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do Snr.
_ .jânio -Quadros

colaboração' sem
Mensagem
brasfleiros
"Urudoe

pede
prevenções
Pátria e de seuspensando' na grandez.a da

.

• I

,R lO_; "O o'n v o c o a todos, sem pre- Ia, sob as beçãos -de Deus, maís tranquila, maís
venções, sem ódios, para a obra de construção cristã ao longo de nossas esperanças de nossa fé
nacional que nos aguarda.' Unidos, pensando e das nossas convicções demol}rátip,as. Aos meus
somente na Pátria, nos seus filhos, na sua gran- irmãos' de todo o pais, o meu maior abraço e o'
deza íe na sua predestinação, haveremos de faze- meu reconhecimento, Não OB decepcionarei".

bAndersenlaco

a todos
e

os

ódios
filhos"

Com essa mensagem,' divulgada, em São

Paulo, o sr. Jânío Quadros fez o seu primeirot) .

pronunciamento publico como presídente-eleíto
da Republica.

.Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
\
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A MaroeRl da Vitória: Conhe
cidos os resultados do
pleito Municipal, OB maís
exaltados comemoraram
a dura vitória (20 votos)
de coligação PRP-PSD
PTB sobre a UDN. Até
aí "nada de novo É [usto
dar expansão aos seus
sentimentos. Mas tudo

tem o seu limite. Até a
liberdade de ofender ao

Resultados. finais' no Estado i:::���;�:;:::��������
bardeadas, o que bem
demonstra o prímarísmo

225 810
de s.eus au.tores. Jane�as,

partiram diante da VIO-
Mal. Henrique Teixeira Lott 221.352 lêneía dos foguetes. Na
Adhemar de Barros 41.600 cidade usam e abusam

Diferença Iavorävel Pr'ó caldldalo Jânio Quadros 4458 río telefone para trotes
a abusos Imaginem os

PARA VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA
I
nossos ilustres adversá-:
rios que bombardeio não

João Goulart 234.590 fariam os janistas que
Milton Campos 175.361 desde o primeiro minuto

56 997 caminham vitoriosos. Si
20 votos já deram para

50.229 lazer toda essa Iolía,
imaginem que Iolía Dão

I Locais I
.- -
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A ..DEMOCRACIA SOCIAL
NA" ,ORDEM DO DI·A

I

Dalligan
3.889

Votos
"diferentes»

Jânio ·Quadros

PARA PRESIDENTE DA REPÚBLICA
CURITIBA - Embora,

nas presentes eleições,
poucos votos lenham sido

Rio - Escreve o Se- liberdade sosial, que
anulados por conter -zo-

mentérlos e outros dizeres,nador Jarbas M,aranhão liberto os valores índíeí- surglram alguns eleitores
para este Jornal - Nãó duais mediante oportunas
basta a uma constituição concessões veluntärías de que belbaraterem seus

votos Na 2a, Zona desta
democrática, em nossos igualdade, por .

uma
capital, um eleitor escreveudias, d�larar apenas, as economia justa que unirá

liberdades civis e políticas, estreitamente a todos os uma verdadeira eingenua
proclamação, conrra ludo

assegurar garantias. es- filhos da democracia.
e conrra todos e afirmandotabeleoer a forma de Hã tendências "tirani-
outras cousas: _ «insen

govêrno re.presentativo e cas' na igualdade, há
corisequentemente, a tendências "anarquicas". setos nos guiam ao que

chamam de democracia,temporariedade do man- na Iiberrtade.
• cujas colunas estão podresdato dos governantes, O ajuste humano entre

e não resistem. É a
sua responsabilidade a liberdade e a igualdade, corrupção e a demagogia.perante o público. a conciliação nas .exigên- É a opressão econômica
Natural'mente que isto cias individuais e sociais. d daviltando a igni ade do

-é essencial ao regime e é o que se chama demo-
povo. É o secrttícro de

outra coisa: não SE> pode 'oracia.
. . uma maioria em benefício

esperar de uma Oonsrí- A democracia SOCIal
de uma minoria. É a maior

tuição democrática. I e�t�,' agora, na ordem do
vergonha social».

�as requer- ainda, dia '. . Os dizeres es t a v a m
também como questão MUitos acreditaram que escritos a mão e o voto
básica fixar as diretrizes a guerra resultasse em teve seu lamentável des
de u.:ua ordem social üma advertência Inesque- tino: ANULADO.
verdadeiramente justa, c�v�l cont�.li os_ êrros e

fundada na igualdade de VlCIOS. do liberalisrao.

oportunidades, na segu- E ainda há e.sI?�ran�a
rança do homem comum. de -que .

uma
_

civilização
Por isso, é que Emmet sem justtça _nao encontre

John Hughes ressalta a eco no coraçao �o home�l.
necessidade de "distinguir E ::>rofund� e· a an.sla
riitidamente a fé 'damo- por um estilo de Vida

crática da maquinarra que considere 3S neces

p o l
í

r i c a 'do govêrno sidades e os direitos do

representativo, c r i 3 d o homem comum; que
para

.

pôr em prática possa promover a recons

aquela fé",
'

trução social nas bases
E não é sem razão de um entendimento mais

que entre as quatro íntimo entre- os �omens;
liberdades do Presidente que estimule a expansão
Roosevelt se eoncontra a dos atributos da pessôa
da libertação da penúr!a. humana no quadro oe

A democracia não é uma sociedade fundada,
um estado tranquilo de realmente, na justiça e na

coisas realizadas. liberdade, consubstanci/

Exige atenção e esforço ando uma democracia
constantes para se afirmar. que negue previlégios de

.

É uma conquista de classe, parR. afirmar 0'-

tôdas as horas. primado do povo.
Em nosso tempo, con-

forme se pronuncia Nitti; .

a co"xislêneia 'da dsmo- CIro Gevaerd
c.racia econ�)rnicfl com .a I Prefeito de _

ltberdade e dos malS. ..
.

sérios problemas a serem Brusqueresohidos. I .

Isto quer dizer que,. A centenária cidade de
para saa 'realização efeti· Brusque, berço da fiação
va, a dElmocr�cia necesSita catarinense, elegeu para
renovar· se. SB!' prefeito o sr. Giro

Seu primeiro passo Gevaerd, um dos. mais
nesse caminho será o de renhidos pleitos de toda

fl distinguir claramentB o as. épocas naquele muni-
.

conceito da liberdade, do cípio.
.

anarquismo individualis- Foi o seguinte o resul-
ta. tado final para as eleições
Urge que conci)iH a municipais:

libetdarie e li igualdade. Ciro Gevaerd (UDN)
Dessa. forma é que Tho- - 4188 votos.
Dlaz Mann se exprime: Fr'anciQco
"Se a Democraci� há de (PTB . PSD)
conservar se, tem. que votos.
faze-lo r e c o r r e o' d o à Carlos Boos (PRP)
instauração de uma 2.481 votos.

Fernando Ferrari

Diferença favorável pró João Goutart

PARA GOVERNADOR DO ESTADO

Celso Ramos
Irineu Bornhausen

Di'�l -nça tavorävel pr6 Oelso Ramos

PARA VICE-GOVERNADOR DO ESTADO

Doutel de Andrade 231.917

Carlos Gomes 210331

Martinho Calado 15712

Diferença favorável pró Dontel de Andrade 2t.586

J .1( po

A esta altura dos acontecimen
tos o sr. Jânio Quadros já se enca

minha tranquilamente para a Presi
dência' da República com uma van·

tagem de um milhão e meio de volos.

Jaraguá do Sul teve a elevÇlda
honra de receber a visila deste ilus
tre homem público (o único) no arlo
passado, exatamente na ddta em que
o povo brasileiro comemorava mais
uma pélssagelTl do dia da Icdepen
dência� - Di� 1� de Novembro.

Do' aconl�cim�nl'o. grato para
nós, para os Jaraguaenses e para.a
Nação, fixamos um instantâneo que
estampamos nesta edição e pela qual
vemos o agora Presidente Jânio da

Silva Quadros entre o Senador Irineu
Bornhausen, ex-g-overnador de �er
gipe, Leandro Maciel, vereadores
Murillo Barreto de Azevedo, Viclor
Bauer, Waldema.r Schulz, Tte. HQgo
Alves Garci-a, o Prefeito Municipal
de CorQpá, sr. Willy Germa!,!o Ges
sner, o nosso direlor, e o sr. Vilório
Lazzaris, Preso dÇl Câmara.

