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PreSi�eDle' JUICenDO
SUDcinDO ·lei

q Presidente JK
.

acaba
de sancionar a Lei N°.3.810
que abre crédito especial
ao Tribunal Supremo Elet-
torai na quantia de 82 mi-

Ilhões
de cruzeiros pera

atender as despesas com

alistamento eleitöral, foto-

I grafias
de eleitores e elei

ções relativas ao exercício
de 1959/1960.

)�

Impresso n�:
Sociedade GriJIica Avenida LtdlJ.

JARAGUÃ, DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 22 de OUTUBRO de 1960

Salário-Mini,mo foi assinado
Pe,lo Presidente JlJSCELfNO

Segunda, feira última o

Legislativo Jaraguaense
reiniciou as suas atividades,

RIO, 16 - O presi- O decreto foi assinado que haviam sido parellza
dente da República durante uma audienoia das em consequência do I

assinou no Palácio das que o presidente da pleito eleitoral. A Sessão f

da Câmara contou coíil a
Laranjeiras, o decreto República concedeu a

presença dos seguintes
que. estabelece novos líderes sindicais de vereadores: Murillo Barreto
salários-mínimos para todo o país, estando de Azevedo, Victor Bauer,
todo O país, elevando presente o ministro Eugênio Vitor Schmöckel,
em 60 por .oento os Batista Ramos que fez Mário Nicolini, Iosé Nar-

.
�

b loch (da UDN), Erichníveis atuais., O da uma e?Cplanação, sô re Baptista, João M. Verbi-
Guanabara sera de Cr$. os motivos que levaram nenn e Henrique Boeder
�.600,OO. o govêrno a decretar os (do PSD), presidida pelo

novos salários mínimos. vereador presrdenre, sr.
O decreto vigorará a Vitório Lézzer rs. No ex-

partir da data da Anteriormente, o mi- pediente foram lídos os

publioação no "Diário nistro Batista Ramos projetos de leis que

Oficial da União". conferenciou com o alteram os vencírnenros
.

id t JK d dos funcionários e o que
Somente os Estados pr.esl en e ,�uan_ o

orça a receita e üxa es

da Guanabara e do Rio
fOI acertada a audiencia. despesas pera o exercicio

de Janeiro não conce- A tabela que passará
de 1961.

deram excepcionalidade. a vigorar é a seguinte:

Novo «Mínilno» ein

Sla.. Calarina (capital)
Cr$ 7.200,00 -- Tabela

Câmara Municipal, .

reinicia aUvidades

Manaus
Belém
São Luis
Teresina
Fortaleza

4.400,00
4.800,00
3.400,00
2.500,00
3.700,00
3.600,00
3.600,00
4.500,00
3.600,00
3.600,00
4.500,00
4.500,00
5.700,00
5.900,00
4.500,0.0
4.500,00
5.000,00
5.300,00
3.900,00
3.800,00
6.000,00
4.800,00

�:�:g:�� Novo Salário
5.440,00
4.000,00

g:��g:�� Mínimo causará
5.760,00
7.200,00 .

�:��g:�� 10 desemprego7.200,00
7.200,00
9.120,00 em massa9.440,00
7.200,00
7.200,00
8.000,00
8.480,00
6.440,00
6.080,00
9.600,00
7.680,00

Logo após a assinatura
do decreto, estabelecendo
os novos nlveís salariais
no país, o sr. Danilo
Merquior, membro da
Comissão do' SM da
Guenabera e do Sindicato
das Empresas deGaragens,
condenou a pressa com

que o govêrno concedeu
o novo salérlo mínimo:
"Já começou o desemprego
em messe. Muitas empre
ses näo suporrerão as

despesas com o seu

pessoal e serão . forçados
a reduzir ao mínimo o

número de seus emprega
dos. Além disso, o salário
mínimo vai elevar ainda
mais o custo de vida".

ser, pela primeira vez, o vlce-presl
dente da República. Terá de presldír
o Senado, porque esta é a sua

atribuição constitucional mas

'nada mais. O dinheiro dos institutos,
acabou-se; o Fundo Sindical,
também; a demagogia com os
salários dos trabalhadores, nunca
mais.

.

Não resta dúvida de que o sr.

João Goularr será um homem
melancólico no . govêrno jânio
Quadros.
Neste momento, os jornais que

lhe são fiéis - e que já começam
a abandonar o sr. Juscelino Kubíts
chek e já secam as lágrimas pela
derrote do marechal Lotr - come

çam. a preparar o terreno para uma

aproximação com o sr. Iênío
Quadros Que, de Uma hora pera
outra, já não é mais enrreguísre,
fascista ou eluclnado ..
Não percamos tempo em tentar

convencê-los de que a manobra é
inútil: êsses parasitas do poder não
sabem fazer outra coisa senão
aderir, não se sentem seguros senão.
à sombra de um govêrno. O vício
de muitos anos impede que sintam
a mudança no ar. Não sabem, não
querem saber, têm raiva de quem
sabe que as generosas subvenções
vão-se acabar, que um govêrno
realmente . popular prescinde da
subserviência.

a Punição de GouIarf:
Escreve a Tribuna de Imprensa

A decepção do sr, Goulart será ainda
maior. rue,que se prepare para ela, para

, êste fimmelancólico que é a sobrevivência,
a prazo fixo, depoi. da morte política do

.

sistema que o criou, dos homens que o
Na sua vitória, entretanto, está· acompanharam nos anos de Iocupletação.

contida a sua punição. O sr. João É preciso ter pena do sr. João Goulart.Goulart, queira ou não, terá de A sua vitória eíeítoral é sua maior puni
sofrer êste cesngo tremendo: o de cão.

de
VOLTAREMOS em 1965

Reeleito vice-presidente da Repú-.
blica, o sr. João Goularr tem um

triste papel a desempenhar, nos

próximos . cinco anos: o de uma

excrescência no govêrno Iânío
Quadros. Córno será penoso pera
êsre rnôço, herdeiro. proflsstonel de
uma tradição política ultrapassada,
assistir de perto, impotente, à reno

vação que se vai operar no Brasil!
Mesmo que o quisesse, êle esrarta

despreparado pare qualquer forma
de colaboração com o novo govêrno.
Sem chefiar de falo nem o seu

próprio partido, e sem representar
Iegltímemenre o movimento trabalhis
ta brasileiro, êle é um dos últimos
sobreviventes do slsreme que agoniza
no Brasil.

Conseguiu eleger-se - e foi
es Ia a última vez que' alguém
consegue se eleger, desta maneira,
no Brasil - depois de ter traído o

próprio candidato à presidência da
República, que o apoiava. Usou. em

seu benefício os recursos públicos
que foram o preço de sua colabora
ção à eleição do sr. Juscelino
Kubitschek e desprezou, para salvar
se na derrocada geral, o candidato
'do sr. 'Kubitschek. A sua vitória
sôbre o sr. Milton Campos - único
senão na demonstração de amadure
cimento político .

dada pelo povo
brasileiro a õ de outubro - é o

prêmio desta grande traição, o

clímax da carreira de um homem
que fêz da tralcão às reivindicações
rrebalhtstas o principal fator de sua

éJscensão pessoal.

"Sofremos derrota em Santa Catarina, mas não,
fomos inteiramente vencidos".

Na Capital do Estado, pois que cpntrfbuíu, deci- São Paulo. E estamos
o Diretório Metropolitano sivamente, pare a reden- no Poder para servir o

da UDN dlstríbutu à im- ção da .República, elegen- povo 3- executar as refor
prensa o seguinte comu- do JÂNIO DA SILVA mas sociais que a Nação
nicado: I QUADROS e a maioria reclama.
"O DIRETÓRIO ME- dos Governadores das Sofremos uma derrote

TROPOLITANO da UDN, grandes unidades' da Fe- em Sta. Catarina, mas não
tendo em vista o último deração. fomos, inteiramente,' ven
pleito, cumpre o dever de Na verdade, estamos no 'cídos, as causas desta

Em Iolnville e em dirigir-se a todos os com- Poder com Magalhães derrote serão descobertas
ßlumenau, bem COmo em panheiros, trazendo-lhes o Pinto em Minas Gerais, e analisadas e dela tirare

Iaraguä do Sul, a decre- agradecimento do parrrdo com Carlos Lacerda na mos o ensinamento neces

ração do novo nivel sala- pelo elevado espírito de Guanabara, com Ney Bra- sério. Temos um compro
rial já está se fazendo sen- luta e lndíspensével cole- ga no Paraná, com Jura- misso com o povo, o de
tir, sendo de se esperar que boração, demonstrados 0.0 cí Magalhães na Bahia, assegurar, durante os anos

Os empregadores irão dis- decorrer da .cempenha do com Cid Sampaio em Per- de oposição, o mals am

pensar operéríos, afim de eminente Senador Irineu nambuco, com Aluizio AI· pio exercicio das Iiberda
se ajustar a nove. realida- Bornhausen e seu digno ves no Rio Grande do des públicas e o de não
de, eis que, não é só o companheiro de chapa. Norte, com Luiz Garcia permitir que o Governo
novo salário o fator derer- Apesar do resultado des- em Sergipe, com Luiz Ca- do Estado exorbite de
minante do au m e n t o da favorável das eleições'es- valcenn ein Alagoas, com suas prerrogativas consu
despesa, mas os seus com- taduais, a UNIÄO DEMO- Fernando Corrêa da Cos- tuc10nais.
plementos, como· sejam CRATICA NACIONAL, ta em Mato Grosso, com Com () apoio de todos
aposentadoria, se gur o emerge e.ngrandecida' das I Pedro Gondirn na Paraiba os correligionários, volta
contra acidentes, fénias etc. urnas de 3 de outubro, e com Carvalho Pinto em remos em 1965.

Melhor ,s.erviço
. .

passageiros nas

linhas' que dão
acesso às . estações
de águas minerais
RIO/- Cinco estradas

integrantes do stsrerna da
Rêde Ferroviária Federal
terão brevemente· um

. melhor serviço de pésse
geiros, quando entrarem
em tráfego as automorrt
zes recentemente adquírl
das."

I

São elas a E.F. Noroeste
do Brasil, a Paraná Sta
Catarina. a E.F·. Leopol;.
din_a, a R.M:V. e a C�ntra'l
do Brasil. Nessas llnidades,
selecionou a Rêde alguns

percursos onde está certa
de que a utilização da
quele tipo de veículos
encontrará boa, aceitação
do público. E o caso

da linha Campos-Rio de
Janeiro (Leopoldina),
Ourinhos-Maringá (RVPSC),
Rio-juiz de Fóra e Rio
São Paulo (Central),
Baurú-Três Lagoas. (No
roeste) e linhas para
estações de águas
minerais do Estado de
Minas.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



CORREIO DO POVO SABADO DIA 22-10-1960'

DIA 26:

SR. OTAVIANO

"CORRflO DO POUO" r----h--�------J
(F,odo"" ß,�müll" - '91') I � O [ I H I �

. I
Emprésa 'Jornalistica

.....__.....___ .....__.....____

"Correio_�96�o_vo" Uda. I
- O jovem Orlando

Antversérios« W k h filh
Diretor: ao er age, lodo sr.

Eugênio Vitor Schmöckel Adolfo Wackerhage,
Cobrança: Fazem anos hoje: residente em Barra do

Bruno Henn Rio Cerro.
- O sr. Rudi Franke,

Impressão: oomerciante, residente
Soe. O,ráfica Avenida Uda., em Garibaldi.

- O sr. Batista Araldi,
residente 'em Estrada
Nova,

- O jovem Rodrigo,
filho .do sr. ROdrigo
Nicoluzzi.

' ..

CrS 193.795,00, - A srta. Fidélia, filha
CrI 43,224,0'0 do sr. Luiz G. Lenzi.
CrS 150,571,00 - O sr. Angelo Pradi,

comerciário n/ cidade,

Rudi Gutz e

Agasali Hansen
I I ' ,Ele, brasileiro, solteiro,

----""-------.- lavrador, domiciliado e

HOJ E, Ã McA N H Ã E SEMPR E C '16' residente em Ribeirão

Três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00), em notas om BORnas 8nôs �����:, fg�o L::, E�:i��
fiscais, permitirão que V. S. par,ticipe do plano é mie de 5 .. fl',lhos .Gutz e de Berta Maas

patrocina,do pelo Govê�no do Est-ado,' quando' U
. Gutz. I

serão sorteados mais os seguintes prêmios' em CASOU-SE aos li anos' Ela, �rasileira! ��ltei't'a, li;;;;;;; ..... ....!.!

dinheiros e pagos imediatamente: doméstica, domIcIlIada e .
, ( ," "

'I pr�mio. 4e, Cr$, 1.000.0pO,PÓ O
IGUATU, Cdeará'F171:+ nr::it�enJel·st�mI·toRiOfI·dlhaaLUdze' rBeOASaidV'enl'steta nnO_ stMeÔdrI!sOtrI:tdoa :gg����:}j.��-;-;-;-;-;:';-;-;-;-;-;-;-;-;::';';-;-;-;-;-;-;-;-;-;-;�:_���������:

1 « « « 200,000,00
recensea or . e 1 x "

"", , "
,

.

e, , :"".""":::::::::::::::::::::::::::::::C'.'::::.':::,

Gonçalves encontrou num Teodoror Hansen e de' filha de João Rosa � de I :::-.:::.'.::::::.:::::::".::::::,,;
••::•••••••, ,�.,:�:

2 prê,mip. «, «
1
100.000,00 distrit? deste' muniÓ1pio.", IJ:'�a Reinke Hanse,n., 'i. I 'Maria Veloso. � ."

,

II

2 «I « «50.0610,00 uma h d
5 <c· «' (c 20.000,60 - ; J�", Jovem, sen o�ra e Edital 'n: 4;952 de 20,10· 60 E I

'

:� I20'" � «>« 5.000,OO�,<l "'. 'apenas 16 anos de Id�9.e;' '

; _

" para que che�ue ao co· Jaraguaense!
Trata-se de l\;Iaria E�pe- Emll�o. Rosa e nhecimento de todos, mandei

"50 ,';- '« «' « '2.000,00 ,dita que se. casou com CecJha Rosa passar o presente edital que Quem dá aos pobres',:
100 . « , .

« « , 1.00(i),aO 11 anos e já te� nad'a Ele, brasileiro, sOlteir9, será publicado pela impren: e,mpresta a DEUS.

�
r '" �xíj� d� seu forriepedor a sua 'nota fiscal menos de 5 filhilhos. operário, ":'domi.ciliado e sa, e ,em c�rtór�o.ond� sera

Seja tambem sócio
e habilite-se aô Concurso que pode torná.lo D. Expedita disse qBe residente. nO Môrro da' ahxaao dUIante I'i dIas

..
SI

da AJAN, e procure
um:'milion:árió', "além de oferecer-lhe a' oportu- ·todos os anos tem um Bôa Vista, neste distrit9, alg�em soub::r de algum Im·

encaminhar á mesma,
I nidade de� cooperar com '0 Poder Público para filho e como boa nordes- Jilho de Domingos Rosa r-eàl(11�}_P l�use-o parat Q�

todo 'pedinte, que en.:.

'o engrandecimento do, Estado 'e do povo de ti,na que é e�pera ter de Paulina Cordeir9.. (
inS egals. 'co tra em h dé'

Santa Catarina. malS 6': ti" fim' de 'vê-Iósh' "Erä, b'rasileirö;'soltêíra, AUREA 'MULLER GRU.I3BAI' ca�ida�e PÚbli��a
, --= jogando futebol. doméstica domiciliada e Oiicial '-_,__ .....;.1 -----'

/
I

Impressor:
Antonio Molhelros

. Composição:
Leopoldo Malheiros Jr.

Antenio Bastos
Ren é Grosshlags

ASSINATURA:
flnual • • • • CrS 190,00
Semestral. • • Cr$ 100,QO

ANÚNCIOS:
Mediante contrato e a

tabela em vigôr' .

Fazem anos amanhã:
- O jovem Sebastião,

filho do sr. Luiz G.
, Air.oso, nesta cidade. ..

__-_ ,À_.-Sra.. Rosa da
Costa Meier, espôsa do

, sr. Estefano Meier," .resi
dente em Estrada Itapooü.

- O sr. Mauro Sckiba,
estudante do Instituto
Santa Maria, em Curitiba .

Paraná.
'

-

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S./Catarina

,

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e loca-

1 lidades do MlJnicípio. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina. DIA 24:,

- A srta. Maria Mo'
reira, filha do sr. David
Moreira, residente em

Itapocuainho.
- A sr a. Eni Maria"

filha do sr. Germano dos
Santos, residente em Rio
da Luz,

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti

.'
dos em artigos de seus coía,

boradores, _
OrgAo de maior penetração
no interior do nordéste

catarinense.

. Resultado da festa de
Na. Senhora Aparecida
promovída pela Congregação Mariana e

'Filhas de Maria da Paróquia de Jaraguá do Sul

Receita bruta
'; Despezas dIversas
Lucro liquido apurado

da Tômbola da FestaSorteio
10• prêmio
2, «

• 3 «,

4 «

5 «,

no. 4347 6
« 51045 7
« 11085 8
« 2122 9,
« 2036 10

«

«

«

«

«

«

«

«

« ,

«

PADRB DONATO WIBMBS - SC}

..
' Precisa'-se

'. ,

De.Empregados M.enores
Demais�, 'informàções " com

, t ,

Fábrica <;Ie .

Bebidq,sMaxWilhelm S.A.

Consoante o epílogo da minha última coluna,
apresento-me novamente aos assíduos leitores, com

os mais variados instantâneos que tive o azo de

apontar em meu caderninho.
O acontecimento marcante em nossas Ildes so

ciais foi ínegàvelrnente o ··Baile das Estreantes··,
. Após os Imensos preparativos e momentos de

TISSI Edital n. 4.947 de 13.1060 ansiedade, a seleta asslstêncla presente no suntuoso

Raul Camilo e
"hall" de .danças do Clube Atlético Baependí, teve

Elfi Marquardt
finalmente às 22 horas a máxima satisfação de

E . . .
. apreciar a apresentação oficial e o desfile das "me-

le, brasileiro, solteiro, ninas moças",
operário domiciliado e Inlcíelmente, a platéia pôde observar a graciosa
residenre

. e� Iotnvtlle, senhorita Arlete ôchulz, despontando com as suas
nesre

. ESlad�, filho de 14 primaveras, segulndo-lhe as senhoritas Áurea
Antonio Camilo e de Mar- Harneck com 16 anos de idade' Beatriz Buhr com
colina do Nascimento 18 anos' de idade: Beatriz Maris� Heusl com 15 anos
Camilo.

" .

de idade; Doroti' Grubba, com 15 aD'os de idade;
Ela, brasilelra, solteira, Dulce Léa Bail, com 15 anos de idade' Hellere

do�éstica, domiCiliada e ôretngräber, com %6 anos de idade; Rdsa Aidil
resídenre em .Nereu Ramos, Lázzaris com 14 anos de idade' Sueli Teresinha
nesre distrito, filha de Lenzt c�m 15 anos de idade e en�errando epresen

Rein�ldo Marquardt e de tou s� � senhorita Valdete Inês Píazere, cdm 15 anos
Paullne Marquardr. de idade (êstes dados foram-me fornecidos pela
Edital n. 4.948 de 13-10,60 �enh�rita Karim, Heacke]. Concluído o desfile. as

menlnas-moçae", dançaram com os seus respettvos
pares a tradicional "VALSA", pera então ter tníelo
o baile de modo geral. Fazendo uma análise retros

Ele, brasileiro, solteiro, petiva, constatei que a engaIanada noite, agradou
, panHicador, domiciliado e plenamente, apesar da canícula reinante (mesmo com

residente á Avenida Getú- tôda a precipitação pluvial) e, a Orquestra, desln
Iic:fi Vargas, nesta cidade, cumbiu-�e dentro da expectativa reinante, aumentao
filho de Luiz Ziele e de do sensivelmente o ânimo dos que ocuparam a pista,
Firmina Corrêa Ziele, deixando uns e outros, lasses de pernas e goteiando
Ela, brasileira, solteira, de suor. No que atine à indumentária, não cheguei

doméstica, domiciliada e a, uma conclusão analítica no sentido da que esreve

residente á rua CeI. Pro- mats formosa, pois, a deslumbração foi quase
cópia Gomes de Oliveira, análoga. '

nesta cidade, filha de Naturalmente, também; tenho que mencionar os

Antonio Praxedes da Silva episódlos hilariantes .do mesmo, E, de saída vem

e de Elisa Oliveira da aquela história de um senher que se exercitou uma

Silva. semana a fio, a fim de que pudesse fazer a apresen-

Edital n. 4,949 de 13.10.60
tação da primogênita e, após o econreclmenro, per-
gunraram-lhe se a missão fôra á'rdua ou não, e êle

ReinoIdo Baehr e respondeu: foi, foi, foi duro... Depois vem aquela
Ana Martim outra do progenitor que não soube como se encamí-

Ele, brasileiro, solteiro, nh�r, para recepcionar a sua dileta filha, necessitando
operário, domiciliado e para tal que alguém indicasl;)e o seu respectiVo lugar.
residente em Ilha da Fi,

,. B daro que os "colonos jaraguaenses" (de (:,�

gueiJ'a, neste distrito, filho ritiba), tentaram pôr's(> em. evidência e o tiro como

de Adolfo Baehr e äe era de preve�; saiu pela culatra. .

Hilda Baehr. Será que alguém vai para· São Paulo? pois, pelo
. Elal brasileira, solteira, romançe apresentado, as minhas perplexidades são

90méstica, domiciliada e poucas.

residente em Ilha da Bi- Há tempos atrás, relatei que haviam matrimô

gueira, neste distrito, filha nios ii visia, apenas, não,citei nomes, todavia, fá-lo ei

de Pedro Mathias Martim hoje, dia em que éontrai núpcias {) cavalheiresco e

e d� Maria Korschella orient41 colega, senhor. Alciedo Thiem, que com êste

M'êlrrinT. • ,juramento de fidelidade, entrará no rol'dos homens
sérios, Almejo lhe e à sua distinta noiva que a cor

Edital n. 4.950 de 18-10·60 nucópia da felicidade derrarrié sôhre as suas cabeças
Dietrich Glatz e' um manancial de incomensuráveis venturas. .. _ ...

./-

Lieschen' Hormburg _

Lembrem·se que o desfecho desta é apenas por

Ele brasileiro solteiro
,uma �ebdômada, uma vez

�
que Ud próxima. e?ição,

lavrador, domi�iliadQ. � est.arel nova��nte a merce d.a �ossa. CUriOSidade,
residente' em Rio da Luz pOlS, sou o ultimo a dar as pnmelras,

III, neste distrito, filho de ,K. VEIRI\
Däölel Glatz e de Bertha

I

Anderson Glatz.

Transcorre no próximo
dia 26 mais uma data
natalícia do diistinto
cidadão sr. Otaviano Tissi,
residente ém Nereu Ramos.
Ao distinto aniversario

ante e' Ex-Vereador da
Câmara' Municipal de

Jaraguâ do Sul cumpri·
mentamos com, votos' de
pel7'ãnes felicidades junto
aos que-lhe são caros:
- A srta. Alzira Pradi,

filha, do sr. Eugenio
Pradí.
- O jovem Waldir

Armando Meier, filho do
sr. Estefano Meier, resi
dente em Estrada Itapo-
cü.

DIA 27: .

- A sra. Linda Bleich,
professora em Oorupä.

- A sra. Hilda da Silva.
- O jovem Airton, filho

do sr. Albano Stinghen,
residente em Barra do
Rio Cerro.
- O sr. Inácio Muller.
- A sra. Marcia Mara

da Almeida, residente em

Lapa - Estado do Paraná.
- A menina Amélia,

filha do sr. José Scheuer,
residente em Jaraguâ 84.

DIA 28:

f\\.

� Combate as
� ,

� ... rregularlda-;;:; .

......___LJ.'"'_. es das fun·
ções periódi·

cas das senhoras.
É calmante e re

gulaöor dessas funções.'
,

Avó;, 'Mãe� Filha �
Todas devem usar

'

a flUIHEDATINA! ,:

Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
r(l, Distrito da Comarca [a
raguá _

do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela le:
afim de, se habilitarem para

CiVil

I Vida Social em ReVistaRegistro

casar-se:

Ruberth Ziele e
. Lenir Elisa da Silva

A Velhíssima aguardente marca OOSTA
é encontrâvel nos seguintes estab.elecimentos.
da cidade: Bar Catarinense: Bar Pulli, Bar'
Rodoviário, Cine Bar e C.�A. Baependf.

Velhíssima agua,rdente marca COSTA -

',Símbolo de qualida'dé e tradição.

M�rque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguapdente rnape.,

COSTA'

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente em Rio da Luz
n, neste distrito, filha de
Willi Hormburg e de
Frieda Ranthum Horm
burg.
Edital n. 4,951 de 18 10·60 F�bricada e, engarrafada ·i).lor

.,

Manoel F. da Costa S. A: - Coméreio e Indlistria f '

hapocuzinho - Jaraguá do.Sul - S. C.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



PSD não pensa
em aderir
RIO .:_ O PSD, com

Jânio na presidência, não
fará adesão, mantendo-se
em oposição _.:... essa a

resolução a que chega
ram os srs. Armando
Falcão, Ranieri Mazzili
e Abelardo Jurema, du
rante uma reunião infor
mal no gabinete do mi
nistro da Justiça, obser-'
vando a marcha do pleito
presidencial. I

'

�����t��L
COtiTÉM

EXCELENTES
\ ELEMV,NTOs TONICOS

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

Tomco liDS convaJesllentes
Tonico dos' desnutridos

Os Pálidos, Depauperados,
Esgotados, Magros, Mães

que Criam, Crianças ra

quíticas, receberão a to

nificação geral do orga-
nismo com o

--

", t· Aqradecimenlo
Pezarosos comunicamos a todos os parentes e amigos, que

foi da vontade de Deus, Nosso Senhor, chamar para o seu Reíno a

espôsa, mãe, avó e bisavó'
'

, \

Anna Döring, née Piske
Com a idade de 77 anos, 2 meses e 25, días. A querida' falecida
nasceu no dia 20 de Julho de 1883 na localidade de Garcia, Município
(Ie Blumenau, filha do casal Ferdinand Píske e Maria, 'née Thiem.
O seu easamento verificou-se no día 9 de Agôsto de 1902 com Max '

Döring, de cujo consórcio nasceram 11 filhos. O seu passamento
verificou no dia 15 de Outubro de 1960, pelas 10 horas da manhã
preparada espiritualmente pelo recebimento reiterado do Santíssimo
Sacramento.

Por intermédio deste desejamos expressar nosso melhor
agradecimento a todos aqueles que estiveram ao nosso lado, durante
as dificeis horas, especialmente ao Rev. Pastor Karl Gehring .pelas
suas constantes visitas, pelas consoladoras palavras proferidas em'
casa e no cemitério. Agradecemos igualmente aos srs, Drs, Fernando
Springmann e Waldemiro Mazurechen e todos aqueles que acompa
nharam o féretro até a sua última morada, que adornaram o túmulo
com corôas e flôres.

.

Jaraguá do Sul, Outubro de 1960.

A familia enlutada:

O espôso: Max Döríug
Os filhos: Heinrich Sohn e Sra. Clara, née Döring

Fritz Staudt e Sra. Anna, née Döring
Carlos Meier e Sra. Maria, née Döring
Arnoldo Hass erßra. Else, née Döríng
Willy Döring e Sra. Elizabeth, née Mahyis
Leopoldo Döring e Sra. Irma, née Manske
Paulo Klitzke e Sra. Lidia, née Döríng
Erich Bruhns e Sra. Selma, née Döring
Bertoldo M. Döríng e Sra. MIraci, née Paterno
WaldemarDöring e Sra 'I'usnelda née Konell
Rolf Marquardt e Sra. Teonílla, née Döring
37 netos e 21 bísaetos.

.

\

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Dístríbuidores em: Jaraguá do Sul, S. B�nto do Sql,
Rio KeJrinho, Matra, 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 Fone: 264
JARAGUA' DO SUL

ri==�=�;��="�;��d=o==="f=i=s��"l
ii Cirurgiã.o Dentista i!
i! Clínica - Cirurgia - Prótese - Raios X ii
ii ii
li Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. ii
II Próximo à Esteção Rodoviária. ii
�:::::::==:::::::::=::::::==:::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::==::::::::=:J
�;_i�iE!i!!=n--i!-!!_,._.:S::::::::;:f!!!i!!i;aaar'=I5!55!m

I� DR JORN SOELTER I
.� r 1

·

I CIRUR51f10 OENTI5T1l I I

I iii
Obturações sem dôr I

NA FALTA DE 1-.'
Moder.níssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepl- !.!H:

..

)-

APPeTITE
dação e qualquer sensação de dôr.

RI

�---"""""'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''.'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''�

,.
CLíNICA -

C�RA���I�
- PRÓTESE

I Dr, fernando H. �pringmann
I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I
m (Anexo eo Depósito da Antarctica) m
•iES�; f;=:--:!E!!i;=!:=;;=::ããEt=�giiiiiEiiii!i==5i

IOD O u I O'
,DE ORH II Orgãos e Harm�nios "BOHN"

___.- ... .. Acabamento perfeito
Sonoriàade agradavel

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

Orgios: 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 - Sio Bento do Sul

Estado de Santa Catarina

I

I

\

Magr�a
Cançaço
PaHideJ
Fraqueza

É iDdispecaa."
o liSO elo

�

I'Febr;;'-:::I�éli;��;::ra 'I
B - CURAM-SE RAPIDAMENTE COMI-: ' I

BI" "Capsulas Antisesonicas I
M inancora" I

m Em Todas as Boas Farmáoras Iii
I É um, produto dos Laboratórios �INANCORA I
I - Joínvílle - Sta. Catarina - I
�!;!!tSl!!i:C!:===!E!I!!lIE'ESl!!Ei!:!ii-w:::::==I!-t'!!'E:il!iii!i!1iS!i==!!! -1

r;:::::::::::::::=,::::::::::::::;:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::.'�::::::::::::::::::::::"

II j[)) r. G 1lli n d � Gr 2l s çlbw II
ii ii
II Cirurgião· DCBtista ii
It

:,

Ho CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA H
II :: '

II Av. Marechal,Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL I!
ii Defronte a Igreja Matriz ii

�:::: .�:::::::::: :::;:::::::: :::::::::::::: ::::::::::::: ::::":.:�:::::: :::::::::::: ::::::��::: :::::::::::: :::::::::::: :::V
rt=:::::::::::::.�=::::::=:::-_-::::::::==::...;::::::=:::::::::::::::::;;-.;=::::::::::::::::::::::::"
li .a a •• e •• uI e _ g l.·· ii
II I:
� ri
i! - JARAGUÁ DO SUL - II

� fi
II Medícamenros :i
.. • e Perfumarias I

II Sb����Onç!e �Op�:!it���e II
n ii
ii A que melhor lhe atende ii
li e pelos menores preços ii
�::::,,"!::::::==::::::�::::::=:::::::!:::::::=::=:::::::::::::::=:::::�,"=::::::=:-di

i
Dr. Waldemiro Mazureehen

�AJ§A DE SAUDE'
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 70(
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clínica geral médico> - cirurgia de adultos e crianças
- Partos . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
. Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização

. Ráios Infra-vermelhos e azuis. I

MILHÕES
DE PESSOAS l�M USADO CO.
BOM RESULTADO O PeFULl.m

DEPURATIVO Frutifelas e

Ornamentais

El1XIR·914
• Sinus ATACA Tße a oaamSliU
o P'tPdC, • Baço. o CoraçAQ. e
a.....go. " Pulmhtl. a Pet.
Produ Dona nos Oesoe. fleuma
"""0. Cecuetra. Queda do Cabe
.. Anemia.. Abortos.

Ccns,,"'om�
aeo.e o popular depurauvo

Larauietras, Pe
cegueiros, Ka
kiseíros, Maci
eiras, . labonce
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, etc., etc.

ELIXIR 914
laoIeftalv. ao orpAismo. Agrada
... c:oma .. 1106r. Apnwado ee

IRO auxllaar no tratem.nto da S I -

"US. REUMA '!'ISMO da mes

•a .".... peto O. N S. P.

::>eçam Catálo
go Ilustrado

�LeopOldo Seide!

Corupe

11- - ==="

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS .

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

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

Dr . Francisco Antonio Piccione
:M[�D][CO

'

Cirurgia Geral de adultos e crianças. Clí
nica Geral - Partos - Operações 7

, Moléstias de Senhoras e Homens.
Especialls.a 'em doenças de crianças

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

cUR 1ITPA - SAN7A CAr�:R.J(NA I
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:Qeulsch� Beilage des "Correio do Povo"
Sel�slmor�uer8UC� �es Technische' Hilfe fuer Peru Felseher Alarm im

eliem!lll'08n fUerll'lSCIiUn HotelWaldorfAstoria
II u 1\ II ,60NN - Im Bundes- grosser Bedeutung fuer 1-

P 'd ti. wirtschaftministerium stnd Peru sein. Zur Vorberei- NEW YORK - Die

rBeSluen en zur Zeit ueberlegungen túng erforderlicher Be, Zentralpolizei e r h i e 1 t
hinsichtlich der Bntsen- waesserun gamaasnahmen einen anonymen Anruf,

BONN -I Der ehema- dung einer Saohverstam- h a t t e Staatspraeaident dass das Hotel Waldorf

lige Staatspraesident der digen Kommission fuer Prado waehrend seines Astoria in die Luft gGS

Tuerkei, Jelal Bayar, ver- das Bewessserungsproiekt Besuchet! in Bonn im prangt und voellig zer

suchte, sich im Bad der Tinajones in Nordperu Maerz dieses Jahres um stoert wird. DaB ganze

Haftanstalt zur erhaen im Gange. Die intensive �ntsendung einer deut Hotel mit seinen 47 Stock
gen. Der Versuch konnte latrdwirtschaftliche N�t-18éhen Saohverstaendigen werken warpe sofort ges-
von nem wachhabenden zung des 'I'inajones-Rau- Kommission gebeten, perrt und von ohen bis

Offizier in letzter Minute mes wird in Zukunft von . unter geueuesteus unter-

vereitelt werden. Bayar Bucht. - Die Untersu

ist 77 Jahre halt, Ein chung dauerte stunden,

frueheres Gesetz schrieb Inng. Es wurde aber nichts

vor, dass Angeklagte t Todesanzeige lind gafunden.Tetat weiss man ] Apotheke "Sohulz"
ober 65 Jahre nicht mehr nicht, ob sich jemand
zum Tode vorurteilt wer- Dan�s.agung einen ublen Scherz leis- JARAGUA DO SUL
den koenneu. Dieses Ge- tere oder ob wirklich st-

satz wurde von .der pro- Hiermit teilen wir allen Verwandten, was hinter der Sacha MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
visortschen R e g i e l' u n Freuden und Bekannten mit, dass es Goll dem steckt, In dem H o t é I

gaufgehoben. Bayai' muss Allmaechtigen gefallen hat, am 14 ds. Mís. wohnen zurzeit das [apa- Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

sich wegen Landes- und unseren unvergesslichen Gallen, Sohn, Onkel nische Kronprinzenpaar, Vertrauens und der Díenstbarkett, die Sie

Hochverrat vor dem Ge- und Schwager Praesident Nasser, Prae- am besten zu den geringaten Preisen bedienr.

richt ve)rantworten. Auf W."lhelm Ebehard Hüsch
sident THo, der Praesí- 11================�dl

beide Delikte steht in der "dent Indonesiens, und

Tuerkei die ·Todesstrafe. im Älter von 26 Jahren und 3 Monate nach' Ministerprresident Nehru;
einen kurzen Leiden zu sich zu rufen. ausserdem Koenig Hus-

Unseren herzlichsten Dank alle Denen sein ·von Jordanien und

die uns in den schweren stunden zur Seite der Prresident von Ghana.

standen, die Blumen gesandt, das Grab ge
schmueckt und die den Verstorbenen zur letzten
Ruhestaelle geleit gaben. lrn besonderen danken
wir dem Schuetzenverein Sociedade Atiradores
Progresso durch seine letzte dem Toten als

,

Ehrenmitglied erwiesene Ehrungen.
Danken besonders Herrn Dr. Murillo

Barreto de Azevedo und Pastor Ghering fuer
die Trostreichen Worte im Hause und arn Grabe,
dem Artz Dr. Alexander Orsa und die berm

heerzigen Schwestern des Hospital Sao José,
von Iaregué do Sul.

Jaraguá do Sul, den 18 Oktober 1960.

Chruschlschow
gegen Franco
, NEW YORK - Bei
einer seiner vielen Pres
sekoníereneen sag t e
Ohruschtsohov, es sei eine
bedauerliche Tatsache,

Idass der beruechtigts
Diktator und Reaktionssr
Franco von der Regie- • •• _
erung d e r Vereinigten
Staaten - finanziell und
rmlitaerisch unterstuetzt
werde. Franco sei nichts
anderes als der Henker
des spanischen Volkes,
erfreue sich aber trotz
dem des Wohlwollens der

Regierung Eisenhowers.

WVB. TAAl!DI BBCKBR HÜSCH
FAMILIB JACOB BBBHARD HÜ�CH'

Einschreibungen .

in die
Militaetakademie
RIO - In diesem Mo

nat koennen Einschrei
bungen in die Militaer
akademie von Agulhas
Ne g r a � , vorgenommen
wer den Interessenten
koennen dieselben bei
den jeweiligen regionalen
Militaerkommandos vor

nehmen. Auch die Ein
schreibungen íuer die
Auswahl zum Besuch der
Militaersehulen koennen

Iin diesem Monat vorge-
llommen werden. .. 0. ..

t Todesanzeige und Danksagung
Spione in China
verhaftet

Hiermit geben wir allen Verwandren und Bekannten die
schmerzliche Nachricht, dass es Gon dem Herrn gefallen hat, meine

liebe Gattin, unsere liebe Muller, Grossmutter und Urgrossmutter
PEKING - In Peking

wurden wieder fuenf Per
sonen verhaftet, die an

geblich Spionage fuer
Nationa!china trieben. Sie
soll e n schon in den
naechsten Tagen vom

rotchinesischen Volksge
richt verurteilt werden.

,

Anna Döring, gebe Piske
im Alter von 77 Iahren, 2 Monaten und 25 Tagen von dieser Erde zu

sich zu nehmen. Die liebe Verstorbene wurde geboren em 20/7/1883
im' Munizip Blumen u (Garcia), von den Eheleuten Ferdinando Piske
und Maria, geb. Thiem. Sie verheiratete sich em 9/8/1902 mit Max

Döring, aus dessen Ehe entsprossen 11 Kinder. Die Liebe Verstorbene
verschied am 15 Oktober 1960 um 10 Uhr vormittags - wohivorbe
reitet durch öfreren Empfang der heiligen Sakramente.

Hiermit sprechen wir unseren innigsten Dank aus allen

denen, die uns in den schweren Stunden zur Seite standen, besonders
dem Hochwürdigen Pastor Karl Gehring für seine verschiedenen Be

suche, 'für seine Trostreichen Worte im Hause und arn Grabe. Gedankt
seien auch Herrn Drs. Fernando Springmann und Waldemiro Mezu

rechen, und allen denen, die unseren lieben Verstorbenen das letzte
Geleit gaben und ihr Grab mit Kränzen 'und Blumen schmückten.

Jaraguá do öul, Oktober 1960.

Es trauern und sie:

Der Garte: Max Dõring
I

Die ftinder: Helnrlch Sohn und Frau Clara, geb. Döring
Fritz Staudt und Frau Anna, geb. Döring
Carlos Meier und Frau Maria, geb. Döring
Arnoldo Hass und Else, geb. Döring
Willy Döring und Frau Ellzaberh, geb. Mahyis
Leopoldo Döring und Frau Irma, geb. Manske
Paulo Klitzke und Frau Lidia, geb. Döring
Erich Bruhns und Frau Selma, geb. Döring
Bertoldo M. Döring und Frau Miraci, geh. Paterno
Waldemar, Döring und Frau Tusnelda, geb. Konell
Rolf MarquÇlrdt und Frau Teonilla, geb. Döring
37 Enkel und 21 Urenkel

IKakao-Schmuggel
RIO - Vom brasilia

nischen Kakao - Institut
wird der aus Brasilien
gelschmuggelte Kakao auf
ungefaehr 200.000 Sack
geschaetzt.

Wieder in Rio
RIO - Der Leiter der

brasilianischen Delega
tion in Mexiko, welche
zur Feier des mexikani
schen Nationaldatums in
.Mexiko weilte, Mauricio
de Medeiros, ist wieder
nach Rio zurückgekehrt"

I Lustise Ecke

NACHRUF! Geachtet war sie und geliebt, sie hat ihre Plichlen
treu geübt, mit Eifer schaffen um die Seinen, die um

die t�ure Liebe weinen, und blulet auch das Men
schenherz, der Glaube hebl uns Himmelärts, wo leise
klingt aus Himmelshöhn der süsse Ruf "Auf Wieder
sehn" ! Es hüllt den kalten Leichenstein der Liebe
zarte Blume ein; das Hoffnungsgrün aus Himmelsau'n

. umrankt das Grab, verbirgt das GraUn.

"Angeklagter", sagte
der Richter ernst, "die
Geschworenen sind von

Ihrer Schuld ueberzeugt!"
"Das macht nichts", lae
chelte da der rauhe Jim,
"denD, Herr Richter, ich
halte Sie fuer \fiel zu

intelligent, um sich von

den Herren beeinflussen
zu aSBen!

'

, Die M ii c h p r e i s e in Rio und São Paulo
, SÃO PAULO - Die
COAP teilte mit. dass
der Milchpreis, der ei
gentlich nur 20,60 Oru
zeiros betragen duerfte,
falls die Mich von Koo
perativen geliefert wird,
wogegen der Preis fuer
Milch, der 'Vom Zwischen
haendler ab Molkereien
angeliefert wird, Cr$ 21,40
betragen duerfte, bisher
nicht durch Dekret ge

BAnkt werden konnte, weil
für die AbBtimmung nicht
genug Mitglieder erschei
nen.

Der Preis von Cr$ 22,40
der gefordert wird, ist an
steh 'nicht festgelegt, son
dern das Resultat einer
Vereinbarung, die solan
gA in Krah bleibt, bis
neue Festsetzungen er

folg sind.

o ANJO PROTETOR DE SEUS FILHOS É A

LOM8RIGUEIßA MINANCORA
Vermifuga suave e de pronto

eteito Dispensa purgante e' dieta!
SERVE PARA QUALQUER IDADE, CONFOR

ME o n. 1, 2, ) e 4
Proteja a .saüde de seus filhos e a sua própria!
Evitará muitas doenças e poupará dinheiro em

remédios
Compre hoje mesmo uma 10MBHIIJUElliA

1IIftANC01lA para o seu tilhinho.
E um produto dos Laboratórios Minancora

- JOINVILLE-

t Agradecimento,
A F amil i � de Carlos Hardt,

ainda profundamente abalada com o seu

passamento, ocorrido a 26 de setembro último,
vem por intérmédib deste agradecer sensibi
Iidamente a todos os que acompanharam o

féreto até a sua última morada, bem como,

aos que enviaram corôas, f1ôres, cartas, tele
gramas, especialmente ao Rev. Pastor Karl
Gehring, pela assistência espiritual e pelas
palavras de conforto proferidas na residência
e no campo santo.

A Familia de Carlos Hardt

t prOfu�a:�����e�:�t�muni.
camos a todos os nossos parrenres, amigos e

conhecidos. a triste noticle de que Deus Oni
potente chamou a st, o querido espôso, filho,
tio e cunhado

Wilhehm Ebehard Hüsch /
.

ocorrido aos 14 de outubro de : 1960, as

19,30 horas com a idade de 26 anos e 3 meses.

,A Família 'enlutada vem externar por este

intermédio os seus sinceros agradecimentos
a, todos os que auxiliaram nesre duro transe,
aos que enviaram' flores e enfeitaram a sepul
tura e a todos os que acompanharam o falecido
até sua ultima morada.

Agradecem à SociElliade de Atiradores

Progresso que prestou ao seu sócio honorário
solenemente uma ultinia homenagem.

.'

Agradecem ao Dr. Mutillo J3arreto de,
Azevedo pelo proferimento pas palavras ao

lado da sepultura em nome da Sociedad� de
Atiradores Progresso.

Agradecem em Especial ao Pastor Ghering,
pelas palavras de fé proferidas no lar e no

cemitério, e ainda agradecem ao Dr. Alexander
Otsa e enfermeiras do Hospital São José pelos
cuidados médicos.

Jaraguá do Sul, 18 de outubro de 1990 I
. Yva. Tmudi Becker Hüsch
Familie Jacob Ebehard Hüsch

I

.........................1....
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Vencle-se
A. CASA. N,,' �§O

Rua Procópio, G.omes...

Proporcionam bem-estar getaf,
facilitam a dige?t�o, descoa
gestionam o fígado, regulaR-

za� as fun�ões do f;j

Demais· i�formaçpes
com a sra. Vva. Maria
Müller - Rua Épitá.cio
Pessôa ns. 1.400.

Proibição
"

.

': EstomagO ", "�"f�":
figa.do:, e Intesnn.ô�

Nos abaixo assinados
proibimos terminante-
mente fi passagem

1 de pessoas em nosso

�� terreno situado na Rua
Cure seus males e poupe seu Rio Branco, Jaraguá do
bom dinheiro comprando na Sul. Aos Infratores que
FARMAGIA NOVA não cumprirem a devida

�e ROBERTO M, HORST ordem não nos respon-
1.1 que dispõe ue maior sortímen. sabílízamos pelo' que,
to na praça e oferece seus artí- poss� ocorrer,

,

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguâ
�-���

(Ass.) leofilo Richter
.

Ivo Andersen

,'ANA0:IO-L" :

�\:. ,,"�'
�.

'

"
e indlcadc.

In- 'DOI CaBOS de

r :. fraqueza, 'pali·
" deli. magreza e

fastio.
�'sua f6 ...

,muJa e Cl i r Illli
, ,yanada\!> d .e,. ,

,do, 'Ueitlna, . Óljcer�oàrBtoi. ..

iI'epatna, DOZ' d�' COla. ete. de

�o prOnta e eficaz aO. CaI!08
. de fraqueza e neUmt8DiIilS. Vana
'.01 6 indicado para' 1i0Ulena. lDQo

, ,lherea e criaDças. sendo .,11& rór
Gula IiceDciada pela, Sadde 1'..
illica.!

_,'

Acha-se à disposição dos senhores acionistas,
, o�' documentos a que.. se�refe!',e�o art. 99, do, decreto-
1'11 �>-2�62_!, de �� de. ,se�e�,brp de 1 9.4.0.

".

,e

Itapocuztnho, Jaraguá dó Sul, 13 de outubro
de 1960. ,," "" .

JOÃO",LÚÓ6 DA COS-TA, dirétor-comercíal
ROLANDO FISCHBR, diretor-técnico

._ t,: ,� • _� •

)

. r"�"r��itltif'iAill)FMIiN"'"""�
II

I.'
'".,) t ," f·." '.

( .' �(
,. t- <. ..

ti ". fvliJDié.8 ,êIBURGIAõ H!
U Fúrmad� 'pelas F��nldades de M�dicina das' Univer- it
ii ii· '

li sidades de,Colónia �Alemanha), e Põrto Alegre ii:
II li '

iL CIRuRqrA - SBNHORAS - PARTOS - CQIANÇAS' B. li
I

II ctlNICA OERAL, il
!} Longa. prática em Hospitais Europeus

".

''II
ll ii
h Cousultório e residência: ii
!l 'II
ii Tel. 244 - R,ua Preso Epitácio Pessôa, 405 li II: , • I:
ii CONSULTAS: i li

, li II !

ii Pela, manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li III
Pld d/" ) h

.ii
!I e a tar e: as 14·1 2 as 11 1/:... oras II
ii ' • ii

II 'Atende chamados' também à Noite !! I, Ij •

I

I. " ,.1! ,

'

.

�::::::::::,:��. j/::::==::�7;:::::=:::::::::====:::::::::=:;:==:;:::::::=� ii;iiiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiii:

,
"

Industrias ':Reunidas Jaraguá, S. A.
Assembléia Geral' Extraordinária

ta. Convocação
ôäo convidados os Senhores Aclontsras a se

'l'reuntrem em Assembléia Geral Extraordinária, na

.ôede Social, à Rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901,
I 'às 9 horas da manhã do dia 28 de Outubro de 1960,
,

para delíbererern sôbre a seguinte ordem do dia :

I - Aumento do Capital Social;
,

II - Alteração 'dos Estatutos da Sociedade;
,

III - Assuntos de lnterêsse Social. ,

.

, �.

Jaraguá do Sul, em 8 de Outubro de ,1960, ,

DIETRICH tH. Wo: HUFENUESSLER
Diretor Presidente " ' ..

•• f '" .. '
"

" '
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o
Jacob ADd.�en

o V :0"DIZ�LI��Sp��tati a a

-1\111-0-,-K-'L----JA:-'�-A-O-U�-D-O-S-UL-(-SA-N-T-A-C-AT-'A-R-IN-A-)----S-Á-B-A-D-O-,-2-2-D-B-O-U-T
..

UB-R
...O"'!"""D-B-19-6-0----N-O.-2-.-IO-6:pos ição do PRP"

OS partidos nada sofrerão a mais, nem irao

sofrer num govêrno que os desconsi-dere,
porque pràticamente já estavam esfacelados

BRASILIA - "Os par- cedeu à "Folha de São
tídos nad-a sofrerão a Paulo" o líder integra
maís, nem irão sofrer lista revelou que seu
num govêrno que Os des- partido ficará inicialmen
considere, porque prãtí- te, em expectativa, ante

cumprem suas obrigações e cobram cament.e ,�á estavam es- o novo govêrno,podendo,

C N T I
. A.

Iacelados - declarou, no entanto, passar à opo-
. . .. reclama' provídêncías ao o ,s�r. Plínio Salgado, síção. �le acha que o

Batista Ramos presídente do PRP, retu- sr. Jânio Quadros obterá
tand.o a. opinião dli que m�Í'oria no Congresso e

Não obstante, DO Sana-
a VItÓrIa do snr. Jâmo afirma que os comu!lis!as

tório nâo se peuea adotar Quadros representa a deram ao mal. 'I'eíxeíra

tel providência, permane- d�rrocad.a. das agremía- Lott um p�eiuj�o _da or

cendo iJ inrernede, assim" ��e8 pplItl�as naclonaIs� dem de dOIS milhões de

nesse estabelecimento, a
entrevísta que eon votos.

espera que o tempo se

incumba "de resolver o

problema, para satisfação
dequêles que, no lnrerreg
no, auferem resultados
dessa p e r m é: n ê n c i a,
quando a interessada
está pronta a submeter-se
à operação indicada".

TRABALHADOR DOENTE
Aba. .

ona o Pela C. I. S.
Hospitais contratados
tudo como

não
extraordlnárlo

.Mínístro
RIO "Sollcítamos, a r c a O d o c o m aquêles

assim, que essa Comissão "extraordlnérlos".

s� di.gne a�otar as provi-· Isto \ consta de um

den�las, na� .apenas no oficio que a Confederação
��ntl�o de COIbIr os abusos Nacional dos Trabalhado.
�elaclon�dos com, sua res endereçou ao ministro
mternaç.ao. como ainda, I Bat ist a R amos, na

n? sentido d� lhe propo�- i qualidade . de presidente
c,lonar os meios necesse- da Comissão do Impôsto
rIOS par� su.bme�er-se .a Sindical, denunciando irre.
Intervenção clrur�lca, pois gularidades no Sanatório
qu.e, embora, í:I rigor, IU�O de Palmira.
seja pago pela C.I.S., nao
tem a mesma nenhuma
posslbtlldade de continuer

E acrescenta a C.N.T.I. :
"Encontra-se internade no

Sanatório de Palmira, por
conta da Comissão do
Impôsto Si n d i c a IJ a

o p e r á r i a Maria Emília
Escooar, conforme solici
tação da federação dos
T r a b a I h a d o r e s na

Indústria do Vesruéríe do
Estado do Rio Grande do
Sul, encampada por esta

federação.
Cobra tudo como'
extraordinário

A Safra
Feijão

de

Na forma do contrato
celebrado entre a c.I.S. e

a adminisrração daquêle
sanatório, pelo que se

cuida, à internada deveria ,

ser proprlclado completo
tratamento, compreenden
do, inclusive, cirurgia,
além do fornecimento dos
remédios lndtspenséveís e

alimentação adequada.

Processo contra Associações

guardà de campo
Jornalísticas

,. .da Noruega
de concentraçao

CASOU A fiLHA DE
A

JANIO QUADROS _'

,
,

•

Dp. Reinoldo MUP8P8

=====11=ADVOG&nO �
Escrit6rio ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
-

PA R A F E R I DA S,
E C Z E M A S,
INFLAMAÇOES,
,C O C E I R AS,
'FRIEIRAS,
ESPI NHJA S, E·TC.

�"==============�f

. 1:0URO CADnlllfO. .>{
1

'-�
,

Tô'!'!éo .C�PI�AR
POR.fXCELÊNClI.'>

,E-xijarTl O Sabão (ku Begtstrldl)

Virgem.Especialidade
, s�ßÃ���Rr;t�.
EspECtAlIDAD'E'

. I

, �at OIAe WEilEt HND.lU§1fJRHAl .. JohrfHlie
. . I '

o ideal para cozinha, lavanderia e lavadeira, portanto não".�eve faltar em casa alguma.
I:

I
I

I
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