRCSC
I

sob n°. 357 .

.

ALTAMIRO 'vILELA VEIGA - Diretor-Técnico

,'I. ,';'

ODILON VILEL'A VEIGA - Diretor-Gerente e

TéCniCO em ·Contabilidad�,Feg. no CRCSC
.

sob no. 357
.

ALTAMIRO VILELA VEIGA - Diretor-Técnico

PARECER' DO CONSELHO FISOAIJ

CIRURGIA 1)0 ESTÔMAGO·'
. VIAS .. BILIARES, ,- INTESTINOS.

CIRURGÍA ·DE SENHORAS.
, '

Diagnóstico PreCDce do Cancer nas' senhoras

c o n s u It 6 'r i o _ Av. Mal. Deodoro; 1014.
'Das' 9·12 e das, 15.:ís horas. _ Fone, 384.

.
.

., '

Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:�.DICO.

Cirurgia Geral de adultos e criança", CI1- _
nica Geral-'_ Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras _e Ho�ens.

EspeciàJis.a ,em doenças de c,.ianças
Atende no HOSPITAL DOS, FERROVIARIOSI(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL.
JESÚS DE NAZARÉ das 15 &S 18 hs. .

I CORupA' - 8ANrA CArAH.INA

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Leviandades do Prefeito Um "8". provocá
Waldemar ..Grubba

.

Bscând.a�o
.

, Em nossa edíção de 20

Afirmacões imprudentes do Prefeito Jaraguaense �� ��t���t�ô;r�a:be���
no -Semínárío Sócio - Econômico de Joinville Torácico realizado recen

temente nesta ctdade. O

provocam r�,pares e chacota dos p r e sen te s. artigo" ao envez de saír
- .

com o titulo de Abreugra-
, 3 milhões de cruzeíros' depositados em., Banco para resolver o fias, saiu como Abeugre-
Problema de energia elétrica � 900" quilometros de estradas fias, o que é clamoroso,

Á notaderneure quando pu- I
,

municipais .pavímentadas. «Não quero asfalto para JARAGU �. blicado nas páginas ex-
,

Realizou.8� em Iclnville, Quanto a Estradas de I conservação, éra u":la remes. Entretanto, seja in.

em dies da semana pes- Rodagem, ' disse, NÃO constante ameaça de ruir, terprerado como erro de

sada o' já famoso ,Semi- HAVER PROBLEMAS no sob o pêso dos caminhões imprensa, erro de revisão

nári(j-Só�io-CELSO- Municipio, já queextsttam que por ela trafegam, e do ou burrice pura e slmples-
E'conômico, promovida 900 QUILOMETROS DE inten.so. tráfego in.'er.- mente, o Iéro éque o erro

.1 DAS I d I d causou escândalo nas ropelo SESI, como comple- ESTRADAS PAYlME. ,muDlclpa. e esta ua, I.
das intelectuais e com lus-mente da campanha Elet- realização do seu Govêr- zend.o mars, ser u�a neo
ta razão. A Direção essutoral do Presidente, da no, e que N.�O QUERIA cesaídade des ma_Is pre rne a inteira responseblllautarquia em nosso Esta- UM MBTRO SIQUBR DB mentes a construção pelo

do e candidato ao Gover- ASfALTO, pare Jaraguá do Govêrno Federal de outra dade do erro e pede des-

no do Estado, pelo P.S.D. Sul. 'Quantil leviandade. Pont.e,. que com. os. novos culpas pela involuntária
d

- ofensa a um dos eméritosContou a reunião, com Quanto cinismo. Quantas .requtsttos e récntca mo-
clentlstaa braaíleíros, aoa presença de três pro- mentiras. Conelulu pedln- derna, pudesse sern con_s- qual, não obetente o econf.essores de Economia e do fosse a Es t r a d ii tente perigo, dar vesao

'dois técnicos vindos da Corupä _ São Bento do ao intenso tráfego de cír- tecido, presta as suas ho-

Ca'pital da 'República, Sul, ínclulde no Plano culllçã.o da Economia menegens .

ao introdutor
C do método Abreugrãttcoalém das classes conser- Rodoviário Nacional, coí- etermense.

