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PORTO .ALEGRE
".Jânio Quadros é o úni
co homem no Brasil de

.
.

. hoje capaz de eleger-se

·,M·unl·CI·p·ai A ANEDOTA DO BESOUROlf::�de;��ti��nt��eO.�i��governa desde o tempo
- da ditadura" - disse o

En t r e os diversos de, toda a vez com con- eminência de novo perl- Fiél à sua linha de tismo pessedísta. Quem marechal Juarez Távora
assuntos abordados na sequências funestas, no- go, é que o legislador infra humano, de que não ouviu os eruditos do que veio participar d�
Sessão da última segun- ta�mente .por situar-se [araguaense extendeu.o não pode separar-se, o program� do PSD a convenção nacional do
da feira, adquire relêvo muito próximo da zona seu clamor aos demals besouro com a sua vo- consertar português. E PDC.
a atitude do vereador urbana, p�o!ocando da- vereado�es, afim de que zínha de flauta contou, êles, logo e� .seguída Para o marechal "Jâ
udenista, sr.JoséNarloch, nos m.aterJaIS de monta as,autortdades responsä- desta vez, uma a�edota tocal!l a muslqUl!lba d.o nio Quadros será o úní
denunciando da tríbuna e vítimas a lamen�ar. V�lS tomem as provídên. de enternecer orrança. candldato"pe6se��sta, ri- co capaz de alterar com.
da Câmara a estocagem Ainda e�tá bem VIVO eras que pa�a o .caso Até nós, acham?s graça �ando "LOTT com pletamente as normas

d� pólvora em noesa entre os jaraguaenses, o couber, quer ínvestígan- das passagens pltoresc�s. FORTE . _É o cúmulo. político _ administrativas,
cídade, na mesma, 10Cal'j quadro dantesco des dez do o alcance e mo�tante e das aventuras da COI- A m�lDeira ves�a de conceitos econômicos-fi-
que em 1957 enl.utou atau,des que o povo, em da polvora depositada, tada da borboleta. desco.rtlDar as COIsas é nanceiros e os postula-
um� �ezen� de humildes lágr�ma�, carregou ao quer cOIblD�O �busos O que, no enta�to, nos n?tórI� no beso�ro. Ima- dos sociais defendidos
famillas Jar�guaenses. �emlt�rlO local. Conta�8e, que só poderão VIr paEa c�amou a atença? não glI;tem que até lá desco- até agora pelo sistema
Segundo d�nunclas �ev!ldas ínclusíve, q�e mUl�os que a população nao fOI a a�edota em SI, mas bríu �ma nova ,b�ssa em originado na ditadura".
ao conhecido edíl jara- corpos, pela dilaceração, viva sobressaltada. a maneira com que usam matéría de cumprimento. .

\

guaense, estariam sendo foram sepultados em o fundo. musícal para Segunda-feira ú I ti m a � Acredito n.uma so-

uzados OB depósitos da diferentes caixões, tal a A unanimidade dos contar a historieta. Ima- quando voltava do "go- lução democrática pa�a
antiga fábrica de pólvo- dificuldade de identifi- vereadores da Câmara ginem os distintos leito- Iezínho" encontrou-se o problema sucess�rlo
ra no armazenamento cação e ha quem afirme aprovou requerimento res que para contar se- com o nosso diretor e. porq_ue aSSIm o deseJal!l
do perigoso material, que um corpo nem sí- do vereador José Nar- melhante história, usa- na passagem saudou-o as forças que no Bra�11
procedente de outras quer chegou a ser se- loch, no sentido de se ram parcialmente o hino com a seguinte expres- que.rem mudar, se nao

fábricas, de Ióra do pultado, pulverizado que oficiar ao sr. Cap Manoel da proclamação da Re- são: "Seu filho de uma r�dICal pelo menos par
Estado.. ficou com os impactos Lopes que, na qualidade pública e parcialmente (CENSURADO)". A bôa claln;tente, .nos rumo� da

Recorda-se que não é da tremenda explosão. de Iísoalízador do Servi- o hino da bandeira. Logo educação do nosso dire- política, da �conom�a e

a primeira vez que a Atendendo aos justos j ço do Material Bélico da se vê que frequentaram tor não permitiu que' se no campoh socJlal
- disse

fábrica de pólvora explo- reclamos do povo, pela Oll. Regiãb Militar na pouca escola, para não respondesse à altura, o marec al uarez .Tá-
localidade, por certo dístínguír o sentimento porque, em se tratando vo�a!_que tem a seguinte

----------------.,----- informará ao Legislativo hilariante do patriótico. de infra humano, o geito OPIDl?;O sobre o "dem�-

l__....__....__.......,......,..,
__...,......,..,- - - -

.._................,_,t
sôbre a extensão da Aliás, díga-je de pas- mesmo é perdoar o bes- crata �arechal Henri-

i A P
,

denúncia e com o que, sagem, que lamentável- tunto entupido. Será que que Lott.

acreditamos, voltará o mente acontecem essas o "homem" não se en- "Respondo com o ve-

a S C O a � sossego da pacata popu- irresponsabilidades em xerga? Quem tem telha- lho refrão popular: "que.
� lação desta cidade. outros setores do fana- do de vidro não joga res conhecer o vilão,

� I', pedra na casa do vizinho. entrega-lhe o bastão".
Festeja-se amanhã uma das maiores

.

datas Cristãs que é Sem dúvida a Päscca. _

� Foi nesta época que Cristo suou san-

.

�JURACI· querem e'
.

-

� , gue, no Horto das Oliveiras, foi coroado de �
.

•
•

S I'� espinhos, e finalmente oruciIicado para re- � enfjraquecer Ja"nIeo. er.ve.Dd emissão dos pecados dos homens na terra. �

"':1'
Reina imensa alegria nos lares cristãos

com a 'esta da Páscoa, os filhos esperam � -

1
e :malS o

. ansiosos a chegada do coelhinho que vem f com' ape os a mIm
,� presenteá-lQs; lev�Ll.tam·se bem cedinho pa- � O Senado aprovou, em I gislativos, o que criària.

� ra inv.estigarem ninhos feitos na ve�pera e � SALVADOR _ O governador Juraoi Ma- regi.me dê u�gência es- uma situaç�<? insustentavel

I
experimentam os lindos chocolates e doces.

� galães tornou a assegurar que a sua candida- pecla!, o prtlleto de re· para o Erarlo.
MaIos primeiros raios solares vem _'

d UDN I do soluça0, elaborado pela '

ofuscando o novo dia, lá vai a Qriançada turn morreu na con,ve.nçao � , reve an Mesa Diretora, dispondo Coube ao sr. Heribaldo
�. com seus lindos prêmios de baixo do braço f tar:nbé� q�e, nos ultunos dlas, a�ora que. s� sôbre 8 situação dos Vieira defender as reivin

� e móstrar aos vizinhos e conhecidos a gran· � val extmgumdo o prazo para a desmcompatlbl· funcionários da que la dicações do funcionalislr.o,

I
de dádiva que lhes foi presenteada pelo lização, tem sido procurado por inúmeros poli- Casa

..

do Congresso �m justificando-as em face
coelhinbo. B lOS d C das condições de vida em

Nos pátios da igreJ'a reina imensa ale- tioos e outras pessoas para que re-examine a raSIla. ena or ala-
Rrasl·II'a.

I
. -

f d bl ' . do de Castro, que é tam- �

gria, os' �ais ricos comerciantes trocam sua poslçao em ace o pro ema sucessono. bém general do Exérci-
abraços com os mais simples operários e eIQ

"Tenho sido de fato mostrar coerências nas to,
. es�antado com a

� ����ni�s�e�a�s�o�ande data cristã - o �
procurado por vários linhas da ação políticll. prodlgal�da?e, das vanta·

�i Devemos lembrar·nos de Cristo conti· �
elementos políticos e ci- que escôlho. Desde a g�ns atribUldas aos ser-

. nusdamente', pois Deus Todo Podero,so em I terminação dos trabalhos vldores do �enado, co·

dadãos de atividades pri- d
-

d' t mentou na trIbuna'
sua infinita bondade e misericórdia, há de

I
vadas, que me concitam

a convençao u eDIS a .

