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GOVERNADOR PEDE AUXILIO
O Governador Heríber

to Hülse enviou mensa

gem ao Presidente da
República comunicando

, lhe a grave situação em

qua se encontram 'as re

giões do Iítoral norte
catarínense e pedíndo
auxilio imediato por parte

Fundação: Direlor: Impresso na: do govêrno federal para
Artur Mül'ler BUOÊNIO VITOR SCHl;fÖCKBL Socieelaele Grj/Jca Ayenlela bela. milhares de vitimas das

=================�====================================I inundações que' atingi
ram diversos municípios
do interior do Estado.

Orgãö' de maior penetração no interior do nordeste catarinense
I�-------------------------------

Ano XL JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 12 de MARQO da 1960

E I' 81 C
- �,., Uniãó Nacional de

. el as as, OmlSSOeS Estudantes Revoltada
da" Ca'"mara M·UDI-CI-pa'1 A U.N.E. está revolt�da cão. Bombas foram lan-

,
, centra o tratamento que o çacas nas faculdades: Nos

,

. govêrno vem dispensando Estados os estudantes

As eleícões transcorreram em amblente da, mais absoluta calma aos es:uda�!es brasileiros. p�ssaram a aderir ao mo-
Y ,

,

"
Numa reumao recentemen- vtrnenro, que engrossa de

- Nenhuma renúncia do PSD' - Relatório do Prefeito na próxima sessão te realizada com' a r:'re· hora em hora. Os e�tu-
-

.

, sença do sr. Juscelino dantes de Santa Cerarme

Em ambíente da' maís Contas do Munícípío : soalmente, em virtude des flagrantes e o sr. Kubttscheck, os estuden- também aderiram a rebe

absoluta "calma realiza- Murillo B. de Azevedo, das reiteradas renúncias Prefeito têm-se recusado res abandonaram' o recin- lião que .viza agora a

ram-se as eleições das DDN; Víctot Bauer, DDN; que os vereadores do sístemätíoamente na apre" to, antes mesmo de se queda ,dQ Minlstro, Disse

Comissões da Câmara Valeriano Zanghelini, UDI; PSD levaram a efeito, sentação dos documentos :��:���r C�mre�:i��itu3: qOu:�,�s�ge���iadç:o ��Nb��Municipal de Jaraguá do Henrique Boeder, PSD; e quando da eleição da que possam elucidar a

Sul. Pelas 20 horas da Erich Baptista, PSD. Mêsa .para o 'exercício má aplicação dos dinhei- provocadoras da policia, te por um ideal e si forem

últím d f' de 1960 e que J'á fOI' ros pÚb·11·COS. ,

passaram a exigir a re- tolhidos, injustamente em
a segun a erra Comissão de Leglsla- IJ, •

d M" t d
'

t d defo m b t os t b amplamente noticiado. Sabido está que o Re- nuncie o IDIS ro a

1
seu passos, u o pora a e� os ra �- ção e Justiça: Murillo

Iatõrío têm por base os Justiça, sr. Armando Fal- acontecer." ,lhos d� mars uma S�s�ao B. de Azevedo, DDN; Espera-se que com a

da Cama.ra,. pl'esldl�a Victor Bauer; DON; e
leitura do Relatório, ve- balancetes e, não cor-.,., , _.

pelo sr. Vltórl� Lezzarís, Erich Baptista, PSD. nham surgir novos, tätos respondendo um, o outro

II �[ � It�ndo como 1.,.: �ecr�tá- Comissão de Educação, à luz do dia, de véz que, também não poderá cor- Pi tfhlrP�

�tfl\�,. 4]l 1l\)dJl ct]l \\TlrttJl
1'10 o

..

sr.. Eugen;o Vitor Saúde e Assistência So- nenhum dos balancetes responder, dai esperar-sé � 'lJI11 �� \.\f'lJl <O.!. 1V <O.!. em V 11 <ai.

Sc�mockel e 2. Sec.re- cial: Valeriano Zanghe- foi aprovado pela Câma- vivos debates sôbre o __

r
__

tárío, o sr. Dr. MUfllJO lini DDN' Francisco Pa- ra, desde Fevereíro de

I
assunto, que, na legisla- Diversos leitores têm-nos escrito na presenteBarreto de Azevedo,�aís va�ello, UDN e, João H, t969, visto, que foram tura já empolgou as semana, das quais destacamos as seguintes pelatarde ocupado pelo. títu- Oardoso, PSD, apontadas irregularida- compactas assistências. sua atualidade:

lar, ver�ador. VIctor Comissão de Viação, Sr. Diretor do Correio do Povo:Bauer. Após ,.a leitura da Obras Públicas e Agri

E'
. Algumas firmas de Jaraguá do Sul continuamata, que fOI aprovada cultura: Albrecht Gumz, mlssora para Ci teimando em não dar Nota, Fiscal das comprassem em��d� ou ressah�_a" DDN; Francisco Pava- que OI!! clientes Iazem., só o fazendo, depois dosdeu-se l�ICl.? a vota9ao nello, DDN 'e Raimundo ínteressados : insistirem muito. A campanha dodas Comls.soes,.que fíca- Emmendoerfer, PSD.

ra� constltu�das da se- Comissão de Redação: Ca""'mara F d I
"Seu talão vale um milhão" fica prejudicado pela'

gumte
. m_aneua:. I Valeriano Zanghelini,

I'!J I'!Jra falta do at�ndimento da lei. Essas fir!Das devem
C d F � � . ser denunciadas, porque conforme dIZ a propa-omIs.sao e manças, DDN; Murillo B. de Aze-

I ganda,
"dinheiro do Estado é dinheiro do povo".Economia, Orçamento e vedo, UDN e João M. D

.