na medicina umversel.vadoras, Prefeito, Veres- sa lida no artigo de evr Aí foi um Deus. nos Com a nota e as escu-dores, Pro�ssionais Ilbe- SI��WAL em,. "As curva.s de acuda! l"icou o Prefeito eas, queremos ter o mérír�is e pessoas �e�r�senta. Sao Bento,'. Con�lulDdo \ DBSMBNTIDO, e \os to de poder reconhecernves dos MUßlCIPIOS de s�u bornbéstico dl�cur�o ilustres dirigentes do ôe- pessoalmente o erro doSão Francisco do Sul, disse que JlIraguill nso mlnãrto sem saber em "erre".Araquarí, joinvill�, Jaraguá pr_ec,isava de NADA.
quem a�reditar. Em face

• _do S,ul, e Corup�.. Parfl <?s Profeseoree ,de do' imprevisto, mudou se
.

Alem do Tem.ilrJ? o.ria-I e;conomla, plIra
.

os. Tee· I de assunto imediatamente,D1zado" �oram dlstnbuldos nwos e par.a. os IDtellra�· e outros oradores _ ntioformularlos ao�, pres�nte�, tes da comitiva do c.andl- de jarallu6 _ ei fizeram
p_a�� �ue im questiona,. d�to do ��D, as .flrma.

ouvir, pleiteando do Go
rl.o dissessem das neces· çoes do edil _Jar.llua.eDse verno rederill, benefieziossldades de suas comuna,s foram as mais ptrornlS50'

para os seus Municipioll.e dos m�ios viáveis para ras e fulgurantes. Até que ponto cheia o
a soluça0 das lI!esmas. E, para os �e.p�esent��· senil e leviano Prefeito deInicialmente discuflra!ß*se tes dos t;1umcl�los �II!lI- Jaraguá. D.sde que se conhe-
largamente os 5 Itens nhos, tals afirmativas

eeram OI landidat08 à
apresentados' como Teses, foram motivos de chacóla Com o alardeado pres- pre8idêneia da repúbli.passando-&e logo a �eguir e risos, pois conhecend� tía-io junto ao Govêrno ca, ao próximo pleitoa08 temas variados, uSêln- como conhecem Jaragua Federili, até allara se está eleitoral, lIma intensa
do da palavra inúmeros sabem que não temos 900 esperondo o emprésJimo onda nacionalista Iene
oradores, fazendo se ouvir quilome.ros de Bstrl.ldas, dos 16 milhões de Cru- de slogan, notadamente
as mais prementes neces· quanto mais de Bslradas zeiros, parll a fonstrução ao candldato lroTernista,sidades dos Municipios PAVIMENTAVAS, de I PODtes, inclusive da Marechal Teixeira Lott,
qu� representavam. Mas para homens de Abdon Batista. E os pro- o que deu moUvo de'
Bm determinado,mo· brio e da têmpera do Dr. jetos de Águo e Esgoto preocupação ài entida.

_
mento, pédiu a palavra o Arquimedes Dantas, advo- pl.lra il Dossa cidadi oDde des responsáveis pelolPrefeito WalàernarGrubba, gado dos rr.ais conceitUiJ' ficaram? Não seria o destinos da Pátria. O
para fazer pregação aos dos em nossa cidade, tilis Seminiírio Sóe,io..:..Econo· assunto palsou, inc)usi.
dirigentes do Seminário e afirmativas do Snr. Wal- mico, uma'ótima OpONU- ve, a ser flDalizado pelo
aos presentes a situação demar Orubba não passa· nidade para se fazer sentir Episcop3do Sul Riogran.do nosso· Município. Ini- ram de r,dículas, inverídi· ao Govêrno F'ederal, estas d�nse, sob a presidênoiaciou a sua alocução, di., cas e levianas. e muitas outra& necessi- de S. Excia. Dom Vicente
zendo ter conseguido no Não se contendo, e co- dades de Jaraguá ? Scherer, Arcebil!po de
Rio de janeiro, com um nhecendo de perto '\ os POrto Alegre, qUe deu
seu amigo, no Conselh,o problemas de Jaraguá logo Quando se referiu aos

entrevista à imprensa,Na,cional de Águas e em seguida pediU a pala- 900 quilometros de Eslra;'
traßscrita- no O Luzeiro

Energia Blétrica, uma vra e fez sérios reparos
das I?a�imentad?s, por MariaDo, órgãO oficial da

QUOTA de TReS MI- áquelas informaÇões fal· certo qUIz refertr-s� ao
Diocese de JoinTille,

LHÕBS OB CRUZBIROS, sas, do Prefeito Waldemar C�LÇAMB�:rO da Cidade
edição 141.