� nos conceder um coração forte e braços a re _ examinar nestes
venho declarando, com

� vigorosos para bater-nos se for preciso em derradeiros dias de de-
certa monotonia, mas «Um servente do Sena,

I
sua doutrina, essa luz que ilumina todo o

I
. . . com muita clareza, que do vai ganhar mais do
slDcompatIbllização a .

h d'd t d' que um major do Exército
Uni.verso, é Guia da Salvaçãode para que

. possível eventualidade ��� �eC�i!ti� u�ao �� em Brasilia» O que afinal

I
aSSIm possamos sempre e ca a vez com

I
de retornar o meu nome d'

,

mais f.ervor' comemorar as grand�s datas em que fui derrotado' e contas é um exagero: ----------
à condição de candidato I d b soma'da· t d t

cristãs, como a de amanhã que assinala a . A . pe a vonta e so erana e li o as as van a-

I passagem, dö Domingo da Pásc.oa... ,.1'1
à presidenCIa da Repú· respeitável dOB meus va· gens, se o major for para
bl!'ca. Não sol!- homem lorosos companheiros de I a, �?va Capital, ganhando

�_.._..._.._... ...........-...� .........-.- teImoso, mas timbro em partido. v-�z por outra, dJanas fora da sede, na

�--���-----�------------�-�--�----jminhaIPo�çãO é desfi- confurmidad� d� re�n�

Fr<gU"O CO
.

0'0
.

1'-0
.

ii mil,-or Fc-Iru fa�a��eP:�spa���j::s�� �:��eA�uFr�es����Clal,q�eaC:; tár%� mdo:a�r���s :u�o:r��
L r:-.Ir: _ L.I .. campanha do sr. JâDIO o . dobro - que alguns Jaraguá do Sul têm ainda

I
.

mi' ,.;.
.

d n
' -

di'
Quadros, inclusive atri- continuos do Senado. Mas um mês e dois dias para

Ufil O illßiI· ii mnrtßil·· O U buindo·me unia_ duplici· os :funcionários obti�eram a conclusão de muros e

r:. L - r: Lo dade que eu nao tenho; mais do
�
que o �enclmen- passeios. O Editai não foi

e pelos que desejam res- to em dobro: vao contar pelo sr. Prefeito revogado,
Com seus 54 pavimen-j importância; a mais lin;j de uma grande quanti- surja a minba candida- dobrado o� dois primeiros o que vale dizer que per

�os e 75 mil m2 de área da vista do Rio de Ja- de de vigas de aço for· tura, porque estimam anos, para efeiro de apo- siste o intuito de com o

construída, o Edifício n8iro.· necidas pela Qompanhiä minha atividade de ho- sentadoria; terã{) preferên- mesmo usar do jogo do
"Avenida Central" é a Sider4rgica Nacional. . mem publico, ou para �ié.! . P?�a financiam.e�to faz e. não 'faz, multando e

maior estrutura metáli- O "Ävenida Central'" enfraquecer o candidato Imoblhartos; educandarlos deixando de multar, de
ca já levantada em tôda está sendo construído Com capacidade de que recebeu o apôio da gratuitos para os filhos; acôrdo com as conveniên.
a América do Sul. Loca- em tempo récorde e, até abrigar mais de quinze UDN. Essas interpreta- internação em hospitais e cias que a oportunidade
lizada no quarteirão da fim do ano, ·será entre· mil pessoas, o edifício ções e especulações cor. a metade dos alugueis ditar. Medida acertada se-

antiga Galeria Cruzeiro, gue ao públlco. Em sua 'terá, além de três res- rem por conta de seus pago pelo governo. ria a do Prefeito, em pú-
o edifício, quando pron- cQnstrução foram empre· taurantes, cêrca de �il autores. Agrade ou de- blico e razo, revogar a

to, será um dos pontos gadas 685 estacas metá-.e duzentas unidades pa- sagrade a quem quer O sr. Coi�ra
. Bueno exigência, mostrando que

de maior atração do Rio, licns cravadas a vinte e ra lojas; localizadas nos que seja, minha atitude dis'se estar informado de realmente é 'amigo dos
uma vez. que c!lntará dois metros de profun- andares iniciais e aces- é aquela que eu mesmo que elen:tentos' das Forças mora(iores da zona urba
com restaurante's, um didade, 1.470 metros cú - síveis por intermédio de anunciei e defendo, sem ,Armadas cogitam de re'i- na: Uma' espécie de. pre
grande centro comercial bicos de concreto arma- escadas rolantes auto- jactância mas com fir- vindIcar a. sua equipara- sente dã Páscoa. Vamos
e, O' que é de grande do nas fundações, rdém mátic8s. tneza", Çãà aos, funcionários le- aguardar.

\

Câmara

-x-

vaiganhar
•

que :maJor

Também foi aprovado
o projeto de - resolução
que dispõe. o destino do
Palacio Monroe, que fica
rá ainda dois anos sob a

administração do Senado,
que ali manterá um Ser
viço de Informações. Pes
quisas e Audiênciàs.

Muros··e
Passeios

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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"COßßllO 00 POUO;' 1--iOfliil�1
(fundação: IMur tnou« - 1919) I . ,l,-'

��� �!,----Emprêsa Jornalística ,\ "Correio do Povo" Ltda.

o-t-'--....-------1- 1960 -

'

Aniversá.rios
Diretor: '

, Eugênio Vitor Schmõckel

E' com pezar que
noticiamos a saída da
Soe. Gráfica Avenida
.Ltda. do sr. Rudi Bur
chardt, compositor da
quela emprêsa e que
emprestou dura n te
longo tempo a sua

valiosa colaboração
no "Correio do Povo",
dos quaís se desliga
com esta última edi
ção, para dedicar-se
a atividades na vizi
nha cidade de Join
vílle.
"Correio do Povo"

sempre teve no sr.
Ru d i Burchardt um

profissional competen
te, desempenhando
com brilho as tarefas
que lhe foram confia:'
das. Graças à sua com
penetração, o 'nosso

jornal tem a ieição de
semanário cuidadoso,
que se deve à equipe
de gráficos, sempre
solicifos e dispostos 8

melhorar o único jor
nal desta cidade.
Sendo desejo do nos

so colaborador trans
'ferir-se para cidade
maior, não podemos
impedir a sua perma
nência ; contudo, de
vemos ressaltar que o

fazemos constrangi
dos, de vez que a sua

habilidade faltará den:
tro do corpo de com

positores e impresso
res' da Soco Gráfica
Avenida.

i1:::::::::::::::::::::::::::�':::::::::;:::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::=.:::::::::::::.� Ao sr. R u d i Bur-
a •• chardt os nossos sin-

I! Dr. �llia� r�rnanuo ri��n�r!! �:��: �O���g�:s:�l��;
ii "ii suas novas atividades.
li ' Cirurgião 'Dentista,

'

'I! '------ --!
I. ..

li II
:: Clinica - Cirurgia -,- P...rótese - RaioS X II __

'

__

'

_

II Consultório: lIua Ar'ur Mü·ner. O·. 142. ·11
ii Próximo à ,J:!stação Rodo,viária, li
!i' A

.

d d 5 d F' li
ij partIr o ia 1 e everelro' ii

II com clínica Diurna e Noturna !l
":::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::-::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::i/ ...;

Orgio de maior penetraçio
no Interior do nordéste i

catarinense.

"

Cobrança:
Bruno Henn

Impressão:
Soco Gráfica Avenida Ltda.

Impressor: '

Odilon Motta
I Composição:
I'Idemar Grimm'

Rud/bert Burchardt
I'Intonio Molheiras

o

ASSINATURA:
Anual. • Cr$ 190,00
Semestral. • • Cr$ 100,00

ANÚNCIOS':

I
' Mediante contrato e a

tabela em vigör
I ,

-

BNDEREÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

AOÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca
Iidades do Municipio. 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.

