
II

Muros· e
Passeios
Para atender ao edital

da Prefeitura, faltam
aínda 1 mês e 22 días,
Ao

. que consta nenhum
muro ou passeio foi
iniciado pela população
proprietária da cidade,
num protesto surdo eon-

JARAGUÃ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 26 de MARÇO de 1960 N°. 2077 tra uma. e x i g ê n c i a
�������������������������������������������������J absurda. .

.

Comissão Parlamentar da Inquérito l1:��!ª;�fif�f!�l
Tavares Almiro Farias e I dade, Porque a Prefeitura
Priamo 'ferreira do Ama- não chama o nosso "ea
ral e Silva. Os represen-

boclão" Emílio Silva,
tantes classistas como a aquela "toupeira" que

Associação Coh,ercial, a entende do riscado [ara.
Associação Industrial, a guaense, pata que ponha
Associação Rural e outras em ordem aqu�la desor
diretamente Inreressedas dem de rua�, nívelamen
no assunto, foram solene. to� e almh.a!Dent?s ?
mente esquecidos. Dem ao Emllío SIlva

maís alguns trocados
comensais, os Quais, à Em virtud_e do adiantado para cobertura de seu

título de curiosidade para d.a hora, neo nos é pos- miserável ordenado e_

os leitores damos abaixo: slvel entrar em delal�es, êle fará o serviço honesta
QU� !1aremos ef!1 pró.�{Ima e conscientemente. E'

Prefeito Weldemar Grubba, edição, greças a genU.lesa I
uma lástima de quevereadores Vitório Lazza- das ano�açoes fornecidas "Santo de casa não faz

ris, João Cardoso, João pelos dignos deputados milagre" ..
Verbinnen, Erich Baptista, da nossa Assembléia Le-
Henrique Boeder, Raimun- gislativa do Estado. ---SO,
do Emmendoerfer e Murillo mos agradecidos' aos

B. de Azevedo. Entre os Senhores Deputados pela Quem escreve
convldados: Clemenceau maneira honrosa com que é órgão do PSDAmaral e Silva, Arthur tiveram a gentileza de
Günther, Norberto Hafer- tratar a imprensa Iara- SI·mpatl·as com a UON 7.mann, Werner Stange, I guaense, através de seu

José Izidoro Copl, Mário jornal "Correio do Povo".

.

Na última quinta-feira I
Jaraguá do Sul recepclo- Deputcdos Estadual-snou a Comissão Parla-

�e�ta�is��anI3�U!�10����: estragos .feitos pelas enchentes
���:���fs, ����s e�cecn��� - Recepção quinta-feira última
junto com o Poder Públio H t I C t 1co, Vereadores,' Comer-cio, no o e . en ra
Indústria, Agricultura e &... _

<Povo, fazer o levantamen
to dos estragos pelas Reunidos no Hotel navam os deputados Altir
enchentes de 10. e 20. de Central, pera o primeiro Weber de Mello, do PSP

Março.
.

.

contacto com os repre- e Tupy Barreto, da UDN,
sentantes da população deplorando terem trens-

A Comissão em eprêço, local, os deputados estre- formado em política, um

composta pelos deputados nharam�a falta de nume- acontecimento completa
Waller Roussenq, vice rosos vereéldores e da mente apolítlco e deetíruí
presidente. da' Assembléia imprensa; escrita e inda- do de qualquer interesse
e Presidente da Comissão garem dessa exrranha pollrlco-partldérlo, sinão o
de Inquérito, pertencente à ausência. Os responsáveis, Interesse de servir as co-

_

bancada do PTB; ,�alde. com a cara de "quem co- letividades dur a me n r e
mar ôelles, secretario do meu melado e não gostou" atingidas por inevitável

. PSD; Tup� Barreto, da embasbacaram, como bur- catástrofe. A tão decanta-
UDN; Altlr Weber de

I
rico atrelado em carroça da harmonia mais uma

Mello, do PSP e Jota _.
" .

Gonçalves, do PSD·, já rezao porque o deputado vez foi posta a prova

visitou no Norte Cerart- Waldemar ôelles, dç PSD, pelos sabidos proceres do

nense os
: Municípios de com aq�ela c�a�se que_p pessedismo local. E como

-------------_;_-

São Francisco do Sul. caracteriza, nao teve dú- são mal disfarçados na

Araquarí, Ioínvllle, Gua: vídas em dirigir:s� a,! hora do aperto, na hora

ramiritr. e Corupé, onde relefone pera sohc�tar a em que entra a evidência

constataram a ação de presença do nosso diretor, dos fátos, na h�ra e� �ue
vastadora de águas -e-a Ji)tI!�laru:J� prDÚJ�di)rnent b re na �ort� a trres!stlvel
fúria dos elementos da C? ,e�queclmento. de que verdade. O Janta.r fOI cus

naturese. A comunicação e vitima a Prefeitura de

I
t�ado pela Prefeitura, m�·

da presença de tão luzida uns tempos a �sta parte. tlV�S porque teve .0 previ

.Comitiva· foi feita à Pre- Logo em seguida telefo- légío de convidar os

feitura Municipal, que se
,T============'

apressou em fazer os

convítes "à moda da casa"
e pela qual deixou de tóra
uma porção de gente "que
deveria participar dos de-
bates: A Prefeitura, o seu RIO ..:.._ Foram nomeados pare os qua-

. responsével Prefeito e a dros da Prefeitura do Distrito Federal a
curríole que o acompanha sra. Maria Luisa Gomes, para o cargo de as-

.
como sombrá sinistra, na sistente de Secretaria, padrão "N" e o sr.
velha mania de fazer po Pilulo Cesar Lott Duffies CaucegHa, para o

lítica, que vêm em tudo e cargo de Registrador padrão _

"K", A primeira
em tódos polftica. deu nomeada é irmã da sra.· Sara Kubitschek, es-

c mais um f o r m i d á ve I pôsa do presidente da República, e o segundo,
"baixo", que chegou en· sobrinho do ex ministro da Guerra, marechal
vergonhar até os esclare- Henrique DuffIes Teixeira LOIl, ctmdidato à
cídos

_ deputados das .di-, presidência da República.
-

versas co�rentes políticas. '==================

Impresso na:

Sociedade G,d/iclJ A venicllJ Ltd".

Orgão de maior penetraç:ão no interior do nordeste catarinense
I----------------------�- �----�-.-------------------------�-----------------

Fundação: Diretor:

Artur Müller. BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Ano XL

verificam

-x-

o deputado Elias Adaí
me, após a mudança da
Capital, virá para Santa
Catarina, quando assumi
rá a Secretaria dos Ne
gócios da Se-gurança
Pública. .

UDN requer
Informações do Prefeito -x":'

Com a vinda do depu
Na Sessão de 21 do poraís: quaís os nomes tado Elias Adaime para

mês em curso, da Câ- da Comissão; qual _
o a Secretaria na Seguran

mara Municipal de Jara- montante de cada apu ça Pública,' assumirá a

guä do Sul, foi aprovado ração e pessôas físicas deputação federal, na

I unanimemente requeri- e [urídlcas levantadas; bancada do PSD, o 'su
mente da bancada da si esses levantamentos plente Wilmar Dias, que
UDN, nó sentido de que foram, encaminhados à definitivamente, não- a

o sr. Prefeito, dentro de quaisquer autoridades e companharä � eandída-
15 dias, informasse à quals as autoridades. turs partidária do Snr.
Casa sôbre as provídên- Na mesma Sessão foi Celso Ramos .

cías tomadas nos tempo- aprovado por unanímída
rais ocorridos a '1 e 2 de. a redação finaI; do
do corrente.· Entre o I projeto de lei de autoria A cúpula pessedista
pedido de

.

informação do vereador Eugênio não gostou- do discurso
destacam·se os seguin-I Vítor Schmöckel, reco· qu� pronunciou, o depu
tes: si o Munic1pio por nbecendo de utilidade tado Osmar Cunha, que
seu responsável designou pública o Centro Excur-

.

em 'seu improviso, não
Comissão para· f!.purar o sionista Jaraguá. Para· fex nenhuma alusão a

levantamento dos prejui. bens à brava. rapaziada candidatura do Sr. Gelso
===== zos causadO's pelos tem- Jaraguaense. ' Ramos.

