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AmEA<;ADO .OE mORTE o nosso. Diretor
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Ir I entr.a outro. E, o. jornal
com este número as ati- e e onema mlS erlOSO sa, a o U Imo aqui está, altanetroc or-

vidades que ve�m .de- , ,

. , "" _ gulhoso de sua dignifi-
senvolvendo o grupo l�a-me Deus) ao nosso cidade, pegados e� tf�rado., com 9ue se cante missão e que,
.tanätíco pessedista local, dIr�,tor. Longe estavam flagrante. na objeta an- evídencía o pânico e o

agora, vence mais um

travestido em "bossa os play-boys de.l?ensar tude do Intra-humeno e desespero em que se "round" contra a cor
nova" e, mediante a qual, que a carta ,vIrIa ter da respost.a ao pé da debatem os barat�8 de. rupção moral e social,
'depois de esgotarem a semelhante repercussão let.ra pelo IOdecor�so e tr!ltores do nosso dIretor� desbara.tan�o um grupo
chapinha de "politicóide" desfavorável contra o aDlmales�o proeedímen- Disfarçando a voz, pas de pusílãnímes que se

"duplo-suplerite", "inex� seu autor e dai porque to, que fizeram corar de saram a ameaç�-lo de valem da sigla pesse-
'periente'�, "politico pro. julgar.am pôr em pr�tlca vergonha homens por morte� �aso contmuass.e dista, para perpetrar
Iísslonal", "individuó",'� �nslDamento do film,? verem um seu semelhan- na exibição ,?U na p�bh,: hediondos crimes a

"aleíjado" y otras cosítas Disque M .para matar . te descer a .tanto, .puze- cação das. porqueiras "saúde" da sociedade, e

más adotaram a moda MaJmente eíreulavam os ram em prática mais u!D que �e assmam em p�- comprometendo a Bua

juv�ntude t r ansvia d a primeiros exemplares na recurso da categoria pel timbrado da Rádio linha partidária.
para se desforrarem d� Jaraguá. .Chega.se, ago E, como transviado
"baixesa" de um de seus ra, ao rldic1!lo. Quem não têm hora, nem dia
.

t t
.

D' S I' R-II I
comete besteiras, nota-

para mostrar a sua Aos Sãbados:ID egran es, com o mes- I

r' an a 1 a damente por quem se"" .

crupuloso envio de uma ,.' . ". ." tara , por via das dü- Das 9,00 às 11,00
"respeitável" carta (va- diz relspeítâvel", de.ve vidas, foi o acontectmen.

inspeciona Obras Públicas sofrer as c?nsequênclas, to levado ao plenárió da
:.....-------!

,

desse seu Infra-humano Câmara Municipal e à
Segunda-feira última de reconst!uç�O _da áto: Nem. 8:0s amigos Delegacia de Policia,recebemos a agradável ponte, nas Imedíações assistem díreítos de so-

para os seus devidos fins
visita do Dr. Santa Ritta, do Pôsto Agro-Pecuãrío corro, mormente quando e consequênciasengenheiro residente do João Oleophas, serviços ferem o decoro da so-

.

Departamento de Estra- estes sob a supervisão ciedade em que se vive. Retificaça-Odas de Rodagem, com do sr. Victor Húg. A Ameaçar de morte é ôouth Weymouth, (Mas.
Correio do Povo d'ora- séde em Joinville, o qual ponte em apreço terá 12 bobagem. Quem ameaça Em virtude 'de haver sachusetts) - O maior

vante tambem é lido nos .veío inspecionar as obras metros de comprimento, de morte por teletone, ocorrido um lapso na pu- dirigivel do mundo, o
EE. 'UU. da América do a seu cargo nos Munící- em concreto armado, nunca chega a matar blicação da hora de fale- "ZPG-3", de 130 metros
Norte. Acabamos de re- pios de Joinville, Gua- sendo 10 metros entre mosquito. Ademais, elí- cimento do snr. Guilherme de comprimento, e cujo
gistrar a essínatura para ramirim e Jaraguá do I pilares e maís um metro minar um �irt:t?r de L. A. Köhler, retificamos custo se eleva a doze
a- localidade de Race Sul. Dísse-nos S. S" após de balanço de cada lado, jornal, não sígnífíca o a mesma pera 'as 6 horas milhões de dollere, caiu
Road, Cincionati, Ohio - haver pereorrído todo o com a largura de 10 desaparecimento do es- do dia 19 de março, e na Base Naval de ôouth
U, S.A.

'

trecho da Estrada até Q metros, tendo, de cada pfri�o combativo do órgão Dão como consta na cita- Weymoutb, após um eel
, Ao nosso leitor os nos- Alto da Serra 'que vai lado um piso para pe· de imprensa. Combate à da nota, bem .... como dente de Que não resulta.
sos agradecimentos e es- acelerar os serviços de destres de aproximada- "pouca - vergonha" que retificamos o nome de ram vítimas. A aeronave

peramos, poder transmi· retificação que se vêm mente 1 metro. se quer impingir ao povo Bertoldo Köhler para estava sendo guiadà para
tir através deste sema- processando em todo honesto e trabalhador. Bertoldo Barte!. o hangar, Quando uma
nário, um retrato fiel da trecho da rodovia, bem A obra de arte deverá "Correio do Povo" teve, Solicitamos escusas pe- rajada de vento a projetou
vida do povo jaragua- como serão atacados estar terminada num es- muitos diretores. Sai um, lo ocorrido, deixando sobre uma parede, des-
ense. sem demora. os trabalhos paço de 31/2 a 4 mêses. entra outro. Morre um, aQuí a devida retificação. iruindo.a tot�lImente.

, Siadic:atos vão dic:idir
sôbre Salário Mínimo
RIO - Durante a Da .

conferência Sindical Na
cional, Que será realizada
possivelmente no atual
mês de Abril, os, dlrlgen-.
tes de sindicatos de rra
balhadores de todo õ péís
delidirão se devem mobi
lizar suas classes � pare
desencadear um movi
mento reinvidicado, a

Ano, XL JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 2 de ABRIL de 1960 - elevação do salário mínl-
��������������������������������������������������� mo, sob a alegação de

Que os niveis salariais
vigentes já foram supera
dos ,pelo aumento, do
custo de vida.
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•

Orgão de maior penetração no interi�r -;do nordeste catarinen'se
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'Fundação :

Artur Müller

Diretor:

EUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na :

Soeietl"tle Grillic" Avenitl" Lttl••

AVISO
o BANCÓ NACIO

NAL DO COM�RCIO
SIA., p a r a mel h o r
atender a sua distinta
cl ien te l a, resolveu
adotar o seu horärío
antigo, a, partir do dia
5 de abril, e que será
o seguinte: ...

Expediente externo:
Das 9,00 às 12,00

CAIU O maior
dirigível do
mundo

Correio do Povo lido
nos Estados Unidos

\,

• Relralo - de. corpo inteiro - da Adminislração
·Municipal de Jaraguá do Sul

\

\
'

Vergonhoso o descalabro administrativo em nossa Prefeitura - Até o Boletim Oficial, orgão de
,divulgação dos'átos 'públicos da Municipalidade, dá-nos, a demonstração cabal do "estado" em que

Daqui déstas colunas, sempre Q e hei motivos se encontra a nossa Prefeitura. 'Eis ao Que ficou r�duzido, para vergonha de
ponderáveis, criticamos acerbamente os átos do Exe- todo Jaraguaense, o preambulo do Decreto nO. 26 -
cutivo jaraguaense, quando atentem, aos altos inte- Até aí, nada de máu, aparentemente. VAGA DB �BNADORBS B DBPUTADOS COM A CONSBQUBNTB
'resses da Municipalidade aos, nossos costumes ao

No' entretanto, prezados leitores, atentem para CONVOCAÇAO DB SUPLBNTBS - TRIBUNAL SUPBRIOR

povo de nossa cornUDa � aos n08SOS foros de p'ovp os Artigos de Lei citados no' pre�mbulo do Decreto BLEITORAL'- - combinado com TRIBUTC;>S �UB ,N1.0civilizado e culto.
' nO. 26 acima transcrito na sua íntegrí;l. - Art. 52, SBJAM UNIPORMBS BM TODO O PAIZ - PRBPBRENCIA. ou

E aqui estamos mais uma vez para' criticar indso XXVI, combin"tlo com o Art. 17, § Unico ti" (ons- DIsTINÇ1.o PARA PORTOS - na conformidade DAS

veeme�temente" mais' um "baixo" dddó pela alta tituiçlo Feder"I, e Art. 74 ti" Lei Orglnic" tios Municlpios, ATRIBUIÇÕBS D.O PRBPEITO... (I

Administração (se é que assim se possa chamar, e aqueles Que tenham em mãos a Constituição Fede-, E; tudo ISSO PUBLICADO NO BOLBTIM OPIC1AL N. 73
isso que por aí �ndil) �o MunicípiO que ha muito rar e Lei Orgânica dos Municípios Que as, consul- de 23 de mdrço de 1960.

tem, juntamente a nós.
\

"

tempo, faz de n?sso_torrão, motivo de críticas, cha-
\ É ou ,não é, uma vergonha? ,cóta e de��orahz.aça? do j.a��guaepse. Compulsando a Con�tiruição Federal" vamos Temos, ou não razão'Quando dizermos que tudoNo ultimo Bol�t�m �fl�lal., o de nO. �3, de _2� encontrar assiin' redigido, o Arr. 52: Art. 62 .;_ No está com 'ISSO na Administração, Municipal?