d d demais companheiros de Faca o uso que convier. Obrigado.
Verbinnen, PSD. p

epOls ads rRecu8Úab8}. o

b d t
Y

Os diversos eleitos residente a ep rcs anca 8, apresen ou pro-

deverão em reuniAo es-
em ceder um canal para jéto de Resolução, afim

pecíal eleger o presiden-
a irradiação das Sessões dp que as Sessões ros
da Câmara, o sr. Autrsn ssm irradiadas, para que

te �e _

cada uma das Dourado, secretário de o povo tomasse conhe
Oomlssoe�:. A Imprensa da República cimento dos trabalhos
Na se�sao em apreço, informou que o sr. Jus- de seus representantes.O prefeito de Rio Para- fo�am amdl;\ aprovad�s celino Kubitscheck está O projéto levantou vivos

naíba, no Estado de Mi- d�ls requer��entos soll-
disposto 8 sancionar a debates e, não podendo,

l}a8' Gerais, assinou o se· clt�ndo auxilIos para as lei que concede um ca- por motivos obvios, a
'

Senhor Diretor:
guinte decreto, em 26 de vítimas das enchentes, nal de 'rádio à Câmara representação do PSD e Na qualidade de leitor deste jornal e ouvinte
dezembro de 1969: b�� como da �econstr,�· dos Deputados em Bra- o Prefeito ir contra uma da Rádio Jaraguá, julguei·me no direito de escre-
«Fica o município de ç�o da �onte mtermu�l. silia. indicação tão justa, PtlS- ver umas poucas linhas para repôr a verdade dos

Rio Paranaíba, a partir de CIpal, s�tuada no RIO
saram a usar de todos fátos. Fui um dos assistentes na discussão que

zero hora .de hoje, 26 de ItapocuzlDho.. Acentuou qU,e o Chefe os meios obstrucionistas. V. Sia. teve com o snr. Stange e posso afirmar
dezembro de 1969, data Dado o adIantado da do Govêrno assinará o qüe não foi o snr. que provoéou. Li o jornal e
natalícia de Nosso Senhor hora, ficou para a pró- áto, desde que a Oposi- � UDN ofere?eu, inclu- escutei o programa e conlesso que fiquei indig
lesús Cr,sto, Filho de Deus' xima semana a leitura slve o venCImento de nado. Não sei quem escreve o programa do PSD,
vivo, entregue às Suas do R'elatório do Prefeito, ção ce�se. a camp8n�a seus vereadores para mas quem escreveu não sabia da verdade, che-
'b'

-

d t959 ão poude obstruClon.lsta à v.ota.ç.ao tornar reall'dade o J'usto d
.

tilsa ras e operosas maos. e e que n d ã d á gan o mesmo Inver er o amentave acontecimento..
ser. apresentado pelo sr .a °drgfantlzaç o I.nt lici

•

ans01'0 do povo. O mêdo,Revogam-se as disposi-. Faltaram com a v�rdade quando disseram que
ções em contrário». Waldemar Grubba, pes-

rIa a u ura capl a . do PSD não fica só em V. Sia. estava a noventa grãus. Pelo que eu sube
A obstrução oposicio- Jaraguâ. �hega mostrar..0 agressor (?) festejava desde a tarde. O que lhe

M P·
nista na Câmara teve, se. na Capital �a Repú, falou a da. Erna, que estava muito triste? Como

U ros e 'asse I.OS pois, o primeiro resulta- ã!lC�. Nas próximas Ses. quero ser sincero queria (ambem dizer que não
do positivo. soes devem .os represen- gostei que o jornal publicou um artigo do inci-

tantes �?emsta� ��sen- dente porque era �esnecessário. O que se viu e
Algo de parecido se terrar o esquecido pro. ouviu já foi o bastante.

passa na Câmara Muni- jéto de resolução, com

cipal de Jaraguá do Sul, ó que prestarão mais um
onde o

- vereador Eugê- relevante serviço p,o po
nio Vitor, Schmöckel e vo que os elegeu.

,

- Fizemos uso, Não havendo a citação das
firmas, vale a carta como advertência. Aliás, coino
bem diz o leitor, a Nota Fiscal é entregue depois
de muita insistência, o que vale; por si só, por
uma fiscalização do próprio povo. Os demais ca-
808 devem ser levados ao conhecimento do fiscal
estadual local.

Embo-ra pareça
incrível� ..

f

Delegacia Auxiliar dé PÓlieia

Faltam 2 mêses e 6 dias determinação legal que se

para que se dê cumpri- expede levianamente e que,
mento ao Editól da Pre- reconhecida a impossibili
feilu'ra Municipal de Jara- dade de realizar, deixa de

guá do Sul, que obriga, a ser I revogada, o que dá
'feitura de muros e pas- margem, à criação de uma

seios em 13 ruas da cidade. exigên;cia de dois gumes,
Pessôas chegadas ao que 4ra mulra, óra deixa

Prefeito d�ixaram franspi- de multar, de acôrdo com

rar que o sr.' Waldemar as cónveniencias politicas
Grubba já se convenceu do momento. Prezado Companh�lro:
da inutilidade do Edita'), O que se deve fazer é D.e' ordem do Sr. �elegado Eepecial de Po.Hcia, ClPior dôr é aquela em que se' conta a ver-

por isso, afirmam, vai revogar o Edital, porque comumco a to�os os I,nteressa.dos, que �o dl� 14 dade e outros, depois; a torcê-la, querendo pare
passar por cima e não só assim se termina o que ,do �or�ente me�, encontrar-s�-a n�sfa DelegaCia, a

cer Sánto de páu ôco", disse um nosso correle
autuar pinguem pela falfa foi mal começado e o cOl}lIs�ao e�a�lDadora da., D!ret�rla de. Veículos � gionário, quando assistia comigo a penúftima ses-
dessa providência. I pavo dorme tranquilo. Trans,!t� Publ!fO de Florlanopohs, a - fim· de f,�zer são d� pâmaI:a Municipal, em que se Ó'ebatia a
Vamos ter mais mna Vamos aguardar. expedlçao de CARTBIRAS DE MOTORISTAS. queEltão dos vereadores f;lleitos no pleito de 1958.