Registro CiVill�rr
o

AI
'

AI
Aurea Müller Grubba, Oficial \LOm1Ul1Illll \lli21. \llie
do 'Registro Civil do

'

Io,. Distrito da Comarca Ja- A
'

· -

d C íd draguá do Sul, Estado de S reunloes e umunl a e
DIA' 19: Santa Catarina, Brasil. O principal objetivo da Extensão Rural é o
- o sr, Luiz da Silva, faz saber que c��parece- aumento da produção da propriedade rural (terra) eresid. em Massaranduba. ram no cartón? .ex1bmdo o� a melhoria das condições de vida na família. Procu-

M ANOS AMANHA*'I
- o sr, Rudolfo Reck, dO,cumentos' eX1��dos pela lei, rendo cumprir o obletlvo acima, a Extensão Rural,FAZE • residente em Irapocuzlnho. f d h bita rm e se ,a 11 arem - para tem antes de tudo, um caracter essencialmente edu-

- o sr. Carlos Hafer- DIA 20: '

'

casar-se: cativo procurando levar não só os conhecimentos
mann Netto.

,_ o sr. Alfredo Keiser. técnicos pera o agricultor, como também uma orten-
_ o sr. João Renaro - a menina. Marilia, Edital n. 4.806, de 6/4/60. ração sôbre Economia Doméstica às famílias dêsses

Angelo, nesta cidade. filha do sr. Henrique Ha-
I Weldemer Deren e agricultores. Quando raís conhecimentos e orientação

_ a sra. Rosalia. De- 'Ierrnann, nesta cidade. Marie W,achholz são dados, os extenstonterâs (o agrônomo e a ex-

h' F di
� d tensionista doméstica) têm o cuidado de motivar amarc I o I, esposa. O' DIA 21: Ele, brasileiro, solteiro, família rural, ínteresaarído-a para o trabalho e, bemAndré Fodi, residente nes-

- a sra. Ecy Mascare-
id d lavrador, domiciliado e assim, a tôda a Comunidade Rural (Agrícola) - Sur-ta CI a e. nhas, espõsa do sr. Hera- residente neste distrito, em ge daí, a preocupação do Serviço de Extensão em

DIA 18: elides de Almeida, resí- Ribeirão Molha, filho de obter a cooperação, dentro da Comunidade, de todosdente em Lapa, - Estado Carlos baren' e de Maria quantos tenham algum; coisa a ser levado aos agri-do Paraná. Seurner Deren. cultores. Fiel a êsse princípio que constitue por as-
- o sr. Erich Schmidt, sim dizer "a espinha dorsal" do seu trabalho educa-

industrial em Estr, Nova. Ela, brasileira, solteira, tivo, a ACARESC, sendo um Serviço de Extensão,
DIA 22: doméstica, domiciliada e dentro do seu Campo de ação está procurando ínre-
.r: o menino Claus Aril- residente nesre distrito, em ressar às comunidades JJO seu trabalho. Em Jaraguá
do, filho do sr. Aristides Ribeirão Molha, filha de do Sul, cujo Escritório Local foi instalado precisa
Gonçalves, diretor do Gru- Roberto Wacbholz e de mente há 8 mêses a ACARESC realizará pela prí
po Escolar de Araquart. Bertha Wachholz. meira vez, as chamadas "Reuniões de Comunidade".

Os Exrenaíonlstas, além das inúmeras atividades
Edital n. 4.807, de 1,1/4/60. desenvolvidas em Agricultura e Economia Doméstica,

visitaram mais de uma centena de propriedades I?u-
,

rais em várias localidades do municipio, preenchendo
as "Fichas do AgricuIror" e as "Fichas do Lar".
Para muitas famílias, tais fichas se constituírem em

verdadeiro "espantalho" chegando mesmo muitas
delas a nãol permitirem a visita dos Extenslcnleres.
No entretanto, as ,fichas preenchidas com a presença
do lavrador e da sua família, é que forneceram aos

Exteneíonlstes, os dados para o estudo da área onde
se desenvolverá daqui pare a frente, o trabalho da
ACARESC em Jaraguá do Sul. Nas reuniões de
Comunidades que serão realizadas, tais dados serão
mostrados aos agricultores e às suas famílias e êles
ficarão surprêsos ao verificarem a sua importância
no preparo do Programa que os exreusicnistas farão

Edital n. 4.808, de 11/4/60. para o novo ano agrícola de 1960/1961, a iniciar-se
alo. de . Junho próximo. Nas Reuniões de Comuni
dades, os dados serão apresentados e discutidos
pelos lavradores. Muitos. dêles são verdadeiros
"problemas", cuja solução se constitue num desafio
aos próprios agricultores, aos extenslonistas e às
autoridades. Em busca dessa solução, os agriculto
res, nessas reuniões de Comunidade, nomearão os

seus representantes (um agricultor e uma espõsa de
agricultor) que na reunião do "Comité Municipal
de Extensão", que deverá, reunir-se em maio, em

Iaragué do Sul, apresentarão os problemas da sua

Comunidade.
Voltaremos a falar em nosso próximo artigo,

sôbre o "Comité Municipal de Extensão".

At::ABESC
SERViÇO DE EXTENSÃO RURAL
ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ. DO SUL

- o sr. Adão' Maba.
- éJ sra. Wanda, espõ

sa do sr. Guilherme Moel
ler, nesta cidade.
- o sr. Caetano. Ribeiro.
- o sr. Paschalino Ri-

beiro, residente em ltapo
cuzínho.

Ru�i Burchar�tJaraguaense!
, Ouemdä 80S pobres,
empresta a DEUS.

I Seja também sócio Ida AJAN, e procure
encaminhar á mesma,
todo pedinte que en

contrar em busca de
caridade pública.

..

SER'VICO MILITAR
,0

"COmtBUÜg do ßlistamento Militar em 19�O"
�'Jovem, você já
pata o Serviço

se alistou
Militar?"

Há interesse em que todos divulguem a Lei
, do Serviço Militar.

Um grande auxilio poderá ser prestado a êsse
Serviço, se os Estabelecimento.s de ensino, públicos
e partieulares fiz'erem referências elucidativas a êle.

Basta dizer que:
Todos os .brasileiros são obrigados a prestar

a Pátria, na for�a da Lei, o tributo do Ser9iço
Militar� segundo suas habilitações e condições de
capacidade. (Art. 25 da Lei do 'Ser9iço. Militar).
Todo brasileiro alistado, ou não., deverá conside
rar-se. convocado para o Serviço Militar no ano
civil em que completar dezQito anos de idade inde
pendente de Avisos ou' Notificações, (Art. 34 da
Lei do Ser-viço Militar). '

Tode brasileiro alistado ou reser-vista, que
mudar de domicílio, deverá comunicar dentro de
30 (trinta) dias, pessoalmente; ou po.r "scrito, à OR
(Art. 113 da Lei do Serv,iço ,Militar) ..

Os convocados que possuam documentos mili
tares" devem ter o máximo cuidado para não o

perder, estarão contribuindo dêsse modo para efi
ciência de sua Circunscrição de Recrutamento, e

para o. seu próprio bem., 'I

•

"Correio do Povo"

um jorl1a1 a

serviço do povo

Rolf Kanzler e

Loni Zils

•

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e

residente em Joinville, fi
lho de Willy Kanzler e de
Olga Kanzler.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, tí
lha de Hugo Zils e de
Ana Hasse Zils.

Frederico Kunrze e

Vanilda Isaura ôabíno

Ble, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito, à
Estrada Vila Nova, filho
de Germano F r e d e r i c o
Kuntze e de Frida Wals
KUOIze.

Ela, brasileira, solteira,
Industriérle, domicllleda e

residente neste distrito, à
Estrada Vila Nova, filha
de Do.rval João Sabino e
de Isaura, da Silva Sabino.

Edital n. 4.809, de 11/4/60.
Martin Ro.sniak e

Etelca Lennert

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito, em
Garibaldi, filho de João
Rosniak e de V j t o r i a
Rosniak..

Ela, bra,sileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

resid,ente neste distrito, em
Garibaldi, filha de JOSé
Lennert e de Maria Wei·
ler Lennert.

rMA.GROS...'.
� ,�

,� FRACOS ,��

tiNAOIOl�
t indicado

nos caaos de
, fraqueza, pali�
dez, magreza •
fastio.
Em lIua fór

mula en\rllUl
VanadAto cl e

sódio, Licitina. Glicerof08fatoio
'Pepsina, noz dI> Cola, etc. do
ação pronta e eficaz nos CSOO8

de fraqueza e neurastenias, Vana
�öl ê indicado para homens. mu
.lberes e orianças. sendo sua fóto
,mula liceuciada pela, Saúdo 'Pu-
blica.