'

d! ma�ço de t 9?0, .

la dlstnbuldo e �m clrculaça�! caso do a'rtigo antecedente e no de licença, confor- E, a vergonha da� vergonhas, é' Que êste Bole
nao so no MUDlCípIO, como tambept fora dele - l,a mé estabelece o Regimento Interno, ou d� vaga de tim Oficial é, distribuido "ás l>amparras" Dor iodos
Que é enviad? a. �utras Prefeituras- e ao Palácio do deputad·o ou senador, será convocado o respectivo os municípios visinhosj para � Assembléia LegislaCat.ete -', �a pagma 3, encontramos o Decreto n. 26, suplente. • tiva do Estado, Câmara dos Deputados� Palácio do
assim redigido: , Parágrafo Unico - Não havendo suplente para Catete e Ministério da Guerra.

O senhor Waldemar Grubba, Prefeito Municipal preencher a vaga, o' Presidente da Câmara interes· Além de mais uma vez desmoralizar-se a sí
, de jaraguá do Sul, �o .uso das atribui�ões. que lhe sada comunicará o fato' ao Tribunal Superior Elei. próprio,' aQueies Que assinam o, Decreto 'n .. 26,

·

des
confer� o [\r.t., 52, mClso. X?,VI, combmado, c�m o total para providenciar a eleição, salvo �e, falt:arem moralizam. a, nossa terr�, a nossa jaraguá, Que nãoArt. t 7, § 1:100CO da ConstJtulção, F�deral, A e! é:unda, menos de nove mêses para o têrmo do período. tem culpa de aberrações como éstas, das levianda
na conformidade do Art. 74, da Lei Orgamca dos O deputado ou senador eléito para a vaga exercerá des e irresponsabilidades de, seu Preleito em Semi-
Municípios, DECR�TA: '

'

o mandato pelo tempo restante. 'nários Econômicos, e do cáos Administrativo.Art. 10.
_

- Fica aberto, por.conta �o. excesso A • , ' o'
_

A • ' 13, diga-se de passag�m, contrata-se um técnicode arrecadaçao do' corrente exercíCIO, o creduo extra- � ,

Pelo �reambulo do Decreto n
: �6, �ste artigo em' Municipalismo com vencimentos dltissitnos _'ordinário de Quinhentos mil cruzeiros (Cr$....•. seria �or:n�mado com o �rt. 17,. §. un�co" ,ambern da desmerecendo, velhos, competentes e leais ser�ido-500.000,00), para dar atendimento aos serviços de Co�_stuul9'ao .Federal, assm� redigido. �r(. 1.1. -,� res, públicos � para fazer ISSO, além de escrever

recomposição das estradas, pontes, boeiros destrui- UOIao, é vedado decre�ar trlbuto� QU� nao sela� UOl-
os programas do PSD na Rádio local., '

dos p.elas e.nchentes Que assolaram o município nos forrq_es. �!D, lodo o terlltór10 �aclonal, A�U, Que Impor-- Dizem Que
hAnônimo é um animal da L.íbh"

primeiros dla.s do corrente meso ,te_!ß dlstmçao �u prefereQçla para este ou, aquele com orelhas compridas". Eles por terem assinado o
Art. 20

••
- �ste decreto entra em. vig�r !la data p�rto, em �etrlmento de, outro �e qualquer estado., Deçreto no. 26, não podem �er· cognomin�dos de

da s�a pubhcaçao, revogadas as dlsposlçoes em Nao hd paragrafo nenhum ao artigo 17.
, ANÓNIMOS, mas duma coi�a estejam cer,os, pejascontrario.

. . , ,'.,' , Os dois artigos acima transcritos, seriam, "ainda provas que sempre dão á Jaraguá! TÊM ORELHAS'

Prefeitura MUDlclpal de Jaragua do Sul, em t5 na conformidade do Art ,74 da Lei Orgânicd dos MUITO GRANDES E COMPRIDA� ::)EM SEREM
de março de '1960.

, Municípios", Que tem a seguinte, redação: Art. 74 - ANÓNIMOS ... (animais da Líbia);
, ,

,

WlildemBf Grubba - Prefeito Municipal Compete ao Prefeito: séguem-se 26 ítens, com as Ässim é a Àdministraçãô Municipal!
Clemenceau do A. e SII,•• ,Diretor dO DBEAS atrrbuiçöes do' Prefeito. O RBTRATO está aí!

,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



"CORHflO 00 POUO" !1-�1DillI�II· �r�����rG�Ubb��:�a�
(fundação: flrlurmüller -,1919)', do R e g 1 S t r o Civil do

.._.,_--.;...____.., ....._.....__....__ l". Distrito da Comarca Ja-

I
\

I cumprimenta � distinta raguá do Sul, Estado de
Aniversários' aniversariante com votos Santa. Catarina, Brasil.

a-
. de perenes venturas [un-

faz saber, q,ue c��parec
to aos que lhe são caros.

ram no cartor1? ,exlbmdo o�
Fazem anos amanhã: I d�cumentos eX1��dos pela lei

Lo,urenço Gressioger afim de se habilitarem para
casar-se:- a sra. Waltrudes,

,'Impressão: "

. espôsa do sr. Aristides, Regista na próxima
Soe. Gráfica Avenida Ltda, Tomazelli. terça-feira maís uma da.

Impressor : � - a srta. Marta, filha ta natalícia do distinto
Odilon Malta do sr. Inácio Tomazelli. cidadão sr, Lourenço
Composição: -- á, srta, Edeltraud, Gressínger, funcionário

fldemor Grimm filha da sra, Vva. Elsa categorizado da Preíeí-Ruôtbert Burchardl •

flntonio Moiheiros Meier, comerciante em tura 'Municipal. '

,

Estrada Garibaldi. Tesoureiro da Associa-
- a, sra. Christina Za- ção Rural, onde S.S. vem

pella Klems, espõsa do de há longos anos em
sr. Waldemar Klems, re- p'regando com labor . pa
sidente em Itapocuzínho. ra o seu proveito legal
DIA 4:

'

da: classe rurícola.
Ao distinto aníversa

- o Sr. Severino Schiochel. rianta enviamos os nos-
- o sr. Max Thieme Jr. sos cumprimentos com
- o garotinho Hermí- fartas messes de venturas.

nho Glowatzkí, residente
em Garíbaldí.
DIA 5:

Irene Luz Danlas
Transcorre na próxi

ma terça-feira mais uma

data natalícia .da sra.

Irene Luz Dantas,' espô
sa do sr. Arquimedes
Dantas. ilustre causídico
nesta Comarca de Jara
guä do Sul.

'

"Correio do Povo"

.
,

Diretor:
Eugênio Vitor Schmöckel

Cobrança:
Bruno Henn

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

. 1960 .

ASSINATURA: '

f\nual . . . . Cr$,190,00
Semestral. . • Cr$ 100,00

,
,

, ANUNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigõr

ENDE-:ç6:
Caixa Postal, 19

f\venida 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
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola
boradores.

,

Orgão de maior penetração
DO interior do ilordéste

catarinense.,

Há um certo número de hortaliças que se'.
semeiam diretamente no lugar definitivo. Aí, elas
são tratadas até a colheita.' Outras são semeadas
em canteiros preparados com antecedência chama
dos "Sementeiras ou canteiro de Semeação" e' daí levados

�

para o lugar definitive. Existem ainda entras, po-
'

Edital n. 4.798, de 26-3-60. rém, como o tomare, que necessitam de um cantei-
João Durval Sabino .e ro intermediário - entre o de Semeação e o Defi-
Florentina Mauricio nitívo, chamado de 'Canteiro de Replcagem, Sôbre o

Canteiro de Semeação já falamos em nosso artigo
d'c> dia 19 de março. Hoje falamos sôbre a Semeação.