As palavras de Jânio Quadros
arrastaram muldidões. Os punhos de
Jânio QIlé!dro� etgueram São P.õulo,
o maior Esla,do da Federação. A
SUd estrondosa vitória é (> sinal da
repercussão de seus feiros e da con

fiança do povo brasileiro de que a

vassoura moralizará a vida admi
nistrali�a do paí�.

dariam os quasi dois
milhões de lambuja ao
sr. Janio Quadros. Arra
zariam quarteirões. Ape
sar da vitoria, que é
certa e Iíquída, sabemos
nos comportar e não nos
transformamos em bestas
humanas.

261.917

240991

20926

Acidente de conseqoêncras .:

Domingo à tarde brinca
vam diversas crianças
no quintal do sr. Walde
miro Schmitz, comerci
ante estabelecido a Rua
Mal. Deodoro, nesta eída
de. Certa altura um

angustiante grito de dôr
ecôa por toda a vizinhan
çà e um menino envolto

�m fogo, procura a dire
ção da rua. O Dr. Arnaldo

Otto Schulz que naquele
exato momento se en

contrava no local, vendo
aquela tocha humana, vai
ao encalço do desditoso
menino e procura libertar
o corpo da roupa flame
jante. A muito

..
custo

consegue o seu objetivo,
mesmo queimando as

propl'ias mãQs, e o leva
incontinenti lio hospitaJ_,
onde dois médicos lhe
pl'estavam 08 primeiro,;
socorros. O menor, que
é filho do sr. Vergilio·
Moretti chama se Ivo
José,'1,om 19 anos, encon·
tra-se hospitalizado, in�
pirando cuidados o seu
estado de saúde e preo
cupando os seus aflitos
pais. Conta-se que o

menor Ivo José visitara
o seu tio Waldemiro
Schmitz e da reunião de
crianças, Dflsceram Õl
versas bdncadeiras efl.tr�
elas aquela de prepar�r
uma porção dE' pucn�
puch� C{)mpll ebamª ná')
quiz esse adiantar o 8er�

viço, resolv9l,'am lançar
gas.olina ao fogo, resulo
tl1ndo m�ma explosão qu'�
yeio atingir i}]felizlÍlent�
o menor,

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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, A sra. Rosália, .

es

pôsa do sr. Luiz G. Ai
roso.
- O menino Edgar,

filho do sr, Edgar Juares
Schmitt.
- O jovem Valmor,

_ O sr. Waldeburg filho do sr. �ermenegil�o
Hinsching, funcionário Man�s, residente em RlO

t dú t
. Negrinho.do Ban.co ..n s ria e

_ A ra Hilda FodiOomércío de Santa oets-L. sra.
,

S/A nesta cidade Llzember�, espôsa do s�.rma eza., .

Carlos Lízemberg, resi-

dente em Ribeirão Molha.
- O jovem Herbert

Alpersdaedt, filho do sr.

Gustavo Alperstaedt, re- r. para que ctH:f!ue ao cu·

sidente em Itapocuzioho. ohecimento de todos, mandei
A sra. Elizabeth passar u presente edital que

Leithold Steilein, espôsa será publicado pela impren
do sr. José Steile in Neto, sa' e em cartório onde será
residente em Jaraguàzi- atixado aUlante I'i dias. Si
nho. I alguem scmber de algum im-

DIA 21'
"

��àjment.o acuse-o para 05
. tins legaiS.

- A sra. Da. Li'gia de AUREA MÜLLER GRUBBA
Freitas Pereira, espOsa Olicial
do snr. Altino Pereira,
Coletor Federal, nesta --------

cidade.

V d- A sra. Hedwig Mo-
-

en e-se'
dro, espôsa do sr. Alvino
Modro, nesta cidade.

J

'-

"COßHflO 00 POUr !1�-i-iiillJi-�]l �r�g�ü��rG�bb��'��'� I Vida Social em ReVista I(Fundação: flrturmOller - 1919) , do R e g i s t r o Civil do
,-'

...,.__..........,_..,___ rO'. Distrito da Comarca Ja-
Emprê�a Jo,rnalistica raguá do Sul, IEstado. 'de

Talvez muitos estranharam a falia desta coluna"Correio, do Povo" Ltda.

I 1 DIA 18: Santa Catarina, Brasil.
s r vejossímll. esclareço. aos conspícuos- 1960 - ,

Aniversários e, para e ,I
f

'

'IDiretor: - A sra. Paula, espôsa faz saber que comparece- lelrores que o motivo mais óbvio OI o acontectmen o

Eugênio Vitor Schmöckel do sr. Horácio Rubioi, rarn no cartório exibindo os polítlco ora findado,
Cobrança: Fazem anos hoje: residente em Barra do documentos exigidos pela lei Embora pareça um tanto esdrúxulo a. esta,

Bruno; Henn Rio Cerro. afim de se habili'taretn para convém compor rápidas erttculações focéll,:_as a
-

-' _,_' A sra. Tereza, es-
_ A srta. Edma, filha casar-se: respeito do novo cinema. O assunto em foco sao as

Impressão:' pôsa do sr. Juliano
do sr. Erico Bruhns, re- imperrinentes e nocivas "pulgas" que fazem da sél_Ja.Soe. ,Gráfica Avenida Ltda. Btínghen edital N 4 945 da 7/10/60 d estadiaI

•

sídente iem JoinvUle.
LJ ." •

de projeções do mesmo, o se� ..�nrr<? e .

Impressor: O sr. Adolfo Bartel. Andréas Schwarz e Sugiro e acho bem oportuno a llqüideção das mes-Antonio Molheiras nésta cidade. DIA 19: Laurite Kienen mas com uma dose de NEOCID e derivados. AchoComposição: ,

LeOPOI:�t�i�lI����o�,r. - A srta. Terezinha, - O sr. Frederico Ele, brasileiro, solteiro, que a unanimidade está comigo.
, René Qros�hlags' filha do sr. Praxedes da Schwedler. lavrador, domiciliado e

'

-X- .

. Silva, nesta cidade. - ,O sr. Wen1elim 'residente n�sle dlsrrlro, em Adentrando ao essunro propriamente dito, devo
A srta. Marlene, fil'ha_SchlIlidt,. residente em Garibaldi, filho de lgnecío relatar o transcurso da efeméride natalícia do estu

do sr. Fídelís Wolf, in, Jaraguazínho. Schwarz e de Rosa Weiler pendo e risonho colega SI', Francisco Sehiochel,
dustrial nesta cidade.

- O sr. L e o p o I d o Schwarz.
'

rnais conhecido pela alcunha de Chiquilo. Ali presente,Karsten. Ela, brasileira, soltelre, constatei que o amorenre era de perfeito equtlíbno
_ O 'jovem Lourival doméstica, domiciliada e corporal, isto porque, es garrafas de CRUSH estavam

Stein, filho do sr. João residente nesre dlstrlro, em infladas com líqüido de elevada destilação., ._Stein. Gertbaldt, filha de Artur Caramba! essa eu não pensei, deixar o emprego
- O sr. Arno Blanck, Kienen ,e de Te r-e z a pare em seqüência receber um rechaço, positivamenteresidente em Joinville. Erschlug Kienen. é ler muito pêso, todavia, aqui vet a minha cätedre :

DIA 20: "a esperança é a última que morre".
Edltal N. 4.946, de 10/10/60 Efetlvamerne mutras metamorfoses e d í I i c a s

sucederam num exíguo tempo. Fazendo as minhas
enoreções constarei vários desenlaces, um tanto

inesperados. Dentre os mesmos, ressalte-se o clássico
"bancário". Será que o mencionado .não toma leito
ou melhor juízo, pois, idade não lhe falia e êsse
negócio de namorico a lato poderá um die lhe
causar um sério lmprevlsro.

Quase ia; olvidando, isto é, olvidar é mero

pretexto, mas O· fáto é que sábado rrenseto, realizou
se 'mats uma festinha neralícía da geutil senhonte
Ieanete Thornsen, 'lendo a mesma transcorrlde dentro
da mais perfeita cordialidade, mas, estando �u em

tôdes, vejo-me na conlingência de cilar algurß apa
nhados que obtive de soslaio. Descambando para os
lais, colhi o Chaco enlrelendo-se com a LURDINHA:
Duvido, mas isto pode prpvocar entabulações comer

ciais para uma aquisição em, grande escala do
precioso minério, a' fim de aumenlar a produção de
TACHEN·MESSER ..