-

para ser resolvido 'o pro· Grubba; que acaba de fello
.

na eflcl.e�te e_pro· Com respeito ao na.
blema de jai'aguá do Sul, faiar. gresslsta admlnls��açao do cionalismo afirmóu Dom
com respeito 'a Energia Disse enlão o ilustre e saudoso Artur Muller.

Vicente Scherer: "Acei.
Elétrica, mas que, ofere: culto Advogado" en�e Mais uma v·ez. e ilgóra tamol a campanha na
cendo dita quantia aos outras coisas, que nllo de público e numa cidade cioDalista enquanto ela

- Dirigentes da Bmpresul, sabia do número de qui. vizinha d�u o Prefeito importa na defesa do
êstes re�usaram, na,. fic�n. lomet�os de BS!r��6S que

_ Walde�ar Orubba, um patrimônio nacional. Mas
do des! arte, o' dmhelfo pOSSUla o MUßlCIPIO, mas atestado eloquente de sua não somos cegol e ob
depositado em um dos que 'em absoluto, as estra- incapacidade, insensatez e servames; com tristeza,
nossos ,Bancos, RBN- ddS NÃO BRAM PA�l- leviandade. que a bandeira naciona-
DBNDO JUROS ... Quan· M�NTADAS, mas SIm É ridículo I lista se transformou nas"
ta insensatêz do Prefeito macadamizadas ,é,llgumas '

mAos dos comunistas
Municipal. Logo em se- delas, e que o maior e professos öu camuflados,
gUida, tratando do pro- mais grave problema de

"Correio do Povo" na �lassica pele de ove-
blemà Transporle e Bs· JéÍraguá e Municipios vi· lha com que os lobos
tradas de Rodagem. disse sinhos, éra o da, PONTB um jornal a vermelhos encobrem seus L- ::--"'�--_--------_,
que de Transportes, Jara- ABDON BATISTA, que serviço do povo verdadeiros intuitos de

. ._.... ._==�guá �stava bem servida. em péssimo estado de, I prosseletismo marxista rr-:-·-----------..

·--------:---:- li

��==����=��===�=�������==_�_�=====� do Brn,�L" (. ri'
-

�� �rl�do �ernardlno. �rr 11��1 1:li / IRal�fi�graiWal. �e 1Dltárnai . ii f;:; :::�,��I'�o�.::�� ': ii R�io.)( _ �:�::"�:::::ti.t�;tra Violeta ß
ii ,,' II

ii Hii II FARMAG,IA NOVA:: - Pró�ese - Clínica ._ Oirurgia _

iiII Dr. Osny Cubas'·D'Aquino 1111, "deBOBERTÍI�.BORST ii. ii
'1'11 «JIRUBGIAO DE�TJSTA,

" ,

ii � que �ispõe de major sortimen. I! H O r á r í o:. :g��::�feti��)8 06 dias (moenos li
, ",' "

. !l.,to na prl!,ça e oferece �eus artj·

:11: Das", 7 aOs 12 e das 14 às 19 horas· ii )!! Consultório: 'RUà Marechal Floriano, 54 (Defronte a OODfeitaria Harna:ck) ii" gas a preços vantaJosos , '

, '

,

'

.

i1ii JÃRAGuA DO SUL' (Telef. ,220) _,:':', r', Il, Rua M�r� Deödoio:3;". J�raguá!: Av., Mat De�doro, 364 (defront'e a BletrôDlca) j'�==::::::==:::=:::=.::=======:=====:::====�:::._::==:::-:"==:::!I''����::::::======:::=-.::=:::======::::.._:=:;:=:::====:::::_t:l
.
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CORREIO 0 ..0
.