SEMEAÇÃO: Existem dois modos diferentes:
a lanço e em linha. O primeiro processo, é mais rá
pido e mais fäcil, porém o segundo apresenta mui-'
tas vantagens sôbre o primeiro, motivo parque o
recomendamos. '/

'

II Sellleação em Linha facilita a distribuição das
sementes, o arrancamento das plantas daninhas
(ervas más) e a uniformidade na cobertura das
sementes. Para a, semeação em linga colocam-se
pequenas, estacas distanciadas de 10 a 15 cms. nos

dois bordos (nas proximidades) de cima e de bai-
Edital n. 4.799, de 28-3·60. xo do canteiro. Uma pessoa fica de um lado e,

outra de outro. Com uma régua encostada nas
estacas opostas, risca-se o canteiro com uma pe
quena estaca ou com o cabo da enxada ou de ou-

Ele, brasileiro, solteiro, tro instrumento ,qualquer, Nos sulcos deitam-se as
lavrador, domiciliado e sementes na devida' distância, cobrindo-as em se
residente neste distrito, guida com terra do próprio canieiro. Isto feito,.

- a sra. Ana, espôsa em Rio da Luz, filho de cobre-se o canteiro' com um, pano ralo ou mesmodo sr. Hilário Bona, nl Alfredo Buettgen e de com leve camada da capim sêco ou palha de arro-cidade. Iren Mueller Birettgen. zais. Molha-se então bastante com o regador de
- o sr. Verediano

b crivo fino. Mantém-se o terreno sempre úmido porBorges dos Reis, resí- Ela, rasileira, solteira,
d

'

tio d "I' d meio de duas régas diárias, feitas de manhã e àdente em Gorupä. omes 1 a, ormci ia a e

_ o jovem Raul Oar- reside,nte neste �istrito, tarde. Logo que se inicie a germinação que .ocorre ,

los, filho do sr. Augusto em RIO da Luz, filha de geralménte entre 4 e 8 dias, retira-se, tôda 'cober
L ld K t f ld d tura de uma só vez, à tarde, conttnuando as' 2Ge s s e r, residente em q aopo o, reu z e e �

régas (molha), diárias por mais alguns dias. E aosConcórdia. MarIa Kreutzfeld.
poucos, vai-se diminuindo as régas até reduzi-las

Edital n. 4.800, de 29-3'60. a uma só, de preferência à tarde. Nos meses quen-
Kurt Hass e \ tes do ano convém não' cobrir a terra diretamente,
Elzira Doege mas sim, construir um giráu medindo 60 ems. de.

Ele, brasileiro, solteiro, altura na frente e 80 cms. trás, coberto com esteí

lavrador, domiciliado e ra de sapé OQ sacos de aniagem (estopa). Logo
residente neste distrito, depois de iniciada a brotação das sementes; vae-se
êm Rio Oêrro, filho de tirando a cobertura aos poucos, de modo que o

Augusto Hass e de Frida canteiro fique inteiramente a descoberto 4 ou 5

Rahn Hass. dias depois.
'

,

Ela, brasileira, solteira, Para as pequenas hortas. pode a Semeação
doméstica, domiciliada e

ser feita em caixões que são recolhidos por öcasião
.

residente neste distrito, das chuvas prolongadas.. As mudas permanecem
em Rio Cêrro, filha de 1l0S ca�teiros de semeação até.�tingirem a; a�tura
Emilo Dosge e de Frieda conveme.nte para a transpla�taçao. Em. medIa as

Utpadel Doege. ,mudas 'fICam entre �O. a 40 dI.�S n9 canteIro.
_Em nosso proXImo artIgo falaremos sobre:

CANTEIRO DE REPrcAGEM.

MATURI,DADE
Qual é o mais ímportante: um homem ou uma

barra de ouro?
Creio que não pode haver dúvida: o homem é

muito mais importante do que o ouro.
Entretanto, quando se fala em desenvolvimento

econômico, geralmenfe se pense mais no ouro do
( que no homem.

'

,

" lI)) n°�n
""""

,) Esse é, pera ser especíüco, o êrro fundamental 1f ro lU' C2l0de tantos pI'anos de desenvolvimento. 9
Não é possivel desenvolver a economia de uma Proibo terminantementenação se não se desenvolver, primeiro, o espírito ii entrada. de, pessoas emdessa nação. meu terreno situado em

E para que chegue ao co·
Assim sendo, o desenvolvimento espiritual lern Es!r. Jaraguá 84., afim de nhecimento de todos, mandei

que preceder o desenvolvimento material.
caçar, estragar plantações passar o presente edital que

. • .Na �erdade, o. desenvol�imento ma_ferial não
e causar outros danos, será publicado pela impren

vlr� JamaIS, de manen,a conveme.n!e, se nao for pre- não me responsabilizando sa e em cartório onde será
cedido .pelo desenvolvlmen!o e.sPlfltual. '

. pelo que possa ocorrer. aüxado dUIante I) dias. Si
EIS um exemplo cOrriqueIrO do que quero dIzer:I. alguem souber de algum im
,Se enfregares um esplendido automóvel a uma Jaragua d� Sul, aos 17 pedimento acuse-o para os

pessôa que' não saiba guia-lo, é como se não o de março de 1960. fins legais.
fjzesse�, pois aquela pessôa não poderá utilizar o Ignacio Leutprecht AUREA MÜLLER GRUBBA
automovel.

, , ,

" Waldemiro Schmitz I Oficial'
Em agricultura é fácil ver como de nada adianta '

dar terra a quem não tem os conhecimentos técnicos �---- ..;;..__.;...__

para utilizá· la.
'

. Em Iodos ros setpres, o homem está em pri-
meiro lugar.

O homem é, pois, a matéria prima do desen
volvimento' 'econômico. ,

,

Por ser assim, o primeiro passo que uma nação
tem e deve d.ar para se) �esenvolveÍ' é expandir o

sistema educacIonal.' ,

.'

'Sem escolas,' não Çlé:liant� construir fábricas.
Enquanto a percentagem de alfabetizaQão de

um povo for baixa, êsse povo não poderá progredir
de maneira sólida, e permanente.

'

Um dos candidatos preSidenciais disse que o

maior problema, do B.rasil é o da eduCilção.
,

Tem razão esse ilustre candidato.
Pois sem a educação não poderemos resolver

nenhum de nossos outros problemas.
,

Mas educação não significa apenas instrução.
Um homem pode saber ler e escrever e mesmo

assim ser elemento' negativo.
Educação quer diz�r, bàsicamente, noção da

, própria responsabilidade.
Consciente de que tem responsabilidade, o ho

mem precisa instruir-se, afim 'de dêsempe�har, na,
sociedade, o papel que lhe corresponde.

B só no dia em que o homem brasileiro ('Olij
preenda isso claramente, . (Jodemos ter a certeza de
que o Brasil atingiu, realmente a maturidade.

I, ' ". .,

=================================='
t

,====�

AL NETO

i Járaguaerisê!
Dê aos necessitados o' que lhe sobra; seja

sócio da AlAN, contribuindo assim para ali

mentf� e vestir os que realmen,te necessitam.

Ingold Buettgen e

Milda Kreutzfeld

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito,
à Estrada Vila Nova, fi
lho de Derval Sabino e

de Isaura da Silva.

Ela, brasileira, solteira,
industriâria, domiciliada
e residente neste distrito,
à Estrada Vila Nova, fi
lha de João Mauricio e

de Maria Luiza Furtado.

- o garot�riho Dario,
filho do sr. R o 1 an d o

Schützer, residente em
Estrada Schroeder.

DIA 6:

DIA 8:
- o sr.Miguel Schwartz,
nesta cidade.
- a srta. Nair, filha

do sr. Eugenio Soares,'
- o sr. Alfredo Müller.
- a menina Em, filha

do sr. Leopoldo Seidel,
residente em Corupá.

VENDE-SE
Um terreno

água encan'ad'a.
tedo em perfeito
gos de terra.

