
Trecou o Parlamento
pelo' ,CaJ;tório
BRASILIA - o minlslro

Armando Falção enviou
requerimento a Câmara
de Deputados, renunci
ando seu mandato de
deputado Federal' pelo
PSD do Maranhão. O
motivo da r e nun c i ti
prende se à sua nomeá-
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(especill para Correio elo Povo) Anl,ersirio do clube Allelico a menor não maís voltou

Baependl: Comemora a so- à vida, vindo a ser se

cíedade de Jaraguä do pultada no día 2 de No
Sul, dia 15 proximo vín-: vembro, pelas 16 horas.
douro ri 53°. aniversário Triste ironia da vida: eo
de fundação do Clube lhía flôres para adornar
Atlético Baependi. os Jasígos de parentes e

O tradicional clube, o destino quiz que tos
fará realizar nos seus sem usada s para enfeitar
salões, dia 12, sabado o seu próprio caixão
proximo e día 13, as co- mortuário. O seu enter
memorações festivas de ramento deu-se com
tão auspiciosa data. grande acompanhamento.
Já, na manhã de saba.

do, as 9 horas, terão íní- Rá· I I
-

cio as festividades com
10 prollca a errupuo:

Uma parte da descarga
a March� do Rei do Bo- elétrica que se projetouIão;' prosseguindo por dia 10. de Novembro sõ
todo o dia as disputas bre Itapocuzinho, atingiude Bolão, Tiro ao Alvo, igualmente a transmís
culminando com o Gran- são de alta tensão da
díoso Baile, de Aniver- Emprezul, cortando treis
särío, onde será coroado fios do 10. círeuíto e um
o novo Rei do Bolão. fio do 20" interrompendoPara êste baile, o De- o fornecimento de luz e
partamento Social do força 8 Jaraguá e reden
Baependi, contratou a dezas, que vinha sendo
já famosa e nossa con- feito da usina de Bra
hecida orquestra AMtftlCa cínho, por maís de treis
da cidade de Brusque, horas. A fh'má Manoel F.
que abrilhantará a noí- da Costa S. A., por sô
tada social. bre cujos terrenos passaPara o Baile de Ani- a alta tensão também
versärío, aio serão leo.i.as teve prejuisos, contan
.8515 a08 associados, ini- do-se que toram mortos
eíando-se a reserva das dois porcos que se en
mesmas, na Séde Social, contravam n� curral, no
á partir das 15 horas do momento em que se ve
dia 12. rificou a queda dos fios.
Resolveu. a D�retoria A Empresul levou ceroa

do Baependl, aSSIm pro- de dois dias para reguceder, não cobrando as larjz.ar os demais danos
mê�a8 pa!a o Baile de 'Yerificados pelo corisco.
AmversárIo, para dar
maior brilhantismo .á

Minutos depois os mes, come;ID0raçio festiva.
mos abordavam próximo MalS uma grande rea

ao Campo do C�nadá, na lizaç�o do C. A. Bae
zona do mangue, Gerson pendI. Parabens!'
AlveEi de Vasconcelos,
roubando-lhe lUO cruzei- Tragédia em IIlpoClzlMo: A

Rivaldo Soares Cam- ros. Perseguidos, 08 Il�calictad� de Itapocu-
pos Calmerino Ferreiral assaltantes foram presos zmho fOI palco de la
de Souza e Abdom Car- e' levados par� o 12, men�ávé1 tragéd.ia com o

reiro dos Santos no dia Distrito Policial. transcurso do dIa 1°. de
,

.

'

Novembro, ' data consa-

grada a Todos os Santos .

Naquele dia o tempo Ponle Abdon Balista dá se,
apresentàva-se am�aça- gando eslrilo: Consoante
dor, sem contudo, pos- noticiamos em edição

(J suir as caracteristicas de anterior, a ponte Abdon,
,

" No Norte de MiQßs dão- nista nunca perdia eleição. Batista D. Teixeira Loft. vem para uma tempestade. Pelas Batista, como que \ por
se os fatos mais pilorescos Chega·me agora um amigo - Inhor sim.,. '

O Brasl-l 16' horas, súbitament�, milagre escapou de, se'

em tempo de eleições, É; dessa região. comando-me - E' o nome maior de casar n verifica-se uma descarga projetar no rio Itapocú,pelas estàtísticas, a região as eleições de 3 de outu- todos. E aqui em oaixo, I eletrica, que se triparte com a passagem de um
mineira onde é maior o bro. Que o Cândido Mares, risque '-o quadrinho em

LONDRES' - A pr ncesa sôbre a localidade, indo Fenemê que lhe quebrouindice do, analfabetismo. chefe do PSD, foi coor-I frente dêsse "E' que no: Monica, sob r i n h a do
uma parte do raio atingir treis vigl1s transversais.

Mas, em compensaQão, denar, em avião de Tan, João Goulart, com Jango principe Frànz Josl'f II,
a instalação da antena Domingo último, a ponteêsse analfabetismo é com· credo Neves, e, de p o i s entre os dois tracinhos do Lichtenstt'in, se viu
da moradia do sr. Franz deu novo estrilo, poisPe,nsado pela perspicacia das eleições, voltou no meio redondos... detida terça-f�ira, em
Kl bb f I' d d·L d vI'agem e er, U mman o a. uma as VIgas estava

e aguda in t e I i g ê n c i a avião de Magalhães. - Inhor sim... on res, em sua
menor Angélica, com 18' fóra do lugar e impediadêsses homens do Norte - E o resultedo? O capiau coçou li cabeça, ao Rio de Janeiro, onde
anos de idade, que na- a circulação normal de

de Minas. O capiau é um - Uma esculachaI Ape Mate.tou, Olhou 'li cédula. deve contrair casamento. q6:ele exato momento se transeuntes e veiculos
espetáculo de vivacidade. nas quatrocentos votos de E arriscou: O avião que ß conduzia

achava debaixo de um que demandavam do
Quando chnta um caso, Lott contra dois mil e - Mas, coroné, aonde a Lon�res, proc",dente parreiral de uva ali exis- campo do C. A. Baepen.dá um colorido

graCiOSo, trezentos de lânio... fica o horne da va,ssoura?
de ZurICh, �hegou� c?m tente, colhendo flôres di para o centro da

'à narração que prende a E me explicou o fenô- - Mas não é pra você latraso, e a Jovem prm-
que mliis tarde levaria cidade. Reparos foram

atenção. Quando conta um mend. Em Jacinto, o chefe votar nêle... cesa pe�deu o aparelho
para o cemitério, junta- levados a efeito.

conto, sempre acrescenta do PSD é· o c o r o n e I - Mj:ls amostra' só, que deVIa levantar v�o mente com os seus pais.
vários pontos. E não um Orozimbo. Homem de in- coroné... e tranll_)Ortá-ISd ao RI� Não obstante ,os esforços
só. Uma coisa, entretanto, contes!e prestígio eleitoral. - Então, vá para o

de JaneIro, on. e casal'
desenvolvidos pela fami· '1----------que observava naquela Convo.cou os eleitores. diabo que o carregue... c.?� o comerCIante bra-
lia, visinhos e populares, Jaraguaense!

gente, quando lá desem- - Sente aí. Vamos ter O eleitor saiu triste com
sllelro André Jordan, a

penhava as funções de eleição amanhã. Aqui está a raiva 'do coronel. Votou 12 de novembro.
,

promotor de justiça" era a a cédúl a em que v()cê lern e voltou. Passou a mão As autoridades da dias, A princesa, que tem
obdiência irrestrita ao che. que votar. O seu voto vai nÇ> ombro do coronel, British European Airways 18 anos, disse: Conquanto
fe .. Principalmente se o ser assim: faça Il!!-na ,cruz Cariciosamente: tentaram conseguir PS8- chegue ao Rio d"e Janeiro
chefe era hö'mem do go- neste quadrinho que está _; Não fica z an g a d o ��gem em outro avião, antes do dia 12 de no
vêrno. Nunca, lhes, passava antes do nome mais não, nêgo. Eu, votei nos porém lhes foi impossivel vembro não haverá ne-

pela cabeça "d�sobeder o grande de todos...' dois. No seu e na vassoura. faze-lo já que todas as cessid'ade de transferir
éhe.fe na epoca das eleições, - Inhor sim... passagens estavam reser· o casamento: Espero que
certos de que chefe gover- - Marechal, Henrique Alberto.Deodato vadas para próximos dez ,tudo ,corra bem.

O Conselho Nacional nelle, que presidiu a sss
---- do Serviço Social Rural são, Alípio Goulart, 'AI'

No quadro geral do Direito, o pagamento como homologa convênio fir- berto Ferraz, Manuel
ponto final das obrigações, ocupa lugar de destaque, mado entre o Conselho Díegues Junior, Iris
revelando em sua estrutura íntima uma avançada Regional de Minas Gerais Meinberg e Geraldo Sil
conquista moral e um epuredo sentido técnico. e a Federação das Asso- veira', prestando esolare-

Tendo vindo de tempos lrnemortals, podemos ciações Rurais do Estado, cimentos o sr. Lingard
distinguir, em sua evolução, três fases perfettemeure objetivando pesquisas só- Paiva, diretor-geral subs-
CJistintas. Na primeira, o credor é a figura 'irrestrita- cio-econômicas nos mu- títuto do SSR.
mente favorecida, tendo seus poderes estendidos até nicípios de Além Paraíba. ..

além da morte do devedor, isto é tendo o seu direito Araçuaí, Barbacena, Be-, AAs. pesquisas sõcío-eco
resguardedo e firme perante as gerações futuras. tim, Bonsucesso, Dia- noml�as que vêm de ser

Não há, por assim dizer, um limite fixado, a não ser mantina, Formosa' Ja- autol'lza.das pelo C,?nse
o da carta. Para llustrarnos o afirmado basta dizer nuärla, Guassupê, Juiz lho Nacional sc destinam

que anttgemente, Da Escandinávia, o devedor ínsolvé- de Fora, Ituiutaba, La- a. fornecer ao C� �e
vel era considerado' como Iedräo.: I" vras, Luz, Montes Claros. Mmas �lement08 ind IS-

Na segunda fase, porém, nora-se um progresso: Ouro Fino, Pará de Mi- pensâvels ao planejamen
a pessoa é resguardada, amparada. protegida, mas nas, Paraopeba, Passos, '? de programas sapset
seus bens, sem excessão respondem pela 'dívida. A Patos de Minas, Palro- ais de trabalho no _mel?
proteção do homem deve ter aparecido, então, como cínio, Ponte Nova, San. rural, dentro_dos 0..,j9tl
conseqúêncle natural das idéias bumanitérles do tana do Deserto e Te6- vo� de atuaeäo da autar-

Cristianismo e, rambém, devido à organização do filo Otoni. quia do homem do campo.
poder que tenha 'por escõpo o desenvolvimento das O processo foi relatado A contribuiçãa do Oon-
riquezas. pelo conselheiro Albu� selho Regional de Minai

f'oí, apenas, ne terceira fase, isto é no Direito querqua Lins e recebeu Gerais para a execução
moderno, que o devedor começou a ser olhada de a aprovação dos srs. de- dos serviços ser' de 2
outra forma mais condizente com a sua condição de putado Napoleão Fonte- milhões de oruzeiros.
membro da sociedade. Entraram assim pera o

con-,cetro do pagamento algumas idéias novas que, sem

100
.

prejll.dicar às perres, sern P!ovocar. injustiças, deram
I CrUZeIrOS e um maçoao ststema uma conformaçao condlgna com as suas

d
·

3gr�yes. i,�cumbências. Introduziu-s.e, dêsre mo d o, e 'cigarros custam a
como ídéia geral, a regra de respeíter se, por exem

1 d -

d 23
'

plo, �erto� bens dos devedor�s tor?ando-os in.a�essi- a roes pena e anos
veis aamaes do credor por meio da Impenhorabílídade.
'" Como se vê, o pagamento, cUjo conteúdo é
quase mesmo daquêles' tempo em que surgiu, por
diversas fases, por modificações diversas, que lhes
foram alterando de, certo modo a conceltuação formal.
Pagamento é a extinção de uma obrigação, mas para
extinguir atenta-se para as duas figuras que integram
a sua ,substância,:' o credor de um lado, e devedor
do outro,

Num pagamento, há de ser, todavia, observlldos
alguns requisitos sem os quais êle será invalidado,
Assim é que deve haver uma obrigação anterior e

um firme propósJro de extingufla.
.
Outro aspecto _da quesrão é que êle pode ser

feito ou pelo sujeito passivo da obrigação, no caso
o devedor propriamente dito, ou por alguém que
'tenha real interêsse ou até por um terceiro não
interessado, mas em nohle do devedor, Do ponto de
vista legal, qualquer pessoa pode efetuar o pagamento
e, ,éJssim como há obrigação de pagar, há tambéíiJ,
(> dever de receber.

Falece IIka Därwl:ld fugerl:
Vitima de colapso cardi
aco faleceu em data de
r. Novembro a Sra. llka
Bärwald Eggert, esposa
do sr. Fernando Eggert,
residente em ltapocuzin
ho. A finada deixa o

viuvo 'e duas filhas. Ö
seu eQterramento deu se

para o cemitério local.

Rio - Vinte é tres �S julho ultimo, as 22,30
anos de detenção e 12 horas, assaltaram na Rua
mil cruzeiros de multa Comand,ante Mauriti, Ma
foi o que CUltoU a tres nUöl Fernandes Maurélia
homens que roubaram que não tinha dinheiro
um maço de cigarros e algum. Os tres levaram
100 cruzeiros de dois apenas um maço de ci·
populares, no dia 23 de garros que encontraram
Julho do corrente ano. no bolso de Manuel.
Quem os condenou foi

o juiz Luciano Humberto
de Mendonça, da 22a
Vara Criminal, ontem á
tarde.

OS CONDENADOS

I Princesa do
Lichtenstein

. '

Volo a ,dois •••

Quem dá aos pobres,
empresta a DEUS.

Seja taIilbem sócio
da AJAN, e procure
encaminhar á mesma,
todo peqinte, que en
contrar em busca de
caridade pública.
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CaRREIe> DO POVO'

Cobrança :

Bruno Henn

-' O' garoto Eugenío,
filho do er. Martim Henn,
residente em Iareguàzlnho.

I Vida Social em ReVista I
Página 2BABADO nIA 5-tl-1Q60

DIA 8:

Regras Simples
Para Quem Quer
Ser Milionário

Emprêsa jôrnalistica
"Col'reio do Povo" Ltda.

-1960-"
Diretor:

Eugênio Vitor Schmöckel

Fazen;t anos hoje:

Mais uma semana que se findou e como não

podia deixar de ser, aqui estou novamente para
lhes roubar um pouco do vosso precioso tempo,
com o fim de vos poder contar algumas coisas

que ocorreram nesta semana que passou.

'� Transcorre na data de
Hoje mals uma data nata
lida do dlstinro cidadão
sr. lúlio. Z. Ramos. nesta

cidade. _:J' _, �,,' "l,

:Ap, dlsjlnio anjversar,a,�,i
��. e vereedor �a Ç�inara

.

Municipal cumprimenta
mos com votos de muitas
(�J)çi_dédes. .. ',:

'

Você usa roupa feita?
Seus cartões de visitas

são impressos?
Tem mêdo de proceder

como um cavalheiro?
ôe você respondeu sim

a tôdas as perguntas, não
tem as Qualificações ne

cessárias pare ser um

milionário rr.oderno.
Um es p e c i a I i 8 f 6 nö

eesunto, Gereid SpCl'r:ow,
e quem afirma, Autor do
'livro "Como Tornar-se Transcorreu 2a, Ieíra, dia 31, a efeméride
. Milionário",' êle

, ganhou natalícia do jovem Hamilton Garcia, maís conhe

,� O, sr, Artur Bortolini, muito dinheiro depois de cido pela alcunha .de NEGÃO, sendo' que o .mes

residente em hapocuzinho e
'

estudar "êsse tema Iascl- mo Iestejou na residência do sr. Reiner Wieie, o

',o - O sr. João ,Santiago nante". ambíente conforme Pude constatar era da mais

do ,Al]1ar�l� agente, da Eis aqui a sua fórmula perfeita 'cordialidade por parté dos' presentes.
Estatistica nesta ciäade: '

5Ímpres para "aqueles que

,DIA 10.: .

desejam enriquecer"; Voces viram como o casal Norberto x Sibila.

1 6
", estava feliz, pois ambos no começo dançavam

SRA EDITH fDA
' . " c.. fundemenrat ter .

d
.

;
, "l' NCO uma ambição i1imitá'da.

multo e epois se retiraram para um cauto ond�
, .' 2 É

conversaram horas a fio, bem o, assunto não sei,
Feliz é a data de 10 de um�" raz���srensáve.1 ter mas creio que diziam o seguinte: Eu- te amo ...

novembro pare a sre,
., � quantidade () Aniversariante estava tod-o risonho' não sei

fidith"Rl1aooo, esposa, do de metérta cinzenta "

sr. Ney Feenco, ex-Presi- 3 Arranle emp'rêg\; "nu'" era porque estava de parabéns ou porque.alguém
C' h-

", -

.

o estava acompanhando, .

nazern .enos ama�. a: dente-deCêrrrere Municipal ma grande orgamzeçao.
•

,

..:... O sr. Oito Meter." de Jaréiguá do Sul, resí- 4. Aprenda a escrever .

• , .,' «'" .' ", dente atualmente em Porto cartas e escreva multas I.. O MIItom S, cantarolava Q seguinte : Quem

DIÀ., 7:
'"

' Alegre.' 5. Aprenda éI usar o te- l!lventou. o amor não fui eu, não fui eu, nem nín-

',' -.'1' "Correio do Povo" as- lefone. guem. Milton esta, eu não entendi.

_ ,O sr. Alfredo-Alberto I
socts-se às' inúmeras 6. Movimente sempre o

A senhoríta Evanir, _dançava ora
.

com um.

ôteehelín, nesta cldade.. homenagens' que lhe serão seu cepnel por menor que
tua com outro,. mas no fu�, o galão fOI o. ncsso

;;_ A ·sra. Clara, -espôsa tríbujadas nesta data en- seja, fazendo inversões. elegante ba!lcárlO mesmo, ess� namôro ninguém

do sr.. Vitória' Glowatzkí. viaoão votos de perenes 7. Não use roupas feitas en�ende! pois uma hora estão Juntos, logo e� se-

felicidades junto aos que I (�não ser esporte). Mas gUlda dIzem aos quatro ventos que tud� termmau.

lhe são caros.'
'

nao exa�ere nas roupas, !'- Valdete no começo estava radIante, mas

,

, ;_ 8. Jogue fora os cartões depoIs que com o Baldu�, dançou ficou triste.
- A sra: Asta, esposa impressos, troc'ando-os Pergunto eu porque? hem Valdete, Será que

do, sr•. Hel[]z Marquardt, por gravados. ': ,alguém bronqueou? ,'.

I

nesta CIdade. 9. Entre para. ,um bom

DIA' ,11 : ' clube. E. ,freqüente.
10. Compre um bom

automóvel, mdS evite a

ostentação. '.

B eruão case corti 'uma
moça rica.

,-_I'_!_niversártos

Impressão:
Soe. Gráfica Avenida Ltda.

-, , 'Impressor:,
Antonio Molhel,.os

Composição:
Leepolde Malheiros j�.

Antenio Bastos
Renê G,rosshlags

ASSINA1'URA : \
"nual • • • • CrS 19ri,O�
Semestral • .. •. Cr$ 100,00
a'

' I·

ANÚNCIOS:
Meöiante'f��trato e,�. -s ,

tabela- em vigõt ,.,' I

) t' t�\�:�j -:� �,���A -:::-.•<�, r;" �

BNDBRBÇO:
, lO' ,Gaixa •.P,ostat" 19r, " ...r-

"vêniÍli{Màl, � ��o�:cii,�\ zr�(
jaragua do"SnJ-;::"S� êátarina

- O sr. João Lyra,
Farmeceutlco, 'residente
em Guerarnirim.
-- O sr. Erwino Mene

gotto, nesta cldade. '

Algo que está em voga atualmente em n08SO meio
é Bar e Restaurante JUSSARA, situado no mesmo

prédio do Oine Jaraguá. Ambiente moderno e

muito bem instalado. Existe uo mesmo uma pista
de Dança onde a nossa Elite Social pode dançar
e namorar a vontade... l

JÚ�IO Z: RAMOS o. !

- A era, Alzira Winter.
- A erre, Val d i v i a.

'filha do sr. Hermenegildo
Manes, residente em Rio
Negrinho.
- O garotinho Antonio

Carlos, filho do sr. Paulino
Pedri, nesta cidade.

'

DIA'9:

,_.,.,.. A- sra,-Wanda. E.odi
Doertng, espôsa do sr.
Equíno- DQl'iog, nl cidade.

'.

Otacilio
"

,;_ O jovem Osmar Meier,
tilho do sr. Estefano Meier,
residente em, Estrada Ira
pocú.

��--��---�_
..

.,.�__.�

j. SergioeOnadir I
� Samir 'OtaviQ

'." ,. I
� tem o praz�r, de participar aos

�, parentes e amigos de seus paes, Onadir

� de Oliveira Mottá e, Yolanda Nicoluzzi

� Motta, o nascimento de seu irmãozinho

I
I' ocorrido dia 2 do corrente..

r'

� .'
oI8�aguá do Sul, 2 �e N�vembr;' de 19im. �

����������

Empr'esa � Slil":Srasileir'a
de Eletricidade S. A. r L

Terça·feira, na dancinha levada a efeito no

Jus_8ara, esteve procurada e as pessôas que lá
compal'éceram divertiraín�se a valer. "Not�i o se

g�inte, as n08sas mocinhas vestiram-se com per;.
feI�o aprumo, podendo ressaltar a figura da, Aidil,
pOlS a mesma na minha opinião esteve -simples
mente elegante---e também muito feliz pois o-Edsun
bailou com ela diversas vezes.

� sr. Hans G. Meyer, como sempre rodeado
por dIversas garôtas, até parecia um Rei rodeado
por seus reais súditos.

' . -
-, - -

Esteve também' pressnte um casal que se fez
notar, dando dest'arte qm maior incentivo a ala
moça' que daquele local está fazendo () seu ponto
de encontro. (aliás não só de namorados, mas de
gente solteira também),

Sandro

'I

r---------------�----..:------
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«Seu Talão', Vale
UID Milhão»

o ovo_j o
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C@mlUlIDln�al�e �grnc�Carolina vai processec o

por
\ causa da noIa

"Time"
Lavrador Amigo:

ilegítimos, de três pais
diferentes;
2) que ela vivia entre

pessoas barulhentas e que
só pensavam em sexo;

ö) que começou a es

crever o seu diário pera
que "os animais com os

quais era obrigada a viver"
não fôssem esquecidos;
4) que depois de escre

ver o livro, é que ela
começou a comer três
vêzes ao dia;

5) que as favelas são
cidades isoladas, misterio
samente vivas, mas onde
é melhor não Ir;

6) que Carolina perdeu
sete empregos como ena
da porque vivia saindo
das casas à noite pare
"fazer amor";
7) que uma mulher em

briagada, disse a ela
quando sua mudança saía
da favela: "Você fêz coisas
piores do que eu fiz".

(.

Carolina de Jesus, a leiros em ge�al". Diz ela
exfavelada a u t o r a de que David Salnr-Clelr, ou
"Quarto de Despejo" (um o "Time", ou os dois,

A peste suína é dentre as moléstias que dos livros mais vendidos desvirtuaram "certas pas
atacam os porcos, talves, a maís contagiosa e a no Brasil atualmente), vai' sagens do livro", que
que cansa maiores prejuisos aos criadores, porque processar o repórter David sairá agora em terceira
é também a que maís mata. Disto sabem todos Salnt-Clalr, da r e v ist a edição (num total de 80
aqueles que criam porcos e que não vacinam seus "Time". Carolina já .tem mil e x e m p I a r e s, tanto
animais. Ataca- OB porcos sem olhar se é macho advogado, que acusa a quanto vendeu "Lolira" a

ou fêmea, se é n?vo ?� velho. Esta deençe é' �ora do "'�fj!ll�" �� ser grande venda do ano), •

causada vor um, mícrõbío e, quando o porco fica altamente I�JurJosa . S�- Em resumo a nota dopesteado, este micróbio encontra-se em todas as gundo Carolina, a notícte
"Time" diz:

'

partas do corpo, principalmente no sangue, nos atenta centra a l'!:'0ral"
excrementos e na urina. Desta forma onde há um (dela) e refere-se em lermos 1) que Carolina é uma

animal doente, ele contamina os chiqueiros, à água, despresligiosós aos brest- preta alia" com três filhos
etc. Dal quando um ou maís animais, são atacados
pela peste suína numa criação, ela se espalha por
todos os outros animais, caso não estejam vaci
nados. O homem também pode levar a doença
(peste), de uma criação doente para uma sadia.
Ãssim, êle entra nos chiqueiros de uma criação
doente, e logo depois vai para outra criação onde
não existe a doença; êle está correndo o risco de
contaminar esta segunda. Além dele os cachorros Rio - UtilIzado como
e gatos tem o mesmo papel. Contribuem ainda HO JE. AMAN H Ã E SEM P R E alimento por todos os

para espalhar a peste entre as criações de suínos, Três mil cruzeiros (Cr$ 3000,(20), em netas povos e desde longas
os restos de comida e lixo. Seja por que via for, fiscais, permitirão que V. S. participe do plano datas, o ovo, graças a
uma vez introduzido o micróbio pestose na cria- patrocinado pelo Govêrno do Estado, quando sua riqueza em vários
ção, a infecção se dá pela boca, pois o PUrco é serão sorteados mais os seguintes prêmios em prinéipios nutritivos como
dos animais que come tudo que encontra a sua dinheiros e pagos imediatamente: as proteínas, gorduras,
frente. Depois da contaminação aparecem os prí- sais minerais e vitaminas,
meiros sintomas da doença. De inicio, com a febre 1 prêmio de Cr$ 1.000.000,00 inclui-se no grupo dos
os porcos não comem, A falta de apetite em por- 1««« 200.000.00 chamados "alimentos pro-

.

cos é sempre mau sinal. Depois êles ficam com 2 prêmios « «100.000,00 tetores", indispensáveis à
sono, vão-se amontoando nos cantos do chiqueiro 2««« 50.0(iJO,OO alimentação humana.
e, se andam, o fazem sempre cambaleando, vão 5«« « 20.000,00 Das suas proteínas me·
cruzando as pernas, jogando os quartos trazeiros I 20««« 5.000,00 recem destaque a ovoal
de um canto para o outro. Se estão parades ficam 50« « «2.000,eo bumina encontrada na

arqueados e com as cadeiras caídas. Além disso 100«,«« 1.00ß,OO gema, ambas de alto va-

aparece pús nos olhos, que as vezes chega a lor biol6gico e de fácil
grudar as pálpebras. Em muitos casos sai sangue Exija de seu fornecedor a sua nota fiscal digestibilidade.
da pele, principalmente na barriga e nas orelhas e habilite-se ao Concurso que I pode torná-lo As gorduras do ovo

aparecem manchas avermelhadas. 'Também pode
um milionário, além de oferecer-lhe a oportu- além de se encontrarem

acontecer de correr sangue pelo focinho e num
nidade de cooperar com o Poder Público para em estado de emulsão Iestado maís avancado da doença, pode,aparecer o engrandecimento do Estado e do povo de finíssima são representa- Jaraguaense!, Y Y Santa Catarina.dificuldade em respirar, que os lavradores chamam 'das principalmente pela

, de batedeira. Mas muitas vezes nada disso aparece
--------------------- lecitina, substância de' Quem dá aos pobres,

porque quando ela vem muito forte, os animais • � grande utilidade para o empresta a DEUS.
morrem quase que de repente, em poucas horas.

I
organismo, sobretudo o Seja' tambem sócio

Tratamento própriamente não existe para peste
M I L HOES M � O IA S

sistema nervoso. cia AJlíN, e procure
suína. Há um remédio que algumas vezes dá resul- Entre os seus sais encaminhar á mesma,
tado, mas só bem no começo da peste. O melhor minerais encontramos o todo pedinte que en-

então,' é prevenir, ou melhor dizendo, vacinar. O
OE PESSOAS TtM USADO CO. f6sforo, feno e o cálcio, centrar em busca de

criador que já tem prática em vacinar, pode êle
BOM RESULTADO O POPULtI especialmente na gema, caridade pública.

mesmo fazer. Mas deve sempre pres�ar atenção Frutifel"as e se bem que este elemento '-- ���

em comprar a vacina certa e nunca esquecer de OEPURAn'tfO exista em quantidade
ler a bula (papel que indica como aplicar a vacina)

EL IX IR 914
Ornamentais reduzida. Entre as vira-

e verificar o tempo de validade, que é aquela minas destacam-se a A e ,

data, em geral, escrita aos rótulos dos vidros ou D, embora com bom coe-

nas caixas do produto. Passada a data ali está • SIRUS ATACA TO&G O G88A11S. Laranierres, Pe- ficiente de aproveitamen-Imarcada, a vacina não deve mais ser aplícada .e
O Pl...... 8aqe, o Coraçlo.. ceguelros, Ka-

I to orgânico, a Bl a B2
o criador que teimar, correrá o risco de ver sua kiseiros, Meci- na gema e a B2 na clara.EdItmaCO, " Pulm6ea, • .

criação adoecer. A melhor idade para se fazer a
PrMua Oore. nos OMOe. eiras, lebotíca- O ovo foi durante mui

vacinação centra peste suína, é nos leitões 15 días
CIIHnG. eecu...... Queda do Cabe- beiras, etc. Ro- to tampo considerado

após a desmama. sei ras, Dahlias, alimento indigesto e pre-to ARem..... Aborto.. Camélias, Co- .

di
.

I f' d H'Os adultos que ficam na criação, em geral, CcnsultDom�
niferas, Palmei- ju reta ao iga o. oje,

OB cachaços e porcas críadeíras, receberão uma e ao.e • popYlar depureUyo porém, sabe-se que isto

vez por ano a vacina, sendo o melhor de 'tudo � L IX IR nl
ras, etc., etc. não "epresenta a varda-

vacinar cada 10 meses. A vacina usada centra a � '7 4 de, devendo ser mais lar·

CRIST L VIOLETA ::>eçam Calálo- gamente usado em nossa
peste suina, é chamada de A • .........90 ao eqaAlemo, Aarada-'

go Ilustrado dieta. Mesmo às crianças,A dose a aplicar por animal é de 5 cm3 por via ... como UfA IIcO,. Aprovado coo .

d t
A

d
intra muscular� isto é dentro do músculo, na parte Il1O auxiliai no tratem.nto da SI- depOiS o sex o mes e

.

d E t d d 5 "" a t dos -US e REuuA'rOSMO da m• .._
Leopoldu Seid.•1 J

vida. pQde ser dado SBm
interIor a coxa. s a ose e cmu e par o r. .. -

incoveniellte de qualqueros animais gra.ndes, pequenos, machos on femeas. •• orl.e.. pelo O. N S. P. Corupa
espécie.Assim, os animais estão protegidos contra a peste

.__ AlimeIito de migualã ...

Buina, quando recebem a vacina, e isto é que é
veis qualidades nutritivas,

. importante
�;:::::::::.-::.:==:::::.:::�::::==:::::....;:::::;==::::::=:::;;;=::::::::::::::::::::.� de fácil aplicação ePl

É prf'.ciso que fique bem claro que a vacina !:'!I I � D _ a. 6.!' I :8: u� 11:/<0. _ 'I'" � U.· 1111,'
variadas preparações cu·

contra a peste, como todas as outras vacinas é � � !'li fiI!5 'ti � 'lV � § 9 !Ei S linârias, o ovo, pela
preventiva. Por isto, a vacinação tem que Ber feita iI JARAGUÁ DO SUL _ li
ém animais que ainda não estejl\m com a peste, ii II

para que fiqu�m doentes. Animal, já doente, não CI ii
adianta vacinar, pois a vacina não cura doenças, li Medicamentos e Perfumarias II Dr. ReiDoIdo Murapa
só previne.

. li Simbolo de l:Ionestidade H ,
AtJABE§C ii OonfiatlQ!i e Presteza II �

_ 11_ ADVOG&D·O II }
etJ:1RVIÇO DE' EXTENSÃO, QUR4L � A que melhor lhe atende Q!!

! J
U&..i

II e Pêlos menoteS preços 11
BSCRITÓRIO LOCAL OB JARÄOUÁ DO SUL \.b:::::::::::::==='!::::==�:=::::::=:::==::::::�:::==::d) Esorít61'io aO ladO da Preféitüra

_ _._._ __ . __ . .__

:- ....,. . . .. _ _ __ __..__ ";:"
1 'JARAGUÁ DO SUL

I?:::::::::::::::::::::::::::::=:::::::-···--- ·-----·------·�

:I {(-·-·--·-------·-·----
..·- -·-..·--- -- -----

'l_��II Madeiras, assoalhos, f<ff0s ii ii
'

II
II paulistas, taboados, e I! II CLiMAX VITORIA II
II madeira em geral ii II -==:::s-� ii

ii Vende-se no Depósito São José Ltda. 1111'1 9,5 pés - pollcolorido -1960 iii:
II li I L o , H AR 5 o N N E N H o H L

III Rua �xpedicionârío Cabo 'Harry Hadl.ic.h II ••!. �
At, Ma"chlll O..döto di fobstea, 84('8 II'JAU&UÁ DO SUL &t. �. Sla. Calarlaa

II JARAGüA DO SUL Sántà ·Càtarma li iiII. '. II

lL.��i�����_���.��...:s=:::::.:::!:.:-����::da_:�ß �=��:==:�::::��=::::::��:::::::::::::::=:::==:::::::::::::===:::====J)�... ..::-__.--:-----_
..._--

Peste Suina Guerra à
Doença no 1. Sintoma

riqueza de sua composi
ção; deve ser incluido
frequentemente em nossa

alimentação. É o que nos

ensina o Departamento
de Divulgação e Estatís
tíea do, SAPS.

SE VOOÊ Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de insere
ver·se na Sociedade
de Cultura Artistica.
Ela n e c es s i t a do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

�epaHna )l. S.
<Ia

.

}'enha, que.
contem extraio
�epálico con

�en1ratlo,.no,"",
m-:tl!/l�,lI' �u :
liJ.n_ções cio

'pgatlo.

Dr• Francisco Antonio Picci()ne
.

\ :M[�D][CO
Girurgia Geral dê adultos é öriMn9àb Cli

nica Geral - Partos - Operações -
Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa em doenças de crianças
Atende fie) HOSPITAL DOS FERROVIARIOS.
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZAR� dás 15 as 18 hs.
COR 1II.J;p Ar.. - SAN�A CA�AR,JI;l!Ii'.A.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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"Fe!il!iilBbIlEi!l!rel-5i!eallae!7se�õe:-:;;�:::-;if Ed i ta.1
1m Impaludismo iii

I
Maleitas, Tremedeira IQ O Doutor A'res Gama Ferreira de Mello,

-:- CURAM-SE RAPIDAMENTE COM - I Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

"Capsuias Antisesonicas FAZ SABER a todos 06 que o presente edital,
ih M'

" com o prazo de 10 dias, virem, ou dêle conheci-
BONN - Im Zusammenhang mit dem Schrei- II!I

Inancora mento tiverem e interessar possa que, findo, o

ben des Bundeskanzlers an den sowjetischen Minis- Em Todas as Boas Farmácias mencíonarto prazo, há de ser arrematado por quem
terpraesldenren Chruschtschew in Sachen Repatriie- mais dér e maior lance oferecer, acima do preço
rung Deutscher aus der Sowietunion erklaerte ein m É um produto dos Laboratórios MINANCORA da avaliação, em frente às portas do Edifício do

ôprecher des Auswaertigen Amtes em 19. Oktober o.. Forum, no dia 18 de novembro vindouro, às 9 hs.,
vor der Presse ín Bonn, das sowjetische Aussenmi- l� - .Joi';lvHle Sta. Catarina - o móvel pertencente ao executado CARMO BRANDT, e

ulsterturn habe sich in den letzten Monaten auf den ;;;i�:ti!!!!!i!!!===!i!!!!!!!�I�!!;;;;;;;;=!i!ii!!!ii!!�!I!.iiIiE!lI:ZZllISit!I! que foi penhorado nos autos da ação executiva

Standpunkt gestellt, dass die Fristen für die Stellung que lhe move, nêste Juízo, a 'firma COMÉRCIO E
von Antraegen aus der ôowletuníon inzwischen ebge- �í:::=::::::::-::::::::::'!::::;::::::::::::::::;;;::::::::::::::::::;:::::::::::::::::"'.::::::::::::::::::::::::::::� IN:QÚSTRIA GERMANO STEIN S. A., móvel êsse
laufen seien. In Bonn habe man aber nunmehr Grund ii . ii abaixo descriminado: •

zu der Annahme, dass die Frage der Fristen gegen-!I Representações Vitória II 1) - UMA BALANÇA, marca "FILIZOLA",
ueber . der Bedeutung des Sinnes des Abkommens II II tipo L - N. 171199, CARGA MÁXIMA 20 QUILO:
vom 8. April 1958, neemlich allen heimkehrwilligen II DE II GRAMAS - DIVISÕES DE 20 EM 20 GRAMAS
deurschen St;·lal.',nogehoerigen die Ausreise nach ii .a II S It II a IIIV. li - em bom estado de conservação, avaliada em
Deutschland zu e rrnoegl i chen, i n den Hintergrund II I

".

ii Cr $ 8.000,00 (oito mil cruzeiros).
getreten sei. B:sher hebe man den Eindruck haben II Av. Marechal Deodoro, 173 Fone, 315 li I Ass!� se_rá a referida balança arrematada porkoennen, dass die sowjetische Seile, die dabei viel- ,: JARAGUÁ DO SUL Santa Catarina II quem mats dér e maior lance oferecer além do
fache admintstreuvc Schwierigkeiten zu ueberwinden li II valor total da asaliaçâo. O referido bem penhoradohebe, sich bernuehre, diesen' vertraglichen Anforder- �! II p�derá ser examinado, por quam lnteresse tiver,
ungen gerecht zu werden. Auf der anderen Seile aber, !l '! neste Juízo.. E para que chegue ao conhecimento
so betonte der Sprecher, werde man es verstehen und

II li d� todos, fOI passado o presente edital que será
habe man es offenbar auch verstanden, dass die ii II afixado no local d� costume, à� portas do Edifício
Bundesregierung bei den ersten Anzeichen eines li ii do Forum e publicado pelo [ornal local "Correio
deutlichen Abfallens der Repatriierungszahlen sich U ' do Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá
sofort von hoechster öeite an die entscheidende Stelle

i,',' do Sul, aos vinte oito dias do mês de outubro de
in der Sowjetunion gewandt habe. Wie der Sprecher

ii
mil novecentos e sessenta. Eu, Amadeu Mahfud,

weiter ausfuehrte, sind vom 8. April1958 an insgesamt :, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira de
13.272 deutsche ôteereengehoerlge repatriiert wt!rden, li MelloftJuiz de Direito. "A presente cópia confére
davon 4 3M im Jahre 1958, 5860 im Jahre 1950 und ;! com o original; dou fé.
2.952 bis einschlie.sslich Juni 1960. Im luli dieses II Jaraguá do Sul, 28 de outubro de 1960.Jahres wurden nur noch 171 Deutsche repatriiert, im II •

August 32 und im September 17. Nach versichtigen :1
li

O Escrivão: AMADEU MAHFUD

Schaetzungen seien 'noch rund' 10.000 Reichsdeutsche ii li

in der ôowletunlon, die die deutsche Staatsangehoe- ii • II
rigkeit bereils vor Ausbruch des Krieges mit der ,;,' li
ôowíetuníon besessen. II

ii

Nach sowjetischen ôcheerzungen befaenden sich ii II
noch 1,6 Millionen Menschen deutscher Volkszuge- II RURAL WILLYS !I Assembléia Geral Extraordinária
hoerigkeil in der Sowjetunion. Aus diesem Personen- II II 1a. Convocação

.

kris liegen, wie der Sprecher sagte, bei der deutschen I II I: I Q

Botschaft io Moskau etwa 90.000 Antraege auf Rück- II ii uão convidados os Senhores Acionistas a se.

fuehrung in die Bundesrepublik vor. Auf deutscher II II reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, na

Seite seí man sich jedoch darueber im klaren, dass II ii Sede Social, à Rua Rudolfo Hufenuessler, 715/901,
nicht alle dieser 90.000 Antragsteller die im Repatriie- II

li às 9 horas da manhã do dia 30 de Novembro de

rungsabkommen von 1958 niedergelegten rechtlichen II 1960, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

Voraussetzungen erfuellen. Allerdings befaenden sich It ii I - Efetivação do aumento do Capital Social;
darunter eine betraechtliche Anzahl von Personen, die ii JEEP WILLYS li II - Assuntos de interêsse social.
seit mehr als 15 Jahren von ihren engsten, in der !I II Jaraguá do Sul, em 31 de outubro de 1960.
Bundesrepublik 'lebenden Familienangehoerigen ge- II n

trennt seien und deren Wunsch auf Familienzusam- II CAMINHÓES ALFA ROMEU FNM ii
• menfuehrung ein humanitaeres Anliegen sei. Das sei II TRATORES DE ESTEIRA, n
grund saetztllch auch von sowjetischer Seite in der II ii

Repatriierungsvereinbarung anerkannt worden. Eine II MEIA ESTEIRA E DE PNEU li
wohlwollende Behandlung dieser Antr�ege sei damals i'l IMPLEMENTOS AGRíCOLAS I;
von den Sowjets m Ihrer muendhchabgegebenen I. . i!
Erklaerung zur Repatriierung in Aussicht gestellt �===::::::=:::==:::=::::::==::===:::=====:::==:Ji
worden.

·F=:"'':::::::=====:::::::::=:::;ç'_-::::::::=':::::====::::::�

II J[J)I. lEIHCIBI IAlITfMLANN li
II li

}l B�DICO �J.RU.RGIAO ii
ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II·
ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre ii
ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II

ii CLINICA QERAL ii
ii ii

.1.1 Longa prática em Hospitais Europeus. ,
. :f.1Corisultório e' residência:

. H �
II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II

ii . ii
11 CONSULTAS: liMEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN 'i . :i

li Pela. manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li
Das Symbol der Rechtschaffenheit,.des ii Pela "arde: das 14 1/2 ás 11 1/2 horas ii
Vertrauens und der· Dienstbarkeit, die Sie :1 II

am besten zu den geringsten Preisen bedient. ii Atende chamados tambem à Noite ii
II================'1 =iiiiiiiiiiiiii.... iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

li --..:------ ...--="----------...-..)).
II.

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

Zur Frage der

Repatriierung Deutscher
aus der Sowjetunion

c

-x-

Noch. kein offizieller Or. fernando H. �prinßmann
amerikanischer

vorschlag fuer
Reform

Nato
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS ..

CIRURGIA DE SENHORAS.
Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

die

c

BONN - Auf die Frage, ob die Bundesregie
rung eine Nato-Reform jetzt oder zu einem spaereren
Zeitpunkt befpérworte, erinnerte ein Sprecher des

Auswaertigen Amtes am 19. Oktober vor der Presse
in Bonn· an ei nen Passus éIus dem Kommunique ii;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii__iiiiii==�

neber die Dezember-Tagung des Nato-Ministerrates
1959, worin es hies der Mintsterrat der Nato habe
den sreendtgen Rat beauftragt, fuer die naechsten 10

Jahre einen langfristigen.Plan für die Ziele der Allian
auf politischem, und wirtschaftlichem Gebiet sowie
hinsichtlich der kontrollierten Abruestung' auszuarbei
ten. In den Vereinigten: Staaten sei daraufhin Robert
Bowle behauttragt wbrden, einen amerikanischen;
Vorschlag fuer diese Zehn-Jahres-Planung der Nato
aus zuarbeiten. Dieser Vorschlag, so sagre der ôpre-:
eher, sie bisher noch nicht offiziell in der Nato:

eingebrilcht worden.
Deshalb sei er der Bundesregierung auch noch 4ôl

nicht bekannt. Der Nato-Rat werde sich voraussicht
lich in seiner dtesjaehrlgen Dezember:'Tagung mit

dieser Frage beschaeftlgen.: und die Bundesrepublik
werde dano im Nato Rahmen dazu Stellung nehmen.

C o n sul t 6 r i 0_ - Av. Mal. Deodoro, 1014.
. Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384.

MÄGROS .

�
.

�
�'\

.'�i �RACOS1)" a·
t,

Apotheke "Sebulz" I
IJABAGUA ··DO §UL

de Praça

c

Industrias Reunidas Jaraguá S. A.

DIBTRICH H. w. HUPBNUBSSLBR, Diretor Presidente

5;----;; :;!!!!i!!::::a;i�,_:I;;;;;;;;;-=�e;;!ii!!!l�--==-==

I O R. ta�u�,,�o D��5;1l�T E R i
- I
I Obturações sem dôr I
III Moderníssimo "Airotor" elimina qualquer trepí- !li

I dação e qualquer sensação de dôr. I
ii CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE I

I RAIOS X I
Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I

I .
(Anexo ao Depósito da Antarctica)

.

.

I
E!!!iI!!!Ii!II!:.!!!i!=i .!!!!!!�.�!!!!!!�� -'!iEiElFiI

I
Dr. Waldemiro Mazurechen

UAS.&. DE SA.UDE
Rua Presidente Epitácio Pesôas N°. 704

(antiga residência de Emanuel Ehlerä)
Climca geral medico - cirurgia ue adultos � crianças
Parto!' . Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas
lndutotermia - Bisturi-elétrico • Flectro-cauterização

- Ráios Intra-vermelhos e azuis. I

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL
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�n;(lú�lria "T��li(�'Jl\RITii�rs. jC"
.1 ':, ", ! '

.

, '"I"'. 'I"', li"

I"
"

. '.
� � ",' � I

\ li Relat,. ,,� ""d . O-I ,�r: «,« r.nt
�

to �"'..'. lo \\

h 'c' �,� '.!' I!",
'_ "Ot)IO, a,," ,I,re, o 'Ia 1I·,,}IW< ,,: "":,#1, , .. ,�:,,'

Senhoras aClomstas: '

'. •

. . ,'\f:'
'

"

' 'Atendendo o que dstermína a lei' e' em ,óbediêrici�"�Ós'n�ssos·é'sta·
tutos;': 'é' �o� ,�razer 'q.ue;·q�mprim(Js "O' 'gralto! deve� de apresentar à, ,�ossa
ßPreCIaça� . 'o ba'lanço", geral, tlncerradO",'em 31, dá "agô·§'t'o ·âõ"·do".rÉfnt� ano,
co�ta, de lucros .e perdas e o parecer do conselho fiscal. ",

.

'. "

'

,

"

�.' .' P�los documentos em apreço, Q'S senhores .a�ionista,�
� bem 'pqderãoficarem InteIrados do andamento e da situação dei uossa 'sbcíedade, a' "qualembora te�ha sof�ido, no exercício findo, um pequkno, déflClt,'''ás'' razões do

JIlesmo,;��rao exphcadas aos senhores acionistas .!.uaódo'·solicitado ou em
assemblêía, "

' ,

,
"

,'S ,

,
'

'''.
'" -

A diretoria' �er�ar{ece 'à' i�t�i�a disJ�"�iça;o �
dos ,�e'nliores acionistas

�ara qllJalqller ,esclareCImento que, -julgarem' nece��jrio 'com referência ao PRISÃO Df VENTREalanço ,ora enc,er�lldo ou s,ôbr,e a mal:chl\,,� _ativi�fá'es desta 'sociedade.
, fSlÔMAGO, ríGADO E INJESDHDSItapocuzmho, -Iaraguã do' Sul, ,17 die .outübro de 1960.

JOÃo LUCia DA COSTA, biretor·comercial
ROLANDd FISCHBR, diretor-técnico

Balanço Geral, encerrado em 31 'd.e ágôsto de 1960
,

ATIVO

Proporcionam bem-estaf ,geral
tacilitam a digest�o. descoa
gestionam o fígado, regulan.

zam as funções do fr

" I 1.) .
_:_ E�an:.e,' discussão ê aprovação do ba

lanço geral' encerrado em, 311 de agôsto de 1960,
demonstração da conta de lucros e-perdas, relat6rio
da d,;retoria e parecer do conselho fiscal. '

2.) - Eleição da nova diretoria.
,3.) - Eleição dos membros do

fiscal e seus suplentes.
'

4.) � Assuntos diversos de
sociedade'.

'

conselho
I

intsrêase dà

" Indústria,Textil �'JARITA'� S/A.
',' �·'t� :.' if� "HAssembióia 4�rai.�'.@;din�r'ia (.� I,', �m:�

'0 :
'I ' t

fi
" I J. •• iJ J,J Ih·

�, ",;11 1Ji, 1 '",..... CONV9.Ö.kO:ÂO:�!",'" J. ":' ;" '.
,/

'

�

Convidamos "

os àõiohistas ,c:te�ta. soeiedade �
se reunirem, em assembléia' ,�.êral�,(')idiriáriá;. 19m
nossa sede, "social, 'à Estrada Itapocusinho, às 14

..

horas do dia 26 de novembro de 1960, para deli
berarem sôbre a seguinte'

ORDEM, DO DIA ;

IMOBILIZADO
Im6veis e benfeitorias

ESTÁVEL
M6veis e utensílios

• Máquinas, motores e instalações
DISPONíVEL

Caixa e bancos
REÄLIZÁVEL A CURTO E LONGO PRAZO

Produtos' 'c' 2.293.135,00
Letras a receber ' 2.827.412,20
Empréstimo lei 1.474/51 o. 23.898,10
Selos .

5.231,50
Dep6sitos 250,00

COMPENSAÇÃO
Açõi!s caucionadas pela diretoria
Prejuízo a amortizar

1.078.063,70

AVISO

1.922.804,40

110.334,80
Proibiç'ão

Acha-se à disposição dos senhores acionistas,
os documentos a que se refere o art. 99, do decreto
lei nv. 2.627, de 26 de setembro" dé 1:94U; .... ,

,

Itapocuzinho, 'Jaraguá do Sul" 13 de outubro
'de 1960.

'

JOÃo 'LÚCIO DA' COSTA, diretor-comercial
ROLANDO FlsCHÍm,> díretór-têenico . '

..

84.820,40
1837.984.80

Nós abaixo assinados
proibimos terminante
mente a entraêa de pes-
s�as em nose�s terrenos Pelo presente fica expressamente' proibida' a
sl�uados em RIO da Luz,' qualquer pessôd· a entrada nas ter as de minha
�fIm de ea2ar, pescar propriedade, sitas na localidade de Rancho Bom :
tirar plantações e c;Busar Bstrada Schroeder - Munlcíplo de Gúaramlrlm,

40.000,00 outros �anos, aos Infra- desrespeitando as divisas, transpondo o antigo e_o

77.350,50 bt�r.es' nao nos resjfbnsa- novofetto do' rio Velho, Hem como todas aquelas
Cr.-----� ílízamos pelo que possa pessôas que transpõe' as divisas com a flnelldade, de• 8.378.480,20 oe •• .

orrer. colher rações pare seus ammais, não me responsebí-
Rio da Luz, 28 de lizando pelo que possa acontecer L_aõ5 "tnfratores

desta proibição.outubro de 1960.
Gúeramtrtm, 24 de Outubro de 1960.

Oswaido Ehlert
.

BBRTOLDO MÜLLER
Emitlo Borchardl ..

Pro'iOição
5,149.926,80

575.090,70��
Cure seus males e poupe .seu
bom dinheiro comprando na

FÄRMAGIA NOVA
5.263.389,50 .8 ROBERTO M. HORST

Marque encontro com seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguapdente lDapea

- COSTA

, .

PASSIVO
�. NÃO EXIGíVEL

�

Capital
RESERVAS

Fundo de reserva legal
Fundo devedores duvidosos
Fundo desenvolvimento
Fundo depreciação , .

": EXIGíVEL A CURTO E LONGO PRAZO
Contas 'correntes' e bancos
Dividendos a pagar,
Lucros 'Suspensos ,

COMPENSAÇÃO
Caução da diretoria

l , 2.500.000,00

....

.

48.375,00
187.766,80

I 144.948,80
I 194.000,10
I

5.064.564,60
I 108.000.00

90.824,90
'.

Fabricada e engarrafada por J

Manoel F. da Costa S. A. • Coméreio e Indlistria
Itapoeusinho

'

- Jaraguá do Sul - S. C.

A Velhíssima aguardente marca flOSTA
é enoonträvel nos seguintes estabelecimentos
da cidade: .Bar Catarinense, Bar Pulli. Bar
Rodoviário, Oine Baz: e 'C. A. Baependí.

Velhíssima aguardente pJarea COSTA
Símbolo de qualidade e tradição.

. .
� . ... �

.

Itapöeuainho, Jaraguá do Sul, 31 de agôsto de 1960.
, I

JOÃo LUCia DA COSTA, diretor-comercial e Técnico em

Contabilidade. reg, sob n. 3208'4 e na C.R.C., sob n, 479
ROLANDO FISCHBR, diretor-técnico:

,
, I

Demonstração da CO,NTA de "LUCROS e PERDAS",
encerrada em 31 de agôsto r de 1960

fJRÉDITO
Produtos (lucro bruto verificado
Prejuizo a -alJlorttzar

D ]É II I TO,: ,75.438,fiO
FOTO· PIAZERA' II4010,00 DBFRONTE Á PREFEITURA _' JARAOUi\. -DO SUL' i

19,083,40 Fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

•

Q 2� 762,70 ' ;' ,filllles e Material foto - Aparelhos e A,cessórios
Combate as

I
i 34.500,00 ; c' A 'pedido. atende 'a dómicilio e tambelil I85.867,20 'rregularlda- ,i -

. 'em lo,,=a1idades viziDhas i496.1�6,40 "
es das fun- ®k.!!Ii! � I!;'

, :... i!II!<!�!!I!l8lij3iillii;j8!,.!II!!I8I!3illili!llll;ilB�!II"!j_!!II!!I";IHf!Ii!II!l�!@ii&l8'éilBi8!I!SBID8'32.193,00 ções periódi- I
32.339,60 cas das senhoras. í'f'::==:::==::::::'-::::::::::::::=:::::::::=:::::::::====:::;=::::::=::;::�295.681,40 - É calmante e re- H Clfniea de Olhos ..; Ouvidos - Nariz e Garganta ii

'4�� ���:gg guiador dessas funções. H, DO Bit .. la••ll•••IIt, li
:I .

II
200.934;70' ii ' MODBRN� B PRIMOROSAMBNTE INSTA(.;ADA ii.

85 9p7;00 II '. "A melhor aparelhada em Santa Catarina li
_ 1'.224.180,60" - .

li" "Rüä' A6êföil' BiJifsta"(Defr"orüe ii 'lA- NOTICIA""- li
234.727,40 'H'� _ J"O r N v i L';B� - ii
2�:�:�:�g �::!::::::::==::::::�:::;::�:���_.:=:::;::�;:��::::�=:::�:::���,====�ß
26 990,80 .! "

.

' .

••_�!!!!!!!!!!!!!!! _I H� .. _....- !...�I_!!!!!m!!!�!!!!!n�t--I!!ICr,$ 3.421018.50 3,421 018.50 _'�__.IlI;;ii=.�mr_il_.-,"--�:;=!.=n ...............�_ ...

It.poOUZinJ:��J:�c�;â D:O �:��A�l :�r:t���:::e:o::�O� Téonio� em I IDlro Ml1lllrn�U» ]ffi:alfrdo �e lzeve�o I
Contabilidade, reg. sob n. 32.084° e na C,R.O. sob n. 479 iii m_"-ROLANDO FI�CHBR, diretor-técnico III

(;

II , .. ,,�,W.G"". II II

Parecer do Conselho Fiscal
' m ':

'

I
Os abaixo assinados, membros do Conselho Fiscal, d'a Indú'ltria I I

Textil "Jarita" S.A., no e:xerc!cio de s�as funções, d.eclaram .na forma �a lei, 10'- Com escritór,io né�ta cidade à Av. Marechal Deodoro

Ie' tendo examinado mmuCIosamente, todos os hvros que se relaclOnam;:: da Fonseca nO. 122, para melhor serTir 'selus c li e n tle s; ,
qu .

o Balanço Geral encerrado em 31 de agôsto, bem como a demonstração IH
���'Conta Lucros e ��tdas" e. o .inventário, tendö em 'tudo, constatado a III 'mantêm estreito in�erc,âmbio judiciário co� os, Escritórios,

\

I
__

maior ordem e perfelçao, expnml�do aR ml'!smos: a' verdadeira situdaQão dIa m de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, � I.

d de Fão de parecer quI'! lIevem os mesmos serem aprova os p.e 8 .•

, •• _ •
, .

.

1-�sc�:mtléia 'Geral, que para êsse. fim será con.voca�a; recomendam ainda. a II com sede em Jomville e S�o FranCISCO ,do ßlIl;, está em

ovação de todos aR atos pratlCad�s pela dlretofla, durante o ano SOCIal

1-- condições de também,. ,aceitar causas para- aquela's. Co li��r31 de agôsto de 1959 a 31 de ago!to do corrente ano.,
'

,\ '. "

, ...,
'.

.1

IR
1 '.

h J guá do Sul 15 de outubro de 1960:' , . marcas. sem maIore.s, .qn'i� para Beus CO���ItulD·tes. ' ,I

IIfapocUZlD o, ara ,
\ ,."

,

'

'II," , ... ".;,.

(as8.) W�RNER JAH� LUDGERO TEPA�.SE, - WALTER SACHT 1li1E$1Eii!II�11!IEI1!!EII.==
, ��;\' ILWJ I l' 'liSl .�!_

.
,

j ilEi iii: .. êll§JêIbIi4!Ii€il8(i" _ i&&

Seguros
Publicações
Concêrtos.
Força e Luz'
Gratificaçõés,
ImpostOR
Comissões .

Despezas de Viagens.
Despézas Gerais" ,

..

• Juros e descontos
Sel08
Despezas de Oobrança
Apol:lentartoria
Frétes e Oa'rret6s

I •

Salários, Ordenados e HonorarlOs
Ad-valarem'

'

Material de' escrit6rio
ConservaçãÇ) e limpeza., . "

Letras a receber (duplicatas IDcObravels)
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Eider Joseph Fielding ômlth, um dos Doze I' Em cumprir suas designações pera com a Igreja C O N V I T E
Ä.' I

-

di' d J C isto dos SantO' .. dos êle Viaja por tôda perre do mundo, e na idade de 82
, p�stü ÜS. a greta e esus r .'.... anos suporte um pesedo horér]o, 'escrevendo, discur- A Igreja de 'Jesus Crlsro doe Sentos dos Últimüs
Llltimos Dias, que se encontra no ßrestl desde O' dla sendo e admíntstrendo nos seus deveres - horärio Dias, sediada em lereguä do Sul, tem O' mäxlmo
24 de outubro, ehegaré à Curitiba, cidade séde da que sobrecerregarte a maior parte dos homens cüm pra�e� de convidar a população desta cidade pare
Missão Brasileira do Sul, da I.J.C.S.U.D., no dia 7 a rnerade de sua idade.

1 �
assistirem a cü,nferêncill que será realizada no dia 8-

• ' t':l ' , , .., ,.
de Novembro, as J 7,30 horas, em loínvílle rua Max

de novembro, quando, cumprlndo um Intenso hürarlü
; O Apösrolo Joseph Fleldmg Smith e pai de

" ltülin, 425.
'

de visitas, entrevistas e cünferências, percorrerá di- Iílhos, 52 netos e 4 bienetos. j Sinceramente,
versas ci?ades no Paraná, Santa Catarina e �iü. Casou �e com Miss Jess,ie Evans. que na. sua I ELDER DONALD BOWERS

Grande do Sul, encontrando-se com membros, mrs- Juventude fOI bestenie conheclde nos Estados Llnldos ELDER ARLAN WOODWARD
como cantora de ópera. Ela atualmente faz parte do

, "Sempre seja nemvlndo na I g r e j a de Jesus
mundialmente famoso Côro do Tebernäculo Mórmon, Cristo des ôantos dos ÚltimO's Dias", Rua Epitécío
de Sah Lake City. Utah. onde muitas vezes aparece Pessôa, 66.
como sollsra, rendo já feito diversas gravações.O Apóstolo l o s ep h

Fielding Smith chegará
em [oinville, S. c., onde
f a I a r ti eos membros e

C
mlsstonérioe da Igreja e

"

e ao povo d� Santa Cata-
rina numa coníerêncte que
iniciar-se-á às 17,30 horas, Ià rua Max Colía, 425.

AcO'mpanhando' e

Apóstolo Ioseph Fielding .\NO' XL -- JARAOOÁ no SOL (SANTA CATARINA) SÁBADO', 5 DB NeVEMBRe DB 1960
Smith em . s�B visita à ����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�.r,,!!!!!!-,!!!!!!

Mtssão Brasileira do Sul,
Acerca-se de três bI-Ibo-es_---1-------_chegarêo à Iotnvílle, sua

espôse, Mrs. Iessle Smith, A G R A D E C I M E N T O
O' Eider Albert Theodoro
Turtle, membro do Primelro a· população mundial tConselho dos Setenta da
Igreja, O' Presidente Asael •

'

T. ôorensen, Presidente da O Anuárío Demográ- novos Estados Iederados
Mtssão Brasileira do Sul, fico de 1959, publicado do Alasca e do Havaí),
e sua espôse, Sistér Ida recentemenre pelas Na. com 178 milhões. E�tas
M. ôorensen. , ções Unidas, dá como quatl'o� países, portanto,

de 2 bilhões e 900 mí- perfazem um total de
lhões O' total de sêres cêrca de um bilhão e

Joseph Fielding Smith, um exemplo de humanos na terra. meio de habitantes ou
Por Estados, encima a seja maís da metade da

Serviço Jista, em matéria da po- humanidade.
polaçãü, a China, cünti-
nental. cüm uma estima Os paises demogràfi-

, ,tiva de 669 milhões de camente maiüres, a se·

habit�ntes, A t!egu�r ��m guir 0'8 quatros acima".
a lnd.l_!i, com �O� mllhoes, são JapãO', com 92 mi·
a Uma.ü _Süvlétlca, cüm

Ilhões, além dO' PaquistãO',
209 mll!lOes, e os Esta- Indünésia Brasil a Re-
des Unidos (inclusi've üs pública F'adera1 da Ale-

--------------------

manha e O' ReinO' UnidO',
tüdos cüm oma popula
çãO' que excede os 50
milhões.

I oeüba/de Hagedorn
a/c CorreiO'

Um, Apos
.

lo
Cristoo dos 5a

I •

Dias em V I 5 I

da

, '

sionérlos
I
e O' públ i C() em geral, nos diversos remos

e dtstriros da M ssão.

Igreja de Jesus
tos' dos · Ultimos
A ao B,RAS'IL

Reuniões Domíngos 9:30

ORREIO DO/POVO

"o

Eix,iJár:Tl 'o Sabão (Miarei Bep�n.alta) , lJ,t:::.:iif�(:,�'àk:li���\:s�

.Virgelll.·Especia.lid:ade·< !\��E:��::�(·
� .:'., O[� . nA. ,WElllEt mmJ§IllUA[ >.

.

Ji[))lllllViUe. Sf>.ßÃ��!RCf�
11._:::·:,:�='IJ4=�!i'2:__0�)�I�d�ea:I�,p'a��, co:��nba, lav�nderia'e li8vadeira, por�anto nãO' de've 'taI,tar em casa algoma.. 'ESPE(;lALIOADE

ELDER JOSEPH
FIELDING SMITH

I
,

liderança e uma vida inteira no

do Reino de Deus
,/

:', .' - (.) EIder' Jüseph Fiddiog' Smi!h é ifa cidade dO'
LagO' SalgadO', Utah, düs Estadüs Unidüs, e é Pre
siden�e dO' Censelhü düs Düze Äpóstülüs da Igreja
de Jesus CristO' düs Santüs des Últilnüs Dias. Tein
uma linhagem de relê\'o desde a funddçãü ,e cresci
mentO' d� Igreja. Seu pai, Jüseph F. Smith, fei O'

sextO' Prt>sidenle da Igreja e seu avô, Hyrum Smilh,
fei e primeirO' Patriarca da Igreja, e O' irmãO' de
Prüpheta Jüseph Smith, primeirO' Presidente da Igreja
de. Jesus CristO' restaurada nêstes últimO's dias.

,

O Apóslolü Smith acumula üs cargüs de histO'
r.iador da Igreja e Presidente da Seciedade Genealó
g\ca, a qual mantém a maiO'r bibliO'teca genealógica
dO' munde. Serviu cümü missiO'nário na Grã Bretánia,
e como membrO' das juntas administrativas gerais da
Escela Düminical e d�a AssüciaçãO' de Melheramentes
Mútuüs düs Jüvens. Ele faz parte dO' ConselhO' dO's
Düze Apóstülüs desde 1910.

,.

I

Dentre üs líderes dd Igreja, e Apóstülo Smith
é cenh�cidü�

cO'me O' maiür cünheceder das esc'iituras
e escritor. Ele é autür de mais de uma dúzia de
vülumes de teO'lügia e história da Igreja que são
amplamente divulgadüs. Além disso já escreveu Utn
númerO' sem cünta de planfletüs e artigüs.

e um hümem de interesse ardente nas atividades
atléticas, tendO' praticadO' na sua juventude I (j base:
bdll, e hanQball, e e tenis. ele apóia firmemente o

prügrama reéreative para tôda a mecidade da Igréja.

CONTeM
EXCELENteS

ELEMUTDs TOlleOS

F6sforo, Cálcio, Arsemato
e Vanadato de s 6 d i 'o

Tomco dos convalescentes
Tomco dos desnutridos

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

quíticas, receberão a tü

nificação geral do oIga-
msmo com o

PARA FERIDAS,
E'CZEMAS,
INFLAMAÇÕES,

. C' O C E I R AS,
FR·IEt'RAS,

'o
,..

,.
I,

'ES·PI.NH.AS, ETC., ;�'

,�WÄO VIRCI:>..l ..:-G':>OA�Ç�O� WeTZn INDUSTRIAL
J01NVIllE

Profundamente consteraados,
comunicamos a todos 08 parentes,
amigos e conhecidos O' passamen
to de nossa filha, irmã e cunhada

ANGÉLICA KLEBBER
ocorrido às 16 horas do dia 10. de Novem
bro com a idade de 18 anos.

Queremos, por íntermédío deste, agra
decer profundamente reconhecídos, a todos
os familiares, vízínhos, amígus e conhecídos
que nos confortaram e assístíram nO' duro
transe, bem comO' à todos qoe acümpanha,
ram a 'querida extinta até sua últimä
morada.

Itapücuzinho, Novembro de 1960.
FRANZ KLEBBER.E FAMILIA

rF==:::;:::::=�::::::::�==:::===:::=:::::::::::::::::::::-:"'- . ::::1
II : � r I � u i fi o f � r � a n fi o f i � G n � r II
II ..

�otrü dadO' interessan li Cirurgião'Dentista l!
te e O' que revela qoe a í! Clínica Cirurgia _ Prótese _ Raios X

. ii
taxa de aumentO' da po-' li ii
pulação cüntiDoa sendo ii Censultóriü: Rua Artur Müller, no. 142. ii
igoal à düs an08 anteri II ii

üres, il!ltü é, de 1,7o/r, ou II PróximO' à EstaçãO' Redüviári,a. ii
'seja 48 lIlilhões de pes- il" .;;, _._ _. � . .__�
soas ao ano. Isto signi- "="---,------ -- ------...--------

fica um acréscimO' anual .�:::=::::::=::::::::;::.::::::=:::=:::=:".:===:::==:::=::..�====:::�
de gente no mundO' equi' It

iI)) '0 o

d
.

G
.

Iffi
li

valente à população �e II' r li..,. 1111 n tfl\ tiJl � � tfl\ li
om pais cümü a Itálla, H .

o \UI. llli J1 'UI <ru. .:y � 'UI ii
pür exemplO'. ii n

ii Cirurgião - Deois" li
il li

---------- ii CLINIcÄ - PRÓTESE CIRURGIÁ ii

"Correio do Povo" II li •
um jornal a li A'9. Marechal Deüdürü. 587 - JARAGuÁ DO' SUL ii

serviço do povo ii Defrünte a Igreja Matriz li
____

. '

-,.; \\::::=::::==:::=:::::::::=::::::::::::=::;.�,.:=::::::==.:......::::::::====Jj

COlTftA CISPA. '.

BElOS E DEMAIS

IffCÇDU DO ,.

. DURO EABRUÓO.
��

,1"õ'�iCO, CAPI�AR
POR' EXÇ,E(ÊNC,I� ,

" "
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