"

E para que chegue ao co·

nhecimento de todos, ma�dei
passar o presente edital que.
será publicado' pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dm ante I 'i dias. Si
alguem soub�r de algum im
pedimento acuse-o para os

[ins legah.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

GOVÊRNO e. POVO precisam VÊR e SENTIR a tua
capacidade realizadora, o teu sacrifício, em benefício
da 'coletividade., Exponlla teus produtos. Êles são o

- diploma dO' teu esforço.
\

A 7a. Exposição da, Associação, Rur��, ajudará em fazer·te conhecido junto' dos teus governantes.,

ÊLES PRECISAM, AJUDAR VOCÊ
I

·tlOllono!
,
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"Dia 18 (Segunda-feira) BOTAFOGO X AaARA)
,

,

.

'.

"

em Barra do Rio Cêrro !I /

, ,

•

.iE!!i_l�lI!!iiIai!S!!lE!i!r!!!!!i!i!!!iIn!!!iEJ!--=r:m;;;;;=r.=m=a�i-i'=b......d!E!EEU;;a:tI!!!!!!!f!

I ESPORTES •• Por HOFE SAlDE I I]])ro' M1lllrm@ Jaarrdo �e .A\?leVe�O I
Nova !ilória do Bae�endi I II ••••G... II I

sobre o Acaral I·'· Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro _1.,_da Fonseca n". 122, para melhor servir seus clientes;Em .partída amistosa me para o próximo cer- E', aliás o que estava

I Ipreliaram domingo últi- tame da divisão Extra. faltando. mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios
mo, no gramado. da Rua No Baependí a recuo O Baependí formou. de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, mDr: A�don Batls�a, os peração técnica já é um

com: Samir, Piazera e iii com séde em Joínville e São Francisco do Bai; está em IdOIS tlmes da cídade : fato. Parece-nos que o Schüncke; Taranto, Ame. PIBaependí e Acaraí, preparo físico, deixá" rícano e Zico; (pela es- I condições de, também, aceitar causas para aquelas Co-
A vitória sorriu nara ainda, bastante a desejar, querda) Turibio (Adolfo), -- marcas" sem maiores onus para seus constituintes.

Io onze azurra pelo" es- mas ao mesmo tempo Hamil.ton, Horst, Ghiquito III
_

.

core apertado de 2 a 1 tivemos a alvíçareíra no- (N t) D I III
I'�!!,""""!!!!!!!!!I!!!!!!, -=9!!1!!!!.....

.

tícía de que o Dr. Muril
u Zl e a mo. iiilP!\V ,iliií!iíi5Il!- iiiifliiiÕõiiiiiiiiiiiliiiõi lWi; 1I�!5Bl!-ilS!Eiw:�:m:i.

Numa análise da parti- lo, passará a ministrar Marcadores: Horst e
da pode-se dizer que o exercícios físicos aos Turibio.
Baependí mereceu a ví-

azurras semanalmente.
tória. Sim, porque, apre-
sentou, de fato um

me-,lhor futebol.· •

•

O Acaraí demonstrou Agua
ser um time de muita
luta, realmente é um Ia
to, o espirito de luta da
rapasiada da jaqueta
vermelha, correm muito,
são combativos, mas in
felizmente, estão desen
volvendo um jogo total
mente desprovido de
técnica.
Ao nosso ver (J que

falta é preparo técnico,
treinos. Necessário se

faz que os atlétas rubros
levem a sério .� proble
ma dos treinos, pois se

. isto acontecer, teremos
no Acarai, um graúde tí-

O time da Rua Blume

'nau pisou o tapete verde
assim formado:' Fio, Lau-

2 ro e Mario; Lande, Guido
e Chico; (pela. direita)
Arturzinho, Vino, Zézo
(Ten Ten), Bugrínho e

Tião.

A.A.B.B. (Joinville) 28
-x-

C. A. Baependi 29
Verde

X Avaí 2
Domingo último o time sejo de bem representar

Marcador: Bugrinho. de Basquete-bõl do Bae- o .nosso esporte amador,
A fase inicial do enol pendí excursion?u à e principalmente de boas

contro assinalou um em- JOIDvIlle, .onde fOI lutar qualidades técnicas, ad

pate de 1 tento. contra .0 t,:_me da A.A.�.B. quírídas com os constan
(Associação A t I é tI c a tes treinos, levaram de

Foi árbitro do encon- Banco do Brasil), um dos vencida a equipe Joín
tro o sr. Otávio Cardoso melhores time, na cate- víllense pela contagem
da Liga Jaraguaense de goría, em Joinville, e de 29 a 28.

[
Desportos. que havia derrotado o

A formação do C. A. "

A disciplina dos atlé ndossG� áti�e'S_naLc�ncha B a e p e n di: Dingo (6), '.

tas foi bôa e o compor-
o in 810 ao UlZ.

Kopmann, Neri (12, Ces. !

tamento da assistência Os nossos rapazes, tinha), João (9), QUitO'1 (
ótimo.

'

munidos de invulgar de- Ati e Milton (2). , _

Em p r é I i o amistoso,
disputado na Estrada No
va, o Clube Agua Verde
empatou com o Avaí E.O.
de Guaramírím, pela con

tagem de 2 tentos a 2. i(epafina )/. S.
ela penha, que
contem extrato
i(epático CM-

Pelo jogo apresentado,
tudo faz crer que os

comandados de H a r r i
Lietz, já agora, vão me

lhorar a produção do ti
me e o nivel de jogo.
Arbitrou este encontro

o popular José Rocha.

cenfr.ado,.nor..- i

\ mllll/�ll tU .

hnçães do

fígado.

,

Dia l°. de Maio, C.A. Baependí 'X Caxias F.C. (Joinville)
a partida principal do festíval monstro do colosso da 'Rua Dr. Abdon Batista

Jânio entregará a

Previdência aos

Greve de

cego� tira
diretor
Ern sin�l de protesto I

contra inúmeras irregu
Iarídades existentes no

Instituto Benjamin Oons
tant, os alunos daquela
casa, em número de 400,
não entraram em aula,
permanecendo no pátio

II��;:::::. ::a: ::::::�
I
de alunos e ex- alunes
entregou um memorial
ao diretor do Instituto,
sr. Wilton Ferreira, apon
tando as irregularidádes
e pedindo providências. Os alunes vão procu

rar o sr. Clóvis Salgado
e o presidente da Repú
blica, porque "apesar
dos Cr$ 100 milhões de
que dispõe a Casa, estão
matando o nosso Insti
tuto".

EICELEIfTES
ELEM':Ifl'Os TOIfICOS

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

TODlCO dos convalesllentes '

Tonici! dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças
.

ra

quíticas, receberão a to

nificaçã_o geral do orga-

Festa de São Marcos �A�GUf��L
CONTÉMRealizar-se-á dia 24: em Barra do Rio Cerro

a tradicional festa popular de São Marcos.

As missas serão às 6 e 8 horas.

Haverá: Galinha assada, churrasco,
doces e café.

A festa será animada por bôa música.

Pelo seu comparecimento à g r a d e c e

antecipadamente A COMISS�O.

•

operarios

/

CAMPOS - Antes de embarcar para
, o Rio, o sr. -Iãnio Quadros manteve um

debate informal com os trabalhadores de
Campos, na sede do Sindicato dos Traba- ::...-w__, _

lhadores das Industrias do Âçucar e nas

oficinas da. Leopoldina Railways, aos quais

IJ!II-------------assegurou:
,

'------ '

.

\

NA FALTA De .�1. "Entregarei a dire- -, do queixas sôbre as con

ção da Previdência So- díções de trabalhos no
li"

APPeTITe "�;,
ci�ll a patrões e empre- pais, disse que vai tomar
gados, que farão uma, diversas providências
devassa nas autarquias nesse sentido, proporcío
para ver como Iuncío- nando, inclusive assís
naram desde o día em tência médica a todo e

que foram criadas". qualquer operário.
2. "Einancíareí camí- Õnhões e automóveis para

CAMINH ES

os motoristas proílssio- J â n i o dirigiu-se em,
naís".' seguida aos motoristas

3. "Como já fiz em 8. que debatiam em sua

Paulo, resolverei, na Pre- presença os problemas
sidência da Repúblíca, da classe, e revelou seu

todos os problemas dos plano de financiamento
trabalhadores em Ierro- de caminhões e automö
vias do Brasil". ' veis para os prOfissio-

nais.
Afirmou que a nossa

ind'ústria automobilística
está começando à engas
gar, pois a classe média,
a quem a produção era

destinada, não tem ,meios
para comprar automóvel. • __

Dr. Fraacísec Antonio· Piccione
:M[�.lD][CO

Cirurgia Geral de adultos e criança!!! '. CU- -
nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

EsPeclalis.a em doenças de crianças'
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara' HJ,"uschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. ,

,

I CUR lU PA - SAN3IrA CA�AH.][NA

msmo com o

ASSISTÊNCIA

O diretor, dizendo-se
ímpossíbilítado em aten
der os cégos, disse-lhes
que vai entregar seu

cargo ao ministro da
Educação.

:",r

/rt.]f·::__,

-r <

Magresa
Cançaco
P"allide%
'Fraqueza .,.-10'

•

Ê iacn.peDGa""
o li�o do o',

IOOOlllO
DE ·0RH

Na sede do sindicato
inteiramente cheia, o

candidato à Presidência
da República conversou

durante duas horas com
.

os trabalhadores. Ouvin-

,
.

•
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BELEM - Die Kontroverse über den Kakao
schmuggel nach Cayene dauert ao. Die mit den
Schmugglern zu identifizierenden Teile geben ihre
Version, die aber bei dem Zoll nicht viel Glauben
findet. Wie es scheint, hat der Kapitaen des Schif
fes "Maria Nazaré" das Vertrauen seiner Brotge
ber groeblich missbraucht iodem er von Bahia aus

direkt nach Oayene- führ und dort den Kakao ver
kaufte. Versioner die wissen wollen, dass er auch
das Schiff verkaufte, liessen sich bis jetzt nicht
bestaetigen. Die Frau des Kapitaens weiss nicht,
wo er sich gegenwaertig, aufhaelt. Die Schiffahrts
gesellschaft hat für bis jetzt keine weiteren Erkleer
urigen gegeben, obwohl sie, telegrifisch darum ge
beten hatte. Der Kakaohandel in Bahia hatte mit
dem Gouverneur eine Konferenz die zum Gegen
stand-hatte, Massaahmen zu ergreifen, um diesem
Schmuggel mit Kakao ein fuer alle Mal das Hand
werk zu 'legen. Wie man erfaehrt, sind etwa 200.000
Sack Kakao der letzten Ernte auf diese Weise
spurlos verschwunden. Das macht etwa einen Wert l!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!'!!!!!!!!!!'!!!!!�

von 100 Millionen Cruzeiros aus. �IDie Staatsregierung von Bahia hat den inte- GOVERNA'NTI �E Iressierten Kreisen versprochen diesem dauernden
Sêhrnuggel einen Riegel vorzuschieben.

Der Kakaoschmuggel'
nach Cayene \

GipelKonferenz
16. Mai 1960

atn

MOSKAU - Die'TASS gab offiziel bekannt,
dass die Regierung der UdSSR den Vorschlag der
Westmaechte hinsichtlich des Datums der Gipfel
konferenz angenommen habe.

Schmuggel in Pará·
BELEM - Zollbeamte 'entdeckten am Ufer \des Rio Tracuteua, drei Stunden von Belem ent

fernt Schmuggelgut im Werte von anderthalb Mil-Ilionen Cruzeiros. Es handelte sich dabei in der
Hauptsache um Whisky und Aussenbordmotore.
Die Ware war in einem Wald versteckt.

Brasilianisches Kaffee
.konter in Tokio

RIO - Renato Costa Lima, der Praesident
der Brasilianischen Kaffee-Institutes, gab nun be
kannt. dass das Kaffee-Kontor in Tokio definitiv
eingerichtet wird und fuer die kaffeepropaganda
in Japan sorgen soll. Wahrscheinlich wird dieses
Kontor seine Taetig keit bereits im Januar 1960
aufnehmen. Die Einrichtung und alle mit der Auf
rechterhaItung der Verbindu'ng zwischen Tokio und
Brasilien erforderlichen Arbeiten werden weit ge
hend von der' Direktion der "Cooperativa Agricola
de Octia" durchgefuehrt.

.A.p,otheke "Scb 'DIZ"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der ,Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und 'der Dienstbarkeit, die Sie

arn besten zu den geringaten' Preisen bedient.

Indústrias Reunidas J a r a g u á S. A.
Assembléia Geral Ordin(lria

Convocação
São convocados os Senhores Acionistas da

Indústrias Reunidas Ieragué S. A., pare a Assembléia
Geral Ordínéríe, a realizar-se no dia 30 de abril de
1960, às nove horas da manhã, na séde social à
Rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, 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

lIt - Assuntos de Interesse da Sociedade.

NOTA: Achem-se à disposição dos snrs. Acio
nistas os documentos a que se refere o artigo 99,
do decreto-lei nr. 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Iaragué do Sul, em 23 de março de '1960.

Dielrich H. W. Hufenuessler - Diretor Presidente

Aussichten fuer die Dr. Reinolcfo Mupara

Welt-Kaffee-E'rnte 1960 II ADVOG&DO II
RIO - In Washington berechnet das nord- � Escritório ao lado da Prefeitura

amerikanische Landwirtschafsàepartement. dass die

�ARAGUÁ DO SULWelt-Kaffee-Ernte 1960 etwa 66.700.000 Sack aus-

machen werde und somit einen Umfang haben wird, �(j� .-""",

, der bisher, noch niemals erreicht worden ist. Man
.======================

nimmt des weiteren an, dass von dieser Gesamt- ;...-===========__,=======�
menge etwa 56.600.000 als Exportkaffee zu bezeich- Jaraguaense!nen sind, da sie nicht in denjenigen Laendern
verbraucht werden, in denen der Kaffee gereift ist.

'

Man nimmt also in den USA an, dass die
,neue Kaffee-Ernte um etwa ,14 Prozent groesser
ausfallen wird, als die letzte Welt-Kaffee-Ernte ge
wesen ist. Diese reichlichen Ernten treten gerade
zu einem Zeitpunkt ein, da sich alle Kaffee pro
duzierenden Laender darum 'bemuehen, neue Ab·
satzmaerkte zu gewinnen und' da man sich die
groeste Muehe gibt, ein Abgleiten der Kaffee
preise zu verhindern.

o

Haemerrheídea
Juckreiz Ekzeme, 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.

>Vi'" ....·amwww ad

Precíaase de uma,
de meia idade, pare
governar casa resi
dencial, sern filhos,
em Curitiba. Ordena
do de Cr$ 3,000,00
a Cr$ 4.000',00, livre.

I nformações ne

redação deste .iornal
ou' pessoalmente em

Curitiba, Rua Mal.
Floriano Peixoto, 1.949. Assinem o

"CORREIO DO POVO"

,
ESIDMAGO. fíGADO E IHIISIIHOS

Properdenen bem-estar getal
facilitam a digestão, cescon
gestionam o figado, regulari-

zam as funções do �
: Estômago': �-["'t�j

Figado
.

e Intestino�
. '.

Orgãos e Hermenies uBOHN"
Acabamento perfeito
Sonoridade agradavel

Preços modicas
Harmonios: 12 modelos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha.dos interessados
Catalogas Gratis

Demais informações
com o Representante
Geral para os Estados

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

Estado de Santa C�tarina

VENDE-SE
Uni terreno com casa e instalação de

água encanada. havendo pastos, ranchos,
todo em perfeito estado, com quase 3 mor

gos de terra.

Informações na Fábrica de LEOPOLDO
P DA SILVA, Rua Eliza Stein, 667 - Fone, 'I- JARAGuÁ DO SUL.

,------------------------------------.

,F:::::::::::::::::::::::::::;::::::=::::::::::::::::::::::::::'::·::=':::::::::::::l:::::::::::::::::::...').

It ]il)l•. lElnCIHI IA1UfMANN li
II !!
li ltiÉDI�O CI.RURGIAO &I

fi Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-
ii

::
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegreii
II
ii CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS E

ii CLINICA OERAL
II
i!
::

ii
n
ii
ii

ii CONSULTAS: li
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas H
ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 h�ras ii
ii Atende chamados tambem à Noite ii
�::::::::-:====::::::::::::::::::::=:::::::::::=::.,,:;:::::===::::--=:Jj

Longa prática em Hospitais Europeus
'Consultório e residência:

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

Ur. fernan�o ft. ipringmann
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTI�OS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

C o n s u l t ó r i o - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

O 'ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A •

LOM8RIGUEIRA MINANCORA'
Vermitugo suave e de pronto

efeito Dispensa purgante e dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n, 1, 2, 3 e 4
Proteja a saúde de seus tilhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
'

Compre boje mesmo uma LOMBBIGUEIßA
,

MINABOR! para o seu tilhinho.
E um produto, dos Laboratórios Minancora

- jOINVILLE -

•

Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja
sócio da AJAN, contrlbuindo assim pare ali
mentar e vestir os que realmente necessitam.

\ .
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Doutor Ayres, Gama Ferre}ra de Mello, Juiz
de Direito da Comarca dé Jaragua do Sul, Estado
de Santa Catarina, na fôrma da lei, étc...

,

FAZ 'SABER a todos os que o presente edital,
com o psazo de dez dias, virem, ou dêle conheci
mento tiverem e Interesser possa,' que findo o men

cionado prazo, há de ser arrematado por quem .mals
dér e maior lance oferecer, em frente ás portas do
Edifício do Forum, no dia 23 do mês de Abril vin
douro, ás 10 horas, o veículo pertencente ao execu

tado LEOPOLDO E. IWALTER JUNIOR, e que foi

penhorado nos euros da ação executiva que lhe
move, nêsre Juizo, a firma Carlos Hoepke S. A.,
Comércio e Indústria,' veículo êsse abaixo descri
minado :-

1 - UMA CAMIONETA, marca CHBVROLBT,
ano de Iabrlcação - 1929, de cõe azul claro, 6 cilin
dros, mötor N. 835501, placa n. 35-2348, lotação
para 1.500 quilos, adquirido do sr. Adolfo Schmidt Na terra do presidente
sern reserva de domínio.

. Logo a seguir, o ex-
Assim será o referido veículo arrematadé por governador de São Paulo

quem mais dér e maior lance oferecer, podendo o referiu-se, em tom de cer
mesmo ser examinado, por quem Interesse tiver, na to. modo irônico, ao sr,
residência do sr. Leopoldo E. Walter Junior,' em Juscelino Kubitschek,' ao
Corupá, onde se acha depositado. B pera que ehe- analisar a situação da
gue ao conhecimecro de todos, foi expedido o pre- agricultura mlneíra: '

senre edital que será afixado no lugar de costume,
ás portas do Forum, e publicado pelo jornal local - O· homem do campo,
"Correio do Povo". Dado e passado nesta cidade o colono curvado sôbre
de Jaraguá do Sul, aos vinte e oito dias do mês de a enxada, é um pária, um
março do ano de mil novecentos e sessenta. Eu, desgraçado. A êle nem

Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres sequer chega essa carlca
Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito. A presente re legislação social. Ago-
cópia confere com o original; dou fé., ra, em Mina� Gerais, terra

Jaraguá do Sul 28 de marco de 1960. nat�1 do Presidente, ehe-
,

I mel alguns colonos e per-
AMADEU MAHFUD - Escrivão guntel-lhes quanto perce

biam por jornada. Uma
miséria. Uma insignifi
cância.

•.�:::=::::::::::==:::::::::..:::::::::::=:::::::::=========:::=::::::=:::=:::::,
U n
ii Mur OS, pré-íabrícades II

12.608.878,70 II I'iII I

ii Indústria de Calçados li
69,539,90 II Informações: GOSCH IRMÃOS S. A. II

,'! ii
I i!
II Sr. Frederico Moeller n
!I ii
II Sr. HermaDD Schütze I!
II ii

�'::::::::::::::::==::::-.:=:::::::::==--;::=::..=====:::::::::.:::::::::::=:::})

{(:::::-.:::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::;:::::::::=:::==.-;:::::::::::::::=:::::::::::::·!l
I! 11\ r I� llllllO A tTh If' It]) � r� tTh II
ii J..UJ o 'UJ. lMl \UI \ill <OI. � � 1W \UI ii
ii II

li Cirurgião - Den'ista II:: .:

!! II

14.435.181,40

I ii
CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA!!

'" II

iI Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ- DO SUL ii
ii Defronte a Igreja Matriz ii
��...._-_.__....__ __..._-----, ..__ _--_...._-_ _---_."]) �;:--=::::.-==::.:::�:::==::._-::::::===-=--====�.....- _-_••_.__ __.. ,.-_._.;:..�-_ _._._--- __ ._ .••.__ ••

ii' I:

• �I!I I•••• Ç ••. use ...... II

I MUD Ä s ii :.d;'::�n::
Á

•D;.:u::.ri: II
I . I' . lill SCimbolo de Honestidade \

..i.!onfiança e Presteza
II ii
li A que melhor lhe atende ii
II e pelos menores preços

.

ii
iL .::
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.DÉBITO
A I)�esas de Fabricação 9.843.672,50 ELIX IR 914 ::>eçam. Catálo-A Despesas de Adminis- IIIoIeftGM .. orpDlamo. Asradao

tração e Vendas 3.353.398,00 ... ccma UfR 11c6r. Aprovado co. go Ilustrado

I
I

± �!�����. ·D:::::'ÇãO ::�m:Ug �,7:��?!��J:;�� LeD'�!:up:wel f�:::!��:·:!�D··;;.d�·:·.·;:-.·.�·.·�
..

·.';.;;:;·�l·A Fundo pl Devedores , I {
9Z_ � I!!i�

Duvidosos
.

132 576;50 .-- • � MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA �
A Fundo de Reserva Legal 145.857,50 � A melhor aparelhada em Santa Catarina �
A Fundo dß Reserva Esp. 457.720,40 f� Rua Abdt>n Batista (Defronte a "A NOTICIA" �J
A Dividendo N°. 16 _5_9_4._0_00-'-,_00__--,-- ci Balanço Geral, encerrado em 31 de dezembro de {: - J O I N V I L E - :J

19.006.229,70 19.006:229,70 1959, e Demonstração da Conta "Lucros e Perdas" :�... \ ...;:::

o Relatório 'da Diretoria, os Livros de Contabili� :l��:·"':.""'(;"·""'··�·"·""'··�:·"'''''''''··''··':.·��:···�'''··''!:

dade, Registros e demais documentos comprovan- �1@MS8 õla!! III!!@IilII@IIIlIiClfUfI888€B(ji!ll!l ÊlIi tXA ÊlIi�tXAS8I!9

tes, referente ao mencionado exercício financeiro,
certificaram-se da,exatidão e perfeita ordpm, motivo
porque os ,recomenda à aprovação da Assembléia
Geral Ordinária.

, Jaraguá do

In�ustrias. Reu�das Jaraguá S. A. Edital de

Relatório Diretoriada
SENHORES ACIONISTAS:

Em conformidade com os dísposítívos legais
e, estatutários, temos o prazer de submeter à sua

i apreciação e deliberação o nosso Balanço Geral,
encerrado em 31 de dezembro de 1959, acompa
nhado da Demonstração da Conta "Lucros e Perdas"
e do Parecer do Conselho -Fiscal", A

Os algarismos constantes dos mencionados
documentos evtdencíam os resultados obtidos no

exercício de 1959 e. a situação ex-ata em que -se

encontra a Sociedade, 'possuindO assim, os Senhores
Acionistas todos os dados necessários para julga
rem os atos da Diretoria que, mesmo assim, per
manece à sua inteira disposição para quaispuer es

clarecimentos ...que acharem necessários.
Lembramos ainda que deve ser eleito o novo

Conselho Fiscal e seus Suplentes para o exercício
de 1960.

.

Jaraguá do Sul, em 4 de janeiro de 1960.

DIBTRICH H. W. HUPBNUBSSLBR - Dir. Presidente

BALAN�O 'GERAL da Industrias 'Reunidas Jaraguá S. A.
encerrado em 31 de dezembro de' 1959

J,

AT I V O ...