O domingo pouco ou quase nada de útil apresentol
entrelanlo, encomio as figuras que' encabeçam o

movimenfo alinenle ao Bingo, aliás é uma iniciativa
que vem merecendo

-

ínlegro dpoio das pessoas de
m'aior' relevânCia da nossa elile, pois, com sua

freqüência provocam o eSlímulo
I

há muito tempo
ausenle. Parece que o úllimo arligo fornecido por
um colaborador eSlá começando a surrir os efeitos
que se faziam necessários.

-X-
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ii "�r, �ui�o oF�rnanno\ �i�G�er· ii ,I�'liií!II

I! Clinico -: "�:;�:g��a_-������!a_ R�io. X

Bo� Neuo'c·I:.:......L_O', r;���ia;;cto��,,'-.�e\Ve�o ,I
II Consultório: Rua' Artur Müller:, no. ,142. .,

'j III IIL�=-���:::��'�!::r::_:_;", �.v::�:�.uJ:�o:���� I AIiHUHIlAD.
I

oficina de bicicletas no I ;" � I-'r=:::::::';'=�=::::::=:;''''':::::=:::::::::=::==::::::=::::::::-� i;nelbor ponto da cidade.

-�
, ; Com escritório nés,ta cidade à Av, Marechal Deodoro -_!.,.i: ...'.�_11- � I la, -�D � .. U Itf,' ••• ,'i E também vende-se uma I Ih� M � R � R ia � � U l!i �

ii casa nova de madeira Iii
da Fonseca n<!., 122" para me or servir seus c 1 i (ii n te s ;

I
....

,!! i .' ._. ,JARAGUÃ DO SUL "....... ,til ,çom, meio morgo de ter. I� mantêm estreito intercâmbio judiciário com os Escritórios

'Iit!' J:"'�l" 'A ',!',: ,r�Demais informaçõeé I.o,·.t.- 'de. Advogacia DR. HEHC'ILIO ALEXANDRE DA IJUZ, "1
__

,

I.. ,Medicamentos· e Perfumarias'
ii '

,-- .�, '., I ':.'i. com \0 sr,' Theo,doro José 1'1'1' com séde em' Joinville e São Francisco do ßúl,' está ein I:: ", Sim'bolo d e Honestidade W lf R" M h J Dii . II o: ",a arec a eo· �- d"
-

d t b' 't ..

'

li ", . ,Oonfi;mça e Presteza II doro da Fonseca em 10 con lçoes e;.� a.m em, acel ar causa� pa)a �qu�las CO ,Iii \ I
• J'

, �_ : qp}leleO/'s�elbof:Jhe at�nde i! Jaragná do Sul., ..�
mareas,' sem 'maIores onus para seus, ,constituintes.

II!" ,-:.�, j ��JlOl'eS preços 11 D�f�onte a Prefeitura IH
" '

.' \
U " '" I • .. . _II MuniCIpal ...
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'ASSINATURA:
Ruual • • • , CrS 190,00
Semestral. • ', Cr,$ 100,00

ANÚNCIOS:
• Mediante contrato e a-

tabela [em vigör
' Fazem anos amanhã:

- O [ovem Mário,' fi-
lho do sr. Severino
Schiochet.
- A era, Alrona, espô

sa. do .sr. Walter Bartel.
nesta, cídáde.

'

- A srta. Dalía Rowe,
filha do sr. Hilbert Rowe,
residente em Pírabeí
raba.

BNDBIU!ÇO:
Caixa Postal, 19

Rvenida Mal. Deodoro, 210
jaragua do Sul - S. Catarina

- '

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

"COR�EIO ,DO POVO" não
endossa, os Iconceitos emiti
dos em artigos de seus eoía,
boraderes,

DIA 11:

Orgio de mator penetraçlo
no Interior do nordéste

catarljnense.
.

"'

BODA DE PRATA
j

Pastor Hermann Waidner •• Maria Waidner
.

Transcorre a 17 do mês corrente a boda
do estimado casal Pastor Hermann Waidner
.Maria' Waidner; residentes atualmente na loca
lidade européia de Grossen Lindên - Kreis
Giessen:l Obh.·...,- D�utschland I Alemanha.

O Rev. Pastor Hermann Waídner e s'ua
exma:. espôsa Maria Waidner, durante. longos
anos serviram na 'maior humildade os inúme·
ros fiéis da Comunidade Evangélica Lutherana
de Jaraguá do Sul, levantando com 08 Evan-

, gélicos um patrimônio religioso- digno da mai�
assinalada tradição.

'

.

Quiz a Pátria dos estimados Pastor Her·
mann -Waidoer - Maria Waidner que retornas
sem à terra de origem, o que deixou no Brasil
'e, especialmente,-.em Jaraguá do Sul, uma

grande lacuna, peJa, identificação pastoral,
pela prolunda amizade que aqui enraizou,
pelos filhos brasileiros que- aqui nasceram e

'que aqui 'aprenderam a amar e querer bem a

sua terra e :que hoje- está tão distante.
Hoje' o Rev. Pastor Hermann Waidner e

sua 9�d!c;ada esp�sa, lIt1aria Waidner continua� Ia merltOfla obra na velha Europa, amaliu,recl
dos nos trópicos, servindo como sempre ser

viram e. agora servindo 1e cura d'almas à
seus conterrâneos.

I
Eis 'porque a data é de transcedental

importância, e a que nos juntamos prazeiro
samenre aos inúmeros fiéis que irão congra-.

tular-se com a famili� Waidner, rogando a.
Deus que derrame as suas bençãos sôbre o

Ifelo casal que tão aSlSinalados serviços pres
tou ao povo de Jaragul\ do Sul.

"

- .
!I!.

•

Gerherd Henn e

Ursula ôchwerrz

. I

Ele, brasileiro, solreiro,
lavrador, domiciliado �
residente nesre distrito, em
Gari-9aldi, filho de FeJix
Henn e de Maria Gascho
Henn.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

resídente neste distrlro, em
Garibaldi, filha de Ignacio
Schwarlz e de R o s a

Schwartz.

Uma propriedade situa
da na Estrada Jar8guá
Esquerdo, havendo o ter·
reno 2.700 mts.2, e uma

clisa em perfeito estado.
Demais informações n/

redação.
'

Jaraguá do Sul; 5 de
outubro de 1960.

Hoje, realizar-se-á 0, Iradicional BAlLE DAS
ESTREANTES, o qual é organizado pelo Grêmio
das Orquídeas �. s��á abri,lhanta�o pela. conhecida
Orquestra Melódica de CASTELAN, exclusiva do
Clube 12 de AgôslQ, da nossa Capital. Teremos o
o sazão de vermos'o desfile de algumas jovens que
se apresentarão em caráler oficial para a nossa socie
dade.' Pressuponho ser êsle mais um baile de
elegância do que um baile propriamente dito, conludo
ali eSlarei, de lápis e caderninho na mão.

K .. VEIRA "

�qpaHna }lo S.
da Felina, que
contem extrato
I(iIp4tico con

�tm1i:tztlo,..no�
mrtrllI�'4i It....

b!.nções do

ligado.

mi ,=!r--:!W!;=;ç;!!--:r_ .

ij ti i=: ;;;

I DR. J.ORN SOELTER 11-m • I CIRURGlflo .DENTISTfl I
:0' ., Im Obturàções i

sem dôr
_

� Moderníssimo "Airolor" elimina qualquer trepi- _i! dação e qualquer sensação de dôr .

_.

II CLíNICA - OIRüRGIA ""- PRÓTESE I""'.AI RAIOS X

"Correio do Povo" I !ii

um jornal a ...
' c(oAnsufrótiO: DAV. , �etuldio Avargas, 198 I

.

di,' ,nexo ao epOSllO a ntarclica) ..-,
servIço Ó �ovo

=-------,-----,,; .=:=H-ii_i !i!!!EiS=:;--i.s-t-t�.. ii ;; Ei!

Vende-se
A. fJASA N. 2§O

Rua Procópio Gomes.