.

se salvar da falência total e definitiva,/':Dtrá
em conçol'data preventiva. E' a moral em,

. concordata, que mesmo sabendo em casa um .

tt'lhado de vidro, joga pedra em telhado alheio .

que a desprezam, como parcela minima e 'há ' .4 carta registrada no Correio local, 'com

os que a estudam pela exceçãO' que consti-
A. R., sob nO. 2901, de 22.3-60, em papel tim·
brado da Rádio Jaraguá é um caso típico da

tuem nas relações humanas, .mesmo porque degradação moral.a que o homem p'ode .ehe--varia de individuo para individuo e de familia
gar. O. seu conteúdo deveria ser divulgado

para família' a voz, a capacidade especia� de
usar a mão no faprico, aperfeiçoamento e

para conh�éimento de todos, para que homens
de· bem se apercebessem em que companhia

emprego de instrumentos, a memória adutiva. andam. A nossa educação, porém. não o per.
.

e visual de'experiências e de técnicas. plite, pelá falta lie ética, .pela baixesa de seus

Essàs experiências e observa,ções verifi- termos com que s�riam contaminados os nos
cam-se em todos os quadrantes da terra·, dela sos leitores. adultos e crianças. A exibição da
não escapando mesmo o .nosso Município; in� carta que fizemos às autoridades e pessôas
tegrante que é de. um todo e na qual se acu- sensatas, de bons hábitos, quasi levam à so
mulam raridades dignas de estudo, em que as ciedade jaraguaense a um escândalO': Hoje
instituições, .

tais' como da família, do credO' .

estamos satisfeitos por nunca termos privadO
religioso, do hábito, da atitQd�, do"ideal e de de SUII. inti!Didáde. Porque é degradante e

ritos especificos, primários ou derivados, são oferece perigo aos 'que do "homem de rádio"
. motivos de chacota por infra·humanos; como se acercam: ·Não lIle citamas,' desta vez, o

.

si a subsistência, a transmissão de cultura, nome, porqúe não estamos· aqui para desgra·
regulamentadora de condutá e comporta'mento, çàr família de ninguem, muito men0S de tilhos
fossem simples "fachadas" ao. alnance de

. que reputamos inocentes e sem qualquer par-
qualquer inescrepulóso.. � '>

. ". ticipaçãö no tresloucado gesto, no desespero
E'. o processo do disque·disque, da insi. do infra·humano.

nuação, sem coragem de afirmar, do método E como à moral está em concordata,
de "lavadeira", do expediente do bilhetinho resta um único lugar à caita, um destino in
degradante, da pré·moléstia mO'ral que, para' glório, que é o sesto do papel.

.
.

, .

O
.

problema qa "naturesa humana" e· de -

sua unidade em face da .diversidade de cultu
ras inclui a questão da' relação do individuO'
com a sociedade. Problema mais filosófico

. que sociológico. Há quem afirme que as So'

ciedades, constituídas por homens, .

refletem .

passivamente a naturesâ humana dos que- as

constituem; como há quem diga que üs homens
são formados pelaR

-

sociedades; que sem a's
sociedades e às culturas não haveria natures&
humana. Uma· coisa .é certa, porém; que atra
vés da diversidadé- de tipos de sociedades e

de culturas' alguma' coisa permanece de irre
dutivelmente geral na naturesa humana: h' o

critério do Professor Spann, desenvolvido nu

seu tratado de sociologia .[eral GESELL" i
SCHAFTSLEHRE, sob o nd'me de universalis
mo. Dessa unidade ou diversidade de que se

ocupam individualistas, criacionistas e evolu
cionistas, como os seus-.:opositores que pode�
mos chamar totalistas,. há hunanimidade de

ponto de vista da �voluç�o humana, seja pelas
leis' da evolução unilinear, seja' derivando sua

naturesa inteiramentel do todo de que é parte
ou membro. Não nos esqu�çamos porém' que
de par c�m a evolução há que considerar
também o(s ret�6grados que se acumulam, co
mo resíduos, na sociedade. São os da näturesa
hUTDana, verdad"iras raridades, mas que ·con

tinuam existih't:lo, à despeito da evolução' dos

,processos culturais da pessôa social. Há os

-MORAL· EM CONCORDATA
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CORREIO DO POVO

Orgão de maior penetração
no Interior do nordéste

catarinense.

Impressor:
.. Odilon Motta

Composição:
fldemor G,.'mm

Rudlbert Bu"chardt
Antonio Molhei,.os

)

ASSINA1'URA :
!\nual • • • • Cr$ 19Q,00
Semestral. • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigõr

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

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

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

"CORREJO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dós em artigos de seus cola
boradores.

BABADO DIA 26-3-1960 Página 2

-

- o sr. Daniel Hamann.
- o Sl'. José Antonio

B run e r, residente em
Bela Vista do Paraíso -

Paraná.

DIA 28:
- o sr. José Finta,

residente em Garibaldi.

DIA 29:
-- o jovem Donato, fi

lho do sr. Alvino Seidel,
residente em Corupá.
DIA 30:
- o sr. Luiz Gonzaga

Airoso.
- a srta. Ilka, filha

do sr. Guilherme Moeller,
nesta cidade.
_- a srta. Beatriz Ma

chado dos Santos.

;:���!�'W,O!II��U!:: !-�§-l Ur. u�rM���, � ComlUllIOln���e !grnc�.
- ..........---- ----- AUSENTE Amigo Lavrador: .

ErnprE••. )orbalistica d N- f it t Ab"Correio do Povo" Ltda DIA 31: até 31 e março ao az mUI o empo, .escreeemos so re o
,

_ 1960 -

•

I. AniverstJrios SILO TRINCHEIRA. Naquela ocasião, falamos
Diretor:

- O sr. Waldino Meyer. sêbrs o que é o Silo e dêmos algumas informações
Eugênio Vitor Schmöckel PIA 10.: sôbre a Silagem. Escolha do Lugar para a cons-

Cobrança: FAZEM ANOS HOJE: trução do SILO e o tamanho do SILO. Para que
Bruno Henn - O sr. Germano Bütt- você se lembre um pouco daquilo que dissemos,

.

- a sra. Paula Mey gem, resido em Oorupä, vamos dar agora as- medidas de um SILO para
Impressão: de Souza. - o jovem Rudi Mül- tratar dez vàeas durante sessenta dias.

Soe. Gráfica Avenida Ltda. E m BI' h I f'lh d J é M"l- O sr, m 10 eicn, er, I o o sr. os u -

Comprimento _ 10 metros,
residente em Corupá. ler, residente em Corupá. Fundura - 1 metro e meio.
- o

c jovem Amilton - a srta. Sibila Müller, Largura em cima '7 1 metro e setenta.Oesar Vteíra, filho do sr, filha do sr. Miguel Müller, 'Largura em baixá -- 1 metro.
,José Vieira, residente residente em Vila Nova. \

em Joinville. - a srta. Leonete, Ií- 'r.;
ALIVIA AS OONSTRUÇÃO DO SILO: 10.) Marque com

lha do sr. Walter Loe- estacas, no lugar escolhido, o comprimento €> lar-
Fazem anos amanhã: win, residente em Nereu CÓLICAS gura do fundo do Silo. 2°_) Estique um barbante

Ramos. de uma estaca até a outra e marque com enxadão
_ a srta. Olga, filha y\\

UTERIHftS o lugar a cavar. 3°.) Corte os lados do Silo à Prumo,
do sr. Artur Bortolíní, � Combate as até a fundura certa. 4°) Em seguida, marque a

em Itapocuzinho. � ,. 'rrégularlda- largura calculada para a parta de cima do Silo.
•

� .

es das fun.
Corte os lados em rampa até alcançarem a largura
marcada. - Para cada metro de fundura, a caída

cöes periódi- das rampas é de vinte e cinco centímetros ou mais.
- '.--.:<:,-;-;. cas das senhoras. O fundo do SUo tem uma pequena cäída para o

-

É calmante e re- lado da boca. - Melhore -seu SILO, forrando as

guiador dessas funções. paredes com tijolos. Assente os tijolos, "em espelho",
Abra um valo de quarenta centímetros ao redor
do SILO e a um metro de distância, para escoar
as águas das chaves. Uma coberta de fôlhas de
palmeiras ou sapé protege o Silo contra as chuvas.

PLANTAS PARA SILAGEM: O milho é a

planta mais usada para Silagem. Está no ponto
de ensilar, quanRo a planta ainda está verde e os

grãos de milho estão quase duros. O milho ensi
lado muito sêco não acama bem a mofa. O Capim
Guatemala, Venezuela, a cana, sorge, capim milhã,
papuã, gordura, etc., são bons para Silagem. Cor
ta-se os capins quando são novos. Melhora-se a

Silagem de milho e de capins, misturando para
--------------------- cada três partes (3) de milho ou capim, uma de

Soja, Mucuna, Ervilha de vaca, víea, guandú ou

outro feijão. OOMO ENCHER O SILO falaremos
em nosso pr6ximo artigo.