, _

Para os devidos fins, sohcit6 aos -interessados Quero expressar a minha inteira solidariedade o

:!F:r:::;:::;::::::,::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::;::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::-:::::::::::::';i'�ll cdomp�recerem antecipadamenfe nesta Delegacia, a-fim- artigo "De Arroganles e Indisciplinados passam a provocadore

P reC I·Sa _se
.e fazerem as respectivas matriculas, trazendo acom- e ameaçam", estampado 'na edição de sábado pas�adQ.

li li panhados os seguinres documentos: No que toca àquela parte, êle. reflete fielmente o

ii ii PARA MOTORISTAS PROFISSIONAIS: Car- ocorrido no Bar e Restaurante Rodôviário. Soú

II 2 Torneiros mecânicos competentés'. ii t«ira de Reservista, Carteira de Identidade, Título de partidário e por isso me torno suspeito. De qual-
, li 1 Mecânico serralheiro.. !I Eleitor ou Carteira, -do Ministério do Trabalho e 3 quer maneira, será que já trouxeram de Curitiba

II 1 Pin tor competente. ii fotografias 3'x 4.
-

'

o rabo-bomba? Não convinba pedir que compras,:"
ii II PARA MOTORISTAS AMADORES: Todos os

sem um dos '''camelôs'' d'a Praça Tiradentes, todo
ii Os interessados' deverão apresentar-se . "foleado a oro". 11m abraço.
:: munidos dos documentos à Secção de Pessoal ii documentos acima excepto a Carteira de Reservista

Iii .

A 'I
II ,e 3 fotografias õ x4., - Obrigado pela solidariedade, companheiro.

. da firma CIO., 010 Comercial Roessler, :nua Felipe I ' , Não precisavà tanto. A verdade sempre aparecé,ii Schmidt, 14 em SÃO BB�TO DO "SUL. I! Jaragua do Sul, 9. de Março de 1960. cêdo ou tarde e a desmoralização dos' falsos pro-
�:::::::::-�-=::.:::::::::=::::::=:::==':"_=-.::=::::::::::::;::::::::::::::::::::.::::=::::::.:"ji :

'

OSNI MOLLER. Escrivão de Polícia fetas tambem. Dm abraço para você.

-::- Agradecemos as considerações. Todavia,
qu�remos lembrar ao estimado leitor que não
houve agressão, propria�ente dito e sim, provo
cação. A da. Erna faloU com bom senso, ,o que
falta a muitos "homens". E foi muito educada,
diga-se de passagem. Quanto ao mais, acolhemo's
de bôa vontade a critica.AVISO

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



({':: :::::::::::: :::::::::::; ••::::::::: ;:::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: ::::::::::::=:::::: :::::::::::: ::::u
I' :1

Edital n.c:�;�-;��e 9.3.60.11 �r, �lliu� l�rnanao rt����r iiTranscorre na próxima Artur Behling e II ii
segunda - feira mals uma Walli Fischer II Cirurgião Dentista II
data natalícia do distinto Ele, brasileiro, solteiro, n Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X II

cidadão sr. F r a n c i s c o lndustrlérlo, domiciliado e li li
Modrock. residente nesre distrito, em n Consultõrlo: Rua Artur Müller, no. 142. ii
Ao bondoso amigo Rio da Luz, filho de Ri- II Próximo à Estação Rodoviária. i!

cumprimentamos cordial- cardo Guilherme Alberto II li
mente com votos de maio- Behling e de Lína Fall- II A partir do dia 15 de Fevereiro II
res triunfos, saúde e Ielí- gattet ßehllng. II com clínica DiurDa e NoturDa li
cidade, associando-nos às Ela, brasileira, solteira, 1\ ' ':
d -

d
. doméstica domiciliada e �:::::=:::=:::::::::::::::-::::::::::::::=:::=:::====�

emonsrreções e estima
.

'
..

.

e amízade que faz iúz, resldenre n.este distrito, em _"., . ...__.. . -"- .__
..

Rio da Luz, filha de Ro- rr-----·------·
..-·-....------·---· ..----

�i
- A srta, Matilde Mül- dolfo Fis.cher e de Ana III

- IIDr. Luiz de Souza ler, filha do sr, José Mül_IBoeder Fischer. II ii
ler, residente em Corupá. Edital n. 4_797, de 93-60. II (LiMAX VITORIA II

O sr. Lino 'Zapella, Affonso Reich e ii ��� ii
residente em Itapocuzinho. Edla. K_oenig . II 9,5 pés - policolorido -1960 III - O sr. Hilário Podl Ele, brasileiro, solteiro, II ii

residente em Rib. Molha: Indusrrlérto, domiciliado e II lOTHAR SONNENHOHL !!
residente nesta cidade, Ií- ii

-

AY. Marechal Deodoro da FOD$lca, 84/88' ii
'lho de Alwln Reich e de ii JAlA&UÁ DO SUL EsI. d, Sla. Cat.rina ii
Martha Reich. ii li
Ela, brasileira, solteira, li -

_ II
d°f!ldéStiCa\. domi�diJiadda f.e lL . ..._._ .. ..,_ __. __ . })
resl ente nesta CI a e, 1- �-.----.--- _.--..-- -----.--" ---------...

��ed�e�b!lh����ig�oenig tF::::::::::::==::::::=:::=:::::::::::::::::::::=='::::::::_<::-::::::::::::�
E para que chegue ao co- II lThlo JEIKClBI IA1UfMIANN "

DIA 16: nhecimento de todos!mandei ti M�DICO CIRURGIAO !i
. . passar o presente edital que i! li

.

- A srta. Alice Me!er, será publicado pela impren-I ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- Hfllh!J do sr. Estefano Mele�, t sa e em cartório onde será H ( iiresidente em Estr. Itapocu. afixado durante I) dias. Si ii
sidades de Colónia

_

Alemanha) e Pôrto Alegre ii
.