Dem a i s informações
com a sra. Vva. Maria
Müller - Rua Epitácio
Pessôa nO. 1.400.
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Lavrador Amigo

Vamos plantar a Soja

,

�1lIllDln�al�e Agrnc� O Congresso ,da Liga Internacional das' Médicas
As representantes de 9.000 médicas reuniram-se pela primeira

vez na Alemanha .Malor longevidade das mulheres

RIO - Três grupos de, Pan Am, os agentes de
agentes de viagens dos viagem chegarão é2 São

{?::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�.::::::::::::::::::::::::::::.� ESlados' Unidos, e que Paulo a 50 de setembro

H Clínica de Olhos - Ouvidos - Nariz e Garganta !i exercem atividades na e, no dia seguinte, conti-

Califórn,ia e regiões adja- nuarão p'ara o Rio de la-
i! DO ·BR .. S.8.1�. Alilli H ceOles, visitarão o Brasil, nei�o, onde se demorarão
ii MODERNA E PR.lMOROSAMENTE INSTALADA ii como parte de um pro- três dias .antes de segui- .f'::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::='':::::::::::::::::;:::.,
n A melhor àparelhada em Santa Catarimi li grama destinado a promo- roeumtubPraor.a Brasilia a 4 de i:I\I' 1II\TQ)o lEICDlltrlBI TCr A1Ufí\M � �nw !:I.';�:.:ii Rua Abdon Batista (Defronte 'a "A NOTICIA" ii v'er um maior tráfego para JJJJ� � \L lli\.& !Vl1.&.rH.�H

_ J O I N v, I L E _
H' turistas à America Latina. No dia seguinte partiráo II '.".

lL:::::::::::::::::;:::::::::::::::::.::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::=:::::::::::::::::Jj vi�ev�:�lao�:n����te�e�� ��J!°��r�.aPital rumo a ti MÉDICO, CIRUBGIAO II
Pan Americam World Air- Os três grupos seguirão ii Formado pelas FacUldades de Medicina das Univer- ii
ways System, permitirá o mesmo itinerário, ou seja, II sidades de Colónia, (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
uma rápida familiarizaç'ão Panamá, Limà) Cuzco, I! CIRURGIA _ SENHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS, E li-dêsses técnicos com as Santiago. Buenos Aires, iI ii
atrações dos lugares' a Montevideo, São Paulo, II CLINICA OERAL H
serem visitados, Rio e Brasilia. ii L át· H it· ll} I!

.. onga pr lea em ..sp 81S1 il)oropeus ..

O primeiro grupoJ'á!! !l
��� .i,i Cousul,tório e residência: .i:.'partiu de Los Angeles in-

d 16 Cure seus males e poupe seu' ii T 1 244 R PE'" P
-

40;;' !I
tegra O por agentes dö bom dinbeiro comprando n: ii e .

- ua res. pltaclo essoa, v ii
California, Arizona e CO GI NOV

. ..

lorado. FÄRMA A 1 1 A ii CONSULTAS : H
Os outros dois grupos l1e ROBERTO M.. HORST ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas' !l

partirão com diferença de a que dispõe de maior sortimen- li Pela tarde: das 14 1/2 ás 1! 11 _. horas li
uma semana.

to na praçà e oferece StUS arti. II :;

A
,yos à preços vantajosos ii A d' ch d t b 'N -t

ii
companhados por re-

..
II ten e ama os am em a OI e i.i.Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá

presentantes de vendas da ����� \6::::�:.':::::::::::::=:".::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::-==::::::::::::::::::=:::::::::::::::t;
I

Dentre as 10 razões fortíssimas porque se deve
plantar a soíe e. mencionadas no folheto impresso
da eutorla do agrônomo José Calil, destacamos as

seguintes, relactonedes com a alimentação dos anl
mais.

"A Soja como planta forrageira, pode ser

empregada verde, fenada ou ensilada. Na engorda
de porcos dá ótimos, resultados, podendo mesmo ser

empregada na formação de pastagens destinadas
especialmente pare esse fim. O feno de sola pode
ser comparado com o da alfafa, apresentando prerí
camenre, a mesma porcentagem de proteína: É luste
mente .a sua riqueza em proteínas, que faz da sola
um alimento mals balanceado em seus elementos
nutritivos. E como fonte de proteína a sola pode e
subarttut com vantagem os alimentos concentrados
empregados na alimentação do gado, sobretudo' das
vacas leiteiras e animais em crescimento. Comparada
com o milho que produzindo em média 5 mil quilos
de sernenre tornecerte apenas 500 quilos de proteína
por' elqueire, a soie produzindo 5 mil quilos. de
sementes, forneceria 1.200 quilos de proteínas.
Enquanto a porcentagem de sais minerais encontrados
no milho não alcança 2.3%, na Soja ela é da 'ordem
de 5,15%". Todos os alimentos hebítualménre
produzidos pera o forrageamento do gado são multo
ricos em hidratos de carbono, mas relativamente
pobres em proteínas. A sola é a legumlnosa natural
mente indicada pera suprir rôdes as deficiências
prorétcas de nossas pastagens e forragens. É uma

planta norãvelmenre resistente, adaptando-se uma

grande variedade de terrenos, produzindo bem em
solos pobres, principalmente quando inoculadas,
pela bectéría específica que vive parasitando as suas

raízes. A inoculação artificial das sementes de Soja,
é uma, prática agrícola que estamos procurando
introduzir entre os lavradores do nosso município.
Nenhum outro elimenro supera a sole, como fonte de
proteínas. E por esse motivo tanto empregada como
farinha ou farelo, ou sob a forma de grãos de feno,
de silagem ou de verde, ela é por todos os motivos

, uma fonte segura e de eficiência comprovada, prin
cipalmente pera os· criadores que sentem como

problema principal a falta do que chamam-de "trato",
principalmente na ocasião do inverno.

A soja na alimentação
BOLINHOS .SALGADOS DE SOJA

Ingredientes: 1 xícara de farinha de sola (torre Ios grãos e passe na máquina de carne). 1/2 xícara
de farinha de trigo. 1/2 xícara de farinha de rosca.

2 xícaras de batatas cruas, raladas. 1
.

cebola picada.
2 ovos, sel, pimenta do reino, salse, azetre,

MODO DE FAZER:, 1 - Misture as 5 farinhas
e a batata até a massa ficar por igual. 2 - Junte
os ovos, a cebola, o sal, a salse e a pimenta, me

xendo sempre. ii - Divida em bolinhos e passe ne

farinha de rosca. 4 - 'Frile em azeite quente.

ACARE§C
.SERVIÇO DE EXTENSÃO RURA.L
ESCRITÓRIO LOCAL DE JARAGUÁ DO SUL

Dr. Fraueisen Antonio Piccísae
��D][<tCO

(imrgia Geral de adultos e crümçab CU
nica Geral ..:_ Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.
Especia.JisJti em doenças de crianças

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

II <1C O:R.U]P Ao. - �AN�A CA:ncA,_H_ß[NA I

Dr. ferDando n. ipringmann
OIRURGIA DO ESTÖMAGO

VIAS 'BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA PE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

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

Baden-Baden (Por Inglesa Dra. Janet Ait civilização m o d e r na Iher no exercício da
Werner Stein - Impres- ken, Presidente da Orga- observa-se um aumento medicina. Hoje, acentu
sões da Alemanha) Rea- nízação, inaugurou o das doenças crónicas e ou-se no congresso em

Iízou-se este ano pela congresso apresentando uma diminuição das Baden-Baden, ,já há
primeira vez na Alema- a tese que as mulheres doenças contagiosas. A médicas que d i r i g em
nha, nas termas de têm maior longevidade intensidade da vida pro, secções de hospitais. A
Baden Badeno Congresso do que os homens. O fissional e outros facto- maioria das médicas
da Liga Internacional problema das mulheres res reduzem a longeví- exercem clínica indepen
das Médicas. Esta liga idosas representa uma dade do homem. dente. Na Alemanha a

foi Iundada em 1919 e tarefa muito importante A diferença entre a relação entre as médicas
conta hoje 9.000 filiadas para amedicina moderna. longevidade masculina e e os médicos é relatíva
de.29 países. O secreta- A médica americana feminina é, por exemplo, 'mente elevada, pois já
tiado geral tem a sua Dra. Claire Hyder ocu- no México de 1,9 anos e perfaz 20%. Na Holanna
séde em Genebra. No pou-se do mesmo tema. nos Estados Unidos de a percentagem é de 15%,
c o n g r e s s o ao qual A maior resistência aos 6,2 anos. na Suécia de 12,7%, na

assistiu a esposa do factores de degeneração Nas primeiras décadas França de 8%, nos Esta
Presidente da República, e à doenças não explicam da SUa existência a Liga dos Unidos apenas de
Sra. D. Wilhelmine Lüke, só por sí, a superíorída- Internacional das Médi- 6% para atingir um

participaram médicas de de do organismo Iemíní- cas lutou sobretudo pelo máximo na Finlândia
22 nações. A médica no. Na actual fase. da reconheeímento da mu- com 23%.