Para maiores informações procure o Escritó
rio Local da AOARESO - Avenida Getulio Vargas
n. 668 - Jaraguá do Sul.

- Grátis - FilmeV:eja
Assembléia Internacional da Vontade Divina
das Testemunhas de Jeová em côres.

Em todas as Coletortas do Estado de Senta
Catarine, estão se procedendo a troca das Notas
Fiscais por Certificados numerados - O Talão que
vale um milhão. Na Coletoria Estadual de leregué
do Sul, até G dia 24 de março cerreute já havia sido
trocados 1.577 talões o Que corresponde

:

a quatro
milhões e setecentos e trinta e uin mil cruzeiros de
compras em notes fiscais.

-x

O Iorneclmento de leite, carne, pão, mesmo a

domicilio, obriga a Nora Fiscal, por parte do vendedor.
-x

Não é honesto o comerciante que queira elevar
o custo da mercadoria que vende, em razão de ter
que fornecer a Nota Flscal. Não ha motivo pare isso.
O Govêrno não alterou a alíquota do imposto, ao
instiluir a Campanha de Seu Talão Vale Um Milhão.
O comerciante já estava obrigado a fornecer a Nota
Fiscal. Nada foi alterado. Nada foi modificado. O
Comerciante é obrigado a extrair a Nota de suas
mercadorias que vende, mesmo que o consumidor
não o exigir.

_ ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ DO SUL

Senhor consu�ido;-�e o comerciante se negar I ������������,..,.,,��������
__191" a fornecer a Nota Fiscal, comunique ao Fiscal da

Zona ou ao coletor, assinando uma, declaração com
duas testemunhas, em formulário que as.Coletortas
fornecem a quem desejar. O infrator será autuado e
multado com o mínimo de Cr$ 3.000,00. Nas reinci
dências epllcar-se- á o dôbro. Isto na cidade. Nos
estabelecimentos do ínterior, aplicar-se á a multa
inicial de Cr$ 1.000,00, e 'O dôbro nas reincidências.
Da multe o denunciante terá direito a 50% sendo
30% para si própnlo e 20% a ser destribuido a es
tabelecimentos asstsrencíels, a serem indicados pelo
próprio denunelerne.

, -x-

Nos Restauran-tes, Bares, Holeis e estabeleci-
•.EjC":••",••::r. :� ••• e·e .::re : •••• : .:� te \�.�•••••••• �� •••••••••••�� !:mentes congeneres, pelas refeições, bebidas, doces e .�.;.> �'M

tudo mals que fornecerem, estão obrigados a expe- f� Clfnica de Olhos - OU�idos - Nariz e Garganta �ldirem Notas Fiscais, ao consumidor. f: DO .-a......Ii••• 111 :J
O comerciante é obrfgado a emitir Notas. Fis- f! MODERNA E PRIMOROSAMBNTB INSTALA�A, !l

cais
_

em rodas as vendas que efetuar, quando o valor f: A melhor ap�lrelhada em San!,a Cata�lDa " :J
for superior a Cr$ 30,09, podendo, naturalmente, �� Rua Abdon Batista (Defronte a A N01ICIA �l
faze-lo em valor inferior. E mais uma atenção e uma f: .

..;... J O I N V I L E - :J
consideração à sua freguezia, que assim terá maio- :� � -ö.,:"""""""""."."��"""."",,.,,"·""i1:::
res pOSSibilidades de _ cO'ncorrer com maior número

....___. ...,___._...............,..............................................................

----- de talões para o sorteio em que o SEU TALÄO 4'::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::::::;:..
(f::::::::::::::::-':::::::::::::::::::::::::::::;:::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::-.::::=::::::,:::��

VALE UM MIL�!��iO Zimmermann. _. Fiscal ii �
. 11

ii
.

Precisa-se II -

��� n CLlMAXVITORIA II
ii : ��:â:�::os:r:;�:���s competentes

..·I! DPe Re"inoldO Murapa lill 9�;:��o II
II !!

l
I II

iii :ao�ir���1J.:iiio:��;;l:���,�fgYE?;�fr;� 1111'LlE,crit6ri:::::��:ref.itora j ililll �::i�t��·�·��;'�=í.�r:: I,!i.iI Schmidt, 14 em SÃO BBNTO DO SUL. II
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Um quarto de milhão de pessôas no

maior congresso cristão do mundo

Sábado - t9 horas

Ouç� Conferência Bíblica
"Quando sé Fará a Vontade de Bens na TerraY"

Por F. Oiuffa

Domingo, dia 27/3, às 15 horas

Assembléia de Circuito
-

das Testemunhas de Jeová
Clube "Böa Esperança"
Rua Preso Epttäcio Pessôa, 1298

Bem - v i n cl as t6clas as pess6as de boa vontacle

PRECISA-SE
Llm guarda-livros, for

mado ou não; com prática.
Pagaga-se bom ordenado.

Tr-atar na gerência des
te Jornal ou firma Manoel!
F. da Costa S/A.

.

Jaraguaense l
Quem 'dá aos pobres,

empresta a DEUS..

I Seja tambem sóoil)
da AJAN, e 'procure
encaminhar á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
cari<Jade pública.-

.=.
?(epafina p. S.
dá penha, que
contem extrato

I(epáfico con

t:enftai:!o, nor...
nráll/{'ti a8

/flnções do

ligado.

Proibo terminantemente
a entrada de pessoas em
meu terreno situado em
Estr. Iaragué 84, afim de
caçar,' estragar plantações
e causar outros danos,
não me responsabilizando
pelo que possa ocorrer.

Jaraguá do Sul, aos ·17
de março de 1960.

lonaeio Leulpreehl
Waldemiro Schmilz

INGREDIENTES: 1/2 repolho - 2 ovos --

t xícara de pão embebido em água ou leite - 1,
colher (sopa) de farinha de trigo - 1 pouco de
leite --. 1 colher (chá) de fermento Royal - 1- co
lher (sopa) de azeite ou manteiga.

MODO DE FAZER: 1.) Cozinhar o repolho
e passar pela máquina de moer carne. 2,) Bater as
claras e juntar as gemas. 3.) Juntar o pão (êste
deve ser desmanchado). 4.) Juntar o leite. 5.) Jun
tar um a um os demais ingredientes. 6.) Oolocar
esta massa em uma forma untada, levâ-la ao forno
para dourar.

"Correio do pov�"um jornal a

serviço do povo
\ .

Seu Talão Vale Um Milhão

Economia Doméstica
PUDIM DE REPOLHO

ACAR!E§C
.

SERViÇO DE EXTENSÃO�RUR.\L

.

VIENJD)}E=§}E
Uma casa de negócio de Secos e Molha

dos, anexo de um Bar com bôa freguezia,
com casa ou só o ponto.

Informações com a firma Mahnke & Cia.
em Iaragué do Sul ou com o proprietérlo sr.
ARNO WERSDOERFBR.

Rua Voluntários da Pátria, 316 - Ioinvllle
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- ás ·16 . horas: Bcependl (loéal) X São butz [JoinuilieJ
,

, ' ,
, \'

No 'gramado da Rua Dr. Abdol1 Batista

Amanhã - FESTIVAL do S. C•.Eslrela.
"

'

- em comemoração ao, título de campeão do Torneio Prese Eugênio,V. Schmecket
JOGos: Paraná X Agua Verde, Seleto X Acarat e Estrela X Baependi

Domingo último a aten
ção dos desportistas se

viu voltada pare o (estivál
esportivo promovido pela
agremiação da Rua Blu
menau, onde duas parti-

.'

das, além de outras esta
vam sendo, aguardadas
com .grande lbrerêsse:
Acaraí x Beependí, o clés
sico da rivalidade e Bo
retogo.tx Estrela, como

'preliminar. '

I ESPOR''T',E'S -II! Por HOFE SAlDE
O NOTICIÁRIO, DA FRONTEIRA,

�ita de "IKE" dá
_ _

de Mafra, it;aforma: sto, riso, e "gaffe"
F �'I·' 1°' d O Peri 'propenso a se
eS 1Va a Um motorista brasileiro, muito curioso, resol-

,

'

filiar 'em outra Liga veu abr.ir a porta do carro blindado de Eisenhower
que estava estacionado na garagem do palácio da

5, DA'
,- , Em ligeira palestra que ilegal perante a Federa- Alvorada, em Brasília. Mal abriu a porta, levou um

, Cara 1 mantivemos com o Dr. ção Catarinense de Fu- susto enorme. Os dispositivos de segurança funcio-
.' ,.