DIA 17: alguem souber de algum im- li CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E ii
�ediment.o acuse-o para 05 Iii CLINICA- OERAL li

- O sr. Rodolfo Paulo fins legais, I !!

Pereira, geliente do INCO, AUREA MÜLLER GRUBBA li Longa prática em Hospitais Europeus li
em S. Francisco do Sul. Oficial II Consultório e residência: iiEx- Presidente do Diretório Municipal da União

IIDernocrétíca Nacional, o· Sr. Dr. Luiz de Souza II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 iisoube conduzir-se com acerto e' l.arga visão política. COl')vocação !! CONSULTAS: iiÉ. pois, com imenso prazer que enviamos ao Assembléia Geral Extraordinária
- ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii

ilustre amigo, por ocasião de seu natalício, dia 16 ii Péla tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas Hdo corrente, os nossos efusivos abraços com volos São cODv�dados os senhores membros dO'j ,.

de maiores triunfos em sua carreira política e muitas Conselho Administrativo do Hospital e Maternida- i AteDde chamados tambem à Noite lifelicidades judto aos que lhe são caros.' de S�o ·José bdle. Jaraguâ do Sul. para comparece- \b:::�::-,�:::=:".:::::::::::".:=::::::::::::::::::==::::::===::::::=::Jlrem a assem éIa geral extraordinária, a realizar-
se na Casa Paroquial nesta cidade, dia 24 de

-

mar-

INSTRUMENTOS DE MUSICA ço do,corrente ano, às 20 horrs, para deliberarem PRECISA-SE
sõbre II seguinte ordem do dia:·

EM GERAL, especialmente 1 1.) Reforma dos Estatutos Sociais. Um guarda·livros, for-
Gaitas e Acordeões 2.) Assu.ntos diversos de interêsse da sociedade. mado ou não, com prática.
completo sortimento com 4 - 8 J S I Pagaga-se bom ordena�o'l_ 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos araguâ do u, em 10 de março de 1960. Tratar na gerência des·

nacionais e estrangeiros Mário Tavares da Cunha Mello ' te Jornal ou finna Manoel
PiaD os - HarmoDios Presidente F. da Costa S/A.

- I , •tnstrumentos pl Orquestras

fH���!*:�f:=�1 r;;�iw;nii���rr;t;�e' ��;;�i�nIVIA AS
Metodos - Cordas - Palhetas ...

UI -#í COUCAS
EMFIM, TUDO QUE FOR DO I .

II II UTERINASRAMO, V. S. encontra para, 'm- A•••G... m-Ii Y\\pronta entrAga na
. g. C b t

• Expedição "LYRA" Musical Je PAULO KOSS N.·_ I i'
� om a e as

w � :::: -rregulartda- ._S_Ã_O_B_E_N_T._O_D_O_S_U_L_-_c_a_ix_a_p_o_sta_l_,_39_-_S_ta_._ca_ta_rin_a._: - Com eseritório nésta- cidade à Av. 'Marechal Deodoro -
'<

-

es das fun- II da Fo'nseca nO. 122, para melhor servir seus c 1 i e n te s ,. I ções periõdi· �:S:t!l8J8l8SDRil1_!iH iiIIi!l@Bli!I8@i!II�SIB__�@6(i rü iii cas das senhoras..
FOTO PIAZERA 11111

mantêm estrei�o intercâmbio judiciário com os Escritórios III '-, - É calmante fi re-

DEFRONTE Á PREFBITURA _ JARAGUÁ DO SUL .r::
de Advogacia DR.' HERCILIO ALEXANDRE .DA LUZ, m guiador dessas funções.

.
-' iii com séde em Joinville e São Francisco do Sul,' está em IFotografias em Geral - FQtocopias de Documentos - �j

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

I: m-
condições de, também, aceitar causas para aquelas Co·

A pedido. atende a d�icilio e tambem

I marcas, sem maiores onus para Beus constituintes. Iem localidades vizinhas .

�1@I8IS8 I ii � iiII!i ;ti, §8iJ;" '!i!lli.88UiJl3l8881l\S8�� iilJliilll!ii!iiiiJí5EIiiSiElb 15EE1!iE!J!=!!5!iEl. ·==mE!El,===!I!iI!IIIlII!'iEli_ilSll·-;Ii!!iiIi.1iIIõaõl1ll

CORREIO DO POVO

"CORRflO 00 POUO
II

(Fundação: flrturmüller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- .1960 -

Diretor:
,

Eugênio Vitor Schmõcke!

Cobrança:
Bruno Henn

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida Uda.

Impressor:
Odilon Motta
Composição:

fldemor Grimm
Rud/bert Burcharàt

flntonio Molheiras

'I
o
-

ASSINAl'URA :
-

Rnual • • • • Cr$ 190,00
Semestral. •

_� Cr$ 100,00
ANÚNCIOS: -

j
Mediante contrato e a

- tapeia em vigõr

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

Rvenida Mal. Deoâoro, 210 -

Jaraguá do Sul - S. Catarina

AGÊNCIAS: .

em todos os Distritós e loca
lidades do Município. Corres
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.

.

Orgio de maior panetração
no Interior do nordéste

catarinense.
.

SABADO DIA 12·3-1960 Página 2

Sr. Augusto Sylvio Prodrehl
Regista a data de 17 de

março mals um natalício
do ilustre cidadão sr.

Augusto Sylvio Prodoehl,
escritor e lornelísta e ex-
diretor de Redação deste
Semanário.

DIA 6:·1 Aniversérios
_-'

DIA 14:

Sr. fraßcisco Mo�r8c� - Transcorreu em data
de 6 de março mals uma
data natalícia da garotinha
Maria Schwartz.
Cumprimentamos a dis

tinta .,aniversariante, embo
ra tardiamente, com VOIOS
de muitas felicidades.

FAZEM ANOS HOjB:
- A sra. Nisia Rubini,

espôsa do sr. Fausttno
Rubrni, residente 'ern Bar
rÇl do Rio Cerro.
- O sr. Helmuth Neitzel.