Rei igiões na nova A Aviação Francesa
PARIS - Informações Noticia-se, ao mesmo

CaP ita I Fede ra I procedentes de Oslo e tempo que se realizou em

.

. de Estocolmo mostram a Istres, por iniciativa do
progressão em que vai a Oentro de Ensaios em

exploração dos aviões vôo, uma demonstração
franceses OARAVELLE, da nova "barreira de
que, nos transportes quer detenção francesa" desti
de passageiros como de nada a equipar este ano

carga, superam já todas 25 bases do exército do
as unidades competidoras ar. Um aparelho DAS
estrangeiras. A S.A.S., SAULT "Mystere IV", do
como se sabe, foi uma peso de 7 toneladas.
das prímeiraa emprezas lançado a 220 quilómetros
aéreas estrangeiras a horários, p r o c e deu ao

utilizar, de maneira in

-\
"tost" e se imobilizou em

tensiva, o bi-reator médio 140 metros.
correio francês.

.

Jorouleiros norte-
flruericaDOS Uisitnr80
fazenda de Café

.,

RIO - Na população I É interessante observar
de Brasilia predomina os que, de acôrdo com o

católicos, com 88% das Recenseamento Geral de
pessoas alf residentes. 1950, apenas 0,5% da po-

pulação brasileira decla
raram não seguir nenhu
ma religião.
Dêsres, êI quota mels

alta cabia ao antigo Dis
rriro Federal, com 1,5%.
Vê-se que a superiori

dade não é tão grande em

relação à percentagem dos
sem religião encontrada 11=====================_
em Brestlia pelo Censo
Experimental de m a i o
passado.
No que se refere à dts

tribulção segundo o sexo,

I nora-se que são pràtlca
mente iguais as quotas de
homens católicos (88,6%)
emu I h e r e s católicas
(88,7%).
Quanto às outras reli-

giões, porém, a distribui
ção

.

favorece ao s e x o

feminino.
Preponderam mulheres

protestantes (67%) em re

lação aos homens dessa
religião (4,8%); e mals
mulheres esplrltas (2,6%)
do que homens espirites
(2.0%).
As pessoas sern crença

são na grande maioria

homens, 5,1%; neste gnupo
a proporção de mulheres
é mínima (0,8%).

Restam 5,6% de protes
tentes, percentagem supe
perior à dos que perten
cem às dernais religiões
ou seitas: 1,1 0lr.

Apotheke "Sobulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

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

em besten zu den gering.aen Preisen bedient.

II bate as

. 'I:! qulanoe
-e--c.. I J,oo-

s
Idas fun-

-=- � es periódi-
-'_''''':..Ll.'''''as das senhoras.

É calmante e re

gulador dessas funçóes. RIO - Diversos grupos
de lornalelros norte-ame
icanos visitarão o Brasil,
proximamente, quando te
rão oportunidade de entrar
em contacto com vários
setores de atividades do
país. Do programa constd
a visita ao Instituto Bra
sileiro de Café e a uma

fazenda de Café em São
Paulo, a fim de que êles
conheçam os processos
de produção da rubiácea,
O primeiro Grupo é el'ipe�
rado a 7 de dezembro
próximo vindouro, seguido
da chegada de outros,
suce:;;sivamente, em janei
ro, fevereiro, março e abril.

.Agentes de Viagéns Americanos,
Visitarão Rio, São Paulo e Brasilia

ESIDMAGO. FíGADO [ UlTESTJHDS

Propo�ionam bel1l-€star gerol
facilitam a digest�o, descofllo
gestionam o fígado, regulari-

zam, as funções do �j
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Pfizer Lançará Vacina OraJ Tipo" Educação Rural no (Ceará,
Sabin Contra Paralisia Infantil Mato Grosso e Maranhão

•

���H�t��l

A

Nova York, os labora- ra. Um porta-voz da Pfi- dades de pesquíza . e
tórios Pfizer anunciam zer disse que a compa- produção nos setores
hoje que pedirão ao nhía muito devia ao Dr. químico, agrícola e far
Serviço .de Saúde Püblí- Albert E. Sabin, que de- macêutíco nos Estados
ca dos E. U. A. permissão senvolveu a vacina e Unidos e na Inglaterra.
pluS. o. uso, no pais, da "proporcionou uma ex
vacina contra políomiclí celente orfentação cíen- A vacina injetavel Salk
te, do tipo Sabin, produ- tifica". Cientistas dos antí-põlío bem como as
zida nos laboratôríos da laboratórios inglesses da vacinas polivalentes
Companhia na Inglaterra. Pfizer reuniram-se com coutra a gripe que a

A atitude da Pfizer representantes da índus- Pfizer forneçe nos Esta

segue-se á declaração tria. e do govêrno dos dos Unidos são produzi-
das no centro de blolode que aquele organismo E. U. A. na última sema
gia da companhia pertogovernamental adotou o I na, em Washington, nu-

vírus de Sabin, como ma conferência convoca-
de Terre Hauto, Indía-

padão de manufatura, da pelo Serviço de Saú- na.

assim dando ensêjo 80 de Pública- para discutir A vacina oral anti-polio
uso da vacina oral anti- recomendações para a desenvolvida pelo Dr.
pólio naquele país. produção e e padroniza- Sabin, foi estudada vá

.

A 'produção da vacina ção da vacina. A Pfizer rios anos em diferentes
de virus vivos estava também produz uma va países e já foi tomada
em curso 'há vários me- cína anti-pólio injetável aproximadamente por oi
ses na nova fábrica da tipo Salk, em Kent, e tenta milhões de pessoas
Pfizer em Kent, Inglater- mantém graudes facili·, em todo o mundo.

CONTÉM
I EXCELENTES

ELEMV,NTOs TONICOS

Fósforo f:alcl(1, Arsenia.to
,

.

e 1Janadato da s ó d I o

!.'onw) Ô.IlS' convalescentes
Tonii:o dos desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianç�s ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

«Seu
UID

Talão Vale
Milhão»

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Distnibuidores em! Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Bio Negrinho, Mafra, Bio Negro, Lapa, Tijucas e Camboriú,

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORÇA e' demais aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.
Rua Preso Epitácio Pessôa, 172

JARAGUA' DO SUL
Fone: 264

MÄGROS.,,'

::� FRACOS

\lANAOIO'l
11: indicado

DOll cuos de
.

fraqueza, patio
d�� Q1agrezli •
futio.
Em sua fór'

muja e n t r.aus

Vanadato de
e6dio. 'lJcitina, GlicelmOilratoit
PepalDa, noz d� Cola. etc. d.
ação' pronta e eficaz Doa ossos

d�1 fraqueza e neurastenias. Van.
41iol 6 indicado para homens, mu
lheres e orianças. Bend(.t eua fór
mula liceDciada pela Sadde 'Pu
blica.

