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Quantos somos?
�

o levantamento censitárío iniciado a 1.
de Setembro do Corrente revela-nos ínteres
santes particularidades que ocorrem dentro
do nosso Município, desde o último recensea-

.

mento de 1950.
Assím sendo, de ha muito populares vi

nham comentando com certa desconfiança e

descrença mesmo da validade' ou não do
levantamento demográfico periódico e se
baseavam no fáto da população urbana de
Jaraguá do Sul ter pràticamente decrescido,

· tal o volume do aumento populacional em dez
anos.'

Os. comentários chegaram, aos nossos
ouvidos. E como quem conta um conto aumen
ta um ponto, fomos ter com o Agente Muni
cipal de Estatística para nos esplícar o extra
nho fenomeno e do tão baixo crescimento da
população de nossa cidade..

.

Muito solicito, Informou-nos o Agente do
que possui em números frios dentro de sua

Repartição: Em 1950 a população urbana e

suburbana de Jaraguä do Sul erá de 3.220. Em
1960 a população urbana era de 4.189 e a sub-

· urbana, de 167, somando 4.356. Oomparando-se
1950 com 1960, eucontramos o aumento de
1.136 pessões, .

ou seja 113,6 pessôas por ano
ou, ainda 9,8 pessôas ao mês. Conquanto os
números ainda estejam sujeitos à retificação
não ba dúvida que 'tal resultado é de inspirar
cuidados e apreensões, de vez que esse au
mento realmente não é fator que denuncie
progresso e desenvolvimento, de que tanto fa
lam os homens da terra.

Sabemos que o que nos foi contado não
é verdade .. Não é que a estatística Ialhe. Os
números são inflexiveis e os resultados apon
tados revelam com todo o seu desinteresse a

· situação real do levantamento demográfico.
Mas, o que aconteceu, então? Entre as

muitas falhas, está o da admínístração pública
que não acompanhou o desenvolvimento da
própria _

cidade. Falhas houve, inclusive,
na delimitação do' pe.rim�tro urbano Conhece·
inos, como pontos de referências GS finais do
quadro urbaro, como sendo a Ponte s/ o rio
Jaraguá, a ponte Tavares Sobrinho, a

Casa Comercial de Ervino Brandenburg a Cas.a
· Comercial do sr. Nilton Coelho e o ...antigo
Salão Sohn, na Abdon Batista. Os demais, mo
rando em quasi c.entro da cidade, são consi
deradOs ruricolas, pela incuria da administra-
ção pública.

.

Quantos somos? Oficialmente, somos

4 356. Mas sabemos, de "olho" que somos

muito mais. De que vale então o Censo De
mográfico, si depois de contados não sabe't:nos
ainda, quantos somos? E' chegado a hora da
administração pública e os responsáveis atua·
lizarem o cadastro da cidade. Jaraguá do Sul
é muito mais do quI::' se pen�a, E merece mais
consideração! Quantos somos? ,Nova contagem
só em 19.70. Até. lá teremos atualizado o

· quadro urbano, si já não fomos riscados' do
·

mapa estatístico, por falta de populaçii.o
"oficial" que a habite ..

. NOVA IORQUE, Nos.;. ush em armas e tr�nsferir
eapress - O Embaixa&or cêrca de 30 toneladas de
James Wadsworth apre- urânio altamenle enrique·
sentou, em nome dos cido dos' estoques de
Estados. Uni�os, um armamentos para frns
programa de desarma- pacíficos.
mento de cinco pontos, 2· -- Fechar todos os

ante a Primeira Comissão centros de produção de
da Assembléia-Geràl das urânio e plutônio.
Nações Unidas,no primei· 3:- Assinarum acôrdo
ro dia .dos debates sôbre para o emprêgo pacífico
o assunto._ dó espaço sideral.

�sses pontos são os 4 - - Oriar "zonas de

seguintes: inspeção aérea e terreSlres
1 - Sessar

imediata-j QaB regiões estabelecidas,
mente a produção / de inclusive n08 E.U.A. e

material fi8sionável para União Soviética. .

Temporal Causa Prejuizos
Pela segunda vez, no

At· d d
'. ,.. Não obstante esses pe-

corrente ano, o c o r re m U O r I a e s Ja esqueceram quenossenões,apopulação
enchentes DO. Município

.

principalmente a população
Iareguaensa. como de resto

as' u'ltl·mas chel·as -- ,No' va,s
ruralecfreusérlosprejuízos,

em todo o norte e nordeste que o govêrno deveria
catartnense. As intermiten- reconhecer, concedendo-
tes chuvas foram se avo-

h t'
•• lhes os auxílios lndlspen-

lumando a ponto de cons- C uvas au'men am p r e J u' I Z o S sáveis pera recuperar a
tituir perigo para as popu- cultura perdida.
lações ribeirinhas. alagandO Aliás, diga-se de pas-
vastas áreas, cobrindo lamentar, a não ser os pare que arnarrasem a sagem, que é a segunda
extensos trechos de estradas prejuizos materiais que ponte com um grosso vez que as äguas ínau-
e minando pontes e são avultados. Na zona cabo de aço, pare que não guram enchentes nesta
pontilhões. do rio Putanga, segundo fosse levada pelas águas terra, sern que até agora

Também os Municípios informes, as águas levarão e na hora de procurar tenha sído tomada qual
de Corupé e Gueram.rím certamente até hoje pare onde prender o cabo não quer providência. Da

foram duramente atingidos voltar ao nível normal, encontraram outro, local, última vez (em Março
pelas cheias, provocando causando estragos de sinão aquele que serve de de 1960) que não foi tão

graudes danos aos agri. monta. muro de arrimo da própria violenta como a de 26 e

cultoreseàsobraspúblicas. Em leraguá do 5ul o ponte. No caso de se ve- 27 de .Novembro de 1944)
Como gerelmente econtece, elemenro líquido tez gran-

rificar o evento, não há as estações de rádio e

o Município de Corupá, des estragos. notadamente dúvida, não ia embora só os jornais fizeram alarde.

em grande parte cercado na lavoura, onde presente-
a ponte (que o Diretor do dos imensos prejuizos

por altíssimas montanhas mente predomina a planta. Departamento afirma estar havidos. A Prefeitura 10·

recebeu o impacto das ção do arroz e o milho. Iírmemenre ancorada no I cal procurou' uns poucos
avassalantes quantidades Em Rio Cerro, nas lme- fundamento), como também industriais para levanta-

. mentos e os outros fica-do líquido destruidor que dieções da firma W. Ra· o precioso cabo de aço e
ram mofando. Uma co-

na sua trajetória levava duenz, Klemann-Bardin e o muro de pedras. Mas o
de roldão tudo o que rnals pera balxo, na altura que, mals consternou o ��:Sg�� :eperdce:r���dO:encontra pela frente. Pontes da casa do sr. Franzener, povo que compareceu para ..