Informáções na Fábrica de LEOPOLDO
P DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone,

- JARAGUÁ DO SUL.
,

---,--------------------------------�

com casa e instalação de
havendo pastos, ranchos,
Elstado, com quase 3 nior-

Uma casa de r.egócio de Secos ,e Molha
dos, 'anexo de um Bar cbm bôa freguezia,
com casa ou só o ppnto.

. Informações com a firma Mahnke &. Cia.
ein laraguá do Sul ou com o proprierário sr.
ARNO WERSDOERFER.

"

Rua Volu,ntários, di! Pátria, 316 - Joinville

Escritório ao 'l!ldÇ> da .Prefeitura"
, JARAqUÁ ,PO SUL
ii'

.• '
"

A, ,Horta Dom'éstica (continna�ão)

Econon'llia 'Domêstica
Bôlo de farinha de milho

.l,

4 ovos; 4 colheres de sopa de fubá; 4 colheres
de sopa de açucar; 4 laranjas ..

MANEIRA DE FAZER:
1. - Bater bem as claras.
2. - Misturar ()o açúcar pouco a pouco.
3. - Mistprar as gemas.
4. - M�turarar o fubá.
5. - Levar ao fôrno para assar.

6. - Depois de assado e quando o bôlo ain
da estiver quente, deve-se regá-lo com o suco de
4 laranjas.

ACJARES«J
SERViÇO DE EXTENSÁO RURAL
ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ DO SUL

f: indicado
nos CIUI()8 de,
fraqueza. paU·
des. magreza e
futio.
Em sua fór

mula entrtllU

VanadAtu de

os6dio. ,Licitina, GlicerofosfatOit
'Pepaina, noz; d�, Cola. etc, do

ação pronta e mcu noe CIl1!Ö8
de fraqueza e neurastenias. VaJ!â.;
�öl é indiClldo para h'omens. mu·
'Iberes e crianças. sendo sua fór- '

tlnula licenciada pela, 8adde 'J'u.,
,blica;;

.'

," .

I
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Amanhã, na Rua Blumenau - Aaaraí X· Ipiranga, ��'L��OO��g:::A�
Na' parte da',manhã. no páteo' do Ginási,o S'ã'o Luiz.
C,. A. BAEPENDI, X' A.A. B.B. ,de Joinville, em Basquete e Futebol de Salão.
Estes jogos" marcarão o início ae uma nova era para o nosso esporte amador - Comparecer é prestigiar o que é nosso

H�' =::�::::� Soe.
bom dínheiro comprando na

FARMAGIA NOVA

V" d C Bd" i. ROBERTO M. BORST

ito,ria' o . A. aep�n I" que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti·

Ab S
-

L· d J. ·11 gos à preços vantajososSO re O, ao UIZ e OlnVI e Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

Preliando amistosamente' o Baependi éonseguiu��

expresstva vitória derrotando o São Luiz de Joinville --------
por 5 tentos a 1. O embate teve lugar sábado último
à tarde no gramàdo da Rua Dr. Abdon Batista. Com
esta vitória demonstraram os rapazes da jaqueta
azurra que realmente a propalada recupação é so

mente golpe para atrair maior público, é uma reali
dade, e possivelmente dentro em pouco não se po
derá mais falar, em "fase de recuperação", pois daí
já teremos novamente a valorosa equipe alvl-anll
que vimos atuar no campeonato Estadual por Zona,
aquela equípe que orgulha Jaraguá do Sul Esportiva.

Os tentos deste logo foram conseguidos por
Daniel pera os rapazes de Iolnvllle, e Horst (2) e

IHamilton pare o Baependi. Foi 'árbitro do encontro
o conceituado apitador senher Jorge Erschlug, tendo
um serviço realmente difícil e que se saiu bem.

I ESPORTES -- Por Hospital e, Maternidade São José"
C,OMUNICADO

J
-a-�

a

O Conselho Administrativo désta Sociedade, vem comunicar ao públi
co em geral, que em reunião realizada em 24 de março corrente, aprovou por
unenímldade de votos de seus membros presentes, 05 seus novoss etatutos,

Entregue a direção interna do Hospital e Maternidade às reverendíssi
mas Irmãs da Divina Providência, já se encontra o mesmo em pleno funciona
mento e apto a atender todos os serviços a enfêrmos. Cinco Irmãs e várias
enfermeiras lelgas e auxiliares prestam serviços a essa organização. ,

Para conclusão de suas Insteleççes a Sociedade contou com o apôio
moral e material do povo jaraguáense que sempre prestigiou iniciativas nobres
e de elevado alcance social como esta, quer com doações, quer com emprésti-
mos populares sem juros.

,

Agradecendo este apôio, o Conselho Administrativo, comunica aos in
teressados que naquela mesma reunião promoveu o prímelro sorteio de doze

I
apolices do empréstimo, apollces estas que serão resgatadas, mensalmente, no
corrente ano, culo resultado foi o seguinte: "

Corresp. ao mês de janeiro - Apl. n. 15 - Textil Cyrus LIda.
« «« {( fevereiro « «129 lnd. Refreg. Gelomac
« ««« março «« 6 Domingos Chiodini
« ,« « c abril «« 88 José Boaventura
« ««« maio «« 1 1 Cornp. Máquinas Famac.
« « « «junho «c 91 Ewaldo H. Boss
« «««, julho «« 151 Heinrich Koprnenn
« « « «agosto «« 62 Dr. WalBemiro Mazureehen

, « « « «setembro « «99 Alfonso Buhr
« « « «outubro «« 1'05 Com. Ind. BreiJhaupt SIA.
« «« « novembro « «121 Elf Sohn Bendack
« ««« dezembro c «16 Textil Cyrus LIda.

Os contemplados poderão DO último dia útil do mês correspondente ao
sorteio, receber ne tesouraria do Hospital mediante a apresentação da apólice
a respectiva importância.

Pela cooperação, os agradecimentos do Conselho Administrativo.
Ieragué do Sul, 50 de março de 1960.

P"e/re Doneto Wiemes SC) - Provedor
P. Conselho - M"rio Tev"res e/. Cun"" Mello - Presidente

nLlVIA ns
CÓLICAS

y UTERINAS
\\ Combate as

� " [rrequlanoe
___ 1_J,o-"-�' es das fun-

ções periõdi
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Torneio 'Presidente Eugênio Vitor Schmückei:
Festival de - Comemoração
s. C. Estrela 2 X Baependí 2

-

,

o S. C. Estrela, campeão do torneio presidente
Eugenio Vitor Schmöckel, comemorou a conquista
deste título, domingo último, com um grande festival
espor-tivo. Na partida preliminar 9 Clube ,Agua Verde,
da Estrada Nova, foi derrotado pelo esquadrão da IS. D. Aceraí, por 2 tentos a O. A partida de fundo, ----------------.---------.-------------'>--,:,;;...--
reuniu as equipes titulares do S. C. Estrela e C. A.

I d' .

Baependi, uma partidà que agradou realmente. Bom n ustrla
futeból, boa disciplina, assistência numerosa. Jaime
e Nique marcaram pera o Estrela, enquanto que Ha
milton e Horst, assinalaram os tentos do ßeependí.
A fase inicial marcou a vitória parcial do Estrela
por 1 a O. '

Baependi e Estrela nos deram, pois, .ume idéia
do que será o campeonato da divisão Extra de pro
fissionais, que começará em 8 de maio' vindouro.
Não restando dúvidas de que teremos embates renhi
dos e concorrentes a altura. Melhora, pois, finalmente
o futeból da nossa terra.

Esteve presente a esse encontro o Presldeme
da Liga leragueense de Desportos, senhor Eugenio
Vitor Schmöckel, patrono do torneio cujo titulo se

estava comemorando. Antes do prélio Estrela e

Baependi, tivemos a solenidade de entrega da taça
e diploma a que fez luz o S. C. Estrela. Falando na

,

ocasião, o Presidente da Líge, disse da setísfaçêo
com' que presidia aquela solenidade que representava
rnals uma glória para o esporte de Jaraguá do Sul.

,

Por fim, convidou o Presidente da Junta Disciplinar
Desportiva, Osório José Schreiner, pare .que proce
desse a entrega do troféu- ao capitão do Estrela. O
'diploma foi depositado nas mãos do Presidente do
time de Nereu Ramos pelo' senher Lauro Braga,
Presidente da Comissão Técnica da L.J,D. e desta
cada desportista Iaraguaense.

-

Avó, _-Mãe. Filha.
,
Iodas dévein usar

"" a HUID-SEDAliNA !

de Lalçados Gosch Irmãos S/A. Indústrias Reunidas, J a r a g u á S. A.
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da

Indústrias Reunidas Ieragué S. A., pera 'a Assembiéia
Geral Ordinária. a realizar-se no dia 50 de abril de
1960, às nove horas, da manhã, na séde social à
Rua Rodolfo Hufenuessler, 115/901, a fim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço e Contas do Exer
cício de 1959;,

II - Eleição do novo Conselho Fiscal e
III - Ássuntos de Interesse da Sociedade.

NOTA: Achem-se à disposição dos snrs. Acío
nistas os documentos, a que se refere o artigo 99,
do decreto-lei 'Dr. 2.627, de 26 de sesembro de 1940. -

Iereguã do Sul, em 25 de março dê 1960�
Dietrich H. W. Hulenuessler - Diretor Pr'esidente

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL'DE CONVOCAQÃO
Pejo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem à assembléia geral or
dinária a realizar-se no dia 5 (cinco) de Abril, do
corrente ano, às 9 horas na séde social, afim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. Discussão e aprovação do Balanço e

mais documentes referente ao exercício
de 1959;
Eleição do Conselho Fiscal;
Assuntos de Interesse social.

2. -
3. -

WALTER GOSCH - Diretor Comercial
HERTA GOSCH -. Diretora Técnica

(t-:':::::::::::=:::::::::==:::==:::===:::::::=:::=:'===:::=:::=:::�l[J) r. Ge 1Ul1l � � G a s � lln � I!
ii

Jaraguá do Sul, 15 de Março de 1959.

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.

Dr. Waldemiro Mazufechen
4JASA, DE ,SAUDE

Ciru�gião - Delltts�
CLÍNICA - PRÓTESE CIRURGIARua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diatherrnia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico '_ Electro-cauterização

Torneio Início, dia 24 de Abril, no campo - Ráios Inira..vermelhos e azuis.
�
__"'_

, , _,�C. A. Baependí. � �O Campeonato terá início dia 8 de Maio, es, EII1ÊliEi!!iE!illäSllI!!ES5E:_IEEliaaliäiEl!!EEIlEE!iIBlSl! � L A V R A DO R I, �tando já elaborada a tabela que é a seguinte: I � �
TURNO RETURNO -I" O R. J O R N SO, E LT E R

I � O teu trabalho anonimo poucas �
Dia 8/5/60 Dia 29/5/60 '

ii I CIRURGIAo DENT/STFI I � vezes foi reconhecido. Mostre·o Você �
Estrela x Acaraí Acarai x, Estrela iii

CLÍNICA _ OIRURGIA . ,I expondo- o� teus' produtos na 7a• Ex-

IBaepend,i x Seleto Seleto x Baependi

1111 I posição da Associação Rural, no dia
LABORATÓRIO de PRÓTESE I"

d I d "O D" d O I "
Dia 15/5/60 Dia !2/6j60

RAIOS X e;; � maXImo O avra or 18 O O ono, �
Baependi x ,Estrela Estrela x Baependi I � a 24 de Julh� de 1960.

... �
Seleto x' Acaraí Acaraí x Seleto ii. Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 �

d !nform�çoe� e ;etalhes f:dOs�g: �
Dia 22/5/60 Dia 19/6/60 g JARAGUÁ DO SUL _ � a .ssoclaç�? ura, ao

_ �
Acaraí x ßaependi Baep�ndi x ,Acaraí I I J PrefeItura MUDlClpal. '

�
Selelo x Estrela' Estrela x Seleto _ _1-n_I!IiiiIiIiISWlí';'_�1I!EiII1EEI • J ............;,. l

O' Campeonato da Divisão Extra, de
Profissionais de 1960

:i

I! Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGui DO SUL
ii Defronte a Igreja Malriz

\h:::=::==::::::=:::::::::::::��==:-.::::=:==::::=:::::::::::=:::==::.j)
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Deutsche Beilag�·des "Correio do Povo"
Ernte zu retten. - Allein in der Provinz Hunan sind _---••ÍII-------------1111!!!1
sieben Millionen Landarbeiter - alles Mitglieder der
Volkskommunen - im Kampf gegen die Trockenheit
eingesetzt. Dort hat· es seit Oktober des vergangenen
Jahres nicht mehr geregnet.'

,

Teure Schulbuecher
SÃO PAULO - Nachdem regterungssetttg da

fuer gesorgt wurde, dass die Schulgelder fuer die
Mittelschulen nicht allzu grosse Erhoehungen erfuh-
ren, sehen sich die Lernbeflissenen oder deren Ellern

_. h B {und Verantwortliche vor neuen finanzielle Schwierig- Neuer Leder iuer deatsc e oni atius-
.k�iten, da die Schulbueche: um durchschnittlich 50 Gemeinde in Buenos AiresProzent teurer wurden und e,1O Lehrbuch Cr$ 120,00
ein Schulheft Cr$ 60,00 kostet.

'

'ENGERS _ Der aus Engere stammende Pallot-
tlnerpeter Plorlen Mueller ist zum Leadesdirektor für

, deutschsprachige Seelsorge in ArgeDtinien und zum

'geistlichen Leiter der St. Bonifatius Gemeinde deutsch
sprachiger Katholiken in Buenos Aires ernannt worden.

Wie die Pallottiner Missionsgesellschafl mitteilte,
belreut Pater Mueller, der sich bereits seit 1953 in

Argentinien aufhaelt, dort jetzt ueber 45,000 deutsch
sprechende.

�Schiff in Seenot,
SAN FRANCISCO - Der Frachtdampfer "An

gelo Petri" - 21.800 Tonne-n'.._,. lief bei der Einfahrt
nach San Francisco auf ein Riff und befindet sich in
Seenot. Gleich nach Empfang. der ersten SOS-Rufe
starteten Hubschrauber, um die Besatzung zu reffen.
Das Schiff hatte eine Ladung von t O Millionen Liter
Wein an Bord.

Tar,ieferhoehung� und
.ihre Folgen (

SANTOS - Die kuerzlichen Tarifer hoehungen
bei der' SMTC begtunen sich unguenstig auszuwir
ken. Man hoelt sie fuer ueberhoeht, das es sich in
den Regel nur um Kurzstrecken handelt. Santos hat
auf 'diesem Gebiete die hoechsren Tarife im ganzen
Lande. Der Praefekt wird jetzt Rede und Antwort
stehen muessen.

-

"Chauffeure werden hoe
here Preise verlangen

RIO - 'Die Taxichauffeure werden sich, wie
hier verlautere. In den naechsren Tagen

-

an die zu

staendlgen Behoerden wenden, und um eine Erhoe
hung der Taxitarife erzuchen. Wie die Behoerden sich
dazu verhalten werden ist noch nicht zu sagen, doch
die Chauffeure erkleeren, dass sie lauf die Erhcehung
nicht verzichten koennen, da alle Preise wie der Gum
mireifen der Ersatzteile usw., sehr stiegen.

Plaene fuer Hochschule
in Guinea

MeSKAU - Moskau meldet wieder einen Pres
tigeerfolg in Afrika. ôowíetlsche Architekten erhielten
den Auftrag, die Plaene fuer die erste Hochschule in
Guinea zu entwerfen. An diesem neuen afrikanischen
Bildungsinstitut, sollen 30 Lehrstuehle der verschie
densten Fekultaeten eingerichtet werden. Die geplan-Iten Hoersaele koennen insgesamt 2500 Studenten
aufnehmen.

'

In Antwerpen verschwundene
Brasilianerin '

t Todesanzeige
und Danksagung

RIO - Aus Antwerpen wird gemeldet, -dass -----------••1-------

Frau Edith Terezinha da Frota Retende, 33 Jahre alt,
gebuerlig aus Campinas und nach Belgien verzogen
mitsamt ihren beiden Kindern von tO Monaten und
Iuenf Jahren aus ihrer Wohnung in Amsterdam _ver
schwunden ist. Der Ehemann Marcel Morgart, Belgier,
3fr Jahre, War mit seiner Familie erst im Dezember
vorigen Jahres von Brasilien nach Belgien .uebersie-

, deli.' Die belgisehe Polizei sucht nach den verschwun
denen Personen, die, wie man annimmt, Belgien nicht
verlassen haben. Der Ehemanh gab an, dass seine
Frau ·seit. ihrer Ankunft in Belgien stets sehr nieder-

.

, drueckter Stimmung gewesen sei.

Die Erdoelausbeute
RIO' - In der Zeit zwischen 1939 bis zum 31.

Dezember 1959 wurden in ßrestllen 986 Erdeerbrun
nen gebohrt, von denen- insgesamt 616 Brunnen sich

: .als produktiv erwiesen. 581 dieser Brunnen wurden

-I'seit der Gruenàung der "Petrobrás" g'�bohrt. _

_

.
'

Gpossbpand in Florenz
FLORENZ - Durch einen Grossbrand in Flo

renz wurden 40 Familien obdachlos, Die Feuer wehr
veranlaste aus Sicher heitsgruenden noch die Raeq
mung von 160 anderen Wohnhaeusern. Erst nach
stundenlanger' Arbeit konnte das Feuer g e I o e s c h t
werden. Bei den Leescherbetten wurden einige Feuer-
wehrleute verwundet.

'

,�

Wir teilein allen Verwandten, Freun
den und Bekannten mit das es den All
mächtigen gefiel meinen Gatten, unserem
Vater, Bruder und Schwiegervater

Guilherme L. A. Köhler
im alter von 73. [ahren, 4 monate und 18
tagen nach langen und schweren leiden
abzurufen, am 19 ten März, um 6 uhr.

Mittels dieser danken wir allen nach
barn und Freunden die uns halfen und
trösteten in den schweren stunden, und
allen die den lieben Entschlafenen bis am

Grabe geleiteten.
Anschlieslich danken wir Herr Pas

tor Carl Gehring für dessen trostworten
im Hause sowohl wie am Grabe, an Herrn
Dr. Waldemiro 'Mazurechen seiner ärztli
chen bemühungen, an Herr Adolfo Schlös
ser für seine unerschöpflichen bemühun
gen wärend der krankheit, und an Herrn
João Lucio da Costa, seiner Grabersrede
wegen, in der er des verstorbenen per
sonalität und Ansehen erhöhete und lob
te, aJseiner der ältesten bewohner von

Itapocuzinho.
Itapocuzlnho, den 23ten Mär� 1960.

WITWB MARIA SCHMIDT KÖHLBR
ALFRBD KÖHLER UND EHEFRAU
FREDERICO KÖHLER UND EHEFRAU

REINHOLD KÖHLER UND EHBFRAU

BBRTOLDO BARTEL UND EHEFRAU,
und noch 14 enkelkinder

t Todesanzeige
und Danksagung

Allen Verwandten, Freunden und Be
kannten teilen wir h.ierdurch mit dass un

serer lieber Vater und Grossvater

�AR:LOS RISTOW,
im Alter' von 73. Jahren, 3 Monate und 21
Tage, am 13 februar 1960, nach langen und
schweren Leiden in die Ewigkeit abgeru-
fen wurde.

,

Wir .danken Herrn Pastor Walter Ro
senbauer für seine Trosreíchen Worte im
Hause und am Grabe (Friedhof von Rio-da
Luz), sowie Herrn ·Dr. Lotbar Franz, vom
Hospital, Santa

I

Catarina in Blumenau, die
treue Plegerin Da. Walli 'Míllnítz und alle
die uns in die schweren Stunden beigestan
den, die den lieben Verstorbenen, auf sei
nen letzten Gange begleiteten und allen die
mit uns trauern.

In Tiefer trauer die achwergeprüften/
Hínterbítebenen

ARTHUR RISTOW

ROBERTO RISTOW

LINDA RISTOW SEIDEL
-. �,.

RUDOLFO lUSTOW

NACHRUF:

t Todesanzeige' '�nd
Danksagung

��.._ _1!iII!!I@6@fi!@I8(j�@6iiIIE 2IP�

Trockenheit in Ohlna r;nG�������\��;::�uSs;schwere Tage;

DEFnFONTOEÁTp!lEFcITPunAIA_ZJA�AORUA-ADO SUL I-, entschwnnden sind der, Leiden Schmerz und
K K &.; K K-PEKING _:: In den noerdlichen' und nordwestlí- , [Plage;

ehen Provinzen Chinas kaempfen die Bauern verz- du wohnst in einem andem Haus. '

Fotografias em Geral _ Fotocopias de'Documentos _

J h h f Dein Leiden war so lang und schwer, F'l Mt' I F t A Ih A Ó
•

I/"
weifelt gegen eine seit vjelen ahren' nie t me r est- doch so bestimmt von 6õtteshand;

I mes e a erla o o - pare os e cess nos '
-

'gestel_lIe Trockenheit.
_

nun fuehlst du keine Schmerzen mehr, A pedido. atende à domicilio e tambem
Jeder' nur ,erreichbare Tropfen Wasser wird auf bis letzt daheim i�_Vaterland'. em lo-:alidades 'riziDhas' i'die Felde! gebracht um wenigstens einen Teil der (!l1@Bl!BSI!II@Ii9!I@IIl!!I�'__ IE RHB@fi!1iBlGJilI(8!i8€Il!,"��

,
,

, Allen verwandten, Freuden und bekannten
die traurige Nachricht, dass es Gon den Al
mãchtigen, gefallen hat, meine liebe Frau, un
sere gutterMutter, Schwiegermutter, Grossmut-

'

ter und Llrgrossmuner

Mathilde Krutzsch,
am 22 März im alter' von 8t lehren, 8 monate
und 4 tagen nach einen längeren leiden, plötz
lich und unerwartet aus diesen Leben in die
Ewigkeit Abzurufen.

Wir danken auf diesen wege, allen Nach
barn, für freue hilfe, und allen Freuden und
Bekannten sowie den Drs. Orse, Kahmarm und
Kaufmann fuer ihre ärzliche hilfe sowie PIs.
Ghering fuer seine trostreíchen Worte im Hause
und am Grabe, und allen denen die der ver
storbenen das letzte geleit gaben, und Sarg,
und Grab, so reich mit blumen und Kränzen
Schmtlokten.

leragué do Sul, 1960.

Es 'trauen um der verstorbenen Witwer
Adolf Krurzsch, 9 Kinder, 2 Schwiegersohne,
7 Schwiegertöchter, 54 Enkel, 4 Urenkel und
1 Bruder.

Familie VALDO KRUTZSCH

1..----------------...---
LUSTIGE ECKE I
Onkel Vilus hat von der. Juckreiz Ekzflme, Fissuren.

Sauferei einen maechtigen Haedensa (Pomade) be
Kater; mit zerfurchter Stirn ruhigt, schützt, heilt. So
dreht er eine Telefonnum- fortige Wirkung, beque
mer: "Hallo Ist dort .díe me Applikation. Formel

der Haedensa - GesellsFeuerwehr! Ach, bitte, was chaít, Berlin. Zugelassen
raten Sie mir gegen Sedo- bei den deutschen Kran.
rennen!" kenkassen.

Haemorrhoiden

Apotheke "Sobulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
-

"

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des -, IVertrauens und der Dlenstbarkelt, die Sie
am besten zu den geringaten Preisen bedient.

7(epatina )I. S.
'

ela p'enha, que
contem extrato
I(epáfic.o· con-:
t:elitraclo, nor
mtzlitla a'8

J1Jnçôes cio
, Iwaclo•

� � � � � E� �_l
CONTÉM

EXCELENTES
ELEMfoRrOs. rOlfICOª

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

Tonlco 'dos convalescrentes'
Tonico dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães
que Criam, Crianças ra

quíticas,' receberão a to

nificação geral do orga-'
nismo com o

, Dr. Franciscõ Antonio Piccione
m::!eD:m:CO .

Cirurgia Geral de adultos e criança" Clí-
nica Geral' - Partos - Operações -
M.oléstias de Senhoras e Homens.

, Especialis.a I em äoençes äe crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruscbka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS, DE NAZARÉ dás 15 as 18 hs, ,

II C OH. 1[J ]E»A - �A::�nlr� 'CAJlrAH.lI[�A I
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Indústríd de Galçados
QOSCH Irmõos S/A.

/

SERViÇO MILITAR

"Componhl Ido ßlislDmento 'Militar em: 1910"
"

VENDE-SE em Jaraguâ do Sul, uma Tem início hoje (2 de abril) em todo o Brasil
propriedade contendo, casa, ranehos, e 41/2' a grande "Campanha" do ALISTAMENTO PARA'

Senhores Acionistas: morgos 'de terra plaina; o terreno serve O SERVIQO �ILITAR, sob o patrocínio e orien-
Atendendo às determinações estatutárias e para uma indústria, para um bom loteamen- Cação' da Diretoria do Serviço Militar ..