�:::=:::::::::=::::::=:::::.!:::::=::::::::::::=:::::::::=:::::::::=�::::::::=.�::::::::::::::::::::::'\,:t \ i:

II Jl}) ro Gr 1lllll d � G at § � Itll o I!'
II Cirurgião· Dentista ii

II!l CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA i!
ii ii
� \. H'ii Av. Marechal Deodoto, 587 - JARAGUÁ DO SUL iiI

�I Defronte a Igreja Matriz . II" n\::::: '!=::::::�::�:::::::::::::::::::=:::�::::�=::::�� .�:::=::::::::::::::::::; .....::::::::::::::::::::::::::::::... ii;;;;;iiiiiiiiiiiiiii_liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii__

Rio - Objetivamente e Limoeiro do Norte
.

promover a educação de promover a instalação de
base pare a zona do emissoras, bem como
Cariri, Sertão Norte e Vale executar os programas
de Iaguarlbe, no Estado preliminares e indispensá-
do Ceará através de sts- veis ii sua implantação,
tema de radiofusão, o O Conselho Nacional

- Conselho Nacional do por intermédio do C.R. do
Serviço Social-Rural ne Ceará, colocará à díspost
reunião plenária, presidida ção das dioceses referidas
pelo deputado Napoleão a Importâncla global de
Fontenelle, aprovou têrmo Cr$ 15.000.000,00 (quinze
de convênio entre o C.R. milhões de cruzeíros),
daquele 'Estado e as paga em dois exercícios.
dioceses de Crato, SObral1 Tais recursos s e r ã o
e Limoeiro do Norte. destinados à aquisição de
Por proposta ,do conse- redlos-catlvos, - 'treina

Iheiro Virgilio Távora, por mento de m U::J i t o r e s,
não dispor o Conselho compra de transmissores,
Regional de recursos pera conjunto de equipamento
o compromisso no presen- de estudo e acessórios,
te exercício, a Vigência de torre irradiante, de
do convênio será a partir transmissor de ondas troo
de 1961 e terá a duração picais, etc.
de dois anos.

Votaram a favor os

conselheiros Josué Montel
lo, A I b u que r que Lins,
Bichat Rodrigues, Eliezer
Moreira, Iris Meinberg,
Alberto Ferraz, e Alípio
Goulart, prestando infor
mações o sr. Leão Macha.
do, diretor geral.
Pelo ecôrdo caberá às

dioceses de Crato, Sobral !!:=============

.
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SE voes Jara
guaense é 'MÚSICO,
não deixe de insere
ver·se na Sooiedade
de Cultura Artistica.
Ela n e c es sita do
concurso da todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

MILHOES
OE PESSOAS ltll USADO COM
BOM RESULTADO O POPULUl

DEPURATIVO

ELIXIR 914
a SIfU ATAd:A_ • 8BS.UIS.
o Illpdc:l., CI BaQo. o Coraçào,.
.....meco. " Pulmö... 8 P...
Produ Gores noeOnoe. Reuma.
Gamo. Cegu...... QU0dà dO Çebe
lo ARemia,e Abortos,

CGnsutt. o m�lco
er.,... popular depureUyo

ELIXIR 914
""""""0 .. orpAlsmo Acracaa.
... ccmo .... lleôr. Aprovado co-

.

1110 auxiliar AO tr&t2mento da SI.
f'lUS. REUMA1"ISMO da mes

•• orl.e•• pelo O. N S. P.

� .

IMUDASI I

Frutifel'as e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ke
kisetros, Maci
eiras, lebotíca
beiras, etc. Ro··
sei ras, Dahllas,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, eIC., etc.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

!Leopoldo Seidel

Corupe .

lI,iiiiiõii .--=-=.

[==��====="'='='=='=""'==='====l
ii CUMAX VITORIA !'

ii 9��::::::Ol II
ii b. Marechal Deodoro da Funsere, 84 aa li

ii ou,," .. '" ... • ,,,. ,.""n

li
II., i,

�:::::::::::::::;:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::1/
I ,

���
Dp. Rej.nold� MUP'ara l·
-

II ADVOGAD;-II. ' r
Escritório ao lado da Pref�itllra .}

JARAGUÁ ,D_O SUL i
�������������
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OORREIO DO POVO .�:.� ." S�aADO ' DI!, 15-10-1960

Feira do
grande

Livro ,de Francfor! �é
certame 'internacional,

,UQlB�810AS, MAX WILHEL� ,'S.'A. A
Relatório da

.

Diretoria
Senhores 'Acionistas:

,};::umprinqo. 'os dispositivos legais e as exigên
cias estatutárias,- temos o prazer de apresentar' para
aprovação, o balanço geral, encerrado, em 30 de [unho
de 1960, bem como a dernonstraçêo da conta de
lucros e perdas e o, parecer do conselho fiscal, dd-
-cumenros êstes que atestam com clareza as atiV'idaL
des sociais e o desenvolvimento dos negócios cjesta
sociedade..

. Jaraguá do Sul, lo de egôsto de 1960.
'

') "

MAX WILHBL� '" Dir. Presídente
NBL�ON LBOPOLDO DRIB�SBN - Dir. Comercial
BDUARDO FRANCISCO WILHBLM - Dir. Técnico

,

BALANÇO GERAL 'LíQUIDO, encerrado
em 30 de junho de 1960

ATIVO
Imobilizado:

Imóveis, 'Maquinismos, Móveis,
Velculós e Embalagem

Disponlvel :
"

Caixa e Caixa Filial'
Realizável a curlo e longo prazo:

Contas Corren!E!s,' Participações ,
.

e Fnndo Lei l.lt74/5t- 0.731.524,20
' )�

Mercadorias; Mercadorias
Filial, 'Mate�ias 'Primas;
Cauçeo ê P e ç' as" rp'ara
Veículos

Co�las, de ,Compensação:
Acões em Caução

, .

. 209.170,90

I(h, '.

I",

5.056.494,90 8,788.019,10

.
,

ãO,OOO,OO
.c-s 34.256.000,80

Ião Eligirel: .

Capital, Fundos deReservas e

Provisões
Eligirel a curlo e lonao prazo:

Contas Correntes, Títulos
Descontados. e Obrigações
a Pagar 9.088 278,60 .

Dividendos a P.agar. ., 1.080.000,00 ..

Vazilhames Movimento ' - \'. '

Brahma
Conlas . de Compensação:,

Caução da Diretoria

�

e-s 23.57t.081,oQ

r

185.071,80 10.653.649,50'j
00.000,00

e-s 34.255.030,80

Iaregué do Sul, 00 de junho de 1960.
•

MAX WILHBLM • Dir. Presidente .

NBLSON LBOPOLDO DRIBSSBN - Dir. Comercial
BDUARDO FRANCISCO WII;.HBLM :- Dir. Técnico
SBRGlO THOMSBN, Contador Reg. CRC. SC.
N°. '0301 - D.E.C. nO. 50.7�1.

I

ÓEMO�SrRAçÃO DA CONTA "LUCROS
E PERDAS", em 30 de junho de 1960

.

Débito Crédito
Deepêsas Gerais,Adminis
tração, Texas, Impostos,
Comissões, Honorários,
Consêrtos, Sêlos, Seguros,
Fretes, Carretos, Ordena
dos, Alugueis, Salários,
Gratificações, Postais e

Telegráficas, Combustí
veis, Luz e Força, Viagens
e Propagandas, Provisões, I

Dividendos, Fundos. de
Reservas, etc. 24.105.659,90
Rendas Participações •

Mercadorias
Mercadorias (filial
Reversão FunJo Devedo-
res DUVidÓSOS, (.

.

32.021,40
Cr$ 24.105659.90 24.105.659,90
- -

o

273.000,40
22.845.370,40

954,938,00

Jaraguá do Sul, 00 de junho de 1960.

MAX WILHBLM· - Dir. I;>residente
NBLSON ,LBOPOLDO DRIBSSBN - Dir. Comercial
BDUARDO FRANCISCO WILHBLM - Dir. Técnico
SBRGlO THOMSBN, Contador Reg. CRC. SC ..
N.0• '0001 - D.E.C. no'. 50.781.

.
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1.8QO· editores expõem 70.000 livros r: Dois I terços dos
.... .tores. vieram �00 estrangeiro .

. exposí-

Francfort sobre o Meno I maior aumento de expo-, argentinos, belgas, braSi-l' A Feira tem' o seu

-, (Pelo Dr. Johann Mau- si teres. Enquanto' no ano leiros, alemães, dinamar- apogeu na atribuição do
thner

'

- Impressões da passado O seu número queses, finlandeses.. Iran- "Prêmio de Paz dos Li
Alemanha) A "Feira dos era inferior a 1.800, este oeses,britânicos, indianos; vreiros Alemães" home
Livreiros Alemães" co ano totaliza, números italianos, japoneses, [u- nagem esta com que este
nhecida não s6 na Ale- redondos, 1.000. Apresen- goeslavos, de Monaco, da ano foi agraciado o oo

manha mas em todo o tam, se nada menos de China Vermelha, da Ho- nhecido editor e 'escritor
mundo como "Feira do 70.000 livros. Este record lauda, da Noruega, da inglês Victor Gollancz,
Livro de Franofort" explica-se sob: etudo pela Austria, da Zona Sovlê- que depois dli guerra
realizada desde 1949 ampla particíp- ção inter- tíca, da Alemanha, da propagou a tese de uma

tcdos os anos, no mês de nacional; cerca de 2/3 dos Polönía, de Portugal, ,da atitude mais humana em
Setembro, na cidade onde expositores vêm do es- Roménia, da Suécia, da face da Alemanha. O
nasceu Goethe. continua trangeiro, de' países Buiea, da Espanha, da principal orador da sessão
a aumentar de projecção. europeus, asiátic9s, ame- União Sulafricana, da de homenagem foi o

A feira deste ano que se ricanos e africanos.' Na Checoslováquia, da Un- Presidente da República
realísa de 21 a 26 de Feira de Francfort vêem- gría, da União Soviética Federal da Alemanha
Setembro registrou o se lado a lado editores e dos Estados Unidos. Lübke.