.

são destruídas e as estradas as águas atingiram regular I ver os trabalhos de .. sal- 'Pz�;iz:��glda. !antar..esacabam quasi íntrensítévels, eüure avançando por sôbre vamenro da ponte, foi íne-
8 mar aram a

��a�a��;:� do i;�:�:��� : e����a c�I��:a��e ft�g ��v��nes�:�t��u��a r;;::�: r:l!���;��ié i��OmJ.:e�i!viveu momentos de intensa metro. Em RIO da Luz, a da Citada ponte, a quem e
-

especranve.. com a norícta p�nte situada �as imedie- queriam cUl_!lprim�ntar pela d��erpareJ�Uiz�:cUt����ç��dada pela rádio local de çoes da SOCiedade de bela maraçao Ieíta, man- '.. .

que uma das comportas. no Atiradores, teve uma das chando as homenagens ao
parte dos l�dustrlals

Bracinho, estava danificada I cebeceires ameaçadas. ilustre homem público, pelo �eY:nladOS e os dnao le:va��
e que,' grande volumes Outra ponte que si viu serviço mal feito. A co- t� os, como os agricu

d'água se proíerartern seriamente ameaçada foi bertura de zinco quasi não m re� q�.e ��ram dura

sôbre
,
lrapocuztnho, e� a ponte recenslr!lida sõbre cheg?u a ser feita, tal' o la��Uer:S l�g�rf:ç�:: S��

jaragua dAo Sul e po�t�rJ- o riO J a r a g u a - Ponte desvIO da �uml.era: Um decorrência das in�nda-
ormente sobre Guardmlrlm. Tavares SpbrlDho - que popular maIs. IDdlgnado ções d t t'Dezenas de casas foram dá acesso a Ilha da Fi- chegou a comentar,de que se at

o enor � ca arlDen:
evacuadas �s pressas, gueira. Nota hilariante fói col�)Oo. faria melhor um sanci:;aJ�lt uel:m;l'!��
temendo, a açao devastado· aquela em que o povo gahnhelro do que o cons- Juscelino ('I P 3742
ra das aguas. Felizmente ouviu o edil jaraguàense trutor O madeiramento da

e. n. . •

não houve vftimas a ordenar aos trabalhadores, ponte. (Conr. na últimd página)
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CORREIO DO POVO
SE La

SABA D_D3LMDIA .�9!!!.1�2�-1!!!9�60�&!!!!I!!!!&!!!&!!!!I!!!&&I!!!!&!!&&!!&&!!&&!!&&!!!!!!II!!&!&!!!QllIIIQ!!III&!&!!!",!,!!&!&�P"!,!égil!!i,,,!"nlJ!!!l!a!Q2!!Q

"Correio.��6�0�0" Uda. I 1 O sr. José Ribeiro. ,I , ','1. II "J)". fi"8. II til.Aniversários OI
Diretor: O sr. João Weiler, resi- ii IEugênio :':��:n�:�'f'õ'ckel Fazem anOB hoje

dente em Jara�uàzinho. Um' Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro IBruno Henn DiR 7

'l'l'
da Fonseca n''. 122, para melhor' servir seus c li e n te 8;

I
O sr. Franeisco Glo- O· sr. Francisco A. VoiO't.

'

. E't'
.

Impressão: watzki, r e Bi den te e m e mantêm estreito intercâmbio [udíciärío com os scri orios
Soe. orá��;r:s:���da Uda. Garíbaldi. Br.AHB::;i:Uo:aB�;rO��:I.dO m de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,

Rntonlo Molheiras Fazem anOB amanhã O ar. José Jacobi resi- lU com séde em Joinville e 'São Francisco do Stil; está em I� Composição: dente em Itapoeuzinho. 'II
Leopoldo Malheiros [r, O sr. 'Antonio João ABra. Elza, eapôsa do iii condições de, também, aceitar causas para aquelas' Co

Antonio Bastos R dk B UI
René Orosshlags

a e raga. sr, Waldemiro Loewin,
-III' marcas, sem maiores onus pata seus constituintes. "1'1', 'nesta cidade.

.Dia !l
ASSINATURA: ---

Dia 8 öiiiEiEl!!Ii!iii�I;!!Ii!iii;=-!!EE!I-!!!!E!!!i�;_:e=IiE!!U=!=!;i!ii!!!i=;' UEEb_ii!!!Ei!.
"nuai . . . . Cr$ 190,00 A srta. Dulce, filha do
'Semestral. . • Cr$ 100,00 Isr. Wal dem a r R a u, O sr. Loreno Marcatto,

ANUNCIOS: comerciante, residente em índustríal nesta' cidade.
Mediante contrato e a Estrada Nova. '

tabela em vigõr O sr. Waldir Watako,
Osr.Candido 'I'omasellí.' A sra. Maria Scarpin,

.

A srta. Jurema H. Cor- e B pôs a ao 'sr. Bortolo
rea, filha do sr. Antonio Scarpin., r e s i den te em
Oorrea, r e si den t e em Oorupä.

,

Barra do Rio Cerro. O sr. Kurt Hofmann,
I O jovem Walmor José rssídeníe em Rio da Luz.
Garcia.

. ., A sra. Vva. Maria Gasoho,
A menina E?lr, filha do, residenle em Jaraguàziuho.

sr. Manoel Albmo Duarte.
A sra. Cecilia, espôsa Dia 9

do sr. Hilbert Rowe, re- O sr. Albano Buhr,sidente em Rio Cerro.

BERLIM - (Por Karl
heinz Stephani - Impres
sões da Alemanha) -

Todos os dias ao meio
dia soa da torre da cã
maromunicipal de Schoe�
neberg, um dos bairros
de Berlim Ocidental, o

"sino da liberdade". O
seu som grave espraia-se
por toda a cidade dividida
levando a todos a sua

vibração. Há exactamen-
__••)11 te dez anos reuniram-se

diante do edifício da
câmara' municipal, hoje
sede do govêrno de
Berlim Ocidental cerca

......ioW�...N;.w. de 500.000 pessoas para
A vitamíne D, como já sardinha, o cação, o aren- ouvir pela primeira vez

vimos, está presente em que, o atum e a lampreia o sino e para manisfes-
estado porencíel ne péle são boas fontes desse tarem a sua gratidão pelo
humana, de modo que as indispensável vitamina, já auxílio dispensado por :=========================;.
fontes allmentares dessa sob forma ative. todo o mundo, sob a

vitamina não constituem A manteiga, o leite, os conduta dos Estados Uni-
problemas tão relevantes queijos gordos, as gemas dos, durante o bloqueio
como .se dá com as outras de ovo, o figado a castanha de onze meses ao qual
vitaminas. do celú e a castanha do dos sovíétes submeteram
Mas é aconselhevel que Pará são alimentos que �f1pafina j{. S. a parte livre da antiga

além de banhos de sol também a possuem.
da penha, que capital' alemã. Em mais

procuremos receber a vila-
I

-

ue o
contem extrato de 200.000 voos aviões das

mina antírequltlca etráves . nteressante. e q
_ I(eptflico eon« nações amigas levaram

d dí 't' leite e a menteíga no verao
pela já célebre "pontea

É ;e��eno o número de apresenta� n:tais elevada �tllilr.ado,_nor:..
aérea de Berlim" dois

I alimentos que contém a cora de vlr,amma D, sobre- 1fJIfT.11�.1I a.'8
milhões de toneladas de

vitamina fixadora do cél- tudo n?� c�lmas!emperados l lim�õe$ do.
p r o du tos alimentares,

cio, presente apenes em
e tr.opl.cl!,IS. e ísro porque JlglltiO. medícamentos e artigos

algumas que contém per-
a lDc�dencla dos !!,lOS de primeira necessidade

centagem. de certos tipos ultra-víoleta Ado sol �ob�e para a cidade isolada,
de gorduras.

'

o pas!o e. sobre o prop!lo defendendo os seus ha-
Além do óleo do figado gado emaror nossa estaçao. Rs �oenç8s mentois e 8 bitantes contra a fome,

de cerros peixes, que não. Coino sabemos, os raios o frio, a miséria e a

podem ser considerados ultra-violeta ativam o 7 Crl'!lçiO 'rll'sll'CJ submissão ao. regime
propriamente alimento,

masl
dihidro colestoról, que é U U U U

totalitário.
medicamento, a carne de ,uma pró-vitamina D exis- Um concêrto de obras de Por ocasião do décimo
peixes como o salmão, a rente na pele. ._ compositores célebres que anive-rsário da entrega

sofriam de dislúbios men- do Sino da Liberdade, a

rais de maiores ou meno- Câmara de Deputados de
res proporções foi irradia· Ber1im Ocidental reuniu
do, na Bélgica, por moli- se em sessão solene.
vo do Ano da Saúde Eleanor Dulles, irmã do
Menral: 1960. o programa Ministro do Exterior dos
'compreendia trabalhos de Estados Unidos, já faleci
Schumann, Mou�sorgsky, do;-Jônn Foster Dulles e

Wolf, ChabYrfer--e Ravel 165'memõros tfa organiza-
E�sa iniciÇlr,iva, ·desUna· ção americana "cruzada '

da a provar que antigos pela liberdade" o exco,
doentes mentais são 'ca- mandante de Berlim,
pazes de produzir tra"a- General Frank Howley,
lhos dignos de admi- o antigo subsecretário
ração é um estímulo Dara de estado Murphy, o

outros domínios da arte. embaixador americano
O estigma que ácorrenta.em Bonn, Dowling, mem
a maioria dos mentahnen. bios do Govêrno Federal
te desajustados poderá e numerosas individuali
não ser superado, mas dades participaram na
será pelo menos aliViado comemoração.
pelo' exemplo. "That this world, under

, _.�_

.