Fixo:
Imoveis e Reavaliação 3.984.341,40
Máquinas e Instalações 5.714.t>s8,50
Moveis, Utens., Laboratório
e Analises \ 507.945,80
Veículos 2315.077,50
Tratores 705.106,00

Realizavel: II
Mercadorias e Materlas
Primas 2.943.080,00
Almoxarifado 87.980,00
Seguros a Vencer 68.p75,30
Títulos a Receber 8.976.600,90
Devedores em C/ Correntes 533,142,50

DisponíveJ:
Caixa

Conlas de Compensaçio:
Contratos de Seguros
Bancos C/ Caução
Ações em Caução

13.226.559,20

6.791.000,00
4,601.117,30

40.000,00 11.432.117,30
37.337.095.10
-----

• í: PASSIVO
Ião Exigível:

Capital em ,Ações
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Esp.
Fundo pl Devedores
Duvidosos 838,809,80
Fundo de Depreciações 6.148.001,10

Exigível:
Credores em CI Correntes 9.781.035,00
Letras Descontadas 108.581,00
Dividendo N°. 16, Divi-

-,dendes não Procurados 'e
Percentagéns I

Conlas de Compensaçiio:
Valores Segurados
Títulos Caucionados
Caução da Diretoria

4.950.000,00
940681,00

1.557.689,50

1,570.180,40 11.469.796,40

MILHOES
,

DE PESSOAS lb1 USADO CO.
8011 RESULTADO O PaPUla

DEPURATIVO

t>.791.000,00
4.601.117,30
·40.000,00 11.432.117,30

37.337.095.10

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1959.

DIBTRICH H. W. HUPBNUBSSLBR - Dir. Presidente
RODOLPO P. HUPBNUBSSLBR - Diretor Gerente
HILThB HUPBNUBSSLBR - Diretor Comercial

Guarda-Livros CRCSC 533

Demonstracão da Conta "Lucros e Perdas"
em 31 de dezembro de 1959

CR13:DITO

ELIXIR 914
A SImJS ATAa me 8 8B&A11S.
o Pl.... • B8oo. o Coraçh..
•.........,. oe'Pulm6ee. 8 Pe"
Produz Dona nos 0880" .....m..
Clamo. CepeIra. Queda ca. Cabe
.. ARem..... Abortos. I

Cenalll.. o ih�lco
e1Olll8. pOPellar depurauvo

De Mercadorias
De Almoxarifado

18.984.999,70
21.230,00

Jaraguá 40 Sul, em '31 de' dezembro de 1959.

DIBTRICH�H. W. HUPBNUESSLBR - Dir� Presidente
RODOLPO P. HUPBNUBSSLBR - Diretor Gerente
HILDB HUPBNUBSSLBR - Diretor Comercial

, Guarda-Livros CRCSC 533

Par.ecer do Conselho Fiscal

Os infra - assinados, Membros do Conselho
Fiscal da firma Industrias ReQnidas Jaraguá S.A.,
depois de terem lido e examinado minuciosamente

Leilão

Fl'utiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ka
kíseiros; Maci
eiras, Jabotica-.
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

Sul, em 4 de janeiro de. 1960.

EUGÊNIO JUERGENS
VIRGILIO RUBINI
OSWALDO HEUSI

Govêrno empilha
café como plräml
des do Egito: JÜDin

- Aí está a egrlculrura quase destruída no 'ca
fé, no cacau, no trigo, nos cereais em geral. Sem
crédito, sem preços mínimos, sern .stlos e sern arma

zéns, sem rrensportes e sem compradores fora de
nossas fronteiras. O primeiro de nossoe produtos de
exportação hoje tem um freguês certo. Eu me refiro
ao café. E o freguês é o govêrno . federal, que o

empilha em montanhas assustadoras que lembram as

pirâmides do Egito - disse o sr. Iãnio Quadros em

meio ao discurso que pronunciou, na praça principal
de Iraperuna.

e pedi ao ministro e ao

Presidente que nomeasse

para o órgão os operértos
da capital. 'Nêo. Não con

segui uma só nomeação.
A lei não permitia. E eu

compreendo. A lei, na re

gra, não é cumprida para
beneficiar o povo.

Angtístia demulher

Novamente, o sr, Iênío
Quadros falou dos sofri
mentos por que passa a
mulher brasileira, em con

sequência das dificuldades
financeiras que invadem
todos os lares:
- Dirijo - me especíel-,

mente à mulher porque já
se foi o tempo, sepulto
no passado, em que ela
não podia participar da
política. Hoje, as suas

angústias, as suas preo
cupações, as suas lágri
mas são mais frequentes
do que as do próprio ho
mem. Nas quatro paredes
do lar, vive todos os dias
os drãmas da República,
que ameaça perder-se na

onda inflacionária ou na
- Eu era governador maré montaute da corrup

de São Paulo e, antes de ção,
mandar retirar todos os B arrematou dizendo
postos da COAP paulista, que o cruzeiro é hoje uma

não a tolerava mais e não "moeda aviltada, prostituí
estava pera lhe emprestar da. E' uma das poucas
05 móveis do govêrno moedas que não circulam
estadual, deixeio-os sem no mundo de Deus. Nin
cadeiras até, quando decí- guém a deseja. Ninguém a

di fazer uma experiência aceita. Ninguém a troca".

Tirou os móveis
O candidato popular

reiterou que a COFAP e

seus derivados nos Esta
dos e

. Municípios serão
dissolvidos no primeiro
dia da. sua edmlnlstração
e relatou um episódio pas
sado quando governava
São Paulo:

I
Dr. Waldemiro Mazureehen.

CASA DE SAUDE
,

Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704:
.

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
Clínica get:al médic:o - cirurgia de adultos e crianças

I - Parto� • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
- Indutotermia - Bisturi-elétrico - Electro-cauterizacão

- Ráios Infra-vermelhos e aLuis.
•

.

I

FOTO PIAZERA
DBFRONTB Á PRBPEITURA - JARAOUÁ DO SUL

Fotografias em Geral -. Fotocopias de Documentos -

Filmes e Material Foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio e tambem
em lo'=Cllidades �as i
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DESASTRE EM GUARAMIRIM

I '

A
','

I' d' Ê t'
IW " Na cidade de

Guarami-I borival Pereira, não teve

- 'nove' a 'o s es sao, os numeros �� d�:ri:;�o�:: ��I�a��: ��h�q�:,p:r:��:ac���:�
"

:.. 8 horas e meia, um rerrí- em cheio o onibus denifi-

"Im'pôslo de do desenvolvlmentlsmo ,��I ���de���bdu:P�i��O�; �:np��-�e��:���� ���:�;.
, numerosas pessoas. os onze passageiros con-

,

,_,
, Um trem de passageiros, seguiram escapar com vi-

C
'

II Êst�s -

sao a!�uns nu- e-s 1.494,98 por segundo. que procedia de S. f'ren- da, muito embora dois

onsumo meros sobre o desenvol- 4. Os gastos com a cisco e se de�sfinava a deles -

se encontrem, em
,

- 'vimentismo", relatives ao educação, do povo ma'l Porto União, apanhou um estado grave e que são
ano, de 1959 e confessa- chegaram a 70{0. da de�- onibus entre Campinha e oe srs. Dario Mayoscki e

Novo capitulo acaba de "considerandos", prorro-
dos n� ,mensa�em do sr. pesa .orçamenrene, cons... � Jaraguá, onibus esse que Irineu Glortí.

ser adicionado ao Regu- garám até ulterior delibe- Juscelino Kubl!schek .ao t derarrdo-se o gasto de to- se destinava a Jaf'aguá, de
lamente que dispõe sôbre ração do Poder Legislati- Congresso �aclo�é!1. d� a yerba prevista, o que propriedade do Expresso
o Impôsro de Consumo. vo o uso: do sêlo de au-

1. O meio circulante nao e certo. Campinhense. O veículo
Uma lei votada às pres- tentlflceção, isentaram de- s o f r e u um aumento de �. Os gastos Com a placa Dr. 28-75-12, estava
sas criou situação lnsus- terrnlnades confecções, 34.02%.

_ ..

saúde do povo alcança- sendo guiado pelo próprío
tentável entre índustríels quando o tecido adquirido 2. O governo emitiu ram �O{o d.a despes� C?rça- proprietário, sr. Francisco
e comerciantes. A Regula- de terceiros, permitem a Cr$ 2.467.01 por segundo. mentarta, ISSO na hípótese Mayoscki.
mentaçäo posteaíor, então, retificação, por meio de 3. A dívida interne flu- (improvável) de ter sido O trem de prefixo 301.
foi pior do que o"soneto". carimbo, do número das tuante cresceu à razão de e���egada rôda a �i:spo- tendo c�mo maquinista
O govêrno sennu, agora, patentes impressos nos I

níbilidede orçamentarta.