EM GERAL, especialmente
Gaitas e Acordeões
completo sortimento com 4 - 8

.

- 12 - 24 • 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estrangeiros

Pianos - Harmomos
Instrumentos pl Orquestras

Bandas e Jazz-Bands:
Violinos • Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fones· B a i x o s e Baterias

completas.
Metodos • Cordas - Palhetaa
EMFIM, TUDO QUE FOR DO
RAMO, V. S. 'encontra para

pronta entrega na

Expedição "LYRA" Musical Je PAULO KOBS
SÃO BENTO DO SUL - Caixa Postal, 39 - Sta. Catarina

c

e-s 25.227.840,80 ".._------------ Bebidas' Max Wilhelm S. A.INSTRUMENTOS DE MUSICA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

, CONv'o'CAÇÃO
Pelo presente, ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade, a comparecerem à reu
nião da assembléia geral' ordinária, a realizar-se
na séde social da emprêsa, à rua Benjamin Oons
tant 594, no dia 29 de outubro de 1960, às .nove

, horas, para deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

1°. - Discusão e aprovação do balanço geral,
demonstração da conta Iucros e perdas, encerrados
em 30 de junho de 1960;

2°. - Eleição do conselho fiscal e suplentes;
3°. - Assuntqs de interêsae social.

AVISO
Acham-se à disposicão dos senhores acionistas;

::,,!,,!!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!!'!!���"""'!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!"!!!'!!!!!!!!!!!;
08 documentos de que trata o art. 99, do decreto
lei nO. 2.627, 26 de setembro ue 1940.

ASSEMBLÉIA GERAL. EXTRAbRDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas desta
sociedade anônima, �ia. a assembléia geral extra
ordinária. qoe dever se realizar na séde social, à
roa Benjamin Const nt, 954, nesta cidade, pelas
qoinze horas, do dia 29 de outubro de 1960; a fim
de deliberarem sôbre a segumte

ORDEM DO ,DIA
1° .

..:... Aumento de capital e consequente alte
ração dos estatutos assuntos sociais conforme pro-
postas da diretoria;

-

2°. - Outros a s s u n tos de iuterêsse da
sociedade.

.

Jaraguá do Sul, 20 de- setembro de 1660.

MAX WILHBLM - Diretor Presidente' f

NELSON LBOPOLDO DRIBSSN; Dir. Comercial
BDUARDO FRANCISCO WILHELM - Dir. Técnico

ta. ConvOC89ão/� I

São convidados os Senhores Acíontsres a se

reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na

Sede Social, à Rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901,
às 9 horas da manhã do dia 28 de Outubro de 1960,
pera deliberarem sôbre a Seguinte ordem do dia ,

I - Aumento do Ca/pilal Social;
II - Alteração dos Estatutos da Sociedade;
III - Assuntos de' Interêsse Social.

1 • . •

Jaragúá do $ul, em:,8 de Outubro de 1960.
i DIETRIC,tI H. W. HUFENUESSLER
Direto.r Presid,ente o

"1-'------
I O O O L II O

I
Militares

\o) •
DE ORH· Alen"ão Convocados da Classe de 1942!

PARECER DO \CONBELHO FISCAL T

O conselho fiscal da Bebidas Max Wilhelm S. A., INSPEÇÃO 'DE SAÚDE E SELEÇÃO
rendo examinado a escrituração, f2ita com clareza e

..-------.--��-------....

nitidez, e tendo verificado que a. m�sma confere com ,..-------••----...-----�

o balanço e a demonstração da conta lucros e perdas,
que são apresentados pela digna diretoria, vos pro

põe e é de parecer que sejam aprovados os' atos e

contas relativas ao exercicio findo em 30 de junho
. Rua Presidente Epitácio Pesôas' N°. 70�

de 1960.
(antiga residência de Emanuel Ehlers) I

Jaraguá do �ul, 1 � de a.gôsto de 196Q. Clinica geral médico _ cirurgia de adultos e cri�nças
(ass.) WALDEMAR GRUBBA Parto� .. Diathermia ,Ondas curtas e Ultra':"curtas

, OSVALDO HEUSI Indutotermia - Bistur;-détrico - i:'lectro-cauterização,

- Ráios Intra.vermelhos e aLuis., IDIETRICH HUFENUESSLER ... • • ..._

Marque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

agu••dente DlS.C.

COSTA
Fabricada e engarráfada por

Mauoel F. da Costa S. A. • Comércio e Indt1strla
Itapocuzinho - Jaraguá do Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca OOSTA
é eneonträvel nos seguintes estabelecimentos
da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar

. Rodoviário, Cine Bar e C. A. Baepsndí.
Velhíssima aguardente marca COSTA -

Símbolo de qualidade e tradição.

I

Magtesa
Cançaço
Pallidez

--- ---

fraquw
-

Ê. iDdispeD8a"ei .

o � do

Dr. Waldemiró Mazureehen
CASA DE S:&1JDE.

,

Industrias Reunidaso Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

o

'ALTERAÇÃO DE DATA

Os cönvocados da classe �e 1942 e anteriores,<
ainda em falfa com o Serviço Militar, residentes em

.

Guaramirim, devetão apresentar-se para Inspeção de
Saúde e Seleção, de 7 a 9, os de Jaraguá/ do Sul,
de 11 a 15 e os de Corupá, de 16 a 17, ludo de
Outubro do corrente ano, nos locais anteriormente

designados.
. .

.

Jaraguá do Sul, 17 de setembro de 1960.

MANuEL CARVALHO LOPES
Cap Dei 5a DR

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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outras!culturas de clima res.

\ \10 XL IARAOUÁ DO SUL (SANTA CATARINA) - SÁBADO, 15 DE OUTUBRO DE 1960 NO. 2.105 temperado, vem sendo A área em produção
,'!!'!'!'!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!� culti vada em algumas dos pomares brasileiros

das áreas altas das re- de maçã alcançou na

giões Leste e Sul do última safra 2u91 hecta
Brasil. res, dos quais 1957 hecta-

Sua colheita é realiza- res no Sul e apenas 134
da nos meses de verão, na Região Leste.

entre dezembro e março.
Os principais municio

pios produtores no Brasíl
, Segundo levantamento são os de Barbacena.
levado a efeito pejo Paraísópolís, e Delfim

PORTO ALEGRE - os seus candidatos não Serviço de Estatística da Moreiral no Estado de

O jovem Prefeito de 'obtivessem expressiva Produção, do Ministério Minas Gerais, Valínhcs.'
Estância Velha continua votação no Município. da Agrlcultura, a última, Campos de Jordão, Ví-

colheita processada no nhedo, Itatíba e Jundial,

I
firme em sua decisão pais {terminada em mar- em São Paulo; Colombo,
em renunciar ao cargo, Todavia, os Srs. Jânio ço p. passado), acusou o Araucária, A Im i r an t e
em face da derrota dos Quadros e Fernando total de 94 milhões de Tamandaré e Curitiba, no
candidatos situacionis- Ferrari obtiveram uma frutos, cêrca de 8% a Estado do Paraná; São,

1 M .,. .". dora maís do que a colheita Joaquim, Lages, Campo
t�s naque e un�clplo, vlt��la consagra ora na de.1959 que íora de cêrca Alegre e Urubici em
ha pouco emancipado. regiao, em vísta do que de 88 milhões de frutos Santa I Catarina' Farren
O snr Vitor Schuck, o Sr. Vitor Schuck, logo sendo Q Hio Grande do