- .

- A srta. Irmgard Bleich.
resídente em Corupá.
- A srta. Hilda, filha

do sr. Eugenio Pradi.
- A srta. Doris, filha

do sr. Hilário Bona.

Augusto Sylvio como é
mais conhecído nas lides
lornelletícas, e pelo seu

Romance "O Engenheiro
Mísael", de grande reper
cussão no público ledor
brasileiro, rrensferiu-se em

meados do ano passado
pera o Iornel de Ioínvllle,
onde cumpre através de

brtlhanre o difícil cargo de

CiviiRegistro
•

Aurea Müller Grubba, Oficial
do' R e gis t r o Civil do
I ('. Distrito da Comarca 1 a
raguá do Sul, Estado de

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

um trabalho insano- e

Diretor.
"Correio do Povo" associa-se às inúmeras ho

menagens que lhe serão tributadas nesta data cum

prlrnenlando-o com votos de muitas felicidades.
- A menina Marlene,

filha do sr. Bertoldo Dö
ring, comerciante em Es
trada Irapocú.

Fazem anos amanhã:
.

- O sr. Rodrigo Nico
luzzi.
- O sr. Jorge Ersching,

alfaiate nesta cidade.
- A sra. Ana Bleich,

restdeute em Corupá.
- A sra. Zélia, espôsa

do sr. Norberto Hafermann,
farmacêutico nesta cidade.
- O sr. Augusto Ges

ser, resido em Concórdia.

Dentre as personellda
des políticas que se des
tacaram não só. na políti
ca de leragué do Sul mas
em todo o Estado de S.
Catarina, situa-se a figura
do Sr. Dr. Luiz de Souza,
atual procurador do Esta
do na Capital Federal.

Inteligência previlegiada,
coração boníestmo, ínclí
nado sempre às nobres
causas, espirlro político
de admirável. combativida
de, amigo certo nas horas
incertas, o Sr. Dr. Luiz
de Souza tem seu nome

inelutavelmente ligado ii
nossa t,erra, a qual repre
sentou por várias -vezes,
em altivez e amor, na As.
sembléia Legielatlva.

DIA 15:

- O sr. Germano AI
thof, resido em Blumeneu.
- O garotinho David

Moreira, filho do sr. David
Moreira, residente em lta
pocuzinho.

•

- IlVó. Mae, Jilhã�,
Todas devem usär
a nUIO·SEDITliA !
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I

Manoel F.' tia Costa, S. A.'Cl,ube' Ag'uci Ve rde' IDd1Ístr� �, Comércio
Com�rcio e Indústria' Assembléia Gerai Ordinária Leopoldo Joao Grubba S. 'A.

"

• EDITAL DE CONVOCAQÃO Assembléia Geral Ordinária
Relatértc da Diretoría �

A diretoria do' 'Clube Agua Verde convida ,EDITAL DE CONVOCAÇÃqSenhores Acionistas: todos os seus sócios, para a Assembléia Geral Or-
Cumprindo imperativos da Ieí e dos estatutos dinäría, a realizar-FIe no dia 20 do coerente, à-a 8

sociais, oterecemos à elevada consideração dos horas da manhã, em Bua sede (Salão Bôa Espe
snrs. acionistas o relatório das atividades da so- rança) com 'a segeinte ORDEM. DO DIA:
ciedade no exercício encerrado .a 31 de dezembro
de 1959, acompanhado da cópia .do balanço geral,
com a demonstração da conta Lucros e Perdas e
Parecer do Conselho Fiscal.

. Pelos documentos em apreço, bem' poderão
os snrs. acionistas se inteirarem da - vérdadeíra
situação da sociedade.

Permanecemos ao vosso inteiro dispôr para
os' esclarecimentos que julgarem necessäríos.

'

Itapocuzínho, Jaraguá do I Sul, 18 de Feve-
reiro de 1960. '

MANOBL P. DA COSTA - Diretor-Presidente
JOÃo LUCIO DA 'COSTA - Díretor-Oomercíal

BALANÇO GERAL� encerrado em .31-12-59
A T I V O

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Pelo, presente' ficam convidados os snrs. acto
nisras 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,
afim d� deliberarem sôbre a 'seguinte

ORDEM DO DIA:

1.) Aprovação ,do balanço e contas do exerc. de 1959;
2.) Eleição do Conselho fiscal;
3.} Assuntos diversos.

Acham-se' a dtsposlção dos snrs. Acionistas,
os documentos à que se refere o artigo N°. 99 do
Decreto-lei No. 2.627 de 26/9/40.

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1960.
Gerhard Roeder - Diretor- gereute

Haroldo R;stow - Presidente ·11!II!E"�!E!i!l!_·==_!9lmil$E
EilEEI!Il!l__

EI!§.mlOctaci/;o P. Ramos - Secretário-Geral
'

SO E-I T E R

II' O R. J <:> R N Lo.
�

Auto Jaraguá S/A.
I CfRURGIAo DENTISTI1 I

Indústria e Comércio I '

CLíNICA - CIRURGIA,

I LABORATÓRIO de PRÓTESEAssembléia Geral Ordinária
_ RAIOS X 1$,

EDITAL DE CONVOCAÇÃq I - .

,

. ficam convidados os senhores acionistas pare I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 ,I887.411,20 assistir a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se

I
J A R A G U Á DOSU L

,Ina séde social, Av. Mal. Deodoro da fonseca, 991.
20.000,00 nesta cidade, no dia 31 de março de 1960, às 15 i.sw m EllE!I!l!IEiia

'6,7b4.38390 horas, que terá a seguinte ORDEM DO DIA:
-

'

10. - Díscussäó e aprovação das contas da
31 de Dezern- Diretoria do ano de 1959;

2°. - Eleição da nove diretoria;
'30. - Eleição do conselho fiscal;
40. - Assuntos de Interesse da sociedade.

Convida-se os senhores acionistas desta socie-

337603860 dade à reunirem-se' em 'assembléia geral ordinária
. , } que se realizará na séde social às 14 horas do dia

Itapocuzinho, Jaragu,á do Sul, 31 de Dezem- 15 de março próximo, afim de deliberarem sôbre a

bro de 1959. - _.

'

: seguinte ,,'
MANOBL P. DA COSTA'" Diretor Presidente ORDEM DO DIA:

IJOÃO LUCIO DA COSTA - Diretor Comercial
'

, e guarda-livros reg. sob n: 39:084 na
1. - Discussão e aprovação do balanço geral.

D E 7 conta de Lucros ,e Perdas e parecer do .

. . C, e n. 4 9 no C.RO. ,Conselho fiscal; relativos ao exercício
Parecer do COD,selho Fiscal de 1959., ,

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

, os, abaixo - assinádos, membros efetivos do Conselho 2.' - Eleição do CQn�elho fiscal e suplen(es =F=:::l:::;o:====:::=:::::....:::::::===._._.::::::::==::::::::-�Fiscal de MANOEL F. DA COSTA S. A. - Com. e Ind., no ,. para o exercício de 1960.
, !ll1 B'Á D li á, � ._ u.�._ � I!. 11.1:.:desempenho de suas funções legais, depois de examinarem 3. - Assuntos de interesse social. � N ta R � lfIII � � • l!§

minuciosa e detidamente o rélatório da Diretoria, Balanço, II,
'

II
demonstração da conta de LucJ:os e Perdas, Inventário, de- ,A . V I S O II

JARAGUÁ DO SUL
II

mais atos e contas da Diretoria relativos ao exercício en- 'ii -

,

'

.

. li
cerrado em 31 de dezembro de 1959, declaram que foram Acham-se à disposição dos senhores acionistas, 11 ii
encontrados na mais perfeita ordem e' exatidão, e exprimem ·no escrilório, d� sociedade, os documentos a que se n

'

Medicamentos e Perfumarias II
a verdadeira situação da. sociedade, pelo que recomendam a refere o decreto-lei n 2627 de 26'de setembro de 1940 li Simbolo de Honestidade. li
aprovação pela assembléIa geral ordinária. .

."

,

• I' II ••:
It

.

h J
'

d S I OI::. d' f
'

. II Confiança e Presteza
Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 20 de Fevereiro de 1960. apocuzm o, aragua ou, �(} e, evereuo li \ ii

,

flgostinho V. do Rosatjo
'

de ,1960.,
.

'

;

,

• ii A que melhor lhe atende ii
'

Rudolfo Tepassé ' Manoel F. da C.,sta - Diretor PreSidente II e pelos menores preços li
Eugênio' Vitor 5c�möckel João Lucio da Costa - Diretor Comerci�1 �:::::::::::==:::=====:::=:::.-::=::::::=!".:::::::��=:-.:::::::=9 .•

A diretoria do Clube Atlélico ßaependl, tendo
em viste o que expressa o Art. 24 do Estatuto da
sociedade, convida os senhores associados para a

Assembléia Geral Ordinária, à reallzer-se no dia 26 de
Março do correnre ano, às 20 horas, em sua séde
social, com a seguinte ordem do dle :

I - Exame e aprovação do Balanço Geral e contas
r.elativas ao período admínlsrratlvo findo;'

II - Eleição dos membros efetivos do Conselho
. Delíberertvo e seus respectivos suplentes;
III - Assuntos diversos.

'

1. - Prestação de Contas i
2., _' Eleição da Nova Diretoria;
3. - ,Assuntos Diversos.

NOTA: 1.) Só terão dir'eito, a voto os sócios.
rigorosamente em dia com a' diretoria.

2.), Não havendo número legal na ia.,con\l'oca
ção a Assembléia realizar-se·á meia: hora após com
qualquer número , "

Jaraguá dó Sul, 3 de Março de 1960.
Hary Koch - Secretário Ge�al

Assembléia Geral OrdináriaImobilizado
Imóveis

"

Benfeitorias
EslAvel

Móveis' e utensílios ,

Veículos
Máquinas e Motores

Disponlvel
Caixa e Bancos
,Realizável a curlo e longo prazo

Mercadorias 3,696.078,40
Letras a receber 466.139,60
Selos 11.714,40
Obrigações de Guerra 1.200,00
Semoventes 23.460,00. A V ISO.
Petrobrás 1.600,00 I

,

Adicional Lei 1.474 47.000,30 4.247.192,70 I' e) Encerrada à Assembléia Geral Ordinária de
Conla Transitória ' que trata o presente edital, reunir-se-é em seguida o

Filial - Duas Mamas 447.68230 novo Conselho Deliberativo para proceder a eleição
Filial'- Sã.<> Frco. do Sul 642,083:00' 1.089.765,30 dos Membro� que deverão. compôr a. nova Diretoria

Conlá de Compensação d? Clube Atlético ßaependi, bem assim do Conselho

Ações caucionadas 20 000 00 Fiscal.
_

"

.

.

"

b} . Nao havendo numero legal na hora aCima
Total do, Attvo .....•. 6.734,383,90 indicada para a Assembléia" Geral Ordinária, esta

PAS S I V O reunir-se-á em segunda convocação, no mesmo dia,
às 20,30 horas.

Jaraguá do Sul, em 2 de Março de 1960. '

163.528,30
262.502,70

,EDITAL DE CONVOCAÇÃO426,031,00
,

347.491,70
162,028,80
'143.275,90 '652,796,40

298,598,50

lio Eliulvel
Capital,
Eligiyel a curlo e lonlo prazo

Contas Correntes
Conla Transitória

Matriz - cl Filial São Frco. M2.083,OO
Matriz - e] Filial DuasMamas 447.682,30
Resenas

Fundo de Reservas
Fundo de Desenvolvímento
Fundo de Depreciação
Fundo pl deved. duvidosos
Fundo para Instalações
Fundo de Previsão'

Conla de Campenslção
Caução da Diretoria
Total do 'Passivo

1.5QO.000,00

3.237.207,40

1.089.765,30

188.151,80
169.215,80
210.339,60
109.989,60
108.023,80
101.690.60

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul,
bro de 1959.'

'

MANOBL P. DA COSTA - Diretor Presidente
'JoÃo LUqO DA COSTA - Diretor Comercial
e guarda-livros reg. sob n. 32.084 na

D.E,C, e n .. 479 no 'O.R.C. ,

Demonstração da Canta "Lucros e Perdas"
CRE'DITO

Mercadorías, Juros' e Desc. e Aluguel 3.376�038,60
DEBITO

Ordenados, Selos, Impostos; Despesas <

Gerais.. Aposentadorias, Oombustível,
Seguros; Comissões, Taxa I.A.A., Fré
tes, Juros e Descontos, Fundo de De
preciação, Fundo de Reservas, Fundo
de Desenvóivimento, Fundo para De
vedores Duvidosos, Fundo' para Insta
lações e Fundo de Previsão

, .

NOTA: Achem-se ii dlepostção dos srs. acio
nistas; os documentos a que se refere o err, 99, do
decreto n°. 2,627, de 26-9-40, relalivos ao .exercíclo
de 1959.

'

, jaraguá do ôul, 27 de fevereiro de 1960.

Friedrich Barg - Dir. Presidente

Manoel F. da Costa S. A.'
Comércio e' Indústria

. ,

\'ASS�MBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

,

Pelo presente ficam convidados os Senhores
Acionistas desta Sociedade pare a Assembléía Geral
Ordináriá, a realizar-se no. dia 15 de ábril do cor

reute ano, em sua Séde Social, à rua Benjamin
Constant n. 328, pelas .15 horas, afim de deliberarem
sôbre a seguinte

ORDEM DO PIA:,
I - Leitura, discussão e aprovação do Balanço

Geral, Demostreüvo da conta de Lucros �

Perdas, Relatório da Diretoria, Parecer do
Conselho fiscal e demals atos dá Direto
ria, correspondentes ao exercício e erra
do em 31 de dezembro de 1959.

II - Eleição do Conselho ficaI.
III -,Outros assuntos de Interesse da sociedade.

A V I S O
Achem-se à disposição doe 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.

Leopolc/o Joio Grub"a - Dlretor-Presldente

R�f�tR �I �I - floricultura,. Iß�. e Comércia

• I
�)'1,

.;'
.

__

Magre$8··
,

Canç.aço
Pallidez
Fraqueza

,f,;

Ê iD�v'"
o w;o do

IODOlllO
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CORREI OVO
"

.,.
Seme··MaHar

E' com o coração compungido que nos senta
mos à máquina de escrever para fazer o necrologio
de um dos nossos maiores Amigos. A tlôr desta irre
parável perda se acentua à medida que as horas
passam, pois vêm-nos ao pensamento, no turbílhão
de idéias com o Inesperado' passamento, passagens
�e sua profícua vi�a em noss? meio, de que muíto
Iremos nos ressentir. Quem nao conhecia em nosso
meio a tígura popular daquele homem alto e gordo
sempre disposto a uma bôa conversa, a se dellcia�
com as piadas do Bar Catarinense, nos famosos caté
zínaos ou à noitinha, após o cinema, reunir-se com
os seus amigos para maís um bate-papo antes do
merecido descanço. Quem não conhecia o Seme das
festas caritativas, auxiliando, sem medir esforços pa
ra que o resultado se mcstrasse auspicioso. Quem
não conhecia o Seme Mattar das competições des-
portivas, cronometrando as paasagens dos ciclistas

. em busca do .laurel desportivo. Quem não conhecia
o "seu" Seme soeíal, aquela figura indispensável nas
tradicionais festas da cidade, animando jovens aca
nhadoll e incentivando os casais menos dispostos a
uma bôa diversão. Quem não conhecia o Seme do
Expresso Joinvillense, a percorrer diáriamente o
comércio e indústria, cooperando com sua disposição
na circulação da riqueza [araguaense, projeta do o
nome do nosso Município além fronteiras. Seme Mat
tar amou Jaraguá do Sul como poucos a amaram.

Apezar de estraageíro, sempre foi figur" de prôa
onde quer que houvesse úma mantíeetação. Festa�
religiosas, festas cívicas', festas escolares tinham para
Seme Mattar um sabor todo especial, prestigiando
as e auxiliando-as no que estivesse ao seu alcance.
Por isso o "seu" Seme nunca chegou a possuir um
grande patrimônio. O seu patrimônio, inegavelmente
grande, e�a a compreensão que tinha das coisas e
da vida. Multos confiavam as suas mais intensas dô
res ao Seme, que hoje enche da maís sentida dôr Oll
seus familiares e ao iDcalculável círculo de amigos.
Sirio de nascímesto, quando alguem queria mexer
com sua tranquilidade e sensibilidade, bastava que o
.chamassem de "turco". Brincadeiras dessa natureza,
no entanto, morriam ali mesmo, porque nunca guar
dava ressentinlentos. Foi, por assim dizer, o maior
elemento soeíal de JaralJuá do Sul. O Clube' Aymoré
esteve multos anos sob sua oríentação. Na Liga Ja
raguaense de Desportos, por aultos anos, ocupou o

cargo de Conselho Fiscal. No Clube Atlético ßaependi
desempenhou com raro brilho díversos cargos, entre
êles o de Diretor Social, cabendo a êle, Seme Mattar,
o mérito de introduzir uma mentalidade nova no
ambiente sooíal, fazendo chegar aos nossos salões
orquestras famosas, como a Cassino de Sevilha, Or
questra de Ruy Rei, Orquestra Típloa Argentina [Los
Colegialles) e a Orquestra do Maestro Chiquinho.
Choram hoje o desaparecimento do-bonachão e ale
gre Seme Mattar, os Amigos que com êle conviver�
horas de amizade II,tncera e franca no último sáballo
e terça-feil!8 de carnaval, na residência do sr, Heinz
BIosfeld e no salão Bohr. Quanta alegria, então e,
quanta desolação, agora, Por Isso se nos torna dificil
·a· dolorosa incumbência de exteríorízar um sentinlen-·

.

to, por si mesmo, dificil de ser exteriorizado, tal a
intensidade com que se impôs à emoção dos seus

amigos. Bem queríamos que fossem outras as cir
cunstâncias, para prestar ao Seme Matt&r uma home
nagem. Nunca sob o pêso de uma amargura. Quiz,
entretanto, o destino que o prezado Amigo 'partisse
para o além, vitima de enfarto do Illiocárdio, às Ci
horss de ontem, em sua residência. Contava o inol
vidável morto a idade de 55 anos. A 25 de abril com
pletaria 56, Pilhe de Jorge José Mattar e Zaya Mat
tar, falecidos, veio pequenino para Paranaguá, onde .

passou grande parte de sua vida, transferindo-se
mais tarde para São Francisco. do Sul, época em que
conheceu Jorgetta Zattar, que ,pouco depois viria ser
sua espôsa, com casamento realizado em Joinville.
Do consórcio nasceram os filhos Jorge, casado com
Gisela Czerni�wicz, Samir e Marly, solteiros. Seus
neto. - Cesar Romero e Sa:ra Elisa, filhos do casal
Jorge e Gisela MaUsr, residentes atualmente em
Curitiba. Em fins do ano de 1940, transferiu-se para
Jaraguá do Sul, onde haveria de prestar os mais
relevantes serviços à Comunidade jaraguaense pela
integridade de seu caráter, pela brandura dos seus

gestos, pela delicadeza de seus sentinlentos.
Seme Mattar foi sempre um exemplo para a

lamilia. Pai amantíssimo, fez de sua residência um
verdadeiro lar, onde imperou a concórdia e a com

preensão. Daí porque a rudesa do golpe sofrido por
aqueles flue o queriam verdadeiramente, jamais se

compensará com a sua saudade. Perdê com êle a
nossa sociedade um dêsses cidadäos tão probos co
mo b'ons.

Jaz por te�ra, ceifado pels' impiedosa mão da
'Morte, o Amigo que tOdos nós admirávan;lOs; apàgou
se nas trevas do Nada a luz daquela vida que deixa,
após um rástro de ações ilustres, a inolvidável lem
brança de uma existencia sem mácula.

.

E' triste vêr, a cada passo. cairem em torno
de nós, vencidos pela luta sem tréguas da vida,
aqueles que pareciam o santelmo sagrado que nos
encaminhava nesle oceano encapelado .

.

' Quanto mais ilustre e digno de consideração,
da humanidade, quanto mais virtuoso e prodigo de
gen�rosos sentimentos, quanto- mais luz e benefícios
espalha uma alma bem formada, mais depressa o
fado pt'ocura rouh.,ar um tal homem à· vida, como si
os céus tivessem inveja do brilhante que rolava na
terlla e se impacientasse por engastá-lo no seu sóllo
eterno.

-

, Triste zombaria do Destino!

Por Isso•. Seme Mattar, quando hoje, pelas pri
meiras horas, baixa o teu corpo à sepultura e sôbre
êle se derramarem a terra que nos separará dêfini
tivamente, estará o nosso coração aos pés de Deus,
rogando que dê à tua alma a paz eterna.

Eu.gênlo Vllor Schmöckel

ÄNO XL - J�RAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO,
.
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Ensino

Agrícola
Veieri-

F::::::::::::==::::"'::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::=::::::�
II Dr. ,Orlando Bernardino !i
II ii
li Cirurgião-Dentista' iiiII

'

Raios X - Infra Vermelho - Ultra Vieleta !
ii ii

ii
- r r ó t e se - Clínica - C i r u r g i a -

ii
!i II
II 11 o r ã r i o: na cidade todos os dias (menos II
II !I

ii BDeagsUÚ7da,aS-1f2eiread)as 14 a's 19 h li I

II oras :I

li Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a - Eletrônica) II
\��:::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::= :::::::::::;:::::::::::::::::::: :::::::::::::::ti

AUSENTE
até 31 de março

e
, .

nemo

M� uma vêz, vêmos
3 tradição e o orgulho

g�ss�ueJa�a:�:s��o�uL :!'J}" .I� :� •••••••••••••�.......••«;�.: �..•..w••�.�.t••\.\::
encaminhado por ésta g Clfniea de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta B
Inspetoria, de 9. candí- g DO' aR M8alla AIII. B
datos apresentados. por '�I

� fiQ

:}êste Municipio aos Exa-, i
. MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB. INSTALA.�A 1

mes . Yeslibul'ares de Iniciação. : A melhor ap�relhada em Santa. Catarina :
Agricola e Velerinario, em o �i Rua Abäon Batista (Defronte a "A NOTICIA" :�
municipio de Araquarí, f; - J O I N V I L E - B
dos quaís, nossa terra :::"'........................•• 0••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• :"f-::
deu por êxito aos Exa-

:. ...............·...·......•·..m

mes de ADMISSÃO, de 2
nomes: ADAMIR MONTE
CASTELO AYROSO e

'WULMAR CALAZARO
AYROSO, únicos do Mu
nicipio

.

dentre os 53
candidatos 'de diversas
zonas, inscritos e sub-

!i�;l!:� ;;��&jÊ r= �ia�fõ;raiii=�eIDliárial==='=l
em estilo maíusculc e ii

� II
f 1·

.

d Ó 'I 'I
e IZ, pois, quan o . S - ii D O C b D'A i ii
mente 22 vagas existiam. !J .. • •ny u a s qu � � li

II II
Portanto, de parabens ii CIRIJRGIA.O DENTISTA li
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I Dê aos necessitados o que lhe sobra; sele
sócio da AlAN, contribuindo assim para ali
mentar e vestir os que realmente necessitam.
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