\...__, na própria carne, a falta talonários de noras fiscais ��.�� 6. Os gastos com a
• de meios p,ara executar o e, finalmente, prorrogam

Lure s�us !DaIes e poupe seu agricultura alcançaram 5%
que a< lei pediu. Llsa, en- até 31 de dezembro de

bom dinheiro comprando na da despesa orçamentária.
tão do expediente de cir- 1960; o uso de livros de FARMAGIA NOVA 7. O balanço de paga,culares,

-

que saem às de- escrituração fiscal e notes ie ROBERTO II. HORST mentos apresenta um de-
zenas, procurando conror- fiscais do modelo antigo, f' It d U�e. 176 'Ih-
da que dispõe de maior sortímen, ic: e '-''IP rm oes,

Dar a situação cria a. desde que conveníenremen. -

d ,
.... 4t �� bllhõto na praça e oferece seus arti- cerca e -vr'IP UU I oes

te adeprados- à nova exi- gos à preços vantajosos de cruzeiros.
Nestas condições, de-I gência. Mais um retalho

pois de longo estudo e na retalhada colcha.
: Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá 8. O custo da vida au-

-, ��� menrou cêrca de 45%.

c o R R E .1 O O O· p O V O Onibus
por umJARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) ABRIL Df! 196016 Df!SÁBADO,,

ANO XL

CIRCO DE
MOSCAS

ceíhídc
trem .,

Ambos foram logo leva
dos pare o hospital Santo
Antonio em Guaramirim.
Esteve no local do aci
dente o sargento J o s é
Carlos Rosa, que tomou
as providencias que o

caso requeria.

o primeiro círoo de
moscas a aparecer no

Prater (a "Cinelandia"
de Viena) nos últimos
22 anos vai ser inau-

'liiI!!5.-i\5íã�I_.m!iil!Sl'=!I!i.!iii!:_W;=-=!!!i!!!lIi!i!el!!5 gurado em breve na

Farmácías a IF b
r

S
-

'

, m Capital austríaca.
,

1-'
", r"'s

" ( .. eI���IU�i���las, iii A maior dificuldade

JK .. '
, ,�

'.
� Maleitas, Tremedeira III que o empresário que

Informa publicação
querem - CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I está tendo é em encon- Ada U�E�OOI que a

, '- • • iii trar "artistas" pois des- SSOCIaçao nterna-

moratória ._' Capsula� Antlse�onlcas III de a introdução do DDT ciona� �e Bibliotecas

Im Mmancora H essa espécie de inseto de M�slca, em col.a.
=: -' E I boração com a SOCIe-

A Associação Brasileira IA Ern Todas as Boas Farmácias III tornou-se rara na u-
d d Internací I

, . _ . I!! III ropa 'Central. >
a e

.

n er�aCIona.de Comérclo Farmacêutl- I É um produto dos Laboratórios MINANCORA H F'
.

H" h de Musicologia, pro-'
co enviou memorial ao

OI o SUlÇO. �mnc .

t di
-

diH ' ,

... Degeller O primeiro ho- je a a e rçao e um
presidente da República, UI .

- Joínville - Sta, Oatarina -

I . dicionário poliglota
soliclrando uma moretórie iiíiE!!Sl!!l!!!!!,===-:�;ii!!!'!!;==,!ll!!!!l'ii5Ei;�!=i==== dmem a fundar ulm8120lrcoà de têrmos de música.
d 1 20 dí e moscas, em ,n

A
. " ,e las. ... ..-_....._.__.._-- -- ---...---._-_ -_.......-._...._ .._ Sch ffh d B'

-

prInCIpIO sera emq-----...---- - -----.----- --":"'-..----- ) a ausen e erna, _. A

l.i.· do q'ual tornou-se do- alemao, Ing�es, espa-Justificando a solh:ifa· nhol frances e Ita:I·i. mador ensaiando as. '.
-

ção, a Associação, que (LIMAX VITORIA 1 M d
representa vinte mil far- ii moscas e alimentando� I�no. �IS tar e, �e-
mácias, afirma que a má -====:;��!l as com seu próprio ra ,PublIcada �

entao
situação econômico-finan- I 9,5 pés _ policolorido -1960 II sangue. _

uma obra m�ls al�n-
ceira das farm�cias decor·' ii ",:-:, li Mais tarde os circos tada, em VInte lm-
re de sua resistência ao !! 5:�" LOIHAR SONNENHOHL Il . \

guas, :I li de moscas tornaram-se .

aumento de preços im- !l Ay. Mal'lchal Diodoro da Fonseca,84/88 ..

pôsto pelos laboratÓrios, ii JW&UÁ DO SUL Est. d.Sfa. Cafarlna li voga em toda a Europa, .

que agiram iI revelia dó li @ II tendo desaparecido com- - Em Bergen, aca·
COFAP. li ii pietamente por volta.d ba de ser inaugura-,

-

_,,---.------� :...-"".�- -.-----=::::::::::::::::::::::::_:.. '\!. _ __ . . __._ " .._. .� .J) 1938. da, num Banco local,
rr..----------·----

--·..-----
'n ,- -.--- -- - •••- ..---.---- - ---.---

!:' • ii _ .

'

,

.

uma filial só para
!! Dr. Orlando Bernardino ii ;?=::::x::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::=:::::::::-=:::=:::::::=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::� crianças. Tôdas as

,II Cirurgião-Dentista
____.

I! li ' 1Th dJl Ailno_ t1l\ar ctJlifii ctJl 11\\ P1Dlt�rn° dJl II in-sdta.lações -. balcõ�s,
!i ii II 11'\ cru. lW 'UI� cru.llll cru. 1lJ) \\.I lL cru. cru. ii ca eIras, mesas - sao

'o ii Raios X ..:._ Infra Vermelho - Ultra Violeta !l II I! de pequenas dimen-
H
- Prótese :- Clínica - Cirurgia -

ii II D P. Osny Cub a s D'Aquin o II sões; de modo que
i! li ii i! os clientes se sintam
;.:!., Horário: na cidade todos os dias, (menos l:'i:' i':II' tJlRURGIÄO ,DENTISTA' ;,'!.' à v"ontade. O propó-,segunda - feira)

.

,

' I
.

H Das 7 às 12 e dás 14 às 19 horas - ii ii Consultório: Rua Marechal\�loriano, 54 (Defronte a Confeitaria Harnack) li sito do Banco é esti-
II Av. Mal. Deodoro, 364 (defronte a Eletrônica) 'li li JARAGuA 00 SUL (Telef. 220) , ii �ular. a, economia
�::�:::�=:::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::�__ :::::::::::::::':=_..:.:::::::.,,:::::::!i' \�::::::-_-::==:::::::::::::::::::=::::::�===:::=_..:.

'

:-.::::::::::====:::.::::::::::::=::::;::::::::::=:::::::::==:::='&: InfantIl.
, ','

.

) �."
.a ßliVla as

CÓLlC�S
UTERINas-,

Combate as

-rregulanda·
es das fun
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e re·

guiador dessas funções.

Dó. ,Mãe. filha.
Todas devem usar

, a'nUID-SEDATlNA!

"Vale a
,

Pene
Saber"

�=================S�
CO.IRA - CasPA,
QUEDA DOS CA-

I

BUDS f DEMAIS

AflCÇOfS DO'"

COURO CABELUol
T6.",,,0, CAPlLAR
POR' EXCHÉ;'WA NUNCR EXISTIU IGURL

PARA FERIO,AS,
E C Z E MAS,
I N"FlAMACÖES,
COCEIRAS,
F R I E- I R AS,

,=E_S=P'::N=H::_A:::::::S,==ET=C::.':!J r

Exijam o Sabao (rolarea Registrada)
, ,

Virgem.Especialidade
, "

Ga cniA,b "::W�1rlIEl, nN��§IJR(llAl -
� j(QjllIDlviH,e

o ideal" para cozinha, lavanderia' e lavadeira, portanto nãQ dev,e faltar em casa alguma.

,
" S�ßÃ��!RatAf�

,

EspEC,®.I,DADE'•

"
•

I,

",

•

I

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