God, shall have a new
, birth of freedom" é esta

,. Vermifuga. suave e de pronto
SE VOCÊ Jara- a inscrição no sino. Este efeito Dispensa purgante e dleta!

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
guaense é MÚSICO, símbolo da. liberdade foi SERVE PARA QUALQUER IDADF, CONFOR-

VIAS BILIARES, INTESTINOS. não deixe de inscre- ofsrecido pelos Estados .'
ME o n. 1, 2, 3 e 4

CIRURGIArDE SENHORAS. ver-se na Sociedade Unidos à c i d a d e de " P�?teJ� a s.aúde de seus tilhos e a �ua própria!' ,.

de CultuI'a Artistica. Berlim. A organizsção E ttara mUltas doenças e poupará dinheiro em
. Diagnóstico Precoce do- �ancer nas senhoras

Ela n e c e s s i t a do "Cruzada pela Liberdade" , remédios
. : ',: ',_ 11 ". ---:- \, � :

concufs.o
de

tOdfUs fund.ada
por iniciativa do Compre hoje mesmo uma LOMBBIGUEIRA

Cd n s u n ô'r i o' � Av, Mal. Deodoro, 1014. para projetar a cu1- general Luoius Clay, MIKANCOBA para o seu filhinho.
Das 9-12"e 'â'âs �'15-18'J 'horas. - Fone, 384. tura de nossa terra. mandou. desenhar os f

Ê um, produto dos �aboratórios Minancora

��·�,�g����w�����,����������I�lf�JI�!'��������l��b,�,�.=�.�,,�,�_=.=.,_,�_.���HdQ��.e�.Noa , -_.J_O�I_N_,y�I_L_L_E__- �

'BNDBRBÇO:
. Caixa Postal, 19

I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua' do Sul . S. Catarina

AGÊNCIAS:
em todos os Distritos e leca
Iidades do Município. Corres
pondentes em todas as cidades
do Estado de Santa Catarina.

"CORREIO DO POVO" não
endossa os conceitos emiti
dos em artigos de seus cola-
boradores. • Dia 6

Orgão de maior penetração O menino Paulo Rono interior do nordéste
catarinense. berto, filho do sr. Paulino

� Pedri, nesta cidade.

A vitamina D
Alimentos que ai contém

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

. Distribui'dores e'm: Jaraguá do Sul, S. Bento do SQl,
� -Ri� Jegrinho), Mafra, 'Bio-Begro, Lapa, Tijucas e �amboriú.
I OferecelJ) por preQo� de concorrência:
I LUSTRES" ,(} L,O B O S, . VEN�ILADORES,

AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA ,LUZ E
FORQ'A e dema� aparelhos e materiais para
Instalações Elétricas.'
Rua Preso Epitácio Pessôa, 172

JARAGUA' DO SUL
Fone: 264

/ '

'.Or.'
.

ferDando 'ß. �prinumaßn

simbolo
em Berlim

Um sino como
da liberdade
Soou pela primeira vez há dez anos - Solenidade

com a presença (Ie' altas individualidades
York. o sino foi fundido ver este expressivo sím
na Inglaterra. Antes de bolo da Iíbsrdade e de
vir para Berlim, o sino formar uma idéia da
que pesa 10.000 quilos colecção de 17 milhões
e tem um diâmetro de de assinaturas.
2,50 metros, sendo, por- O décimo aniversário
tanto, um dos maiores da entrega do sino coín
sinos do mundo, viajou cidiu com o 15°. aniversário
por 26 Estados dos RU.A., da fundação de ONU.
17 milhões de americanos Esta coincidência não é
contribuiram com donatí- mero acaso pois esco
vos e juraram' "não es- Ihera-se ínteneíonalmente
morecer na luta centra essa data para a entrega,
a tirania". Na câmara de recordando que a ONU
documentos em Schoene- foi criada para garantir
berg guardam-se as 17 a liberdade das nações
milhões de assinaturas. e a paz em todo mundo.
Nos últimos anos o sino O problema de Berlím é
atraiu inúmeros vísítan- justamente o problema
tes de todas' as partes I

da manutenção da paz e
do mundo desejosos de da liberdade.

O sr. Henrique Beyer.
I

O sr. Milton Osoi Stin-
ghen, gerente Rio Gran
dense, residente em Ponta
Grossa.

PRECISAMOS

,<

de um auxiliar para escritório que
tenha alguma prática,

.. 1��ÚSlriB .. �e Colçodos fi�scb Irmãos. 8. ß.
."

«Seu Talão
UID

Vale
Milhão»

,

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE '

Três mil cruzeiros (Cr$ 3.000,00); em notas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano
patricinado pelo Govêrno do Estado, quando
serão sorteados mais os seguintes prêmios em
dinheiros e pagos ime�iatamente:

1 prêmio de Cr$ 1.000.000,00
1 « 200.000.00
2 « 100.000,00
2 «50.m>o,00
5 . � 20.000,00
20 «5.000,00
50 «2.000,00
100 «1.000,00

.

Ir

Exija de seu fornecedor a sua nota fiscal
e habilite-se ao Concurso que pode torná-lo
um milionário, além de oferecer�lhe a oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o engrandecimento do Estado e do p0\70 de
Santa Catarina.

•

O ANJO PROTE�OR DE SEUS FILHOS É A

LOMBRIGUEIRA MINANCORA �

\
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Ministério d,a Guerra El!1=1I!52!i=ii=Wli!iiSIIE!!!1I '2!E�i�r.g

III EXÉ�OITO I ,O R. u o R N SO E LT E R I!�5a. RM ..L õa. DI - 16a. OR IJ . .I CIRUR6IAo DENT/5TfI I
r

5a. DELEG�OIA DE RECRUTAMENTO I Obturações sem ,dôr mJunta de Alistamento Militar, de Jaraguá do Sul ii! Moderníssimo "Ai roter' elimina qualquer rrepl- .:,

'Dia do Beservista]Di da�ão e qualqu�nSação de dôr. iI
I OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE I16 de dezembro de 1960 I RAIOS X

I I
Outrossim, na mesma data, esta Delegacia pro-Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 cederá revalidação de porres e registros de armas

fil' (Anexo ao Depósito da Antarctica) 11 de fogo, bem como, solicito aos proprietários de
II � "cinemas, snoocker, salão de diver-
iii�l�ii!1;Sl!!ESl!iliE!i!!lll!!EiEillllEi!iiliEl!!!i!;;;;;;;;;Il!l!l!lli!liiiEilllii!!il!liJi sões públicas e sociais cancha de

'b
'

i6i!!I "!!II! 18881!!l1�&:mIiIf
occe e sernila.res", a fim de registrar e

�i6i!!I88 li!1S @lEI S8l!118lli!11!l'i6i!!IIt!II!lI8I!!lI�
renovar os seus estabelecimentos existentes.

FOTO PIAZERA' OS propri.�rárjos de armas de fogo, deverão
trazerem, o regtstro e porre do ano de 1960.

Na inobservância dêste, serão punidos severa
mente de conformidade com a lei em vigÇ>r .

Jaraguá do Sul, 24 de Novembro de 1960.

OSNI MÜLLER
Escrivão de Polícia

J
I - Além dos reservistas que tomarão parta

no EXEROíOIO DE MOBILIZAÇÃO no corrente
ano, deverão a p r e sen t a r-s e, mais os seguintes
elementos da reserva:

.

Â) -; OFIOIAIS E ASPIRANTES A OFIOIAL:
1 - Todos os Oficiais e Aspirantes a Oficial

B/2 que terminaram o OPOR de 1954 a 1959.
inclusive.

'

B) - PRAOAS RESERVISTAS: Fotografias em Geral - Fotocopias de Docu.mentos -

.

Filmes e Material Foto - Aparethos e Acessórios ..

A 'pedido. atende a domicilio e tambem
em localidades 'Vizinhas

1 - Todos os reservistas licenciados nos anos
de 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960, inclusive.

II - OENTRO DE APRESENTAÇkO DE
RESERVISTAS:

)1 - Funcionarã na Junta de Alistamento Mi-
litar (JAM), no Prédio da Prefeitura Municipal

4 700
I.

d
·

'

""
desta cidade, ulm Centro, que receberã a apresen- Jar Inel ros por amor atacão dos reservistas residentes neste Município ou •

.

·em trânsito por esta cidade. I '

III - COLABORAÇÃO SOLIOITADA: Jovens cuidam de cemitérios de soldados no estrangeiro Por
1 - Para o _completo êxito do EXEROíOIO amor de uma obra de caridade sacr ll lqaram as suas férias

DE MOBILIZAÇAO, determinado pelas autoridades
superiores, bem como da apresentação dos reservistas HAMBURGO - �Por enxadas. Queriam oele
licenciados nos anos de 1956, 1957, 1958, 1959 e 1960, Jutta von Winterfeld - brar a memória dos mor
inclusive, solicita-se a patriótica e tndispensävel Impressões da Alemanha) tos da Segunda Guerra
colaboração das classes patronais e empregadores - Qual é a atitude da Mundial por «ctos e não
em geral, pará que dispensem de seus empregados, 'juventude alemã perante por palavras. Envergando
caso os mesmos tomem parta no EXERCíOIO DE os problemas do presente cada qual a roupa que
MOBILIZAÇÃO ou tenham que se apresentar no e do passado? Já terá lhe parecia maio adequada
Centro, a fim de ser passado o visto no seu Oerli-I encontrado respostas às para o trabalho, os jovens
'ficado de Reservista. inúmeras perguntas que jardineiros da paz ficaram

. 2 - A presente c o 1 a b o r a ç ã o é solicitada o passado lhe apresenta? estupefactos ao depara
também, às autoridades civis e eelesíãstícas, bem Problemas relacionados rem a floresta de cruzes

como ao povo em geral. com estas per guntas são de madeira do cemitério.
A SEGURANOA DA PÁTRIA DEPENDE frequentemente diSl:uti�os, Tiveram nesse momento

DE TODOS OS BRASILEIROS. sobretudo no estrangeiro. plena c o n c i ê n c i a dos
, É possível que uma acção IOFIOIAL DA RESERVA - RESERVISTA voluntária desta [uventu-

--------

OUMPRE O TEU DEVER de, para além da "grande
IV - SOLENIDADES DO DIA 16 DE DE- política" possa dar uma

ZEMBRO: r e s p o s t a, pelo menos

1) - Às 8 horas, hasteamento da Bandeira parcial, a essas perguntas.
Nacional, no Prédio da Prefeitura Municipal e Rapazes e raparigas da

canto do Hino Nacional, pelos presentes. República Federal da

2) - Palestra alusiva à data. Alemanha foram este ano

3) - Às 18 horas, arriamento da Bandeira durante as suas férias
Nacional. para uma pequena aldeia

Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1960. na Bélgica para cuidar
das sepulturas de soldados

MANOEL OARVALHO LOPES belgas e alemães caidos
Oap DeI 5a DR na última Guerra Mundial.

WALDEMAR GRUBBA O padeiro da pequena
Presidente da J.A.M. aldeia, um certo Baimond

Wirard, alojou os jovens
na sua casa. Wirard foi
dur a n t e muito tampo
prisioneiro de guerra na

Alemánha e ainda hoje

M I LH 0- 'ES sofre das consequências
desse internamento que -

a b a I o u a . sua 10 a ú d e.

Permitiu que os jovens
levantassem as suas lendas
num campo contíguo e

prestou-lhes todo auxílio
imaginävel. "Todos falam
da paz", declarou Wirard,��"é minha intensão Iazer
alguma coisa pela paz!"

I

• •

IMUDAS� I I
,

Frutiferas e

Ornamentais

Laranjeiras, Pe
cegueiros, Ke
kiseiros, Maci
eiras, [aborica
beiras, ele. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, Co
níferas, Palmei
ras, eic., etc.

!Jeçam Catálo
go Ilustrado

�Leopoldo Seide!

Corupa

.,-----_.......;;;;;;;;;;;;;;;.

SE PESSOAS TtM USAO� eDil
BOM RESULTADO o POPULAI

DEPURATIVO

,ELIXIR 914
• SftIS At� me 8 GBSAIlS.
o Pl..... !li BaQo. o Coraç6G. •
€stmnaco. Oft Pulmões. a Pel.
Produa Oc!res nos Oesoe. "euma
damo, CegueIra. QuHa do Cabe
IIG anemi... Abol'lq)i\

CcmsultD o mê�
acoaae o pop�"ar depUI.U"o

ELIXIR 914
e.oIenetW. _ �rcaA18lRo. Acradae
... como utA,.·IIC6r. Aprovado COo

lrtO _afilai RO tratamento da SI.
°PlUS. REUUA",SMO da mes

.a orl..... pelO 0, N. S. P.

DEFRONTE fi. PREFEITURA - JARAOUfi. DO SUL

Combate as
,

rrequlence-
-.L....--. es das fun

ções periódi
cas das senhoras.
É calmante e re

gulador dessas funções.

Delegacia Auxiliar de Policia
I

A V I SO
De ordem do Sr. Delegado Especial de Polícia,

comunico a tôdos os prcprterénos de "hoteis,
p�nsões, casas de cômodos, bares,
bötequins e estabelecimentos con
generes" I para "fazerem os respectivos registros
e revalidações dos mesmos, para o exercício de
1961, a partir do dia 1°. à 31 de Dezembro do cor
rente ano.

paz

horrores da guerra e

compreenderam a língua
gem impressíonante das
cruzes de madeira. Uma
jovem de 17 anos de Ham
burgo rompeu em soluços
el lágrimas ao verificar
pela 1 e gen d a da cruz
mais próxima que um

jovem soldado tombara
aos 17 anos. Profundamen
te comovidos, os jovens
alemães entregaram-se
durante dias e semanas

seguidas à sua obra de
caridade,
Quando os jovens ter

minaram o seu trabalho
no cemitério, despediram·

I se dos h a b i t a n t e s da
pequena aldeia belga com

I uma c a n ç ã o a tod o s

compreensível: "Dona
nobis pacem" - dá-nos
a paz! Toda a população
da aldeia viera à despedida
e ninguém podia esconder
a sua emoção. O último
a lhes apertar a mão na

estação foi o p a d e i r o
Wirard.
Estes jovens alemães

que foram à Bélgica para
manifestar o seu respeito
pelos caidos da guerra,
constituiram apenas um

pequeno grupo de um

autêntico exército da paz
que todos anos atravessam
as fronteiras da Alemanha
para cuidar de cemitérios
de soldados no estrangei
ro. Neste verão o seu

número foi ds 4.700 ra-

pazes e raparigas que
participaram nessa acção
para a qual não se fez
propaganda de espécie
alguma. O elevado signi
ficado da acção estã
justamente em que todos
vieram voluntáriamente.
Ouidaram de sepulturas,
plantaram carinhosamen
te flores e, ao mesmo

tempo, contribuíram para
a c o n f i an Q a na jovem
geração alemã. Teceram
laços de amizade de povo
para povo pondo assim
em prática a maneira
mais bela de superar os

sofrimentos e os horrores
da guerra.

MOCO
para escritório

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

CONTÉMprocura-se

CiD. Móquinas f H M ß C EXCELENTES
ELEM-eNTOs TONICOS

Jaraguá do Sul

Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA Vende-seme ROBERTO M. RORST

Notícias Militares
58.' RM - 5a. DI - 160. CR - 58. DR

Exercício de Mobilização r 1�5!ae;5i!i!iiI!�I.=;m�..iie;==��.r==:�m!im=.;a

- Todo reservista da 5a. Região Militar que I f'ebres (Sezões, Malãrias, I
r�ceber notificação ou' för cientificado de que está iii Impaludismo ii
sendo chamado para participar do exercício de !li .

Maleitas, Tremedeira!J.
mobilizaçã6, deverá procurar o Oentro de APresen-1 - OURAM-SE RAPIDAMENTE' COM - Itação que lhe esteja designado. I

IÉ muito fácil o que têm a fazer, "Capsulas Antisesonic,as _

Ba€lta que compareça ao Centro de Apresen· lU M· " Itação (Prefeitura Municipal), tão logo seja anotado iii Inancora
,

seu comparecimento, será dispensado de qualquer In Em Todas as Boas FarmáCias '1-"outra formalidade, podendo retornar às suas ativi- " .

'

.

dades normais. I É um produto dos Laboratórios MINANOORA
Nada mais lhe serã exigido e terá a conciência .

'.
do dever compI'id�. "1 �j - Joinville - Sta. Oatarina - I

,ExerCÍCIo de Mob. Campanha de Public. hlPii!lI�===I!!E!ß!E!!.1I�i!liil!!!IEiIi\I!!lE1I!l�!1!Il.'E !!!I!!!!Ia!!lii5':m

Oom essas p a l a • r a s

disse exactamente o que
levara os jovens »Ierriãee
a sacrificar as sua:" férias
e as suas economias e

irem para a Bélgica com

as suas pás e as suas

�
.

que dispõe oe maior sortimen
to na praça e oíerece seus arti

gos à preços vantajosos.
Rtö Mal. Deodoro 3 . [araguã
���

/

I'?'-==::::::=::::::::::":::::::::�=:::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::''';==:::==:::::::::::::.�

II Dr, �Uido· F�rn ando' Fisc��r II
ii Cirurgião Dentista II
II iI!! ' li
i! Cl1nica Cirurgia - Prótese - Raios X II

'1 II
I II

'I Consultório,: Rua Artur Müller, no. 142. 'I
" Próximo à Estação Rodoviária. II'! ii
�\:::::::::::::::::�:::=:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::==d::==�

Tomco dos convalescentes
Tonico dos desnutridos

Um FOGÃO ECONOMICO
com pouco

uso e bem conservado,
por preço de ocasião.

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

q?�tí�as, receberão a to

mii�ção geral do orga-
nismo com o

Dem a) s informa ções
à Rua Gumercindo da
Silva n. 150.

DIGITALIZADO PELO ARQUIVO HISTÓRICO DE JARAGUÁ DO SUL



Deutsche Beilage des "Correio do Povo"

�lllln�21�e .Agn1cill
Prtster betrat den Boden

IBrasilias und starb
BRASILlA - Der �omherr Manuel D' Ass:mp

ção .Castelo Branco, Vigario der Pfarrei Nossa Se
nhora de Copacabana in Rio de janeiro, kam mit
einem Flugzeug der brasilianischen Luftwaffe nach
Brasilia, um eine Statue des Heiligen Iudas Thadeu
nach hier zu bringen. Es war dem .67jaehrigen Pries·
ter jedoch nicht vergoennt,' die neue Bundeshaupt
stadt, die. er 'vor der Landung noch von Bord aus

bewunderte, kennen zu lernen. Infolge eines Herz
schlages starb er auf dem Flughafen Brasilias und
dasselbe Flugzeug, mit dem er als Passagier nach
hier gekommen war befoerdete seine Leiche nach
Rio zurueck.

Wie die ueberigen Mitreisenden (der Verstorbene
reiste in Begleitung seiner eine Schwester und deren
Kinder) erklaerten, halle der Domherr vorher eine
heftige Aus einandesetzung mit dem Flug' kapitaen,
die an Bord begaan und sich auf dem Flughafen
welrersetzre, bis er ploetzlich _ wahrscheinlich infolge
der Auftregung ;- vom ôchag getroffen wurde und
starb. Es handele sich darum, dass der Priesster um
einen laengéren AufenhaIr gebeten harte, damit er

noch rechtzeitig das EJugzeug' fuer die Rueckfahrl
nach Rio erreichen koennte, waehrend der Flugkapi
taen erwidert harte, ních laenger als anderthalb Stun
den auf dem Flughafen. warten zu wollen.

. . ..

Hoehere Zigarettenpreise
RIO - Auf Grund der Lohnerhoehungen: und

der Erhoehung des "Imposto de Consume", eusser

natuerlích den hoeheren Marertalpreisen, werden die
Zigaretten ab sofort um bis zu 30% teurer werden.
Die Kleinhaendler bekommen bereits die Ware mit
den neuen Preisaufdruecken. \

NA FALTA ce
.

AopPeTrrf
\

.'\

\"

-

Magresa
Cançacq
Pellidet
Fraqueza

Ê illadBpeD3a."
o G�O do I

IODOlllO
DE ORH

Marque encontrojcom seu bom gosto
pedindo para aperitivo a Velhíssima

aguardente m.arca

COSTA
Fabricada e engarrafada por

Manoel F. da Costa S. A. - Coméreio e IndlistriaRaumrakete' abgestuerzt Itapocuzinho _ Jaraguá do Sul _ S. C.

DjAKARTA _ Erst jetzt wurde bekannt, das A Velhíssima aguardente marca OOSTA
arn vergangenen Mittwoch ein raketenartiger Flug- é enconträvel nos seguintes estabelecimentos
kcerper über der indonesischen Blumeninsel abstürzte. da cidade: Bar Catarinense, Bar Pulli, Bar
Der Flugkoerper war etwa acht Meter lang und halte Rodoviário, Oine Bar e C. A. Baepsndí.
einer Durchmesser von 1,5 Me-Iern. Die Rakete wurde Velhíssima aguardente marca COSTA _

vor dem Absturz beobachtet.ials sie in gtosser Hoehe Símbolo de qualidade e tradição.in Ost West Richrung flog. Aine Kommission von
:;.;; .. �__.......Technikern ist aus dem Wege zu der schwer zugeeng-

liehen Absrurzsrelle, um eine genaue Untersuchung ------.-----------------:
durchzufuehren.

Noch ein heimkehrer
RIO ._ Auch Fliegerhauprmann Gerse Nerval

Barbosa ist aus dem argentinischen Exil nach Bra·1silien zurueckgekehrt, wo er sofort in Haft genommen
Kurde. Auch Hauptmann Barbosa halle an dem Auí
stand von Aregarçes teilgenommen,

Omnibusverkehr in Curitiba
nimmt ab

.,Jr,&.RAGUA DO §UL'
. Q
-

..

MEDIKAMENTE UND PARFUMERlEN
/

Das Symbol der Rechtschaffenheit, des .

Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie
ern besten zu den geringsten Preisen bedient.

Orgãos e Harmonios "BOHN"

Acabamento perfeito
Sonoriàade agradavel

Preços modicos

Harmo�lqs: 12 m<?delos,
especiais para viagem,
C apelas e Igrejas

Orgãos: São construidos
em 7 disposições a

escolha dos interessados

Catalogas Gratis

Lavrador Amigo:
Nosso artigo de hoje será um pouco diferente daque
les que vínhamos apresentando semanalmente. Dife
rente 00 modo de apresentação, mas não em sua

finalidade, a qual foi e será sempre, a de alertar os
senhores agricultores, pera problemas que surgem
na lavoura e na criação. Assim sendo, trataremos
hoje brevemente de 3 assuntos: um dizendo respeito
a cultura do arroz e dois sôbre a criação de pintos
e galinhas.

/
.

Primeiramente veremos alguma coisa sôbre uma

praga que está atacando as plantações de arroz aqui
de Iaragué do Sul. Queremos alertar todos C;>S plan
tadores de arroz do nosso município pera grave
praga da terra, que está invadindo e destruindo aS

plantações de arroz. Trata-se de uma infestação de
gorgulhos aquáticos. Este gorgulho nada mais é do
que um bichinho preto, parecido com aquele que dá
nas socas de milho e no feijão armazenado em
ranchos.

As larvas deste inseto, comem as raizes das
plantas novas, que vão secando e acabem por
morrer. Aparece quase que -só nas' plantações de
arroz irrigado.

Modo de combater esta praga:

Demais iniormacões
CURITIBA _ Verschiedene Omníbusgesellschaf- com o Representante preunzos cau�a. . _ ,

ten unserer Haupstadt haben ihre Teerlgkeít nach Geral para os Estados Caractenze-se pelo apare�nnento de pipoces ne

Munizipien des SIôatsinJern verlegt, Keehrend andere de S Catarina e Paraná cabeça das aves, embora também ataque outras como

eine Verlegung .nach S. Paulo planen, wo die rnunl- T

•

_ as pernas e pés. Aparece meis frequentemente nos

zipeigene Gesellschaft CMTC (Cíe. Municipal de

I'
PAULO KOBS - es. Postal, 39 �. Sao Bento doSul

I mêses �uente.s.. Não
..
há tr�tamento. que conpens_e

Transportes Coletivos) dabei ist, ihre Omnibuslinien Estado de Santa Catarina
,

ser feito. O mers acertado e prevenir seu aparecr-
nach und nach an Privergesellecheften abzugeben, l!..oo________________ mento, pela vacinação, isto pare sempre.
da sie selber nicht mehr in der Lage iSI� alle richtig É muito fácil fazer a vacinação. E só arrancar

zu verwalten. �� umas penas da coxa e esfregar a vacina. Depois de
Die Curitlba-Flucht ist in der Tatsache begruen- DR· Id M 8 dias olhar. Naquelas aves que inflamou, a vacina

det, das die hiesigen Behoerden die Erhoehung der P. 81no o upapa pegou. Naquelas 'que não .lnflamou, deve-se vacinar
Tarife abgelehnt haben. t II 11-' outra vêz. A melhor época pera vacinar, é quando

1'I#==A=::;"p=o=t=h=e=k=e=="=S=""'C�h==U=I='=z='='==![' f . ESC'ilÓ'i:::::��:re!ei.ura t
os

Pinlo:�::I:�e!f:x;i��� RUR4L

) I ���__�J�A�R�A�G�U�A�-�D40�S�U�L�� ����E�SC�R�I�T�Ó�RI�O�L�O�CA�L�D�B�IAR�A�G�U�Á�D�O�S�U�L���
,1::::::::::::::::::::::::::::::'-:::==:::::::::::::::::::::':::==::::::::::::=c::=::::::::::::;::"
II lI))lo lEIKClHI ][-AlUfMANN II
ii ii
H MÉDiCO CIBURGIAO li
:: 'Ei
ii Formado 'pelas Faculdades de Medicina das Univer- li

I ii sidades de Colônia (Alemanha) e Pôrto
-

Alegre II

rr.::::::::;:::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::)! II 'CIRURGIA - SENHORAS _ PARTOS _ CRIANÇAS B !!
II li ii CLINICA GERAL IIII (LIMAX V I TO R IA II :: Longa prátiea f em Hospitais Enropeus II

II .:=;��c li ii Coomltórip e residência, �
ii 9,5 pés - policolorido -1960 :: li Tel. 2�4 _ Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIii ii il .

CONSULTAS: li
.• LOIHAR SONNENHOHL I! ;j II1'11 A,. ilallth�' Deodoro da FODseca, 84{18 .;.:,1 ;1'11' Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas, i!il.IAIA&uÁ DO SUL Est. d. SID. (alarlaa

ii II II Pela tarde: das 14 1/2 ás l' 1/2 horas . II
II '

.

. !I ii Atende chamados tombem à Noite II�:::::::::::::=::!'=;;::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::==::::::=::::::::::::::::::::::=;:.];, �::::::::-:==:::==::::::::=:::===::-".:-======::....__:::;::=J,

ANTES DE SEMEAR O ARROZ: Aplicar 10
quilos de aldrin a 3% em pó, em cada morgão de

I arrozeir.a. Em seguida vira-se a rerra ou era-se,
para misturar o veneno com a terra.

NAS PLANTAÇÕES JÁ FEITAS: Soltar prl
meiro toda água da arrozeira atacada e depois de
um dia aplicar 10 ou 20 quilos de HeB ou Hexabel
a 2%. Esperar dois dias depois da aplicação e tor
nar a irrigar.

Caso o infestação seja muito intensa, é bom
repetir 15 ou 20 días depois. As çulruras muito ata
cadas secam rapidamente, restando pois, fazer DOVO

plantio. mas não esquecendo de combater primeiro a'

praga.
Trataremos agora, rapidamente de duas doenças

que atacam principalmente os pintos.
COCCIDIOSE: Diante de um pinto de 2 a 5

semanas de idade, que se apresente 'com as asas

caídas e penas arrepiadas, sem comer, mas com

sêde, sonolente, piando muito e com as penas sujas
de excrementos, deve se pensar em coccidiose. A
doença dure geralmente de 2 a 5 dias, matando
quase toda a criação onde aparece.

A coccidiose aparece quando os pintos são
criados em cercados jáßcupados pelas galinhas, ou
quando misturados com as mesmas.

Uma vez constatada a doença deve- se misturar um'
remédio (Sulfa), na ração ou água. Estes remédios
estão a venda no Posto de Defesa Sanitária Animal
OIJ na Associação Rural

É só procurar um destes dois lugares e pedir
remédio pera Coccidiose. Quem os vender ensinará
como usar e quente.

BOUBA ou PIPOCA: A bouba é, a molestia
mais conhecida nas criações de galinhas e que mais

Dr • Francisco Antonio Piccione
��.lD:m:cco

. Cirurgia Geral de adultos e críanças CU·
nica Geral - Partos _: Operações -
Moléstias de Senborgs e Homens.

Especialis.a em äoençes de crianças
A tende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs. .

II COR.uJPA - §AN�A CA�AR][NA

..;::::::::::::::::::::::::::::-.::::::::::::::::::::::==:::::::::=:::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::�

ri CIfnica de Olhos �. Ouvidos � Nariz -e Gargauta li
!! DO .It� I•••I�•••11l !I
lill MODBRNA B PRIMOROSAMBNTB INSTALADA . 'I!!::A melhor aparelhada em Santa Catarina
II Rua AQdon Batista (Defronte a "A NOTICIA" II
II _ JOINVILE -. ,li� . ��::::::===:::==::::::::::.-:==::::::=--=::::::=:::::::::::::::======:::;."'
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CORREIO'''DO ROVÖ

Industria t8 � �adQiras' ,RUDOUoSlr j :���:ÉI;����E�:;O;�I��Â'
-

, r-;:;;:::=�::;::;h:�T:;;-::'l.u I tI
I ,I, R LAT):t,.\!.tIO 0/'7\,' DIRETo'ORIA' , ) ,I c.J...:..
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I on'vocaçao
.

II pan IS as, : a oa OS, e H�enhores Acionistas.
..

.

,

" .

São convidados os senhores acionistas, à se ii madeira em geral lt
, f�i C E'

" I -r L ' " r�unirem em Assembléia': Geral Extraordinária, na ii
'

II
"

-Em atenção ao q.ue. díspõa.na.estatutos sociais, d f "eiNE JARAGUÁ � A"
,:: .• - - , �i=séde social, a irma u. . a rua i:�li:. Ueo'de.se

-

no Depo�sl·to 'Sa"'o ,Jose' Ltda. !If:',�presentamos o relatório relativo ao exercício encer- Cei. Emilio C. Iourdan, em Jaraguá do Sul, neste Q
, ado em 31 de Outubro do ano corrente: ) h do i 4Estado, às 14 . (quatorze oras o dia 1 de Dezern- ;!l Rua Expedicionário! Cabo'Harry Hadlieh I!-Pelo balanço e 'demõnertetívo da conta de lucros bro dé 1960, pera deliberarem sôbre a seguinte '1 '"

. perdas, constantes abaixo; ....poderão ':os acionistas" ", ,.,

"ÖRDEM DO DIA '
�I JARAGUA DO SUL' Santa Catarina ii)

��a�oi�i�eJ����s da situação econômtca e �il)anceir�, io.>, _ Ratificação do aumento 'de cepita], 'II 'Atende-se tambem 'Os pedidos por encomenda II
- . ..' 2°.) - Outros assuritös "de' ínteresee social: �::::::::::='::::::=:::=-�;:::..�.===;�::::�:;:::-�:::::- "_:::�__�_��Ficam a disposição dos Srs, Acionistas todos

os documentos reíerentes ao exercicio aludido, po- I'
Jaraguá do Sul, 14 de novembro de 1960.

dendo os mesmos serem examluados no escrltörto Osvaldo Réusl. Dir. Presidente !I!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!,,!!!-!!!,!!!!!!!!!!!!�
de socledade, onde também poderão obter quelqúer t r- DIOrval Mar�atlo. Dir. ,�erenteoutros esclareCimentos que julgarem necessários. 'I :
l.'

Joio BATISTA RUDOLF, Diretor Gerente
EWALDO RUDOLF,' ôub-Gerente

BALANÇO DO ATIVO E PASSIVO
em 31 de outubro de 1960

A T I V O

,
,

Industria da Madàir�s. ,Rudolf S/A,
Assembléia Geral 'I Ordiná�fia ,: : � 'II

CONVOCAÇÄ�, 1 j
! Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta sociedade pera a assembléia geral
crdtnérla a realizar-se no dia 12 de Dezembro de,
1960, às 14 horas da tarde, no 'escrnörto 'da Iirrne,
nesta cidade, afim de de1iberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
Aprovação do balanço e contas do exer

cício.
Eleição da nove diretoria.
Eleição do conselho fiscal.
Assuntos de Interêsse social.

, A�V I S O

I
Achem-se à disposição dos senhores acionistas,

ne séde da Sociedade, os documentos e que se

refere o art. 99, do decreto-lei, n. 2.627, de 26 de
Setembro de 1.940.

. Jaraguá do 'Sul, 10 de Novembro de 1960.

I, ',"

Imobilizado
Imóvei e Edificios & De
pendenclas

Estavel
Máquinas & Instaleções,
Veículos e Móveis & Llten-
sitias ,

,

Realizavel a curto e IlIngo prazo
Alm,oxarifado, Participações,'
Empréstimo Lei n". 1474/51,
Mercadorias, T i t II los em

Cobrança, Contas Correntes
Mensais e Contas Correntes 1.197.197,70

Dispnnivel
Caixa

Compensação
Ações em Caução

187.002,ãO
! indicado

00f eaaos de
ffaqueza. paK·
de3. magreza •
fastio.

,

Em 8ua f.s,.
mula eDtulDo
Vanadaw de

<II6dio. 'Ucitióa, Glicerófoafatolt
IPepatDa. D02I � Cola. etc. de
eção pronta e efiéãZ DOa ca808

• fraqueza e oeuraatenias. Vana
�öl ê indicädo para homell8, mu.
,therea e crianças, lIendO BQa Mr
.mula IiceDciada peIa., ti.eide "Pu-.
Wica.

,_

\ t.

260.166,50
2.
3.
4.

12.890,20

10.000,00 -1.667,246,50 Joio BATISTA RUDOLF, Diretor Gerente
EWALDO RUDOLF, Sub-Gerente I

PASSIVO
Ião Eligivel '

Capital, Fundo de Reserva
Legal, Fundo de Reserva
Especial, Fundo Devedores
Duvidosos e Fun d o de
Depreciação
Elioivel a curto e longo prazo

Contas Correntes, Títulos
Descontados, Contribuições
Legais a Pagar, Impostos
a Pagar, Frétes a Pagar,
Granücação a Empregados
a Pagar e Dividendos

Compensação
Caução. da Diretoria

_J

.r-=:::::::.:=:::==:::=:::;.;...,,::::::=::::::===:::::::::::::::::'� ..------....--------_, ..

!! ••••• e I. UI e II I 1.-- II
ii n Dr. Waldemiro Mazureehen
II II
ii - JARAGUÁ DO SUL - II CASA. DE SA.UDE
ii II

ii M di t P f' li Rua Presidente: Epitácio Pesôas N°. 704
:.1' e warnen os e er umarias n (anti idênei d E I Ehl )antiga resi enoia e manue ersii Símbolo de Honestidade ii

ii Ooníianea e Presteza !l Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças
'1 Y .. Partos • Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas
li A que melhor lhe atende H lndutotermia - Bisturi-elétrico "flectro-cauterizaçâoii e pelos menores preços ii - Ráios Intra-vermelhos e azuis.
�::::::::::::=:::=====.==,=::::::::::::.-::=:::=:::::::::=.j) .._-----_._----1-- ..1

939.289,90

717.956,60

DEMONSTRAÇÃO da CONTA DE LUCROS
EI PERDAS em 31 de outubro de 1960

Mercadorias, Fundo de Pre
visão, Juros & Descontos
e Mão de Obra

Seguros, Impostos, Despê
sas Bancárias, Pro Labore,
Frétes e Exportações, Con
tribuições Legais, Sêlos e

Estampilhas, Taxa de In

vestimentos, Taxa do Plano.
de Obras e Equipamentos,
Ordenados e Férias, Gretl
ficação a Diretoria, Grari
ílceção a Empregados a

. Pagar, e Despêsas Gerais 2.180.755,90
Fundo de Depreciação,
Fundo Devedores Duvido

)
sos Fundo de Reserva legal,,. J

Fundo de Rese�va Especíal
e Dividendos

.

Iaragué do Sul, 51 de Outubro de 1960(
.

roxo BA.TISTA RUDOLF, Dirêror Gerente
EWALDO RUDOLF, ôub-Gerenre
SBRGlO THOMSBN, Contador reg. no CRCSC
0501 e DEC n. 50.78t.

AMADEU MAHFUD

HENRIQUE GEFFEAT JOR.

BERNA�DO GRUBBA JOR.

•
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Amanhã. no Estádio da Rua Jorge Cerniewiecz.
Baependí, líder invicto X Ipiranga, vice-líder

E'�en�s�o!!!!:�C O R R E I O
----------------------------�----�--------------------,-------------

DO POVO
o Canadá faz novo

donativo de leite ao

FISI . e aos refugiados

Brasília
I

Suspensos os jogos !!!!-'N!!!!O!!!!!!!!X!!!!L!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!J!!!!A!!!!RA!!!!O!!!!U!!!!Á!!!!!!!!DO!!!!!!!!S!!!!U!!!!CL!!!!(!!!!S!!!!AN!!!!T!!!!A!!!!!!!!!C!!!!A!!!!TA!!!!R!!!!IN!!!!A!!!!)!!!!!!!!,!!!!!!!!!!�!!!!S!!!!Á!!!!B�A!!!!DO!!!!,!!!!!3!!!!!!!!D!!!!E!!!!!!!!D!!!!EZ!!!!E!!!!M!!!!B!!!!R!!!!O!!!!D!!!!E!!!!!!!!19!!!!6!!!!O!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!O!!!!.!!!!2!!!!.1!!!!!!!!12
de ,domingo último,

.
�

Devido a quantidade de chuvas que desaba
ram em todo o território da õa. Zona, foram os

dirigentes. do nosso futebol, obrigados a suspender
os [ogos programados para o domingo último, Não
tendo assim se iniciado o returno do campeonato

. estadual pela nossa Zona. Os jogos serão realisa
dos todos amanhã (se São Pedro quiser e as chu
vas permitirem).

. Teremos, pois assim, em Jaraguá do Sul, o

grande encontro futebolístico entre o lider invicto
e o vice-lider, Baependi X Iplranga da visinha
cidade de São Fraueisco do Sul. Este encontro é
o mals sério acontecimento de toda a primeira
rodada do returno.

A S. D. Acaraí escursíonará a Joínvílle onde
enfrentará o Fluminense F. C., OR Bailarinos do

Itaum. Um espetáculo de gala para a Terra dos

Principes.
O terceiro jogo da rodada será ferido em

São Francisco do Sul, onde estarão frente a frente
Atlético, local e America F.C. de Joinville.

IAPM não deu posse aos nomeados
BRASíLIA - O sr.

Toledo Piza; presidente
do Instituto dt'> Aposenta
doria dos Marítimos, que
já por duas vêzes colocou
seu cargo à disposição do
presidente da República,
tornou ontem a solicitar
sua exoneração, em virtude
da onda de nomeações
para o IAPM, oeorrrda
nos últimos dias. Durante a rápida con-

Anteontem, quando de- versa com o presidente
zenas de novos nomeados da República, disse que

Quando ao FISI, fará a pelo sr. João Goular t e as nomeações eram nulas

Assim, durante cinco sua distribuição de leite I pelo, líder do PTB na de pleno direito, e não

meses, a Agência das Na- as nutrlses e lactantes por Câmara dos Deputados, se admiraria que O futuro

ções Unidas de Socorro e jnt�médio dos Centros de deputado Osvaldo Lima p r e s i den t e, sr. Jânio
e obras em prol dos Re- Higiene Maternal e Infanril Filho, o procuraram para Quadros, as tornasse sem

fugiados de Palestina es- do Iraque e da parte norte empossar se, o sr. Toledo efeito. As nomeações
I

b
' tará em condições de for. da R�públjca Arabe Unida. Piza s� r e cus o u a foram publicadas no

Suspensa tam em a -'-_
atendê los. "Diário Oficial", com a

O sr. Toledo Piza ale- assinatura do sr. 'I'oledo

Prova Ciclística - Temporal. . . geu que não podia no· Piza, que afirmou ignorar'
mear os DaVaS empisto quem, na Casa Civil da

Estava programada para domingo último uma I (Continuação da 1 a. pég.] lados porque, DOEl cargos Presidencia da República,
.

t d E' t d p'di'
. para os quais foram in- usou seu nome índevi-

emocroaan e prova o spor e o e a, ergam- de 4.4.6'O), que dísuunhs
d I L· J à d D t T

co dieados, já existiam ser- damente.
sa a pe alga aragu ense e espor os. am- sôbre auxilio federal em
bém as chuvas impediram que mais este espetá casos de prejuízos cau A

A

I P bleulo esportivo fosse realísado.

�:?s�s por fatores natu- pe o ao Ú ico
Atletas novos o deputado Iederal A Agência de Estatística, localizada na

Elias Adaime chegou a P f' M" 1 Iapresentar projeto (n.
re eítura umcipa faz por n intermédio um

1.728 1960) para a aber- veemente apêlo no sentido de que as pessoas
tura de um crédito es- residêntes nos perímetros urbano e suburbano
pecial de 50 milhões de e, eventualmente não recenseadas, procurem
cruzeiros e em cujo PRISÃO Df VENTRE I prestar, com a. máxima brevidade possivel, as
projeto se cita expres- d I la
samente os Municipios de ESIÔMAGO. FiGADO f IHJESnaOS suas ec arações naque repartição, afim de

Jaraguá do Sul e Guara. que o CENSO de 1960 represente fielmentea
mirim. Nada se Iez de Proporcionam bem-estar getal realidade Jaraguaense.
concreto. Tudo caiu no tacilitam a digestão, descos-

-----------------_..:..--

esquecimento que só· f d tEDITA L·poude ser reavivado com gesüonem o iga o, regy art- ','
a inauguração da segun- zam as Junções do �-

.

da enchente.' Bela de- Conselho Regional de Engenharia e
monstração de patríotís- Â d D

.

mo da parte dos respon- rquítetura a écima Região
säveís pelo n08SO Brasil. EDITAL N°. 74/60
t por isso e por oulras que as ---_____ Pelo presente torno público, que ° Sr. Irineu
"estatísticas" assinalam . Catarina dos Santos, requereu a êste Conselho °

o nosso desaparecimento ,...I--------� registro a Título Precário, como Construtor, para o

como povo que trabalha . Jaraguaense! Município de Corupá de acordo com o parágrafo
que hão é reconhecido, único do art. 5°. do Decreto N. 23.569 de 11 de
sínão como escravo de Quem dá aos pobres, dezerahro de 19M.
seu proprio destino. empresta a DEUS. Ficam pois, convidados os profissionais inte

Informem, por obséquios, Seja tambem sócio ressados, já registrado nêste Conselho, a se pronun-
08 homens núblicos des. da AJAN, e procure

cíerern a respeito, pare o que, lhes é concedido o

ta terra e pelos brazís encaminhar á mesma, prazo de 30 dies, a contar da publicação do presente

Dê aos necessitados o que lhe sobra; seja [afóra.
quando serão to: todo pedinte que en-

EDITAL.
.

sócio da AJAN, contríbuindo assim pare ali. .
madas as provídêncías centrar em busca de Florianópolis, 23 de novembro de 1960..

mentar e vestir os que realmente necessitam. que, sí vierem, já vêm caridade pública. Engo. Civil CELSO RAMOS FILHO'
........."========================#

tarde.' .

.

Presidente do CREA da lOa. Reg.

A Agência das N. U.
de Socaria e Obras em

prol dos Refugiados da
Palestlna e' o Fundo das
Nações Unidas pera a

Infância (FIS!) acabam de
ser contemplados, pelo
Govêrno canadense, com

uma nove remessa de
leite em pó. Desta vez

monta a 215500 qutlos o

total do leite doado.

necer leite a 16000 erlen

çes dos 196 centros de

dtsrribuíçêo, na quantidade
esttpulade em seu progra
ma: 2 copos diários. Essa
distribuição abrange as

cidades e vilas do Terri
rörto de Gaza, do Líbano
e da parre norte da Repú
blica Arabe Unida.

vidores com mais de dez
anos de serviço.
Como h o u v e s s e, na

ocasião, confusão aou

sado pelos in teressados,
o presidente do IAPM se

comunicou com, o sr.

Juscelino Kubitschek, a

quem solicitou exone

ração.

if:::::::::::::::::;;::::::::::::;::·:::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::·::::::::=::::::::::1\
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H ii
II Cirurgião - Deatistli ii
:. II

II CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA!I
g - ii
ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL li
ii Defronte a Igreja Matriz ii
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Além dos atlétas que na semana última tive
mos a oportunidade de noticiar como novos refor

ços ao Acaraí, Walter li Reginaldo e da volta do

Guido, podemos hoje confirmar a noticia de que
Guído voltará ao futebol de grama pelo Baependi
e também Reinner, outro astro do futebol de salão,
ex-batalhador do futebol de grama, voltará a este

esporte, tendo já, também,' sua inscrição e reno

vação de contrato assinados pelo snr. Presidente
da Liga Jaraguàense de Desportos.

Jaraguaense !�

I

I

�==================a�
PA R A .f E R IDA S, 'I

E C Z E M A S,
INfLAMAÇOES,
'COCEIRAS,.
f RI.E I'R

.. AS,

,=ES_P::f=N:H::.A=S=,=E::::T=Ci::/J' ..

IUOS f DEMAIS

AnCeDEI DOi"

Exijam 'o Sabão '

(lhrea Registrada)

Virgem'Especialidade
aal (liÃD WEIlEl', KNJO)[J§1[lll.A\l JOllIDlVllHe

•

I
O ideal para �ozinha, lay:anderia e lav�deira, portanto não d'ave faltar em casa alguma.
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