.

'Renê de Paula, presídeu- tebo!. naram e êle, foi interpelado, duramente, pelos agen-
te do Perí Ferroviário tes americanos." O carro tem um: dispcsitivo que

Pôde-se notar neste jôgo E. C., este mostrou _ se E' provavel que outros não permite a ninguém abrir o eapôt, portas ou

que o onze azurra está, grandemente propenso a filiados venham a tomar mesmo tocá-lo sem que soe o alarma.
em ritmo não ecelerado, saldar seus eompromís- idêntica medida ou em - x _
mais ligeiro, recuperando- sos com a L.M.D. e- pas- conjunto convocarão uma
se daquela fase de deca- sar a filiar o seu clube Assembléia Geral para

Contou o líder da Maioria, deputado Abelardo
dê

.

té
' Jurema: Quando Eisenhower chegou à Mesa daencra ecmce por que na Liga de Porto União discutir o assunto tendo -

t d fl d Câmara, o sr. João Goulart, querendo exercitar opasso� em o o o Im e ou Jaraguä, têndo em em vista a recente re-
59 d 60 S seu inglês, disse ao presidente des Estados Unidos:e começo e . 0- vísta que a Liga Mafren- organísação da L i g a "Seat bank, Mr. Eisenhower".mos mesmos de parecer se mudou- se para Rio Canoinhense e o conse
que o t�c�ico �Ido Prada Negro no Paraná. encon- quente desfiliamento dos
conseguira muito breve- trando - se em situação clubes daquela cidade.
mente; por em dia com o

bom jôgo, a repastada do
firne de Gaulke.Na preliminar, o Estrela

novamente levou de ven- O final da competiçãocida a equipe do Botafo- assinalou a expresslva vl
go...' desta feif� por 2 goals tória do Baependí por 4
a, !. A partida agr.�dou tenros a 2, goals assinala
mal.s _que quando do Jogo, dos por Chiquito 2, Dalmo
declsão

,

no campo, do I e Horst para os vencedo
Baependí. O Estrela real-

res e Tiãozinho e ôchün
mente �presenlou um qua- cke '(centre] para o Acaraí.
dro mars entrosado e pnn-
clpalrnente com uma dele- Quanto ao festíval do
se ótima. Acareí temos que congra-
O Botafogo o que se tularrno-nos com os di!�

pode elogiar é somente o teres dos !ubr_?s pela Otl-:
espirito de luta e uma ou. ma orgamzaçeo de todos

, Ira jogada onde consegui- os festelos �ue nos foram
rarn os rapazes da estrêla dados, apreciar.
solítérta demonstrar que
realmente

-

ainda podem
t

.

bonít
_,- {Tm terreno com casa e instalação de

epresen er um Jogo ODI O.

'E jaraguá água encanada, havendo, pastos, ranchos,
Os tentos do .Esrrela m ,tado em perfeito, estado, com quase 3 mor- Há algumas semanas vím casualmente à Pre-

foram conseguidos .por
'

gos de terra. feitura de Corupá e estranhei a concentração do
Jaime e Nique. e o do não dá disso Informações na Fábrica de LEOPOLDO povo naquele local, perto de 50 pessôas que tí-
Botafogo por, Marinho. P. DA SILVA, Rua Elisa Stein, 667 _ Fone, nham exígêncías de Alvino e seu filho Irineu

O clássico da rlvallda- o'a-o' ,I 310 - JARAOUÁ DO SUL., ���f�ng���n:op:l�_ r:;:l�mg�d�eit�a� le����:�enqtuoePnea!Oode foi uma partida onde' •
' ,

chegou, contudo, à metade, daqueles que foram
não se pode dar a nora '

enganados.' Do mais modesto operário até Cr$. <,déz, e nem se pode éon- A Liga de Futebol de

SI·
'

B
.

h 80,000,00 ali se encontravam.
�

,

derrar. totalmente, um lôgo Araxá lançou uma "00s8a en' fIOI!U' OfO ilUll!ß A Emprêsa fornecedora de fôrça, sr, Voss e
actrna de reouler onde o neva" em sistema de arbi- •l!7 , Fuchs viram-se na necessidade de interromper a
Baependí em quase todo tragem de jogos de Iute- .

o tempo superava o ad- bol. Além dos bandeirr- embarcou' para a Eúropa ener1l��m quizer-saber maiores det,alhes, poderáversário, e este procur.ava nhas, a partida é apitada '

R f F
por' todos os meios neu- ,por. dois juizes; um em Dia 21 do corrente I paises, o ilustre homem I informar-se.

com udol o, ritsch, que foi uma das

Irdlizar ,as investidäs dos cada lado do campo. No embarcou com destino público e futuro candi grandes vitImas. '

,

visilantes. O que realmen- último j o g o oficial, os a �uropá o sena�or. ca·. dato a �oyerDador do I ,Jaraguá do Sul, 22 de -Mar.ço de 196Q.
te desvirluou o jôgo foi o dois juizes se engalfinha- tarmense, sr., Irmeu Estado, vls�tará � ,Ale- ,Rudolfo Fritsch
mau estädo do gramado ram por causa da mar Bornhausen, em compa- manha, Itaba, Poloma e,

-

"que se apres.enfou quase cação de um pê il a I t e. ,nhia �e sua Exma. �spô. França, devendo retornar
, alagado" com as chuvé:ls Foram separados pelos sa Da. Marieta Konder ao. Brasil na primeira
que caiam insistentemente.1 jogadores.' ," Bornhausen. Entre o�tros qumzena de MaIO .

-x-

Com a catástrofe aérea, ouviram-se os exces
sos de alguns locutores de estações de rádio. Uns,
histéricos, outros, quase chorando faziam tudo, me
nos informar o qUE! realmente acontecera. Um dêles,
à certa altura da irradiação, declarou aos gritos:
"6 fulano (do estúdio) é melhor mandar alguém
no Instituto Médico Legal para verificar o "saldo"
da catástrofe".

t?::==-.:==:=:::=�:::::::::;=:::==:::::::::=:::::::::==:::::::==:::=:::::::::...�
li ii

I! �r, Guiuo Fern anuo Fi�G�er II
ii Cirurgião Dentista liII ..

ii Cl1nica - Cirurgia - Prótese - Raios X II
:: '

I'

H ii
.: Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. ' II

II Próximo à E§tação Rodoviária. II
ii A partír do dia 15 de Fevereiro II
ii com clínica Diurna e Noturna II
�::::::::::::=:::::::::=:::::::::=-:::.::�,_:::=:::::::::==::::::::::::==:::==::J)

-x-
. Durante a cobertura radiofônica da chegada

do presidente Eisenhower, um dos locutores da
Rádio Nacional, aos berros, anunciava pelos micro
fones: "Milhares de bõcas repetem a frase "Wel
come Ike". E, depois de uma pausa, declarou:
"para os menos afeitos à língua inglêsa eu traduzo:
"Bendito sejas, Ike".

VENDE-SE I Dl!leobl!rlol dob
gröndl!l Engönüdorl!l

o PTB terá candidato próprio
•!iIiE!E!I!'-m!�!i�i!5!!llm=;;!!!!!!!li!!!a!t�==II=mlai=-j!E=Jj-:_,-::EEii-I.!Ç��i�� ao gó"lerno do Estado em 1960

r ffilr mAf1Ulr' llo�ntfl\ '1l))'Jlrrp'1I-dlI �p Azcve�o I �:: :';::'����o:''=: '!: d.S'if;.li�o �u';,":;o��gru,::I::,:i�'l:Ç!gnl�oc�::'�;�·é
m llJJ, Q. ,lVll llll\UI J.D)<tlI. �ll\UI l.\Il�

"
' I,FARMACIA NOVA de Janeiro, o. presidente a Convenção de seus

III III i ROBERTO M HORST do PTB catarinense, sr.' membros e que o partido
tq II ,. aUA�" ...a

. II .'.

e .

Doutel de Andrade, à tem candidatos para 8
•.• ' R alI1 VV � Uv

I
A que dispõe de maior sortimen-, 1 dIII ' propósito de visita que governança estadua, os

II :.
to na pr�ça e,oferecet �eus artl-

lhe fez o sr. Celso Ra- 'quais 'se destacam os

m
" gos a preços van a]OSOB ,

mos, candi,dato pelo PSD srs. GarIos Gomes de

Com escritório nésta cidade à Av. 'Marechal Deodoro .-
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã

ao govêrno do Estado, Oliveira,' ex-senador e o

I' da' Fonseca nO. 122, para melhor servir seus clien tes; ml���� declarou que a única deputado estadual, sr.

I'" I soberana para resolver Walmor de Oliveira .

. _

mantêm estreito intercâmbio judiciário com osEscritórios

'I:. V�ende -.se
-_

===r.

de Advogacia DH. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, Uma propriedade, cujo .J
---" I

I� com' séde em Joinville e São Francisco do Sul; est'á em valor é de Oll 310.000,00 aragua,eI1Se.
, II .;_

d
.

bl' 't
'

1 C

I
que será 'VendIda por d Ih b

.

m' condlçoes e, ta.m, em, -acel ar, causas pa�a .aque as o-
Cri 250.000,00. ,Dê oos necessila os o que e so, ra; seja

mI!! marcas sem maIOres onus para seus constltumtes.
D'

. c' _

sócio da AlAN, contribuindo �assim para..__ali-
"

. e m a IS mrormaçoes m�ntar e vestir os que realmente necessitam.

IIUSãII!!'iiiEIl_lIIEiiIl! i!�==i!_!__IEIIII!�iI_III1E11I!!!!!_IIE!EIii!!!!m_;. nesta redação.,
'

=====
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Deutsche Beilage des "Correio· do .Povo"

t Todesanzeige
und Danksagung

Wir teilen allen Verwandten, Freuden
und Bekannten mit das es GoH denn Herrn
gefallen hat meine liebe Gattin, unsere gute
MUller, Schwester, Schwügerin und Tante

HILMA KEISER, Geb. Ehlert
im Aller von 46 Jahren und b Monale 16 Ta
gen nach langen und schweren Leiden em 15
März 1960, in die Ewigkeit abberufen wurde.

Herzlichen dank Herrn Pastor Rosenbauer
, für seine Trotsworre iIlJ Hause und em Grabe,
sowie allen denen die der lieben Entschlafenen
das letzte Geleit gaben, Sarg' und 'Grab mit
Blumen schmückten.

Garibaldi, 18 ten. märz 1960.

Im Namen der Hinterbliebenen,
Frederico Kelser und Kin d e r

Ingo, Ivo und Ingrid.

Nordamerikanische Brasiliani_c�e Ausstellung in Israeli
,Baumvollprognosen SÃO PAULO - Das Museude ArIe Moderna

. ...

. von São Paulo hat eine Gruppe von Zeichnern und
WAS�IN�TON - DI� brasllianlsche .Baum- Graveuren aufgefordert, eine Kollektion ihrer Werke

wollproduktíon Im Baumwoll Jahr' 1959-1960 Wird von in Israel und zwar im Natlonalmuseum Bezalel in
der o f f i z i e I I e n nordamerikanischen F'achz�itschrifl Ierusalem auszustellen. So uebernimmt es denn das
"Foreign Crops and Markts" . (Fremde Ernten und Museu de ArIe Moderna die Arbeneu von 12 in São
Maerkte) in Washington auf 1.650.000 Ballen zu bruno Paulo lebenden Kuenstlern nach Israel zu senden, wo
500 Pfund gescheetzt Sie wird demnach um 15 Pro- sie im kommenden Monat Maerz der dortigen Oeí
zerrt groesser sein, als jene von 1.400.000 Ballen des fentlichkeit gezeigt werden sollen.
vorhergehenden Baumwolllahres und die groesste
Ernte seit dem Jahre 1955-56 darstellen. Die Pflanz- --'----------------

flaeche ist vergroessert worden' und die Produktions
bedingungen sind guenstig gewesen. Die mit Baum
wolle' bepfanzte Flaeche wird mit 4,6 Millionen Acres
angegeben, gegenueber 4 Millionen im Jahre 1958-59.
Mit solchen verfuegbaren Baumvollmengen wird die
Ausfuhr aus ßresllten wahrscheinlich durchschnittlich
537.000 Ballen Iaehrlich mehr ausmachen, als sie in
den letzten fuenf Baumwolljahren ausgemacht hat.
Die Hauptabnehmer für die' brasilianische Baum wolle
werden voraussichtlich Japan, Deutschland der (Bun
desrepublik), Belgien, England und Frankreich sein.

. HaemorrhoidenLustig'e,
Ecke Juckreiz Ekzllme, Fissuren.

Haedensa (Pomade) be
ruhigt, schützt, heilt. So
fortige Wirkung, beque
me Applikation. Formel
der Haedensa - Gesells
chaft, Berlin. Zugelassen
bei den deutschen Kran
kenkassen.

Der Gefaengnisarzt zum
Haeftllng, der bereits zum

Tode verurteilt ist: "Was
I h r e Kopfschmerzen an

geht, so gedulden Sie sich
am besten bis zum Tag
der Hinrích tung". .. 1 ..

Neueinstfung
Beamten

der
l!lt=!!=!!=iii!!!!!!!!i!lh-s:l!!!!!F.iEii!!ii_UFEU;aaa;iI!E!!!!;!!IEi;;;

Apotheke "Sobulz" m I
Ri' DR. JORN SOELTER

IRIO - Die Beamten der Bundesregierung war- J",SAGUA DO' SUL I I CIRURGlflo DENTlSTf'I I

Iten immer noch auf die Neueinstufung, die ihnen
i,li,' CL'I'NICA _ CIRURGIA

I_�
schon, vor so langer Zeit versprochen wurden. Der MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN III
betretende Antrag beundet sich noch im Senat, und I LABORATÓRIO de PRÓTESE
alles deutet darauf hln, dass er erst zur Besprechung Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

RAIOS X ;;'

ã��as�IT:nbe����1. w��en B:�C�te�e�����n����;re::g�� am �e:��:�e�� :nd ::�n=�rb;����n d�e���t. m I
duldiger, und dies ist angesichts des Ansteigens der ==;;;;:;;;;;;=================11 m Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 ILebensheluingskoksren leicht verstaendlich.

i__ I .

J A R AG UÁ DOS U L

m
� �AA��;�eoe.-" � ·:-===eCh�:'·

CJ&SA DE SAUDE

Plaene der RFF
,

RIO - Die Direktion der Rede Perroviaria Fe,
deral wird in' den haechsten Tagen ihren Teettgkelts-

,

plan fuer dieses Jahres bekanntgeben. Es s o II e n
Massnahmen getroffen werden, um den Dienst ver

schiedener, der Bundeslegierung unterstehenden Ei,
senbahnen. ganz bedeutend zu verbessern.

/ Rua Presidente Epitáciq Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico. - cirurgia de adultos e crianças
- Parto!' ,Oiathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
Indutotermia - Bisturi-elétrico . Electra-cauterização

- Ráios Infra-vermelhos e azuis.
'

.Bonn zuni' Tode Hansen ,
..... .:

Magresa
Cançaco
Pallida
Fraquez.a

�_!II! Ai !!II! _ ii!! 81!1888i!l!@!II! _l!Iriil!l6iliiE�@EJ<@8�

DBPR!���m!���!!! SUL I
fotografias em Geral - fotocopias de Documentos

-If�m:e�:::er::�:�: a-d:;::s: t::�::s .

em lo-:alidades 'riziuhas

�@I!!j!5J!!_ I.,<!_,Mil !>fi ãI! @fi_ !IEJ�!§Ii8!I!I6(j

, BONN - Der Bundeskanzler hat zum ode des
,

daenischen Mlníaterpreesidenten Hansen Beileidstele
gramme gesandt. Zum Ableben des deealschen Minis
terpreesidenten wurde in Bonner Regierungskreisen
tiefes Bedauern geaeussert, da Heusen derjenige war,
der entscheídendeu Anteil an der deutsch daenischen
Verstaendigung hatte.

,

_,"f

.IODOLIIOUnter seiner Aegide kamen das deutsch-daeni
sehe Minderheiten Abkommen und das deutsch dae
nlsche Wiedergutmachungsabkom'men zustande. Die
freundschaftlichen Beziehungen hatten durch darin

J DE ORH /F::::::::::::::::::::::::=::::::=::::::=:::::::::=::::::::::::=::-.:::::::::=::::::::::;..
sichtbaren Ausdruck gefunden, dass der Verstorbene 1111 Dr. Günther W. Gosch :.i:.1eine prosenliehe Einladung des Bundeseussenmtnís- I

K D hl h ii ENGENHEIRO CIVIL iiters zu einer ur in eursc and angenommen alte. " IIIIIiII___
..

•

li Proiétos - Célculos - Engenharia ciYiI em geral li
G::::::::::::::::::::::::::::::'-::::::=::::::::::::::::::::::Z::_...:::::::::::::::::::::1:::::::::::::::::::" I ii - Construções -, Fábrica de Artefatos de cimeolo. iifi n :: ii

II ]])1.' IEIKCIBI IAlUIFMI!NN fi li Informações na Indústria de Calçados liU MÉDICO CIRUBG.lAO ii ii Gosch Irmãos S/A. ou com o sr. Hermann � li
ii II i' Schütze à Rua Jorge Czerniewicz, 997 (antiga ii
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li II Abdon Batista). ii
li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre

.

ii '!::!!!:=::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==:::-::::::::::::::::::!".::::::�.:
" !!
ii CIRURGIA' - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II «::::::::::::;-::::::::::::::::'-'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::i\ii CLINICA . QERAL II II II

li Longa prática em Hospitais Europeus II II Representações Vitória fi,
ii Consultório e residência: U !!

DE II

li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 n II .& u a Il'.... ... a Ilf H l!
II II ii R � ta .. � �.'� e'ã ...." !!
li CONSULTAS: II ii' A9.. Marechal Deodoro, 173 F 315 ii
'1 II ii one, iili Pela manhã: das 81/2 ás 11 horas ii!! JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina iiII

Pld d/I h
II . I: II

!I e a tar e: as 14 1 2 ás 17 1 2 oras . II n u
BERLIN - Vom 4. bis zum 18. Juni werden II Atende chamados tambem à Noite ' i:!111 il'.::I.auf dem "frueheren Koelner Flughafen Butzweiterhof

die egelflug Weltmeisterschaften 1 ;)60 ausgetragen. \!:::::::��:::::::::::::::;':::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::tj l! ::

Diesem Wettbewerb geht vom 29. Mai bis zum 5. luní
.

•

II II1960 eine Trainingswoche voraus. Fuer die Segelflug q==::::::::::�::::::::::::.:::::.:::::::::::.�:::::;.�;::::::::::::::::::::::::::::;;:::::::::::::::::::::::.� iiWeltmeisterschaften haben bereits 26 Nalionen ihre �.;I. •..... e I. UD e _ U II·· i.i II

Teilnehme angemeldet, und zcar Australien, Belgien, I:
� ta

II ii
Brasilien, Kanada, Daenemark, Deutschland, Finnland, I! JARAGUÁ DO SUL

II II

Frankreich, Grossbrírennten, Holland, Italien, Island, ii
-'- '

.

. --' II ii
Israel, Jugoslawien, Norwegen.í Oesterrelch, . Polen, ii li, ,li
Rhedesien, Rumaenien, Spanien, Schweden, Schweiz" ii Medicamentos e Perfumarias I! li II

Tschecholowakei, die Ud-SSR Ungarn und die USA. ii Sohno'nbfol.laOn\'çdae He0pnersetsitdeazdae II!. 11!,i Rub-agentes da F.N.M. - Alfa Romeu IIBs werden ausserden noch Meldungen von Japan, !l II Ij
- Jeeps - Tratores de esteira e Pneu. ii

Argentinien und Suedafrika erwartet. Insgesamt wur- ii ,A que melhor lhe atende II I,'! I!
den bisher 84 Flugzeuge, 23 in dell offenen und 61 ii .

e pelos menores preços . ii II Financiados pará 3 aDOS: Pronta Entrega li
in, der Standardklasse, gemeldet. l\... __._. ..:._. . __._... ,__.. . .1J l� _ .. , .._._....__�. _. .._.__ ...._ ....__._. .._l}"'! _ ..__ . • •••__� � ._. •• __ _._._••••_. • __

.

Pleísclnaangel befuerchtet
RIO - Das Landwirtscheftsrnínlsterlum studiert

- I

Massnehmen, um waehrend der Monale der geringen
Schlachtungen einen Fleischmangel zu verhindern.
Es fehlen leider Kuehlanlagen, um groessere Vorreete
vorbereiten zu koennen,' uíid die Aufgabe der Kom
mission ist also recht schwierig Andererseits ist daran
tu erinnern, dass eventuelle Maengel allein dadurch
verhindert werden koennren, den Fleischexport zu
verbieten.

,Segelflug -Weltmeister - schaften '1960
Bisher Meldungen aus 26 Nationen .o.
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'
,"I ,ASSEMBLEIA, GERAL ORDlNABiA Agrad,ec,imentolnd, 'e Com.

'

Ã
"

EDITAL DE,' CONVOOAO O A Famílía de _ ERICH I BLOSFELD
,
, !

R ,E LA T Ó R. IeO " "
,

•
PeJo presen�e ficam' ��nvidados '�s senhores ainda sob o' impacto de seu .íntausto passa-

Senhores Acíontstae: Em, atenção ,à"ç1eter.mina: acionistas ii 'comparecerem à assembléia geral or- mento, ocorrido dia 17 do mês em curso,
.ções estatutárias e 'legais, cumpre a esta diretoria dinária a realizár-se no dia 5 (cinco) de Abril do vem de agradecer aos, parentes, autorída-
apresentar-vos os documentos referentes ao exerclclo corrente ano, às 9 horas na séde social, afim de des, amígos e conhecidos o valioso auxilio
encerrado em 31 de dezembro de 1959, acompanhado deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

.

por parte de prestimosos cidadãos, bem como

do parecer do conselho fiscal, através dos quals '. palavras de conforto e de Fé Cristã, assim
podeis verificar que a situação da sociedade se

1. Discussão e aprovação do Balanço e como a todos que acompanharam o falecido
apresenta sólida, com resultado satisfatório. mais documentes referente ao exercício até a sua última morada, que cobriram o

Para quafsquer ,outros esclarecimentos, coloca- de 1959 i seu jazigo com flôres e corôas.
se a diretoria à disposição dos srs. acionistas, à Av., 2. - Eleição do Conselho Fiscal;
Mal. Deodoro, 991, nesta cidade de Iaragué do Sul. 3. - Assuntos de Interesse social.

jaraguá do Sul, 16 de Fevereiro de 1960.

...............................

Jaraguá do Sul, 15 de Março de 1959.

FRIEDRICH BARG - Presidente WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH - Diretora Técnica

Aoham-se à disposição dos senhores acionis
tas no escritório desta sociedade, os documentos a

que se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2,627,
de 26 de Setembro de 1940.

Agradecimento
Profundamente consternados co

municamos a todos os parentes,
vizinhos e amigos o falecimento de
tBALANÇO GERAL, encerrado em 31-12-ã9

A T I V O
Imobilizado

Imóveis e construções
. Eslável
Móveis & utensílios, máquinas, ferra

. mentes, titulos ao portador
Realizavel a curlo e longo prazo

Combustlvel, acessórios, contas corren-, ,

res, mensais, contas a receber, capitali
zação, adicional lei 1474, almoxarifado
e empréstimos

Oisponivel
Caixa

Conta de tllmpensação
Valôres em caução

629.381,10

Guilherme L. A. Köhl�r,
ocorrido às 23,30 horas do die 18 de mar

ço de 1960, com a idade de 73 anos, 4
mêses e 18 dlas, depois de longa e pertinaz
enfermidade.

Por ínterrnédlo deste queremos, agra
decer a lodos os amigos, vizinhos e conhe
cidos que estiveram ao nosso lado e que
nos confortaram durante o duro transe por
que passamos, bem como a todos aqueles
que acompanharam o falecido eré a sua

,

última morada, no Cemitério de Itapocuzí
nho, e os que cobriram o seu jazigo com

ricas flôres.
Em especial queremos agradecer eo sr.

Pastor Carl Gehring, pelas palavras de Fé
Cristã em, casa e perante o túmulo, ao Dr.
Waldemiro Mazureehen. pelos seus esforços
médicos, ao sr. Adolfo Schlosser pelos seus

incansáveis serviços durante a enfermidade
e ao sr. João Lúcio da Costa, pela sua bela
oração proferida no Cemitério, destacando
a personalidade do ilustre morto, um dos
mais antigos moradores da localidade de
Itapocuzinho.

Itapocuzinho, 23 de março de 1960.

Vva. Maria Schmidt Köhlel'
Alfredo Köhler e si espõsa Elli Adam
Frederico, Köhler e si espôsa .Olara

, Uldenbul'g
Bertholdo Köhler e si espôsaMaria Köhler
Reinoldo Köhler e si espôsa Irmgard Jahn
e mals 14 netos. '

517:649,60
Auto Jaraguá SIA.

Indústria e Comércio

.Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÃO/'55.819,10
Ficam convldados os senhores acionistas pera

to.OOO,OO assistir a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se
1,537.92870 na séde social, Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 991,

, ,

I
nesta cidade, no día 31 de março de 1960, às 15
horas, que terá a seguinte ORDEM DO DIA:

1°. -, Discussão e aprovação das contas da
Diretoria do ano de 1959;

2° .
..:.... Eleição da nove diretoria;

3°. - Eleição do conselho fiscal;
4°. - Assuntos de Interesse da sociedade.

NOTA: Achem-se à disposição dos srs. acio
nistas, os documentos a que se refere o art, 99, do
decreto n°. 2,627, de 26·9-40, relativos ao exercicio
de 1959.

, jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1960.

PASSIVO
Não exigivel

Capital, fundo de depreciação, reserva

especial e legal ' 1.446.471,50
Eligivel 8 curlo e 10Dgo prazo

Dlvldendos
Conta de campensação

Caução 'da diretoria

81.457,20

10.000,00
1.537.928,70

DEMONSTRAÇÃO DA 'OONTA DE
LUCROS & PERDAS, EM 31-12-59

DÉBITO CRÉDITOContas
Combustivel, acessórios,
alu-gueis, mão de óbra e

juros e descontos
Fundo de depreciação, des
'pêees gerais, fundo reserva

legal e dividendos

Friedrich Barg - Dir. Presidente

370.097,90 :,!,!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�

Dr. Francisco Antonio Piccione
��lDICO

Cirurgia Geral de adultos e crlançae CU·
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias, de Senhoras e Homens.

Especlalis,a em doenças de crianças
Atende' no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
COJRlIITPA - SANTA CATAR][NA

370.097.90

37,Q.097,90
Jaraguá do Sul, 16 de f.evereiro de 1960.

570.097,90

FRIEDRICH BARG - Presidente
'EUGÊNIO VICTOR SCHMÖCKEL .. Contador
CRCSC 1.605 - DEC. 51.083

Bom 'NegócioI

PARECER DO CONSELHO FISCAL
OS abaixo assinados, membros do Conselho

Fiscal da Auto )inaguá S. A. • Ind. e Com., tendo � •
exernínads detidamente o:;» livros e documentos que

� M � O A Scompõe as peças do balanço, encerrado em 31 de
'dezembro de 1959, encontrando tudo em perfeita or-

.

dem, 'são de parecer que os referidos átos devem
'

ser aprovados ne próxima assembléia geral ordinária. I I

Ieragué do Sul, 16 de fevereiro de 1960. "Frutlferas e

BRUNHILDE MAHNKE SCHMÖCKEL Ornamentais
OSWALDO BORGES
CILIO NICOLINI

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 Wolf- à Av. Marechal
'Deodoro da Fonseca - JARAGUÁ DO SUL.

'EL IX IR 91-4 J
_Def_ron_te_oB_ar_PU_LI. _

A stflJS Af� THG 8 OBSAllSII8
O Fi...., o Baqo. o Coravb. e
•.comalo, " Pulm6.e, a- Pel.
Produ. Dorn nos Ouoe. .....m..
O.mo. cquel.... Queda cM Cabe
lo Aneml.. e AbortG.,

eon.ults o nuiCiiIco
atome o popular depurativo

MILHOES
.OE PESSOAS ltM USADO COM
ao. RESULTADO O POPULli

DEPURATIVO

Laranjeiras, Pe
cegueíros, '

Ka
kiselros,

. Maci
eiras, Iahotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, etc., etc.

(f�=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;;::::::::==:::=:=..�:::!::=:::::::::=::::::::::\!
:: IT\\ � o Al Ir 1kl I'

II lU) ró Qn lUlU � � \Ut 2l § C lill�' II
ii li '

ii Cirurgião - Dentista !1
ii CLÍNICA - PRÓTESE CIRURGIA li
ii .ii

ii Av. Marechal Deodoro, 587 _: JARAGUÁ DO SUL I.:.:ii f I'!! �

De ronte a grela Matrís H
\.�:::::.:::::::::::::::::::::=::::::;::::::::::t�==:::::::::=::::::�::::::::::::::::::::::::::::::�::::::�.!i

Indústria e Comércio

Leopoldo João Grubba S. A•.

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL D� CONVOCAQÃq

Pelo presenfe ficam convidados os Senhores
. Acionistas desta ôocledade pera a Assembléia Geral
-Ordlnãrla, a reallzar-se no dia 15 de abril do cor

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

ORDEM DO DIA:

ELIXIR 914
taotenslvo ao .r_aJ&mo. Airada•
ai como um Uea,. Aprovado co

mo auxiliai erD fratemento da SI
plLISe REUMAl'lSMO da meso. _-_-,----------------_
ma ortcem. p-elo O. III S. P.

:>eçam
.

Catálo
go Ilustrado

-ILeopoldo Seidel

Corupa

._ .
MI
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As,soclação Rural: Sob ofítulo acima o

"Diário da Tarde", de

'7a 'E"xpOSI·ça"'"O Agr'o' !��[::an���l!�al!\�ei���
,

'

• aborda o assunto do a-

, ." '

"

"

, �:s�er��:?t�i:enc��tr;�: Ise�sf�M::e Jj�a����r�
,

6O
medidas contra o povo alguma vez, a não ser

Pec,, u a"r -Ia e'm ,19·· ri�!�{��:!:��n�;�:� :�i:���::i:1�E���1;
-

'.
,

cididamente o Presidente cassados. Haja vista a

da República, que é um recente operação de
homem dinâmico e faz venda de porcos à Rio
as cousas pensando no do Testo, com um au

seu progresso e no seu mento de Cr$. 80,00 em

bem estar social, não arroba que, além/de es

procurou resolver o gra cassear o produto no

ve problema do abaste- mercado consumidor 10-
cimento e do consequen- cal, fomentou um súbito
te aumento do custo de aumento no prêço da
vida. A Cofap como ór- carne. Tudo sob as vis
gão controlador de prê- tos grossas do Prefeito
ços falhou Iragorosamen- Municipal, que em pü
te. Pode- se dizer que ela blico jura bater-sé pelo
destrói com 08 pés o que povo, de que se diz
o presidente constrói com "responsável". E es s e

as mãos. mesmo povo, enquanto
Uma vísta de olhos acredita no "Messias",

nos artigos de primeira pendura a barriga no

neeessldade nos dá a prego por falta de re

sensação de que os tu- cursos.

CORREIO DO
barões se aliaram à Co
fap e a quantos outros
órgãos se incumbam de
controlar prêços."

Desde Pedro Al�ares
Cabral até a nossa era,
o pior Govêrno para a

lavoura - no Império e

'na República - foi o do
Presidente Jus c e 1 i n o

Kubitseheek-: de Oliveira. - Você, bravo lavrador
Além de mäu .Govêrno de minha terra, deseja
pára' os agricultores do mais uma prova do deS
país, O Dr. JK pers�gDiD caso de JK pela agricul
os lavradóres, liquidou atura?
incipiente triticultura bra- A mecanização da la-
sileira.' voura é indispensável ao

No Govêrno passado, progresso do pafs, sabem
quando o Ministério da todos. Aumentará produ
Agricultura esteve em ção, reduzirá o trabalho
mãos de um udenista - dos agricultores, propi- ---

João CIeofas - anual- ciará maiores colheitas e

H Imente havia distribuição maioreR lucros para os omem' a lode sementes selecionadas que plantam. Pois bém.
de trigo, ora gratuita ora ,JK inimigo da Agricultu·
para devolução depois da ra, facilitou a instalação

OU baI-xo?colheita. Na era de JK a no Brasil de 14 grandes
Associação Rural de Ca- indústrias automobilisti-
noinhas só obteve'-sémen' cas, de que tanto se van-

tes a Or$ 1.000,00 o saco, g.l?ria. Deu todas as' fa-' O tema' está sendo fo· como ele era conhecido,
de péssima qualidade, ,C1hdades para que os p<?- calizado na Europa e preencheu ,uma larga épo
mediante financiamento derosos grupos do capt- sobre ele já se manjfesta· -ca em nossa vida política.
garantido com opatri' talisnio internacional fa'· ram vanos médicos. Hoje em dia, a conclu
mônio da Associação e bricassem automóveis 'de Eslaria o homem crescen· são a que se chega é a de
dös seus diretores. Ago- luxo em nosso país, não do nos últimos anos. - que ludo eslá rebaixando ...

. ra; depois 'dil Qolheita, o providenciou,. entre�anto, Teve repercussão o fato Homem alIo ou baixo?
Presidente J K inimigo qualquer medIda. n� s�n- de' os jóvens norre- E' melhor deixar o tema

dos triticultore.s, amigo tl�O de forQ.ar talS IOdus- americanos apresentarem para os europeus ...
dos lrutesjnternacionais, trIas a fabrICarem trato- mais centimetros do que _'---. _

fixou o preço do trigo res. outrora tinham nessa

em Cr$ 750,00 o saco Temos hoje 14 fábricas' idade. Tambem na Italia

"obrigando o lavrador a de a'utomóveis e cami- se diz que o lipo comum

concordar com a a,tenção nhões e nenhuma de'tra- está crescendo.
de uma parte dêsse di- tores, Sim. JK inimigo Isto é um bem, diz um

nheiro. da agrioultura. professor italiano, alegan-
,

JK liquidou a agricul· (Transcrito CorreIo do do que, o homem de pe-
tura, forçando a alta do �orte, Cloolall15, 13-2-60). quena estatura tem com-

plexo de inferioridade.
Mas há alguem que diga
que os gêniOS são quase
sempre baixos. Cita-se a

propósito, N a p o I e ã o,
Dante, Cesar, Einslein,
ele. ' (

Aqui DO Brasil os bai·
XOI; �empre «deram mais
trabalho». Haja visla Rui
Barbosa, que simboliza
Ioda a 'pujança de nossa

intelectualidade.
'

Na polí
lica, atente· se para Getulio
Vargas. O I «baixinho»,

Consoantes notícías Central composta da di. cultura do Estado de realmente accessiveis,
chegadas da diretoria da retoria, como membros Santa Catarina. sem que, para tanto, se

Associação 'Rural; atra- natos e mais es seguintes O movimento vem des- transformem como, têm
vés de seu Presidente, associados: Dr: Alir Dias pertando desusado ínte- sido até agora, em es

sr, Albano Kanzler, a Rattaní, João Lúcio da resse por parte da classe cravos da terra e da
assembléia geral ordi-I Costa, Wolfgang Rei- rurícola do Munícípío, naturesa, equacionando
nária, realízàda no dia ehert, Rudolfo Todt e por onde os seus quasi se o tratamento ,que se

28 de fevereiro de 1960, Antonio Debatim. Pre- treís mil associados' po- dá ao trabalhador rural
deliberou e autorizou a sencíou a reunião o sr. derão demonstrar a pu- e ao trabalhador urbano.
sua diretoria, a realiza- Dr. HeU Correia, chefe [ança da nossa lavoura 'Pede-se, pois, a que
ção da 78• Exposição do Escritório da AeAHESC e pecuária. todos os colonos do Mu

Agro-Pecuária, que, se local, que declarou em Em palestra' com o nícípío, desde já parti
efetivará em homenagem prestar ao acontecimento Presidente da Associa- cipem do movimento
ao "Dia do Colono" es a colaboração neces- ção, sr. Albano Kanzler, para que a Exposição
colhendo se a data de särta. incansável batalhador em seja uma demonstração
24 de Julho do corrente

A 7 E
. -

t á pról da causa rural, ou- de quanto somos capa-
ano. f'

a. l'dx�osIçao ier [os artigos sôbre a ma- zes em matéria de agro-
. por ma I a e prec pua téría têm tido larga di- pecuária, tratando, desde

Em atenção ao delibe- a mostra das atividades fusão entre a imprensa lógo, as criações e as
rado pela Assembléia, a agtoavícola e pecuárias especializada do Estado plantações a serem
diretoria reuniu-se no do Município, �em como, de Santa Catarina e do expostas na Exposição,odiá 15 do corrente, com em colaboraça� �om o pais, dísse-nos da melho- em homenagem ao "Dia PREFEITO vaia presença de apreciável Esta�o, a -expo�Içao dos ria que .experímentam do Colono", no dia
número de associados serviços d� apicultura e

os nossos lavradores, 247.60. perder o uí'andato
para assentar as bases defesas Animal e Veget�l, através de assistência 'Desnecessárlo será di-
da Exposição, tendo fi a cargo d.a SecretarI.a sístemátíca, que ainda zer que, quanto maís e Segundo tudo indica,
cado assente a Comissão dos Negócíos da Agrl- está longe de sua plena melhor se apresentar a o Prefeito de Maringá,

realização, mas que pau- Exposição, maiores pos- sr. Américo Dias Ferraz

latinamente, com a aten- sibilidades existirão para vai perder o mandato.

ção que os poderes pü- que se possa reclamar Sete vereadores encabe
blicos vem emprestando dos homens públicos çados pelo sr. Bonifácio
às Associações Rurais, presentes, o apôio dos Martins, apresentaram à
as mesmas, dentro em governos na-elevação do Câmara Municipal rspre
breve poderão' estar nível de vida dos nossos sentação centra o referi

amplamente.capscítadaa, colonos. A tarefa, como do Prefeito, solicitando-se
para cumprir a sua in- se vê, é de todos os co. ao presidente da Casa a

teira Iínalídade. O entu- lonos, que deverão pres- convocação extraordinã

síasmo, em consequência, tlglar essas mostras pe- ria de : tantas sessões
recrudece entre os co- riódicas, porque o resul- quantas forem necessä

louos, certos de que a tado só poderá vir..em rias para, na forma do
maior classe do pais terá seu próprio beneficio. art. 49, da Lei Orgânica

Ití' índíspensável assístên- Dia 29 do corrente, dos Municípios, ser apu
cia para cumprir o seu nova reunião será reaJi- rada a responsabilidade
elevado papel na econo- zada para estudo e de- do chefe do Executivo
mia do pais, qual seja o bate dos demais detalhes maringàense e .cassado o

de poder abastecer os da Exposição, para a qual seu mandato, depois de

grandes centros consu- será tàmbém convidado observadas tôdas as exi
midores com produtos de o Prefeito Municipal e o gências regimentais.
bôa qualidade a preços Presidente da Câmara.

�����t��l-
COtiTeM

�ta...H •••bote5

-x-

EICELEBTES ,

ELEM1tUOs TOlfICOS

Fósforo, Cálcio, Arseniato
e Vanadato de s ó d i o

Tomco dos convalescentes

Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra..

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

custo de vida em 104,5
porcento, segundo dados
da revista "Conjuntura
Econômica".
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II Dr. Orlando Bernardino "
" "

iI Cirurgião-Dentista II
II Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta Il
II'

-
,

li

li
- Prótes,e - Clínica - Cirurg-ia -

li
ii II
II Ho r á r i o: na cidade todos os dias (menos li
ii

'

. segunda - feira) ii
II 1)as 7 às 12 e das 14 às 19 horas II

ii Av. Mal. Deodoro, 364 (defro'nte a Bletrônica) ii
:1

_",
::

�';::::=:::=::::::==:::=:::==:::==::::::============::::::==:::!I

Auxiliar de
Escritório

';_M�GROS.
f FRAGOS �� f
�, :�

'ÄNA'DIOl�

PRECISA-SE com

urgência no Escrilório
Fischer, Avenida Mal.
Deodoro' nO. 204.

t indicado
1108 CUOII de
fraqileza. pali·
deJ, magreza- e
fastio .

Em IIUa fór'_
mula entrbua

VàDada'u d,e
,eódio. Llcitina. Glicerofosfatolo

. ,Pepala. ooz d� Cola. etc. d.
eçio pronta e eficaz Doa Ctl808

de fraqueza e neurastenias. Van.'
.itiôl , iDdicado para homena. mu
,lherea e crianças. aendo eua fó,.
,mula licenciada �. S.Cidl'�
blica. '

_.' '

•
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li �al�n�grar�n'al. JD)cIOlíárllal " ii
11 ", II
II II

II ii
ii Dr. Qsn,Y Cubas D'Aquino II

II VI�URGIAo DENTISTA II
II Consultório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack)' II
II I JARAGUA 00 SUL (Telef. 220) li
iI .
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