I pilho,
Encantad�, Caxias

bacharel em Direito e que tomou conhecimen- Sul, Santa Catartna, S.ão ·do �ul e Veranópolis.
indústrial; de 29 anos to de tal resultado, fe- Paulo e Paraná, OR prm- no RIO Grande do Sul.

de idade, convocara an- chou a Prefeitura: e

I
tes do pleito tôda a embarcou para Porto

�------
__�._..._, •

_....__�população para que su- Alegre, não �ais retor- �PI-I d 196O �fragasse nas urnas a nando ao posto. que � e 1 o e �candidatura Lott-Jango. ficou vago, uma vez � �Confiando na vitória que o Vice-Prefeito tarn-
� Jãnio Quadros 5.376.447 �e�magadora por êle ob- bé� r�nu�cio�. E� � Mar. Teixeira Lott 3.555.758 ftido nas urnas. quando consequencia, e POSSl- �

Ide sua eleição. distribuiu vel que venham a ser �
João Goulart 4.027.195

cartazes nos quais indi- realizadas novas eleições
I
Milton Campos 3.910.701

cava os nomes dos dois para a escolha de um

candidatos situacionis- novo Prefeito para C�lso Ramos 261.917

���p���ftote,::: Estância Velha. 12��:,:!���1..1
ciava a sua decisão em (Transcrito de I
renunciar ao cargo, caso O GLOBO)

"Ponte da Europa" I J ,-

araguaense.
STRASBOURG - Foi

inaugurada a "PONTß da Quem dá aos pobres,
EUROPA", ligando esta empresta a DEUS.
cidade a Kehl, obra de Seja tambem sócio
alta importância constí- (ja AJAN, e procure
tuída por dois travessões encaminhar á mesma,

. metálicos num alcance todo pedinte que en

total de 245 metros. A centrar em busca de
ponte suporta uma estra caridade pública.
de concreto de 12 metros '-- --','--'

de largura e dois pas
seios de õ metros cada ===============================

__ ::.';�?�'!:!.�r�id���� I Nossos Amigos em Jaraguã do Sull
necessidades urbanísti Icasamento cas e de nivel.

I
Nos abaixo assinados

Carvalho Pinto e senhora, proibimos terminante-
sr. Quintanilha Ribeiro e mente a passagem
senhora e Brigadeiro Faria de pessoas em nosso

Lima e senhore. Da parte terreno situado na Rua
de Alaor, um dos padrinhos Rio Branco, Jaraguá do
será o sr. Paulo Prebal Sul. Aos infratores 'que
do Valle e senhora, evös não cumprirem a devida
metemos de Dirce Maria. ordem não nos respon-

. Sempre' esteja bemvindo numa Igreja de Jesus Cristo dos
sabilizamos pelo que Santos dos Ultimos Dias. Rua Epitácio Pessôa, 6tf.
possa ocorrer. III I

/

(Ass.) leoliJo Richler Reuniões: Domingo 9,30 Escola Dominical - Sábado 4,30 Primária
1'0 Andersen ==================================

Enlace GARCIA-VERCIl
Bôda de Prata Hugo Alves
Garcia-Lindomar C. Garc'ia

Veriflcer-se-é a 19 do cerreute - 4a. feira
próxima ,- o enlace matrimonial da, encantadora
Rose, 'filha dileta do casal Hugo Alves Garcia e

de D. Lindorner
'

Cardoso Gereta com o jovem
Horst,' filho do SI'. Leopoldo Verch e sua digna
espôse Maria Schmauch Verch, residentes na cl
dade parenaense de Rio Negro. ( ,

O enlace civil dar se. á na sala de audiências
do Fôro da Cornerca e a cerimônia religi03a se

verificará' ás
.

t 7. horas, na Igreja Meiriz de

Jaraguá do Sul, onde os distintos noivos receberão
os cumprimentos do seu' vasto Circulo de amizades.

O acontecimento social cresce de imporrân
ela, pelo íéto de na mesma data realízar-se a

boàa de prata do esnmedo casal Tte. Hugo Alves

Garcia, provecto lJelegado Auxiliar de Policia
de nossa cidade e de sua digna espôse D.
Lindomar Cardoso Garcia, que receberão no alter
as bençãos pelo transcurso dos vinte e cinco
anos de vida comum, em beneficio de uma

famllla feliz.
" A felicidade dessa união multiplicou-se nos

filhos, definindo-se na rranqulltdede da ternura

que os mantem presos um ao outro e que hoje,
já dVÓS de outras uniões felizes, sentem-se
reeonhecldos perante Deus, ao lhes permuir, fes

tejar envolto do carinho o 25°. aniversérlo de
casamento. Vinte e cinco anos unidos. Vinte e

cinco anos a caminhar, lado a lado, presos pelo
mesmo ideal afetivo que os uniu um dia; vinte e

cinco anos de lutas, de aflições, de lncertesas,
de carinho e de ernôr, desse mesmo ernôr que
vê, agora, desabrochar nos filhos que caminham
pera o aliar, em busca da felicidade dos que
pela Fé se renove e se concretiza em perene
ventura.

Por certo os corações bem formados do sr.

Tte, Hugo Alves Garcia e Da. Lindomar Cardoso
Garcia, da jovem noiva Rose e do simpático
noivo Horst estarão saltitando do mals puro
contentamento na próxima querte feira, dia 19
'do correnre, quando, após, as cerímôníes civil e

religiosa puderam abraçar os seus parentes,
conhecidos e amigos nos am "los Salões do
Clube Atlético Baependi.

I Correio do Povo associa-se para os auspi
ciosos acontecimentos e antecipe-se nos seus

mais cordiais cumprimentos, rogando a Deus que
derrame as suas bençãos sobre os stmpéncos
casais.

, '

TUTU quer

sem pompa
Dirce Maria (Tutu) Qu��

dros e o radialista Alaor
Gomes ainda Dão üxarern
o dia exato do seu cese

mento, mas êsre deverá
ser realizado neste mês.

O sr. Ianlo Quadros foi

quem escolheu os pedrí
- nhos de Tutu para ore·

ligioso e o civil. Entre
., êles estão o governador

O celebrante da cerimô
nia será o deputado�padre
Godinho .

o Prefeito Lemsta
renunciou
fechou a

ao cargo
Prefeitura

e

�._-_.__ _ _-_._-_ _--_ _-------_ ....

i!'
..------- ..·-------..

·--------�-�

II Madeira�, assoalhos, forros II'
II. paullstas, taboados, e It
!i. madeira em geral !t
ii Vende-se no Depósito São José ltda. Ii
11 II

II Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich II
:: JARAGUA DO SUL Santa Catarina I'
ii ii
II Atende-se tambem os pedidos por encomenda ii
li :i
�=:::=====:::::::.-:==:::=======:::f,.

Gostariamos de dizer-lhes novamente sôbre a maravilhosa
Restauração da Igreja de Jesus Cristo. Tantos de nossos amigos já
conhecem que a Igreja Jesus Cristo foi Restaurada quando os Após
tolos Pedro, João, Tiago e João Batista apareceram a Joseph Smith
no ano de 1829 e restauraram-lhe autoridade para estabelecer a Igreja
de Cristo novamente aqui na terra. Assim a Igreja de Jesus Cristo dos
Santos dos Ultimos Dias está aqui na terra hoje em dia.

Os Mormon Elderes visitarão seus lares logo para visitar e

explicar maís sôbre estas grandes verdades.
•

Sinceramente,
ELDER ARLAN W. WOODWARD
ELDER DONALD W. BOWERS

Proibição

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMACOES,

\

COCE'IRAS,
FRIEIRAS,

,=E_S;i::P::1N=H='=.:A::S,==E=TC=:::!J' c

BElOS f DEMAIS

AUCCOU DO "

E?,ijarn O Sabão

Virgem. Especialida�e \

�al CRJL WEIlEt llNJD)[J·§lfllAl jonlillflllile

't>.\\�0 VIRG�,.) �DA � ç�
o� WETZEt INDUSTRIAL
J,OINVlllf

I

I

(f8.arCI Registrada)
I,

c:,�?>Ä� 'j)RCf.A..
ii·· ,..,

EspECIALIOAOEv I

I
O ideal para cozinha, lavan�eria e lavadeira, portanto não deve faltar em casa alguma.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL


