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Roten; Intemcclcncl COR?NEL NE_MO CANABARR� ACUSA:
• A

'Os rotaríanos d� Ja-I rativo constou uma In- �a�eada� no mesmo o�- lT[)l*nntra r<1Jllfl\' rr (fl\ lMlUlrrnn�* ctJl rrn tflI� rr tíI\Mn*��
raguá do Sul se aliaram teressante palestra pro- [etívo geral que norteía Jl 11 11lL @�@. \UI \L! \Ul11illl lUl�')) lL@ lUl \UI� \L! \UI 111111 lL�U1

ne�ta �el1!àna a quase ferid� pelo companheiro o próprio clll;be local -

�n.o({])p rr d]) rrn filn° til ')) tura 1MT � fQ)IErrI8I �lL
.

l((])l[1[meio milhão .de compa- Arquimedes Dantas que, o I desenvolvimento do ,li 'lJ(QLlUllM 'W dl'lL 11 <tJj, !VllB\.l1\, \L! PA .

,

nheiros em seis contí- .mals uma vez; ressaltou companheirismo entre os " ,

nentes, quando comemo- o objetivo de R o t a r y homens de negócios e Gravfssima denúncia foi fei ta há que o Marechal Lott é o candidato queraram em sua-" última consubstanciado no Ideal profissionais, a melhoría alguns dlas ecêrca da lnflltração de mais convém aos comunistas. Na mes
reunião o 55°. aníversá- de Servir, o que sé tra- da comunidade, a -oríen- elementos comunistas nos comitês que ma enrrevlsra, o chefe comunista ata
río . da fundação de Ro- duz pela consideração tação dos jovens para trebalharn em prol da candidatura do cou violentamente o candidato da opotary. O aníversärlo dês- que se tem para com o que se tornem melhores Marechal Lott à presidência da ReDú-' sição, Sr. Iânlo Quadros. Acrescentou
se companheirismo mun- próximo e até mesmo 'cidadãos, a promoção de blica. A denúncia foi feita pelo Coronel' o Sr. Luís Carlos Prestes que êle e os
díal de homens de ne- lhe prestando auxilio. elevados padrões de étí- Nemo Cenaberro, em ,Pôrto Alegre. O comunistas pretendem participar ativa
gomos 'e profissionais. Dentro dêsse objetivo, ca nos negócios e Das Coronel Nemo Cenebarro é um oficial mente da campanha eleitoral. Segundotranscorrido no dia 23 R o t a r y proeura tudo profissões, e o desenvol- de exércüo que se licenciou especial- os entendimentos em política, a viagemdo ,corrente, foi come- aquilo qU9 reuna os po-, vimento de compreensão, mente para trabalhar na cempanhe do Sr. Luís Carlos Pre'3tes confirma
morado condignamente VOR e, evita tudo aquilo bôa vontade e paz inter. eleitoral em ,prol do Marechal LOH. plenamente a denúncia feira pelo Co-
pelo Rotary Club

locall que
os possa separar. nacionais. Não se trata, pois, de um adversário ronel Nemo Canabarro. Teria ido o

em reunião da semana. As atividades rotárías E' essa a razão por político e sim de um correligionário ,e Sr. Prestes a' Pôrto Alegre a fim deDo .programa comemo- em, todo, o mundo são que Rotary se tornou adereute do Marechal Lotr 'e daí vem evitar que as afirmativas do Coronel
uma organização muno a seriedade com que .deve ser encara- ,Canabarro resultassem numa renrenve

U P �·t 't· I
díal, cujas idéias foram da d denúncia. Disse o Coronel Ca- de expulsar os elementos comunistas'ma reIel ura par ICU a.r aceítas por homens que nabarro que há muitos comitês trabe- que militam nos comitês pró - Lott.diferem grandemente em Ihando pela candidatura do mal. Lott,

As associações de 1 calçamento' (e só depois língua; costumes e tra-
que se intitulam «comitês nacionalistas»

classe de Belo Horizonte muros e passeios), um díções históricas.
mas que são dominados' e dirigidos

estão pensando em fundar pley-ground pa-e a perl- Retraçando o cresci-
por comunistas. O Coronel Cenabarro

uma ptefeíture particular zade atráz da Estação mento de Rotary, disse que é gaúcho, advertiu especialmente
"pera cuidar da cidade". ,Rodoviária, ' canalização aquele companheiro: o

a população do Rio Grande do Sul
Funcionará, provísörte- previdente dos nossos prime!r.O Rotary CI.ub foj onde acha êle, é mais pronunciada a

mente, na praça Sete e, o corregos que em dias de ,orgaDlzado �m ChICagu, inftltração comunista. Aliäs, êsse fato
padr� Francieco Lage se- sêca criam moaquttos, " E.U'�.'. no dia 23 de ie I

?i1f�ce ter sido confirmado pela apreso
rfá eleito primeiro prefeito. ,em dias de chuva inundam. vereuo .de 1905: por PaUl sada viagem que fêz It PôrlO Alegre o

�'-�' Cá entre 'nós até que Não teria-mos mais as
P. Harl'ls, um lovem. ad- Sr. Lufs Carlos Prestes, líder dos co

uma Prefeilurazinha não costumeiras enchentes na yo�ado que sugerIU a munislas no Brasil, logo após as de
faria mal. Teriamos, cer- Gruta· do Leão e· o seu Idé�a a um �rupo de. seus c1arações do Coronel Nemo Canabarro..

lamente, melhor sinaliza- proprietário escaparia de ,amIgos. F�! eE!COI�ldo o Em entrevista concedida ao JORNAL
ção do rrânsito, melhor ser ordenado a "tomar nome {je .R.Ot�ry por- DO BRASIL, o Sr. Prestes confirmou
iluminação noturna nas banho" pelo administrador que a8 prImeIras reu-

o que declaríwéI há algumas semanas

ruas, prosseguimento do jaraguaense. (Cont.- ltiroa pâgina) quando regressou da Rússia: isto é,
(I Hist.

(

F

Confirmado tudo isso verlfice-se de
formá palpável um fato triste pera os
brasileiros patriotas e nacionalistas: a

intervenção ecintosa da Rússia num

assunto que é puramente brasileiro a

escolha do nosso próximo presidente
da República. Quando um agente rus

so. como é o Sr. Carlos Prestes'con
fessi;Sdamente, r�.;:ém-chegado de Mos-

.

cou se atreve a vir 'a público verberar
e comentar sôbre as nossas eleições e

sôbre os no�sos candidatos, isso só
pode significar que .. os comunistas já
acham que no Brasil há clima para o

comunismo.
(AÇÃO DEMOCRÁ.TICA, NO. 9)

dição. Mas o homem pode ser, ou é, màis do
que animal político, socius ou pessôa. Impõe se

daí uma distinção entre, individuo e pessôa.
Se é certo que o individuo pode nascer com

aptidões e predisposições, para êle social e

culturalmente vantajosas, de inteligência ou

compleição. de temperamento fi de fü,ico, é
certo, igualmente, que essas aptidões e pre·
disposições não se definem, nem se desenvol
vem, nem se exprimem, senão através dO in·
dividuo com status e, em relação com o es

paço _ físico e social e com o tempo.
A pessôà social ou humana, ou simples.

mente pessôa, é resultado de processos so
ciais e de cultura anteriores ao aparecimen
to do individuo e sobreviventes ao seu desen
volvimento individuàl ou puramente fisico-quí
mico e' biológico no espaço e no telDPO, Ho
mem sem a.lgum caracteristico, vivendo em

inteira independência da sociedade ou da cul·
tura -e só com It. natureza e apenas dependen
te da natureza, ,s.eria animal: puro animal. Sua
natureza, humana estaria toda ou quase toda
por realizar-se. Mas tal homem se existe ,é so

Ciologicamente desprezivel, til a sua realidade.

.

Por isso, a integração do individuo em

caráter de bom ou mau, nobre ou plebleu,
normal ou' patológico ou sua desintegração,
está em' relaçã'O com predominâncias éticas e

estéticas, econômicas e políticas, DO meio e

na épona em que se verifique a integração,; ,

ou a desintegração..' .

.' A pecha de "individ'Qo" não atingiu o .seu

objetivo colimado. Resvalaram pelas palavras
catadas' em dicionários de última classe. para
deleite de uma moral em concordata. Mas is
so não têm importância. Cada "pessôa" mos

tra o que t�mf e daí dizer·se com muito acer·

to que o sapateiro não - vai além da chinela
e quem nàsée, para mecânico, nunca chega a

engenheiro.
", .'

. A verdade levanta, contra si tempestades
que lhe espargem as sementes aos quatro ventos ..

Nós ficaoio's 'com o "individuo" e ,devol
,vemos prazei'rosamente a 6Opes80a". ,

Ano XL jARAGUÃ DO SUL, (Santa Cat�rina);' Sábado, 1,9, de MARÇO de 1960
I" ,

'As ondas da rádio local abriram recen-
.

"O;m/\';,�..

':

':ritE:'mente espaço ao conhecido "voz de flauta"
. (' I"

para que despejasse uma série' de impropérios
'

,� .'

próprios de sua formação primária, em face .,��;-;;\.de cartas' publicadas· (los nossos leitores, que
não se confeJrmavam com 'a versão dada. ao O mut!" :pIO deve uma folha enorme àe reais
incidente no Bar 'Rodoviário 'pelo pseudo di- serviços prdstados pelo seu órgão de impren
retor radialista, pelos escrivães e pelos' mer- sa. Via de regl'a, quando um artigo não atinge
cenários escribas encarregados da redação a sua finalidade, êle não' é rebatido. Daí por
do programa, do PSD. que a resposta às cartas dos nossos leitores,

Sabendo o terreno perigoso quo pizàm, a
vale'sua penetração entre· a pqpulação do
Município.opinião do' grupo' de redação se dividiu, pelo Dizer-se que o nosso diretor é aleijado,que ,.O "voz de flauta" e o escrivão ingrato vale por outro elogio. Ordinariamente, .O alei

puzeram-se à tarefa de redigir, o sôfrego. arti- jado fica deminuido na sua capacidade plena,go, tendo, pelas mãos cebosos alfarrábioEl a flhés e'otulhar os espaços vazios do obstruído justi ieando se quando não é sucesso comple-
to. Quando, apesar disso, se torna útil a si efluido cerebral, enquanto' que o mercenário,
iaos seus semelhantes, êle é olhado com inve-mais '''vivo e experimentado", limitava-se cô- ,

ja, dando-se aí nos organismos perfeitos umaínodamente ao comentário de Jaime de Arruda
doença cbamada "aleijão moral" pelo fracassoRamos, no caso da Da. Edna �ott, Estava, por em que incidem, pela inutilidade, pelo pêsoassim dizer, desc9mpromissado de ;escrever o
morto que a Comunidade carrega. Muitos dos

que não é da conformação minima de 'Ihomens"
que compõe a "tribu" de seus detratores, não.

que se dize� 'l'epl·esentativos em nosso me4(!' chegaram até agora à casa própria, o queante a precariedade de base de sustentação. }-
revela a incapacidade, o aleiJ·ão, doença de

,rou hllbilmente o ,corpo fóra para que as asnei-
ras não lhe fossem. ,posteriormente atribuidas.

.

que
. não se apercebem, mas que ,outros,

por fóra,' apontam com o dedo ··virus" que
. E o artigo veio, vigorQso; abundante,lple· carregam no ventre inchado. Por. isso não é

no de um linguajar. confuso, promovendo o ofensa. E' um elogio.
.

nOS80 diretor. a uma nova _profissão (político Finalmente apa. laram para a palavra "ib-profissional) até então desconhecida de nossa

parte. De inexperiente passou a profissional. dividuo", certos de que deminuiriam o nosso

Carreira rápida. Promoção pelo adversário, diretor. Quanta .ingenuidade. Aliás, dá:se essa

vale por confirmação, porque reconhece mé:. ingenuidade para quem têm cultura de dicio

rito, .porque vê nele um, adversário a altura nário, onde as p.alavras são catadas, como

(8Ó' êle) para fazer frente a um gr'upo de pu- galinha cata grão de milho e se divertem pe
silânimes escondidos atraz da -sigla partidária las defi�içõe8 pitorescas que à palavra de

d PSD E' '1·'
. aplicam. Pois, -saibam os cultores· d.O dicioná,.o .. um e oglO. , .'

�I!ó. é
.

E t ". d··d "

Falar-se "num certo jor,nal" é preciso, . �IO q!1e" ua.? �ssim. n re III lVI uo e,

dlhar para traz, no longinquo 1919,. época de ' pessoa eXIste diferença.
sua fundação e verificar. que até hoje est&' etil. " ,.'; . A pessôa,'diz Jlilberto , )f'reyr!3", sociologi
Dé, como baluarte do povo Jaraguaense. na ,; camente, con!liderada, não é tudo no homem,
defeza dos seus m'ais lídiDios interessés, $lUe "eillbora implique, em sua decisiva diferencia0,
,nunca esteve sob pressão' de ,grupo de espé-, �ção do' ànima}.:,;:,em s� CQndiç,ão humana �,
cie alguma e sempre se bateu pela causa .do em sua qualidade de '''socius''� consciente de
povo: Os seus artigos s�o, lidos '.:' ataclid.Oa. sua espécie, em que se define a mesma cali-

o E PESSOA

,
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Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda,

- 1960 •

Diretor:
Eugênio' V!t�r Schmõcket

, Cobrança:
'Bruno' Henn

, "

Enlace Glüntinuando a nossa conversa iniciada em'- o sr. Edgar Piazera.
f h' Ab, 'nosso. número' anterior, vamos ala-r oje so. re:- a sra. I Gecilla, es-

S d hl Z' d' U' ie SC ag - Iccar I, O preparo do terreno para uma Horta. ma vez es-pôsa do sr. Arno. Benetta.
, 'cülhido o. local para a instalação da Horta, o pri-, '___, 0., sr. José Watzko.
.Domuníca-nos o nosso 'meirü trabalho é o da limpêsa do terreno. Se fôr- a sra .. Milda F. Schülzer.
A' Ieít d "'C

.

derrub b t ti_ a sra. Araci Winter mrgo, ei or o. orreio uma capoeira, derru am-se os ar us os, re Iram-se
- 'O sr.'!\Uredo Lange; Schmidt, espôsa do. sr. do. Povo", .em São.' Paulo, os galhos e procede-se a destoca. Se o. terreno fôrresidente .em Corupá. capital" sr. Eu g ê n i o. recoberto 'por uma vegetação baixa, faz se uma,Guilherme Schmidt. ,

\ -" o sr Renato José Siedschlag, o enlace ma- roçada seguida de limpesa, retirando-se toda a massa
Wunderlich. DIA 21: trimoníal de sua dileta de mato que' ficar sôbr

é

o. terreno. Deve-se a se-'

.:», o sr. -Joäo Roncki, '

. , filha Gladis- com o sr. guir, revirar todo o terreno. a enxadão, com a páresidente em Luiz Alves. - o sr. Fr-ederico EI· Dr. Gilberto Ziccardi, ou com o arado. Depois de feita a gradagem (gra-
,

_:., .o. [ovem José, "To- .liuger� res. em Blumena,!:l. ocorrido ,no. di� 26 de pagem), constroem-se .então os canteiros. Os can
mazelli, filho do. sr. Iná- ,�a sra.. .Laura, espo ,fevereiI'o p.p., na Igreja teiros, deverão ser construidos no sentido trans-CIO 'I'omazellí. "

sa �(i) sr. VICente' Brug N,S. do Carmo, na Capí- versal (cortando) o, declive.
- o jovem João Oar- nett!., tal bandeirante. -

-

Canteiros: .z: Devem ter a largura de
los, filho do sr. AU�edo. - o sr. R;>b�rto M, Ao. agradecermos a ,.1,20 m. Os bordos (beiradas) devem ser um poucoLange, res. .em Corupá.. Hor�t, Iarmabêutíco, nes- grata participação. e do. mais altos. para evitar. O transbordamento. da água'

_:.. o sr. José .. Bruner, ta Cldatl�. abraço que transmitimos de irrigação [r éga]: Devem os canteiros ser umresidente em' Bela Vista -.0. jovem M a n? e 1
ao, sr. Leopoldo. �einer, pouco. mais' altos do. que o terreno, para evitar as

do Paraíso - Paraná. Henrique Karam, fI�ho queremos ,aproveitar a enxurradas e facilitar o escoamento do excesso de
- o. sr.' Ernesto· Fer- d? sr. Manoel ��ram dportunídade para apre- umidade. Não deve ser essa altura, super ior a

nandes, jornaleiro, 'nesta Ftlho, res. em Curitiba. sentar aos nubentes e 10 cms. Quànlo ao comprimento' o canteiro podecídade.:
"

o" , DIA 22: respectivas familias, 08 variar muito. Um bom comprimento é o de 10 mts.
- a sra. Vva. Etelca

.' síuceros votos de Ielící- Os canteiros deverão ser separados por pequenosGateher. residente' em - a srta. Nair Elza dades. caminhos de 050 cms. de largura.Jaraguázlnho.
r

'Harbs, filha do sr. Erich Càntei�o de semeação: DeveHarbs, nesta cidade.. ' I ser instalado num dos extremos da Horta, próximo
Fazem anos amanhã: - .o jo.�em Rogério . a' água, em local bem ensolarado, porém longe de'Loe;wen, filho. do sr. N t de fale'c'lm'enfo árvores frondosas e em terra não. encharcada. A'.:_ 'a sra. Do r o th e a, Waldemiro Loewen, nes- O a

terra deve' estar bem pulverisada. Uma adubação
espösa do sr. Frederico. ta cidade.

Faleceu em Ilapocuzinho com estrume bem curtido (estêrco de curral) é
Moeller, nesta cidade: -

DIA 23: dia 11, a Sr�, Vva.' Anna aconselhada. O estrume além de alimentar a planta
-- o. sr. Ino.cêncio Silo Jahn, com a idade de 77 prüporcionando.-lhe os elementos de que precisa

va, nesta cidade.
.

- o sr. Alfredo. Moser.
anos, deixando os geguin. para poder desenvo.lver-se 1- êle melhora as con-

- a sra. Maria Brits- - a sra. Marta, espô: les filhos Iodos casados: dições d,o sülo (teua) permHindo assim a infiltr�çãochardt. sa do. sr. Antonio Pedri, Hermann, João., Willi e da água na terra que a aproveita me.lhor. Püde-se
nesta cidade. Waller. usar também o composto no preparo da terra. Tanto
- a srta. Sônia Suely À Família Enlulada os o estêrcü com o. composto deve'm 'ser misturados a

,

. I· Vieira, filha do. sr. José
nossos sinceros pêzames. terra 8 dias antes das plantações. Uma büa adu-Ministério das R e I a ç Õ e s Exteriores Vieira, res. em Joinville. ba'ção para üs canteirüs de semeação. será esta,

I-sra., Maria, espôsa por metro quadrado:I NSTITUTO RIO _, BRANCO. do sr. Miguel Müller, re- I,

Estêrco de curral fino e bem curtido ousidente em Vila No.va.
Ab· torta de mamona o.U algodão. . {O quilüsCurso �e Prepuracãu H Carreira �e Diplomata AIP'er�a���,eftlh���n�:� r ort. e Superfosfato de cálcio ou farinha de 08-

FI I
sos gelatinadaAcham-se libertas, de 15 de março. a 1°. de �ustav() Alperstae��, re- Orten tura Sulfato de Potássio, ou cloreto de Potás--

junho próximo, as inscrições gara o Exame d.e sidente em Itapocmanho.
"

sio . . . . . . . . 20 grs.'

Selecão ,Prévia que precederá ao Exame VestI, DIA 24: Com grande satisfação Ern nüsso próximo artigo falaremo.s sôbre:bular para o Curso de Preparação. à Carreira de
_ o sr. Alberto. Roessle. acabamos de receber um üs canteiros de Repicagem e a Semeação.Diplo.mata, do Instituto Rio.-Branco..
_ o. sr. Alfredo Janssen. exemplar do catálogo, ex·

Essa 'inscrição. faz-se mediante o siJ;nples _ o. sr. Carlo.s Rutzen, pedido pelo seu edilor,
preenchimento de uma ficha que po.de ser sol�ci- residente em Co.rupá. sôbre arbo.ri e floricullura,
,tada e po.sterio.rmente apresentada ou remetida de propriedade do sr. Leo- Beterraba com mô/bo grosso - (à moda de Harvarde)Pelo co.rreio" à Secretaria do Instituto. A. do.cu.- DIA 25: poldo Seidel, de Corupá.

I
2 1/2 xícaras de beterradas co.zidas em rodelas;mentação. será exigida apenas quando da lOSCrI-

_ o sr. João. Claudio O catálogo fico em ensi-
1/3 de xícara de açúcar;ção ao. E,xame Vestib,ular pro'priamente dito.. Braga. namenlos especializddos,
1'/4 de xícara de vinagre;,

1 P
, .

- o. sr. Alfredo Funke. oferece oas seus portado-
()As pro.vas do Exame de Se eção reVIa rea·

'res urna var)'edade )'nfl'nita 1 colher süpa de manteiga;1· d' 6 d
.

Ih
,.

à mesma - a srta. Aneti, filha, 1 Ih (h') d
.Izar-se-ão. no. la e JU o. proxlmo,

.

de árvores frnJíferas e oro co eI' c a' e malzena;ho.ra, nas cidades de Rio de Janeiro., Recife; Belo do. sr. Willy MaUezzo.lli.
namentais, vem como flô- 1/2 co.lh�r (chá) de sal;Horizo.nte, São. Paulo., Salvador e Porto. Alegre. - a srta. No.rma Mül-
res das mais diferentes 1/4 xícara de água üU caldo de beterraba.ler, filha qo sr. Alfredo.Quaisquer outras info.rmações e progr�mas Müller. procedências. As aquisi.po.derão. ser so.licitadas diretamente ao InstItutO.

_ a sra. Lidia da As- ções de mudas pode,rãoRio-Branco., no. Ministério. das Relações Exterio.res, s,unção Angelo, espôsa ser feitas em Corupá, comRio. de Janeiro..
do. sr. Jo.ão Renato An- o sr. Leopoldo Seidel,

, ,gelo., nesta cidade. Rua Ronerlo Seidel s/no.

I (Caixa Poslàl, 3).I O'r,gão� e Harmonios "BOHN" .' I Nascimento re����s �;���e����::��
exemplar.Acabamento perfeito

Sonoridade agradavel
Preços modico.s

Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C ap.el"Js e Igrejas

Orgãos: São. construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogos Gratis

Anivers'á.rios ,I
,Impressão:

Soco Gráfica' ,Avenida Lida.'
I rnpresso! : ,

Oàilon Mofto
Composição :

t9àeinar Grimm" "

Rúõlbert Burcharôt
, t9nlonio Molheiros

ASSINA1'URA:
flnual e-s 190,00
Semestral.

.!.. Cr$ iOO,OO
ANÚNC,fOS:

I
Mediante 'contrato e a

,

-tabela :: vigör

BNDBRBÇO:
,

Caixa Postai, 19
flvenida Mal. Deodoro, 210

'

'Jaraguá do Sul - S. Catarina

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

"CORREIO DO POVO" não
en'dossa os conceitos eniiti·
dos em artigos de seus cola
boradores.

Orgão de maior penetração
no interior do nordéste

'catarinense. '

80 grs.

Ecomonia Doméstica

'Misture o açucar, o sal e a maizena� Adicio.ne,
mexendo bem o vinagre e a água ou caldo de be
terraba, Cozinhe até engrüssar. Junte. a manteiga _

e a beterraba. Sirva quente. '

Af)A.RE�C
SJ:RVIÇO DE EXTENSÃO RURAL
BSCRITÓRIO \

LOCAL DB JARAGUÁ DO SUL

Com o. nascimento. de
uma galante menina que
recebeu o. no.me äe Aurea, ,

está de parabens o. lar
do. casal Henrique-Evanir
Nico.luzzi.

"Cor.reio do Povo"
um jox:nal a

serviço do povo

Demais into.rmações
com 0, Representante
Geral para os Estado�

de S. Catarina e Paraná
PAULO KOBS - Cx. Postal, 39 - São Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



'I Amanhã, o FESTIVAL da S.D. Acáraí I
, VI

Acaraí ,x a atração máxima do torneio

preliminar 'de grande interesse
Baependi,

\

Estrela X Botafogo;
Encontram-se pois, na partida de fundo os dois maiores rivais da cidade; e na partida

preliminar os .doís maiores rivais do, último torneio disputado em Jaraguá.

I ESPORTES -- Por HOFE�AIDE Ii�'�;'i·
Solenidade de entrega de I

.

II A••e'uu�e II I
faixas aos campeões juvenis g Com escritório nésta cidade. à Av. Marechal Deodoro 1_,_'I da Fonseca n''. 122, para melhor servir seus c 1 i e n te s ;S. D. Dom Pedro II, 1 X S. C. São Luiz, 1 m mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios m

Domingo último perttcipamos das solenidades II de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, m
comemorativas ao campeonato juvenil, conquistado -,'-II Ipelos atlétas Ja Dom Pedro II, campeonato este or- com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em

ganisado e patrocinado pela Liga .laraguaense de

I '11:1: condições de, também, aceitar causas para aquelas Co- I
Desportos. .

'

tit
.

t III
Ao meio dia foi servido suculento churrasco, iii marcas, sem maiores onus para seus cons 1 um es. Iii

participando do ágape, os etléres "campeões juvenis", III
.._.. .._.._ ._ .._.... M_" .._. .. .._.._ .._._.. ,III

os atlétas do �fio Luiz, de joinville, o senhor �illi a�����:�;�'�;�"�;�;�;�;�"�"��I�"�;�G�"�;m

Germano Gessner, prefeito de Corupá e presidente _-------------
do Dom Pedro, o senher Alfredo Langer, o esforça
do técnico do juvenil' dompredino, José Bonifacio
Gonçalves, o popular Zéca, êsre comentarista e ou

tros 'desportistas,
À 'arde, I antes do prélio preliminar, assistimos

a entrega das faixas aos campeões juvenis de 1960.
Na partida preliminar atuaram juvenil do S. C.

Estrela e um segundo juvenil do Dom Pedro, regis
trando-se um empate de zero tentos.

No prélio de fundo preliaram juvenis do Dom
Pedro e do São Luiz, de Ioínvtlle, respectivamente
campeões da Liga Ieragueense e Ioínvtllense.

Um embale dos mais renhidos e' disputados,
pois o São Luiz possue de falo um juvenil respeitá
.vel, tendo o Darr. Pedro de empregar se a fundo,
lançando mão de todos os recursos para poder con-
ler o ímpeto dos loinvilíenses.

Graças as sabias substiruições postas em prá
ticas peJo récnlco Zéca, poude o Dom Pedro canse,

guir um belíssimo empate, no finaJ do prélio, por 1
tenro.

Ciclista Colombiano
em ·Jaraguá

Bom Negócio

fRiSA0 DE VENTRE
, ESlÔMAGO. FíGADO E INTESTINOS 1

1
;

Proporcionam bem-estar gerat
facilitam a diges0o. descon
gestionam o fígado, reguta�

zam as funções do f;i

VENDE-SE em Jaraguá do Sul, uma

propriedade contendo casa, ranchos, e 4 1/2
morgos de terra plaina; o terreno serve

para uma indústria, para um bom loteamen
to, ou também para uma boa chácara.

Informações na Oficina de bicicletas
de Theodoro José WaU à Av. Marechal
Deodoro da Fonseca - JARAGUÁ DO SUL.
Defronte o Bar PULI.

'MÄGROS,r

�, FRACOS ��;"

\VANAOIOL
l!: indicado

DOI CellO!l de
fraqueza, Pali
d�. I!)agreZil e
futio.
Em !lua Iõr

mula e n t r It UI

VaDa®\o,' de
&ódio. Licitina, Glicerofosfatoit

,Pepalna, no:; d� Cola, etc, de

ação pronta e eficaz noa casos

de fraqueza e neurastenias. Vana-
4iöl é indicado para homens. mu
lheres e orianças, sendo flua f6r
,mula liceDciada pela Ssó.�e 'Pu
blica.

.

<� �Estômago
.-

,

�&-:
, Fígâdo, e fnlestino�'"

.

Proibo terminantemente
a entrada ,de pessoas em

meu terreno situado em

Estr, Jaraguá 84, afim de
caçar, estragar plantações
e causar outros danos,
não me responsabilizando .. .

pelo que possa ocorrer.
Uma proppedade cujo

Iaregué do Sul, aos 17 valor é de (Jr$ 3�0.OOO,OO
de março de 1960. que será vendida por

Cri 250.000,00. .

Igoacio Leotprecht
Waldemiro Schmitz

I

Vende-se

Dem a í s informações
nesta redação.

I�Q)oorr" ..'��
Cure seus 'males e poupe seu

bom dinheiro compraneo Da

Jaraguaense!

!te ROBERTO M. HOBST

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

I Seja tambem sócio Ida AJAN, e procure

I encaminhar á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
caridade pública.

FARMAGIA NOVA

� que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguã

�----------------����
Domingo último asnoese Segundo tivemos conhe

cidade teve oportunidade cimento, o popular ciclista
de hospedar o ciclista co- não obteve a desejada
lombiano, William Arcila recepção por parte da

�eo�:���;na�x���a�êr���O ��n�ei�:!i�:se�gi�� i����
.......__ sito é o de fazer a volra cidade, daí porque o Pre

ao mundo, de bicicleta. sidente da Câmara Muni
rendo já percorrido 18 cipal, sr. Vitória Lazzerts,
países, cêrca de 60.000 por sua conta, custeou a

km. e li 000 cidades e po sua hospedagem em nosso

voados em õ2 mêses de meio. William Areila Gon
contínuas viagens. A aluai zalez prosseguiu sua via
viagem iniciou.se em To- gem, n9 dia seguinte, em

ronro (Canadá) e o ponto

I
direção da cidade de Blu

final, será a Patagônia" na menau,'
Argentina. . i;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiii.oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii • •

\

t Hgrild�eim�nID
A FAMILIA DE SEME MATTAR

profundamente consternada, por intermédio
deste, deseja manifester o seu imorredouro
agradecimento a todas as pessõas que as con- .

fartaram no duro transe por que passou, que
acompanharam o inolvidável morto até a últi
ma morada e que assistiram à Missa de r.
Dia, bem como aqueles que enviaram corôas,
Ilôres, carrões, fonogramas e relegremas.

oooooooooo�oooooo�oooooooooooooooo�oooooooooooooo�oooooooooomoo�oooooooooo,OOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOoo�OOOOOO
00 '

,

'

.

'

,

,
"

' 00

�,/ ,

�, _/ Afenção Lavradoresl ,I '�o� ';
00 .' I) \ • )' ,/ I:!

'

'00

I· ·A Ißdúslrias.'Reunidas JaraCjw S.A. I
00

.

,
JlFUNDA<ÇAo DE 'RODm HU.lIFENUE�@]['ER

,

" �
� . comprará novamente, a partir de Quarta-feira' dia 23 de MARÇO, 00

I, TANGERINAS . VERDES I
m N. B. - Não qá necessidade' de alustar o fornecimento com antecedência. ;
00 Aceita-se qualquer quantidade em todos os dias da semana, menos aos sábados.' 00
00 '

.

., \ �
�OOOO�OOOOOO�OOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO��OOOOOO�OOOOiOOOOOOOOOOOOOOOO�OO�OOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOO00000000000000
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{

({.:;;:;::;::::::::::;;;::::: ::::;;:::::::;; :;;::::;:::: :::.'::::::: :::;;::::::: :::::::::::: ::::::'::;:::=::::::::::1i
ii Precisa�se II
ii

'

r
!� :l
li 2 Tal' n e i r o s mecânicos competentes. "

!I 1 Mecânico t:!erralheiro.' 11
,I :.

, "
'

1 Pi n t o r competente. :j
Das Symbol der Rechtschaffenheit, des ";11, Os interessados devera-o apresentar-se .1.1Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie

,

I em besten zu den gering.ten Preisen bedient. ii munides dÖs documentos à Secção' de Pessoal ii

====o=;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;===�========11 II da firma Cio. llutlYComerciai Roessler, Rua Felipe li
II Schmidt, 14 em SÃO BENTO DO SUL. '

, ii
!�:::::::;;::::::::,::::::=:::=:::=:::::::::=::::::::::::::::::::::::,::::::::::::::::::::.::::::::::::::.:-Ji

Japanische Traktorenfabrik
in Brasilien?

II ,Apotheke '''Scbulz''
RIO -' AUi5' Tokio kommt' die Meldung, dass

die "Kornetsu Machtnerv Works", eines der groessten
epaníschen Werúe zur Herstellung von Maschinen
aller Art, den Plan haben. in Brasilien eine Fabrik
von Traktoren zu errichten.

,

Neuer, Tlefseetauchrekord

-lIleg�le KP-Druckerei im

,Hamburg, ausg�hoben
HAMBURG -' Eine illegale Druckerei der in

Westdeutschland verbotenen Kommunistischen Partei
hob' die Kriminalpolizei in Harnburg aus. In der mo

dern eingerichteten Druckerei fanden die Polizisten
noch mehrere tausend Exemplare det illegalen KD
Zeitung "Norddeutsches Echo". Der 52 Jahre alte
Willi P. wurde unter dem Verdach festgenommen, die

, Druckerei betrieben ,zu haben.

'Die Ueberschwemmungen
in São ..Paulo , {

SÄO PAULO _; Die v",rschiedenen Faktoren
die in· ;5ão Paulo, sobald einmal starke Regenguesse
niedergehen immer wieder' zu Ueberschwemmungen
Juehren, sollen jetzt von einer Spez;alkommission
der Stadtverwaltung genim überprueff und festgestellt
werden um eine wirl5ich wirksame Abbilfe zu schaffen.

LUSTIGE. ECKE
\

"Wenn bis Samstagabend s�chs Uhr die Mist
haufen· von den Strassen nicht enlternt sind, wird
sich der. Gemei.nderat hillzinlegen".

JARAGuA DO §UL

-MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

PRECISA-SE
Um guerda-Iívroe, for,

medo ou não, com prática.
Pagaga-se bom ordenado,

Tratar na gerência des
te Jornal ou firma Manoel
F. �da Costa S/A,

,

,

""ASHINGTON - Ein Tiefsee-tauchschiff der'
nordarnerlkanischen Marine unter dem Kommando
des Wissenschaftlers Jacques Piccard - des Sohnes
des bekannten verstorbenen' Iranzoeslschen Tiefsee,
torschere und Keplraens Don Walsh -, erreichte in
der Naehe der Mariannen Inseln im Pazifik eine Tiefe
von 11 524 Metern. Mit diesem Versuch erreichte das
Boot fast die groesste Tiefe der, irdischen Ozeane,
die auf ungefaehr 12,000 m gescheerzt wird. Ein
frueherer Tauchversuch seitens e i n e r sowjetischen
Expedition gab die Meerestiefe in diesem Gebiet mit
10,668 m an. Seitens der amerikanischen Marine wird
hierzu gerneldei : "Der Versuch diente verschiedenen
Zwecke. 1. Zu erforschen, ob man in der Lage tsr, ----------'

die Seheerze der Tiefsee zu erforschen und eventuell
auszubeuten .• 2, Die AUSWirkung der Sönnenstrehlen
im tiefen Ozean zu erforschen. 3. Die Nachrichten
uebermlrtlung und die Tongeschwindigkeit aus diesen
tiefen zu erforschen. 4. Zu ermitteln, wie weit Arorn=
U-Boote im _ Kriegsfall auf groesste tiefen tauchen
und trotzdem wirksam bleiben koenneri.

'Die Tiefen des Grosser Ozeans uebertreffen
weitaus die groessren Hoehen der Hímeleia-Berge.
Der hoschsre Gipfel der Mount Everest liegt 8840
Meter ueber dem Meeresspiegel.

Haemorrhoiden
Juckreiz Ekzp.me, Fissuren. � � � H � t � n L
Haedensa (Pomade) be-

ruhígt, ,schützt, heil!'. So- CO fiT/ÉMíortíge Wirkung, beque-
me Applikation. Formel EXCELENTES
der Haedensa - Gesells- ELRMV,MTOs TO�lICOS
chaít, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran, ,Fósforo, Cálcio, Arseniato

kenkassen.
.,

e Vanadato de' s � d i II

TOnlco dos convalescentes

Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam. Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral.do orga-

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka
kisetros, Mací
eiras, Iaboríce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
nHeras, Palmei
ras, . etc., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

LeopoldO Sjlidel
Corupa. I,

.'__=- .,;;;;;;;;;iõii.
,

Uma casa de negócio de Secos e Molha
dos, anexo de urn . Bar com bôa freguezie,
com casa ou só o ponto. .

Informações com a firma Mahnke &

Cia'Jem Ieragué (ja Sul ou com o proprietário sr.

ARNO WERSDOERFER. j

Rua Voluntários da Pátria, õ16 - [oinville

fS)I(;BII!6@8!i!J8Ií!118���(j�_��

FOTO PIAZERA �
DEFRONTE Á PREFBITURA - JARAGUÁ DO SUL I
fotografias em Geral - fotocopias de Documentos - �

filmes e Material foto - "parelhos e Acessórios I
A pedido. ateade a domicilio e tambem i

em lo-;:alidades 'rizinhas i
___"I _' ��@i!l!I;!ll!lt@tii!i!J8I(fiI86C188882m�(j

nismo com o

! ir: ::::::::::�::::::::::=::::::::::::::::: ::::::::::-.:::::::::::::::===::: :::::::--.:::: ::::::::::: ::::\*1

��::�;��;::�:���e� n::en vorhegen_,il..:===��'====::�::::��:"::"="==lll pmi��· - Gc:E::�:'�;:1;i:�i:�:�;"1 i!
��� !I I!! Construções - Fábrica de Artefalos de cimento.den Zueemmeustelluugen haben die in São Paulo !!' ill iigesammelten Spenden fuer die "Santa Casa de Mi- ii 9,5 pés - policolorido -1960 != ::

sericordia" nun mehr 70 Millionen Cruzeiros bereits li li' li Informações' ne Indústria de Calçados
ueberschrinen. Der geneue, bisher etngesemmelte li lOTHAR SONNENHOHL ii;l Gosch Irmãos S/A. ou com o sr. Hermann
Betrag belaeuft sich auf Cr$ 70.454321 ,bO, Es wer- ii "Y. Marechal Deodoro do Fonseco,84/88 ii !i ,Schütze à Rua Jorge Czerniewicz, 997 (entiga
den auch weiter hin an den bekannten Stellen ôtlftun- H IARAGUÁ DO SUL Est. de 510. Colorloo H ii Abdon Batista).
gen für das grosse Sozielinatitut entgegengenommen. H

..
! .....� ��:",::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::;:::::::;:;;::::=::;:::::::::-:::::=:::;::::::::::.::�}

ii .

Okt b i t 1960 i E h .. . ii . i: 5;==;=;:=!i=;!!5!!�=;;=!!=;;==!;=:;!!E!!_:i=i5E
O er es, nimmt au ue arístí- �:::::::::::::::::;:::::::::;:::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::.":::::::-:::::;::::::::::::;;:::::::;;::::::=' III I

sche:u!::!:�s _R�::k�j:e��hener Oktoberfest r;;";-=;�"�Ta�'�;;i"";:":', !
DR. �C�U�G�O D�;;'S;fl�T E R

I
wird in' diesem Jahr eine Woche speeter beginnen ii !! II' 'CLíNICA - CIRURGIA III
als ueblich, um nicht mit dem Eucharistischen Welt- ii - JARAGUÁ DO SUL - !!

-1'iI LABORATÓRIO de PRÓTESE �lkongress
'

zu kollidieren. Der Aufbau der Westwiese II II II �.�

kann erst nach dem.'7, August beginnen - wenn der .. Medicamentos e Perfumarias ""1"1' RAIOS X ;.;

Kongress zu Ende ist - und so muss die Eroeff- H ,Simbclo de Honestidade I! .. ' I
nung der "Wtes'n" vom 17, auf den 24, September 11 Confiança e Presteza 1111! Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 IIverschoben werden. H A que melhor lhe atende 11 ,:: J A R AG U Á DO SUL o::

H e pelos menores preço!'; H . ß �I
\.�:::=:::::!:::::::::::==�::::::=::::::==.::=:::=:=:"'.::::::::-.:::::::=....:::=:::::::::�: \1I!=:=!!=!;=;;=i=;;=i=i;=:!=i=!==iii, ,

rM U 0- AS· MILHÕES l�doMupapa
>

i II ADVOG&DO II }
DE PESSOAS TtM USADO COM � �
BOM RESULTADO O POPULUl} Escritório ao lado d� Prefeitura }

ElIXlÃ;14 JARAG��

Der Whisky-Verbra,uch
steigt in der: Welt

LONDON - Laut einer Statistik áUS London
stiegt der Whisky - Verbrauch im, eigenen Lande be
traechtlich do. Der Export uebert'rifft aber noc� den
Inlandsverbrauch, Im Jahre 1959 wUFden in'England :----'"'T"''''''''''''''''I'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"''''''''''''''''''''''',.,.."!,,,.......,,;''''''''''�
28,8 Millionen Liter getrunken, das ist rund eine

1

halbe Million mehr als im Vorjahr. England expor
tierte 1959 98,5 Millionen Liter - \9;5'Millionen mehr
!!Is 1958. Der Welt,v�rbraúch liegt bei 126 Millionen
Liter und. iSf damit auch um rund zehl Millionen
angestiegen.

Ausser BngJand ist Kanada noch Hauptexpor,e,n
fuer di,eses Getraenk. " \

,i sru AfacA TOU ii B8&mSM8
o Flpdc. II 8aQo. o Coraçao., _
EstorDaco. " Pulm6ee. a Pele

�uc Dorn AOSOuoe. ........
"IMAG. equ..... Qu.... de Cabe
Ie Ane..... a Aborto.,

Consulte o m�1co
a� o POpglar depurativo

ELIXIR 914-
..or.....vo .. a,...mo, ACrada
... comá um 1&c6" Aprov�dO coo

I .-o. euldllat CItO tratamento da SI
..u�. REUMA'r'SMO da me.
•• ort••m. palo O, N S. P.

Dr.,· fernando ß. �pringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
,

.

\

CIRURGIA DE SENHORAS.
i Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras'

\ -

C o n sul t ó r i'o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9,12 e d'as 15-18 horas. - Fone, 384.

..Jj' � ���:-:f••••••••••.\f'•••••••••���••

fl UUnica de Olhos � Ouvidos - Nariz e Garganta li
fi DO DR...a.all••••11 B

f�: MO�RNA E PRIMOROSAMENTE INSTALADA �:lf ' A melhor aparelhada em Santa Catarina �

�:l Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" ::;�� -' J O I N V I L E - J
- \ -

··-i)8 •.. •••·..·,��c··.· ��!' ��·.·."",·."",·'f[···
)

,
� ,; �

- �-�u , \
,
.

Dr. Itrandseo .

Antonio Piecione
:rur�D][CO

Cirurgia Geral de adultos e criançabj CU-
nica Geral - Partos - Operaç'ões -

.

Moléstias de Senhoras e Homens.
Espec/a/JslB em doenças de crianças

Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

II ilC OJR 1lIJ]E'"A - §AN:Ill'A ilCA:l!rA.::R.JI[NA I

I
Dr. Waldemiro Mazureehen

CASA DE SAiJDE
Rua Presi'den\e Epitácio Pesô�s N°, 704

(antiga residência de Emanuel 'Ehlers)
Clíntca gerai médico - cirurgia de adultos e crianças
.. Parto� . Oiathermia Ondas curtas e Ultra-wrtas
, Indutotermia - Bisturi-détrico ,Electro-cauterizacão

- Ráios In±ra-vermelhos e azUis.

.
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'Clube Agua Verde
Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A diretoria do Clube Agua Verde convida

todos os seus sócios, para .a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 20 do corrente, às 8 Ficam convldados 0& senhores acionistas pare
horas da manhã, em SUq sede (Salão Bôa Espe- assistir a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
rança) 130m a seguinte ORDEM DO DIA: na séde social, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 991,

1. - Prestação de Contas; nesta cidade, no dia 31 de março de 1960, às 15
2. - Eleição da Nova Diretoria j horas, que terá a seguinte ORDEM DO DIA:
3. - Assuntos Diversos. .

•

10. _ Discussão e aprovação das contas da
NOTA: 1.), Só terão direito a voto os s6cios

'

Diretoria do ano de 1959;
rigorosamente em dia com a diretoria. 20. - Eleição da nove diretoria;

2) Não havendo número legal na la. convoca- 30. _ Eleição do conselho fiscal;
ção a Assembléia realizar-se-ä meia hora apõs com 40. - Assuntos de Interesse da sociedade.
qualquer .número , .

, NOTA: Achem-se a dlsposlção dos srs. aclo-
-Iaraguä do Sul, 3 de Março de 1960. I nlstas, os documentos a que se refere o err. 99, do

Hary Koch - Secretário Geral decreto n°. 2627, de 26-9-40, relettvos ao exercicio
----- � de 1959.

' ,

Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1960.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Empreza de TraDsportes freDzel S. A.
Relatório da Diretoria'

'Auto Jaraguá �/A.
Indústria e Com�rcio (

Assembléia Geral Ordinária .

Senhores Acionistas!
Em cumprimento ao que determinam os es

tatutos, levamos a vJ apreciação e deliberação o

nosso Balanço Geral e demonstração das contas
de Lucros e Perdas encerrado em 31 de dezembro
de 1959, solicitando a aprovação dos mesmos.

I

No entanto permanecemos a disposição para
qualquer eventual esclarecimento.

Jaraguã do Sul, 26 de fevereiro de 1960.

BDOAR A. PRBNZBL - Diretor Presidente
RUY P. PRBNZBL - Diretor Gerente
BUOBNIO J. ,DA SILVA· Diestor Gerente

BALANÇO GERAL encerrado em 31·12·59
A T I V O

Indústria de Lalçados Gosch Irmãos SIA.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Imobilizado
Im6veis e Benfeitorias

Eslavel
Veículos, M6veis, Utensilios, Máquinas,
Instalações e Ferramentas

------------------

Disponivel
Caixa e Bancos

Reallzavel
C. C. Devedoras, Almoxarifado e

diversas contas
Compensação

Ações em Caução

854.354,30

Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação

Friedrich Barg - Dir. Presidente
5.239.843,50.

565.323,00

1.394.197,90
De acôrdo com o disposto. no art. 33 dos es

tatutos dêste Clube, ficam convocados os senhores Pelo presente ficam convidados os senhores
associados do Clube de Tiro, Caça e Pesca "Mare- acionistas a comparecerem à assembléia geral or
ehal Rondou", para a Assembléia Geral Ordinária, dinâría a realizar-se no dia 5 (cinco) de Abril do
a ser realizada no pr6ximo dia 31 do corrente mês I ocrreute ano, às 9 horas na séde social, afim de
(quinta-feira), às 20 horas,' no prédio do Bar Ma- deliberarem sõbre a seguinte ordem do dia:
rabä, sito à rua Benjamin Oonstant, com a seguinte

.

1 D'
- -

d B 1.
- Iscussao e aprovaçao o a anço e

ORDEM DO DIA: mais documentes referente' ao exercício
1.) Apreciação do relat6rio e prestação de de 1959 j

contas da Diretoria, referente ao exercício findo; 2. - Eleição do Conselho Fiscal;
2.) Eleição do Presidente de Honra, Presiden-

.

3. - Assuntos de interesse social.
te, Vice, Orador e do Oonselho Fiscal do Clube j

3.) Aasuntos diversos.
No caso de não se verificar quorum suficiente

na primeira convocação, a mesma funcionará com

qualquer número de s6cios, em segunda convoca

ção, às 20,30 hs. do mesmo dia e local.
Jaraguä do Sul, 11 da março de 1960.

AMADEU MAHFUD - Presidente

EDITAL. DE CONVOCAÇ10

P A S'S I V O

30.000.00
cr$ 8083.718.70

Näo Exigivel
Capital e diversos Fundes

EXigivel
C. C. Credoras e Obrigações a

Compensaçào ,

Caução da Diretoria
\

6.570.068,00

Pagar 1483.650,70

30.000.00
crS 8083.718.70

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS E
PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1959

DÉBITO

Jaraguá do Sul, 15 de Março de 1959.

WALTBR OOSCH' - Diretor Comercial IHERTA O.OSCH - Diretora Técnica .

Acham-sé à disposição dos senhores acíonis
tas no escrit6rio desta sociedade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

Despezas Gerais, Funpos diversos,
Gratificações; Percentagens e Divi-
dendos a Pagar 14 035 360.90

CRÉDITO
Receitas Diversas 14035,360.90
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r :� BUOENIO J. DA· SILVA • Diretor Gerente

.f�:: acabamos de ser nomeados Concessionários dos afamados =.::.1 PRANCISCO P. PISCHER - Guarda-livros - n.

� l 314 do C.R.O. de S.C.:

P -

T· 'I I

FENDT
.

:l PARECER DO CONSELHO FISCAL

{� ra ores « » �ll Os membros efetivos do Conselho Fiscal da
�: :1 Empreza de Transportes Frenzel S A., tendo pro'

f: :l cedido a verificação dos livros contábeis, do balan-

�: produzidos por organização bastante. radicada em nosso =1 ço geral, da conta de lucros e perdas e demais
; y �l documentos referentes. �o exercício �e 1959, e,

�! país e que iá se inscreveu no Plano de Fabricação 3 constatando a sua exatidão e conformidade, reco-

f: <,
NacionaI de Motores.

.

�J �;�O���ãO.à Assembléia Oeral Ordinária, a sua

f:.i. �::1 Jaraguä do Sul, 26 de fevereiro de 1960.

{ Pronta Disponibilidade Informações Sem Compromisso J WILHELM GUMZ

f= =1 BRUNO MAHNKE

!i COMÉRCIO E INDÚSTRIA � II' GUlLHERME NEITZIlL

I @ ��!:���l� 25�TEIJ�IN�·L��!� II �]nn�e AUétllcQ} lBate�eID1�li
l� �1 Assembléia Geral Ordiná�ia
l�, �.l EDITAL DE CONVOCAÇAO
{ � A diretoria do Clube Atlético Baependl, tendo

l�:, 1:1 em vista G que expressa o Art. 24 do Estatuto da

{ l sociedade, convida os senhores associados pera a

t1:. ;:,'1 Assembléia Geral Ordinária, à real izer- se no .dia 26 de

J Março do correnre ano, às 2'P. horas, em sua séde
.

'1 social, com a seguinte ordem do die :

fl �� 1 - Exame e aprovação do Balanço Geral e COnJâS

. �f.:::. ":,',:�,
relativas ao período edmínísrretívo findo;

li ___:. Eleição dos membros efetivos do Conselho
Deliberativo e seus respecrivos suplentes;

ti 11m - Assumos diversos.

r�.,. �:'j
A V I S O

1 (I) Encerrada à Assembléia Geral Ordinária de
: ,:1 que traia o presente edital, reunir-se-é em seguida o

f: :J novo Conselho, Delíberetivo para proceder a eleição
f1 �j dos Membros Que deverão cornpôr a nove Diretoria

r :J do Clube Atlético Baependí, bem assim do Conselho

{� . �l Fisca�) 'Não havendo número legal na hora acima
f: _:J indicada

. pera a Assembléia Geral Ordinária, esta

(' .

'I reunlr-se-é em segunda convoceçäo, no mesmo dia,

�:: '

.
Tra Iores"FEND T '.

'

.. I.·:.J
às 20j��a��áa�·0 'Sul, em 2 de Março de t 960.

t J H.roldo Ristow - Presidente
• .'

.�."�."",:.ö",,.�""""" ••••"r.��''' •• ''''''''*''•• ''Q Oerl�;I;o' P. Ramos .;. ôecrefério-Geral
: ....... :.: ••�,••�....�.:,:.••••,:,.....:

•..:Jt2!t••••�t:.·.ft.... ,c.:,:.··.·�·�··*·�
..:·.:;.; ri -'

,
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DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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J E' nos grato' reprodu- chentes pt,. Telegrafaremos

G
/

-

f- B & zir abaixo atencioso te- confirmando' expediçãoovêrno ,IOlDa J-uizo
\

e reli Ica ancas Iégrama recebido do ns. instruções pt Solicitamos
-

. S.eg'uros putado Lauro Carneiro audiência especial chefe

texto de . 'Lei- IDas nao acerla' ..., de Loyola, representante nação para expor situa-
udenísta' na Câmara Fe- ção et pedir medidas

. Recebemos o n". 83, deral, vazado nos seguiu- amparo poder públicoO IMPaSTO· DE CONSUMO NA DEVOLUÇAO DE MERCADORIAS do mês de fevereiro. da tes têrmos : para zona atingida en-
n ICd' prestigiosa revista Ban- chentes et minorar pre-Em se tratando de I que ela se refere 'a pro- K.'" • e reincorporar a I " .

.

d d f b
. cos e �eguros que se "Banco Brasil prome- [uízos sofridos laborio-devolução feita pelos duto efetivamente vendido pro ução o a rícente os. R' d J

.

d d I
'

. .1 edita no 10 e. aneiro teu telegrafar Instruções sos lavradores et popu-consumidores, aos depó-j pelo. respecrivo esrabele-. pro utos e v o V,I v o S, A

d h
..

d
. e que contem em Bua

suas agências sentído loção pt Telegrafaremoasitos ou filiais, poderão cimento, des e que ten em suleíten o-os a novo Im- á
. ..

I f d capa e no sum rIO o, prorrogar contrato agrt _ resultado nosso encontroesses estabelecimentos se sido transfenidos
.

ao de- PÔSIO. se re ere quan o a BI ld novo emblema do anco cota todo aquela reque- DI'. Juscelino pt Abraçoscreditar pelo valôr do pósíto ou filiais da fábrica, mercadoria é devo VI a c-

f b
. loco e ampla reportagem, rer medidas et compro I Deputado

Carneiro deímpôsto anteriormente de- situados em, locais que diretamente ao a ncanre .

d
.

bíl"

C ao ensejo I) seu JU I eu var danos causados en- Loyola."bitado, por ocasião da não se confundem I com ou a fabrica. om esta
,

.1 de prata.venda do produto. desde esta. Por outro lado, en- decisão' fica rnais confusa. d
.

Somos agra ecídos pe
que a devolução fique de tende a Diretoria de Rendas a já confusa regulamenta-. Ia remessa do exemplar.vidamente comprovada. Internas que o constante I ção do Impôsto de Con- ,..------.-----------------,

isto é. desde que se prove do § 1°. do art. 137 do sumo.

Senador ]ffi((J)]]}).A§ IDJE Q})l(J1R((J)
Escola técnica de Comércio O' ROTARY CL'UB Irineu Bornhausen.

•

ITAPOCUZINHO (Do correspondente]
Ttenscorreram dia 5 do correnre os festejos das

"5
-

L·"
O Senador I r I neu

BODAS DE OURO do feliz casal sr. HERMANN.

ao ,U I Z '.

comemora o
Bornhausen está de vla

SACHT e MARIE' REDANT SACHT.
gem marcada para a . _

.
• ••

t:uropa, no corrente mês. A 50 anos, em 5 de março de 1910. no en-
Graças aos esforços do Gerhardt Braatz, Edmundo (continuação da ta. página) A nt

.

d país tão dlstrlro de jaraguá do Sul, untam-se duas
Irmão Diretor do Ginásio José Tomezelll, Hans Bu- seu�e �fi����izar o a su� almas, feliz�s e confia�[es, afi�, de juntas s�gui-São Luiz, ii Comunidade row, Francisco ôchíocher, niões do clube foram candidatura ao governo r�m o caminho da vld�, partilhando alegrias e
Iaragueense pode desfruo Mário Plezere, Mag da realizadas em rodizio, de Santa Catarina, sahen- trlstezas� bons e maus dies.
lar também este ano, do Schreiner, Arlindo Born- ncs escritórios dos seus do se que o ex governador .

Foi-Ihes da�o. pelo c�eador, �udessem, ,?Scurso pare a formação da schein, Emília Rossi Cor- söeíos. As idéias rotárías deixará virtualmente c,ons-

j'
felizes s�ptuagenartos fe�teJar o clß�uentenarJO3a• turma de contadores, deiro, Hamilton Garcia, de companheirismo e tiluida a sua chapa, com dest.a umao, em companhia de seus filhos, netos

julgado quasi lmposslvel Rubens Nicoluzzi, Carmem serviço aos
-

outros logo a inclusão de um elemento e bisnetos.
. ,em fins de 1958, diante ßuzerello, Alibert Ewald, se espalharam de cidade do PRP _ possivelmente Conta o casal com os seguintes filhos:

do número reduzido de juvêncio Mengarda e Ca
a cidade, nos Estados sr Iader Magalhães _ Bruno, casado com Gertrudes Baumann; Walter.

matriculas. líxro Stinghen. Unidos e no Canadá, cru- �om� cendldero ao cargo
casado com Irene Lange; Paulo cesado com

Hoje podemos .dar a As matérias estão à caro zando depois OB mares de vice-governador. lotende Rohweder; Luiza, casa�a com .Arno.ldoalviçareira noticia de que go dos seguintes profes- e atingindo todos os Hefter; Emma, casada com Severino Reck. Alvíne,
o apêlo ecoou ne juventu- sores : . Eu g ê n i o Vitor continentes. ---------- casada com Bernardo ôtetnbach; Berta casada
de estudiosa jaraguaense, Schmöckel (Contabilidade

C I Rabn. com Albino Köln; Hermíne, casada com Eugenio
achando-se inscrit�s .18 Geral), Dr. Ar,!uimedes Durante mais de meio ar os Trapp e Erna casada com Ervino Rückert.

alU,nos no 1·. ano Técnico Danras (Português), Dr'18éCUIO Rotary tem cres- NETOS: _ Alfonso, Elvira e Elfride, filhos de
de Comércio.• As aulas Ticho Brahe Fer�andes cidQ ein número e fôrça. Faleceu a 13 do cor- Luiza e Arnoldo Hefter; Ewa.ldo. Haroldo, Trauli
iniciaram·se n,o dia 7 dp Netto (Ingl�s e Elementos Em 1959. por exemplo, rente. na localidade de e Adele,· filhos de Emmá e. Severino Reck;
corrente. 9::0 alunos r:natrl: de EcorJO� ..a), . Dr. M.arlo quase 400 Rotary Clubs Rio da Luz, o estimado Norberto e Margot, filhos de Alvine e B�rnardo
culados -sao os segulßte�. Sousa. (Flslca e Química), nOVOB foram organizados cidadão Carlos Ferdinan- Steinbach. Gertrudes e Leopoldo, filho& de Berta
�nno .Jan�s�n._._Celso Ma· Dr. Ralmun�� Emmendoer·

em 50 paises e quatro do Rahn. com a idade e Ãlbino Köln •. Margoli e Dolores, filhos de
rio Berloh. ,oa9 G��maDo fer (Matemallca) e �oland regiões foram acrescen- de 68 !l�os. vitima de HermiDe e Eugenio Trapp; Mario, Ernaldo e
Rudolf, Alfredo, Gunther. jahnke (Mecanografia). tadas na lista do quadro mediastlmte, largamente Ronjlda; filhos, de Erna e Ervino Rückert,Jwaldo

social de Rotary -

GUia-I relacionado em todo o e Lilli, filhos de Walter e Silvia,. filha de Paulo.
na Inglesa. na América M uni c i p i o

.

e intimo Conta ainda o casal com 2 bisnetos.
do Sul; Polinésia Fran- amigo do fIDado Ar· Ao feliz casal enviamos nossas sinceras
cesa e Nova Guiné no tur Müller. fundador deB- feli�itaçõés.
Oceano Pacifico e Nepal, te jornal. O desapareci- �--':;;jjiiiiiiiiiiiiiiiõ;:---:--"""7(--------------
na Ásia. mento deixa uma grande

lacuna no seu circulo de
amigos que o queriam
muito. motivos porque
foi muito sentido o seu

infausto passamento.
Deixa viúva a sra.

Emília Siewert Rahn e

08 seguintes filhos: Hel
muth, Ricardo, Alfredo,
Carlos, Walter, Ilca e

Edith.
O seu enterramento

deu-se no Cemitério de
Rio da Luz I, com gran
de acompanhamento.

Dr. Güntber Wern'er Goscb

Deputado
Lauro Carneiro de [oyola:

Ha questão de ano e meio e, por isso mesmo,
meio noticiamos. corn sa· mer�cedor' das palmas do

fi�fação a formàtura do povo, porque enriquecerá
Dr. Günther W. Gosch o patrimô.ni,o' fabril �om' Hoje, Rotary é uma
como engenheiro civil e. novas

" atividades amda organização mundial de
acreditamos primeiro filho I ine�ploradas em nosso serviço com quase, meioJaraguaens.e a se formar meIO., milhão de sócios distri-
nessa atividade profissio- Ao 'sr. Dr. 'G ü nt h e r buidos entre 10,408 Clubs
nal Werner Gosch com quem em 115 paises, nos seis
Hoje, voltamos. a men- tivemos oportunidade de continentes.

cionar o seu nome, pela palestrar longamente em

projeção que vêm tendo nossa redação, queremos
no Município., ao qual' apresentar os nossos cum.
volta para servir com os primentos pela grande ini-

\ conhecimentos aprimora-, ciativa.
dos da Faculdade de En-
genharia. da Universidade -----------�
do Paraná.
Soubemos do ilustre

conterrâneo,' o ÜJluifo de
estabelecer entre nós. além
de sua profissão. de uma

indústria de artefatos de Icimento, inédito em'nosso, :... ...:

Atualmente, é Presi
dente do Rotary Inter
nacional o Comp. Harold
T. Thomas. de Auckland,
Nova Zelândia, presiden
te do Conselho Diretor
da "M a pie Furnishing _

Companies, Ltd.", um

d'grupo de lojas de mó· Congresso as
veis funcionando em 4 Te'stemunhascidad�s da Nova Zelân
dia. E' também. presiden- de Jeováte do Conselho Diretor
du "Conway's Ladieswear,
Ltd ", lojas varegistas de
modas. em Auckland.

.

AUSENTE
até 31 de março

(f;:::::::::::::::::::::::::::::;:::::;:::=:::�::::;:::::::::::::::::::;:::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::=t
II Dr. Orlando Bernardino !l
!I Cirw-gião-Dentista . II �----------�

ii Rai�r! t ê ,�nfr. ��;::�h�-o�!t�: g�i�let. Ii AEU:���Ór?:
!l H o r á r to: na cidade todos os dias (,nenos ' !l PREOlSÄ-SE com
.. segunda - feira) .

ii urgência no Escritório
11 Das 7 às 12 e das 14 às .19 horas ii Fischer, Avenida Mal.

II Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a· Eletrônica)!l Deodoro nO;' 204.
\.�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::i). !... ..:

Por intermédio do sr.

Edmundo Anunciação,
superintendente da, con
gregação local das TeEl
temunhas de ,Jeová. rece
bemos a noUda de que
nossa cidade foi escol,hi
da para um dos congres
sos regionais das Teste·
munhas, que .lerá lugar
no Glube "Bôa Esperan
ça", nos dias 25, 26 e 27
do correnie·.
Disse-nos o sr. Edmun

do qUê o p'r<:>grama do'
{F::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::":::::::=:::::::::::::::::::::�::::::=:::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::-� congrasso consta de:
.. .

'if
o 11\\ 11- po·" ii Expt:lriências, " cânticos.

il'l' ,_ �ál�n�({]f.r'al'J1UaL llßC1I1lLlalfll'21 II dblelbn:�,c�s��ç����sur: f�::::
li

. � " ,.

II série' de discursos j'mpor-
li D "'.' O sn y.; '0u b a..s.' ,D'Aquin ,0 III' tantss, sendo o p-fincipal
.

...- dêltfs: "Quando se fará aii ß" . II
li . CIRURGI.&.O, DENTISTA.·. ii Vonta.de .de Deus.na, Ter�,
II .

. • II rtl�", domingo, dla._ .27, às'
H ,. ,'COßsuIl6rio: 'Rua, Marechal .. floriano, p4 (Defronte a Con'feitaria �arnack) 1115;00. horàS. ... '.i'
li,_' 'J.ARAGuA 00'. SUoL,. (Telef. 220) ,.", li' Ti\das. as se.ss.Ões serão'

'

ii :: '(

ii '

:::::::::=::::::==::::=:::=--==::::::--==:::==:::9 franqueadas ao ·público..�:::=:::;=:::==::::::==:::=.::�=
.. .

.1

t
Eriah BIosieId

Em menos de uma semana a familia jaraguaense
é envolvida novamente pelo manto da tristeza, cobrando
a morte mais um pezado tributo neste outono exigente
e cruel.. para desespero daqueles que estiveram ligados
pelos laços do sangue ou da amizade. O destino têm
caprichos que não podemos deixar de satisfazê-los, le
vando de vencida aquele que, em vida, foi um� ser com-.

\

pleto. Foi docil e foi bom; foi amigo e fOi sincero, foi
animoso.e foi trabalhador, tendo sabido ser, a par de
tanto, um pai zeloso, um espôso carinhoso, um avô
compreensivel e mais que tudo um bom filho, impondo-
se a amizade, ao respeito e à consideração de todos.

Erich BIosfeld nasceu na então localidade de Po·
mel'ode, Município de Blumenau, em 8 de mSl'ço de 1900,
sexto de uma irmandade de dez filhos. A sua queda
inata para o comércio, fez com que iniciasse as suas
atividades numa loja em Blumenau, passando, mais
tarde a exercer idêntico cargo na firma Wilheim Weege,
�a Barra do Rio Cerro, época em que conhecera Da.
Joana l3reithaupt, sua espôsa. A época, seu cunhado
dava os primeiros passos para a organização de uma

emprêsa comercial, tanto que os srs. Walter Breithaupt,
Arthur Breithaupt e Erich BIosfeld davam infcio à firma
Brelthaupt & Cia., hoje' uma das firmas mais conceitua·
das na praça.

Mais tarde estabelecida a sua própria firma, lob
a denominação de BIosfeld & Cia. Ltda., casa especiali
zada em peças para automóveis, juntamente com seu
filho. A conduta sempre correta, fez com que fosse de
signado .Juiz de' Paz do Distrito de Jaraguá do Sul,
cargo que honrou por mals àe 20 anos.

O ilustre extinto era casado com Da. Joana Brei
thaupt, desse consórcio nascendo Reinz BIosfeld, casado
com Da.'Silvia Intorp Blosfeld. Seus' netos Fernando e
Claudio. . ,

, _ Vitimou Erich BIosfeld um calapso cardíaco, ocor·
rido -às 16,30 horas do dia 17 do corrente, em sua' casa

" de veraneio, na praia de Piçarras.' O féretro saiu de sua

'residência. em Jaraguá, para o Cemitério Municipallocal,
na. tar,de de ontem, com grande acompanhamento.

,

. Cumpre·nos éönformsl'-rios com a vontade divina
e cultUar na nossa. sau.dada a lembrança do amigo que
�se foi IUltElS de nós, q�e nos. precedéu na 'longa viagem.
,

.

. Recebtl, 'O Se 'ho� a ·sua. ,alina ná mansão' dos jus
tos, ,e que :ele nos transmita pela' sua infinita bondade,
àlgun�. �os senti��ntos que tanto o engrandeceram.
-----
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