. -

I "

t di t
. to, ou também para, uma boa chácara. ,prescriçoes egais, cumpre a es a Ire orla apre- "JOVEM' , VOC-A JÁ SE 'ALISTOU PARA Osentar-vos os documentos referentes ao exercício Informações na Oficina de bicicletas .c.

encerrado em 31 de Dezembro de 1959; a demons- de Theodoro José Wolf à Av. Marechal SERVIQO MILITAR?"

tração do ativo e passivo, uemonstração dá conta Deodoro da Fonseca - JARAGUÁ DO SUL. I
, • Se você -responder afirmativamente a uma

de "lucros e Perdas" e parecer do Conselho Fiscal. Defronte .0 Bar PULI. pergunta abaixo, poderá dizer: "ESTOU EM DIA

Pel� estudo dêstes documentos, podeis verifi-' :.....------------- �------ COM O SERVIQO MILITAR".
car a situação dêsta sociedade, que se apresenta HC':' �� � � �� ��� ' � :'.�� i:. 1.) Já tenho 17 anos de idade e menos de 20, .,

sólida, sendo o resultado do exercício satisfatório, :::9
"

�.: possuo o Certificado de Alistamento Militar?
permitindo a distribuição de dividendo compensador. g Clfnica de Olhos - Ouvidos - Nariz e GargsQta 2.) Já tenho o Certificado de Reservísta ê

f: DO aa e..... 'If�& a-'11 3.) Já possuo o Certificado de Isenção do
Este, senhores acionistas, o relatório com que f.�::

I sra .. il!1J URI!ii�R 1ft
Serviço Militar?

'908 apresentamos os documentos do exercício -de MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA

1959, que serão submetidos a vossa apreciação na
. A melhor aparelhada em Santa Catarina (Notas n=. 1A-C e 2/C-1-1960)

próxima assembléia ordíaäría. f: Rua Abdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" 1
. Jaraguá do Sul, 9 de Janeiro de 1960; f� - J O I N V I L E - B

WALTBR coseu .. Diretor Comercial ::l'��r·.""'''':��''.'':·.·��".",,,.·'j���·.......·�f1:::·
HBRTA, GOSeH - Diretora Técnica

Relatório da Diretoria

Bom, Negócio

o Pl� • Baço, o Coraça...
Estomeco. oa Pulm6ea, a Pe'.
Produz Dore. no.O..oa. "euma.
I1smo. Cecuetra. Queda d9 Gabe
le Anemia. e AbortG!a,

8cnsulilll o miSlSk:o
e tome o popÚ •ar depur.ti vo I tr::=:::::::::::::::;.:::::::::;=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==::�

:>eçam Catélo- �!�.!!m.?!� I! . Dr, �ui�o, f�rnan�o fi�Gn�r I!
go Ilustrado

i
fit como um 11côr. Aprovado ee- ii Cirurgião Dentista ii
IIlO auxilIai no trabtmento da SI· II I IIleopoldo Seidel FILIS. REUMA'fISMO da mes.. li Clíníca Cirurgia - Prótese - Raios X ii

WALTBR GOSeH - Diretor Comercial I

ma ori".m. pelo O. N S P !i !!
HBR�fA GOSeH - Diretora Técnica Corupa - . . ii ii

--------�-- li Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. liBUGÊNIO .

VITOR seHMöeKBL - Oontador. ,. ii Próximo à Estação Rodoviál'ia. !1reg. C.R.q.S.C. n. 1605 e D.E.C. n. 51.083
_------...;..,-----"'!"'-------::

II .,

I I II A partir do dia 15 de Fevereiro ,ii.

Demonstração da' conta' de "LUCROS:éE O
-

e Harmonios "BOHN" II com clínica Diurna e Noturna'
. liPERDAS" em 31 de Dezembro de 1959 rgao� �:::::::::::::::::::::::::::;::::.":::::::.';:::::::::::::=:::::::::=::::::::::::�=::::::=::::dI.

C RÉ DI T O &ii }ll�
- 9064.648,20

136128,90
320458,40
8617.60

cr$ 9.529.853.10.

, Niie EXigivel
Capital . \ 2 800..000,00
Fundo de Reserva Legal 71.077,90
Fundo de Reserva Especial 234.652,80
Fundo de Deved. Duvidosos 482.474,40.
Fundo de Depreciações ,

·1.0.72.719.60
Exigivel a curto e longo prazo

C/Corren tos, saldo: credor
Titulos a Pagar
Dividendos a Pagar
Contas Garantidas

Contas de Compensação
Caução da Diretoria 20.000,00
Oaução dos Representantes 18000.<l0

Pi\SSIVO

CIRURGIA DO ESTÖMAGO ;

VIA� BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

, I

Dr. fernando ß. �prinumann
Demonstracãc do ., ATIVO E PASSIVO"

em ,31 de Dezembro de 1959
AT I'V O

Imobilizado
Imóveis e' Benfeitorias
Idem C/ Reavaliação,

Estavel
'

'Móveis e Utensilíos
Utensilios Diversos
Máquinas e'Aces!sórios

/

Veículos e Semoventes
-. Participações
Banco Catarinense

Oisponivel
Caixa

" ,

Realizavel II curto e longo prazo
Mercadorias 1.591.317,00
C/ Correntes, saldo devedor 321.539,80
Emqréstimo Lei 1474/51 143.976,00
)
'I'itulos a Receber:

em Carteira 78.646,00
em Oobrança 190. 459,00
em Caução 4.555.639.0.0

Conlas de Compensaçiio
Ações em Caução .

146,317,10
309.107,00
641.253.60
1.100.00

Oonsult6rio - Av. Mal. Deodoro,1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

..

---
----

Frutifei'as e

Ornamentais

ELIXIR 914
a SIRUS ATACA TH8 8 GUAIlS.

4.660.924,70.
Laranjeiras, Pe
cegueíros, Ka-

. klselros, Maci
eiras, Iabotíca
beiras, ele. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferes, Palmei
ras, etc., etc.

(

2,612.755,40
69980.9,50.

.

280.,0.00,0.0 r"'7�-l\i'l
1.462958,90. 5.055,523,80

38,0.00,0.0
9.754.448.50

Jaraguá do Sul, 9 de Janeiro' de 1960..

. Mercadorias
Juros e Descontos
Fundo de Devedores Duvidoseé
Lucros e Perdas

D,ÉDITO

;:::::.:::::::-.::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;,

1(4 Dt. Günther W. Gosch il
ii
u
.. Projétos - Cálculos - Engenh_aria civil em geral
!l - Construções - Fabrica de Artefatos de cimento.

i! Informações na Indústrla de Calçados

:::i,:
Gosch Irmãos S/A. ou com o sr. Hermann

l:.i,.Schütze à Rua Jorge Czerniewicz, 997 (antiga
ii
ii Abdon Batista). . ii
\�!!��::.-.::::=::::::==::::-.::::=::::::::::::=:::::::::=::::::==:.:==-::::==::::::==:::��}

,

I

ENGENHEIRO CIVIL

, .
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c ,o R R E I O O O p O y O Muros e Sindicatos farão
Passeios -,.

,

Aos poucos 08 dias vão oposlçao a favor.
--...:..---------....;..-------------------------- se esgotando em que se /II. _

SÁBADO, 2 OB ABRIL OB. 1960 NO. 2.078 conta a agonia de um de Janlo Ouadros!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� levíano edital da Preíeí-

,_
tura que manda (só aqui ..

,JaAnío Quadros prega a compressao
e em Brasília] construir Os, dirigentes sindi-
muros e ,pas.seios .em cais marítimos, estiva-

•
,

'

I des � f g
,

r· a treze ruas, simultâne_!l- dores e portuários quenas' espe.,asere orma a ra 1 mente. Para a conclu�ao não participam das cor-,

'

'" dessa fabulosa e úníca '

.

R bíd �- ,'" f -,' 1- f- ,

r - obra pública nos quasi rentes comunistas, e pe-c:c: ece I a a yassoura" areI a Impeza» - a Irma em comlclo cinco anos' de triste go- legos vão criar a Frente
CUlABÁ - Compacta como escravo, declaran- mando-o de grande ado dros falou o sr. Leandro v�rno, faltam � mês e 16 de Oposição Sindical, de

"multidão compareceu à río-se favoravel, a uma ministrador e que dese- Maciel. O ex-governador dIa�. N�nhu�a pedra de caráter político.
Praça da República des- reforma agrária "justa e [ava que o seu nome de Sergipe foi muito ova- meio f10 !OI. ass�mt�da, ,

'

ta capital para .ouvlr 08 cristã". o candidato opo- tambem fosse sufragado clonado- durante a, sua em decorrenCl� do edlt�1. Um dos objetivos da
srs, ,J â ii. i o Q'\}adros e sielónista abordou ainda nas eleições de 3 de oração que se iniciou Muros e passeios, muíto "Frente" é dar cobertu-
Leandro Maciel, candí- o problema da educação, outubro. com uma exortação ao menos. Vamos aguardar. ra às candidaturas de
datos á preeldêncía e dizendo que ela "é atual- sr. Jânio Quadros e que C! povo está na especta·. Oposição na sucessão,
vlce-presídencía da. Re- mente um privilégio dos LEANDRO foi concluida com pala-

tIva. presidencial, sendo que
, püblíca. Naqa menos do ricos". Antes de finalizar, OVACIONADO

'

. os organizadores' do
que onze discursos foram fez o elogio do seu com-

vras realmente eI?oÍl�as, Con tabíltsta movimento já decidiram
pronunciados, destaean- panheiro de chapa, sr. Antecedendo ao dís- recebendo entusíástieus dar apoio à candidatura,
do-sé Q que foi proferi- L ea nd r o Maciel, cha- curso do .sr. Jânio Qua. aplausos �a multidão. Jânio Quadros à Presí-
.uo pelo ex-governador

' MOÇO ou MOÇA dêncía da. República.
de São Paulo. f? sr. Jânio para serviços escrita

O movimento temOuadrqe t�rmlDou' sua

C
-

d "P I- t" Servl-"o Agravam,-se as
a. tarde

também outro objetivo:longa oraça� (cerca �e na a a o In er - '1
n e c e 8 s i t a- s e disputar nos meios sin-quarenta mInU�OS), alu: '. relacões entre os on, MAQUINAS FABAC dicais de marítimos,mando eategnríóamente :

d P I'
,-

I t t d 1
Y

portuários e estivadores,
- "Vou.para o Gover- e o ICla n eres a ua dois países a supremacia da politicano. !l-ect:bIda a �assoura, sindical, que no momen-

Iareí a llmpeza . FPOLIS. - Como se ram as autoridades poli- HAVANA _ Tôdas as to está sob contrôle de
DISCURSO DE JÂNIO recorda, reuniram-se no cíaís do pais, o Gover- milícias operárias rece- comunistas e pelegos.

�io de Jan�i�o. as auto- na�or Heriberto Huelse beram ordens para com. Por outro lado, tendo
Começou o sr. Jânio ridade� polICIaIS de todo assinou, na p.asta da Se-

parecerem ao Acampa- como certa a eleição de
Quadros seu longo dís- o Brasll, para es�udo de �ur�nça Pública, decreto mento Militar La Líber- Jânio Quadros, a "Frente
curso condenando' a po- ass u nt o s r�laclOn8do.s tnstítuíndõ no Estado de tad, situado nos subur- Sindical de Oposição"
lítica adotada pelo go- com tem�� que lhes dí- Santa Catarina, o Servi- bíos, nos dois próximos vísa também defender
verno Federal no campo ze� respeito e �p�es�n- ço de Policia Interesta- domingos. "para exerci junto ao sucessor do
da emissão de pB:pel-1 t�çao de provídênclas dual, organismo subordi- cios intensivos". A im- senhör Juscelino Kubit-
moeda, .declarando aínda VIsando um melh�r �p�- nado àquela pastá e que prensa e o rádio cuba- scheck as reivindicações
que "aí d� esposa que r*:lhame�t? .das ínstítuí- terá a dirigi-lo uma au- nos, controlados pelo da classe.

gast�r mais �,o que o çoes pollcíaís.
, toridade policial desíg- governo, desatacaram ADESÃOmarido ga�ha! salíen- Em consequeneía dos nada pelo Ohefe do Go· uma campanha sem pre- PR'Sa-O DE V'ENTREtando que o pIOr é gas· resultados a que chega- vêrno estadual. cedentes contra os Esta- I Pretendem ainda os

tar mal, gastar com luxo
, dos Unidos, com o que ESlÖMßGO. FiGlUlO {INTESTINOS organizadores do movi-

'e gastar com o que é r=:::::::::::::::::::::=::::-'::::=--=:::::::::::::::::::::::::::==:::::::::=::::::::� as relações, diplomáticas' mento conseguir a ade-
desnecessário". Dis s e II O O' Ia do' Be nard ,0no ii entre os dois paises e�. são de sindicatos de
que a primeira provi- :: r. r n r !! tremecem no nivel malS Proporcionam bem�estar gerat outras categorias pro-l!

'

I!

dencia, ,referindo-se ain- !! !l baixo a que chegaram. facilitam a digest�o. descoo- fissionais e abrir comitês
da á inflação, seria a de ii Cirurgião�Dentista ii Caminhões com alto- gestionam o fígado, regulari- em todos os Estados do

or�anizar a casa e pos- ii Raios X - Infra Vermelho - Ultra Violeta li falantes e alto - falantes zam as funções do �-! Brasil.
'

terlOrmente voltar-se pa- l! _ Pró te s e - Clínica - C i r u r g i a _ li instalados nos edificios A instalação da "Fren·
.ra a produção agrope- li ii públicos combinaram du I

te" será dentro de bre.:
cuária. O sr. Jânio Qua· li li rante o dia música mar- ves dias. DO Largo Santo
dros afirmou ainda que!1 H o r á r i o: na cidade todos os dias (menos !i cial co�. violentos ata- Cristo, na Saúde.

'

-

á
.

I'" segunda - feira)nao ser possIve_ mcre- ii' / Das 7 às 12 e das 14 às 19 horas ii ques co tra 08 E,stados
mentar a produçao agro· =1 li Unidos. r=::::'�=:::=:::'='::::=::':"'-:-'::::=:::::::::=�:::;;;:;:::::::::::::::::-':;:'�
pecuária com o traba- 11 Av. �al. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) H li .a ....e.. ""s e R U II·· IIlhador sendo t r a t a d o -:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::-.::::::::::::=::::::::::::::::::=::::=::::::$-' II i!

.
, A' °1° d

II
Á

ii

r
�r-"'''''' , e , I '_'

.

�. 'i E:�:��ri: ii M.d�::�n:: .D�.r:u:aria, li
I Jl))ro MllUlrfili� lBatrre[� �e Azcve�o I PRECISÁ-SE com II!II Simbolo ,de Honestidade i.ii.
I I urgência no Escritório :. Confiança e Presteza

I!

I ···�IG... II I �:���:�:__�==�::����� :��:��=�
" da F�::C=S�:���� ;�:�ab;:�d:� ���:irM::::haE�1 ��ntO��:� . IIII ---IR-at�iõ i-iriffüai----j[))e�iáiria----��ll

mantêm estreIto mtercam 10 lU IClarlO com os scri orIOS
. - II

.

, li
de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA 'LUZ,

II
ii D p. Osny Cuba s D'Aquin o !I,

com séde em JoiIiville e São Francisco do-Sul; está em II I

UIRUBGIA.O DENTISTA f
condi<;ões de, também, l!ceitar causas para aquelas CO". II CORsullório: Rua Marechal Floriano, 54 (Defronte a Oonfeitaria Harnack) li

I

maiores onus para seus constitu,intes. !i H
I marcas, sem

!! .JARAGUÁ 00 SUL (Telef. 220� ii
iji"" i;__i :. _" �.:::U�I!!Ei. �::===:=--====:::!::=============:::========::;::====::J,:

ANO XL JARAOOÁ

..

Exijam, 'O Sabão' (Ihre. Begtstralla)

,Virg�m Espec'ialidade
ata CKAe WEIlEt

J

K,NJI])[J§I1Rll!l .. JO!IDlville-
o ideal para Qozinha, lavandéria e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

COITRA CaSPA,
QUEDA DOS ca·

eELOs. f DEMAIS

tUCeou DO'�

COURO CABELUDO.
TONICO CAPILAR

POR EXCElEI'iCIA

•

I
"

•

�================a�
PARA FERIDAS, !

E C Z E M' AS,
I N F L A'M A çÖ ES,
COCE'IRA'S,
F'R I E I R A 5,
ES P I N HA 5, ETC.

c..r<..f,ÄO VIRCt'At,JI"' ** - �
-ti •• '

'

EspEcmtJDAQ,E'

, I

MI

i' '

•

I

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