P O y O
ANO XL - JARAOui DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 27 ne I"BVBRelRo De 1960

NACIONALISMO:
importante
resolução do
Episcopado gaucho

JUBILEU --DE' PRATA
"I N C O·"

A semana que se Iínda teve por palco um

grato ecomeclmento na vida financeira cerertnen
se. É que, no dia 23 deere mês o Banco Indús
tria e Comércio de Santp Catarina S/A. comple
tou os seus! 25 anos de profícua existência em
território que lhe, empresta o nome. Instituição
de 'crédito das mals sólidas entre as ccngeneres
da atualidade, possui uma larga folha de bons
serviços preetados a comunidade barrlga-verde,
onde ee fez merecedor da mats inteira confiança
e, graças ao 'que, as suas etlvldedes bancárias
que, de inicio se restringlern à sua séde em ltajaí,
passou a espalhar-se de forma acreditada po�
todo o Bstado, onde hoje funcionem 54 bem
monladas agências. A clarividência -dos seus

homens de prôa e, não obstante as circunstân
cias ímprevleras que determinam não raras vezes

modificações na situação financeira do país, a�
crise monetária que atravessamos e que medidas
inteligentes têm sido insuficientes pera debelar
esses homens, dos queís alguns tíruleres já ocu

param posição destacada no órgão governamen
tal da SUMOC, extenderam os seus negócios
bancários pera os Estados vizinhos, onde flo
rescem juntamente com o progresso das localí
dades e impulsionam e aceleram as mals varia
das atividades. No Estado do Paraná, 9 agências
emprestam colaboração financeira ao comércio,
indústria e particulares. Em São Paulo, 38
agências, além de 4 agências urbanas, ajudam
o trepidante trabalho dos paulistas. No Distrito
Federal, 2 agênclas, servem os cariócas e no

Estado do Rio, os fluminenses sen lern o calôr
da colaboração cerarlnense, por uma bem mon

tada agência: 104 agêncies e a Matriz de Itajaí,
formam uma rêde bancária das meis conceitua
das no sul do país e,� onde quer que o progres
so se manlfeste, alí estará o pulso firme do
"INCO", pare ajudar na concretização dos
gr,andes empreendimentos. Ponto de destaque é
o que nos revela a comparação dos balancetes
de Dezembro e Janeiro deste ano, em que os

depóeitos ascenderam em aproximadamente 200
milhões de cruzeiros, prova cabal da confiança
que 08 depositantes tem na ildministração seraDa
e firme de uma diretoria capaz e raalizadora.
Juslificadíssimas previsões levam.nos a crer que
o desenvolvimento de novas idéias e a amplia
çiio incessdnte de suas atividades básicas. farão
coroar os estorços do "INCO" do mais brilhante
êxito, além do que cabe' ao tradicional estabele
cimênto de crédito catarinense um papel de
destaque na iconomia e nas finanças, propug·.
nando por urnd vida melhor dos brasileiros que
dele se servem para promover o progresso e a

independêncid di! parrid.

C a b e, no âmbito regional, destacar à
agência de Jaraguá do Sul, que na linha São
Francisco _ Morra, com exceção do estabeleci.
menta da Manchester Catarinense, imprime aos

negócios baDcários um rUmo cada vez mais
acelerildo, não só em bebefícios do Banco
como, e oiincipalmente, da localidade por ele
servida, através da aplicação esclarecida, e

inteligente de operações bancárias. Cabe esse

grande mérito aos srs. Osvaldo Heusi e Heinz
Barg e à equipe bem prepdrada de funcionários
atenciosos que alendem ao numeroso público
que aflui, ao INCO _ Jaraguá.

O jubileu d� praIa' o povo o recebeu com

carinho e veneraçijo. Em comemoração da grata
efeméride, o estabelecimento bancário não fun
cionou nos seus expedienles interno e externo
da última terça·feira. Em jaraguá do Sul, em

meio tia 'mais sä confraternização, foi oferecido
Um coquetel' aos ,funciollários.

Parabenizando-nos com os funcionários
pelo transcurso do 25°. anivirsário, desde o

mais humilde ao mais. graduado, queremos, to
davia, apliesentar uma congratulação toda espe:
cial ao seu corpo diretor, pelo muito que
realizaram em prol da grandeza de' Simta
Catarina, nas pessôas tios srs. Genésio M. Lins,
Dr. Rodolfo, ,Qenaux Bauer, Dr. Mário Miranda
Lins, Irineu - ·Bornhausen, Antoni.o Ramos e

OUo Ren,aux.
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


