
"

"

Alfredo, Schwartz

I,

Fundação :

o día 7 de Fevereiro
deste ano níárcou mals
uma data de pezar para o

povo de )araguá do Sul.
I It', -

I
r' Jj' I ' Vírima de uremia faleceuO�gã'Ó ' dê{ major nprdeste cé;i.tarlnense:" naquela - data, no Hospital

, ------.--�--�----�----------rn----------�----�--r��--------�----�-I São José, da cidade de
Diretor: Impresso na: -loínvílle, o estimado cida-

I

dão Alf.rédo ôchwarrz, ex-BUGÊNIO VITOR' SCHMÖCKBL Sociedade, GráFica Avenida ,LtdlJ. escrivão da' Coletoria Fe.
deralde [aragué do Sul.
Alfredo Schwartz dedicou
cêrca de 15 anos de suas

funções aos j n te r e s s e s

deste Município e, graças
à solicitude granjeou um

vasto circulo de amizade,
impondo-se ao respeito e

à consideração de ... seus

eemelhantes. A I f r e d o

ôchwartz residia ultíma
mente na cidade de Ioin
vilie, sue rerra natal, em

consequência .

de recente
aposentadoria no cargo

BRASILI.1\. - O presi- que durante tantos anos

dente Jânio: Qu�dros di- vinha exereendo com de
rigiu bilhete ao ministro dicação e lealdade. A no

da Agricultura, determí- tícle de seu' passamento
nando-lhe que f a ç a o foi muito sentida em ja
levantamento da produJão raguá do Sul e ao .seu

agrícola de gêneros de I enrerramento, em Iotnvllle,
primeira necessidade em compareceram inúmeros
1960 e ainda que trace amigos deste Município.
uma política de reflores- Correio do Povo, em que
tamsnto do país, voltando pezem as opiniões por
suas atenções, principal- vêzes divergentes, sempre
mente, para as áreas mais leve em Alfredo Schwartz
devastadas.. No levanta- um admirador, o que era

mento da produção agrí- motivo e cause pare sans
cola o' presidente da Re- fação e elo para um sem

pública quer estudos obíe- pre renovado enrendimenro
tivos, tendo em' vísta o e compreensão entre ho
aumento da produção de mens de bôa vontade.
feijão, arroz, milho, trigo, Êste semanário' senre o

cacau, cana, carne, leite, desaperecimenro do servi
algodão, fibras, óleos, ve- dor público, do homem
gatais e outros produtos oumprídbr de seus deveres,
que mereçam c u i d a dos como o era Alfredo Sch
prelimInares do Ministério warlz.· Que descanse em

da Agricultura. paz.

Ârtur Müller

"Dânia' ,exige ci depósito ne Boncc Jânio, ,quer,
I

PI,

do� Brosíl do Clin:heiro dos 'Institutos �evantamento,
da prodqção

,

Estamos publicando,'a partir de hoje. Am O sr. Pedre Colin, dire-
outro local. uma nota divulgada pela Escola Técnica tor-presídente da Ernpresul
Tupy, da cidade de Joinville, a. "M a n c h e B t � r acaba de seguir para os
Catarinense"..

, EE.UU., onde deverá sub-
Trata-se de uma das iniciativas mais notáveis meter-se a delicada inter

no campo profissional e educacional do Estado' de venção clrurgtca. O ilustre
Santa Oatarma, pois .a Esc.ola 'fupy permitirá à viajante, como se sabe,
mocidade estudiosa e vocaeionada de nossa terra continua sendo o diretor
adquirir conhecimentos técnicos e científicos os mais presldenre da nossa prtn
completos. Além disso, a Fundição Tupy S. A., cipal empresa de drstri
entidade mantenedora da 'E.T.T -. e que é uma das buição de energia elérríce,
cinco maiores indústrias do Estado,

\ oferece aos devendo em março ou abril
candidatos . colocações sob condições vantajosas. do correnre ano ser subs-

.

'

. .. ", tituldo
.

por um presidente'.. I AS�lm, o� alu�os da. E.T.T., que ao mes�o a ser designado pela Aß
téD_!PO sao fn�cIOnál'�os da firma em aprêeo, podenão, .sembléle Geral 0rdioária.•
apos determínadn numero de .a.nos, ser profissionaís Militando ne política derealmente competentes e habIlItados... jOinville, onde é um dos

A partir dêste ano a Escola 'UécDlca Tupy expoenles, acaba de na
de\lerá manter dois cursos; a saber, o Curso Indus� 3a,-feira úllima ver�se re
trial Técnico de Metalurgia e o curso Industrial eleito presidente.da Câmara
Técnico de Máquinas e Motores, ambos a s�rem Municipal de )oinville, car-

o
.

recQnhecidos pelo Govêrno FederJil. Esses CUr8?S go em que se vê recondu,
terã'o, cada um, a. duração de 4 anos e poderao 'zido pela maneira escla
ingl'essar nos mesmos todos aquêles que tiverem o recida de Iralar los inle·
Curso' Ginasial (ou equi�alente) completo: Outrossim. reeses públicos de sua
os diplomas obti(ios darão direito a prestaçã'o de terra naial.
Exa�es Vesti.bulares em qualquer Esc'ola Superior. Ao i1uslre visitdnle que-.

A Escoia TéCIÚca Tppy é uma feliz associação
do trabalho ao estqdo e os seus alunos são todos I

.

.
..

bolsistas. pois não há taxas de qualquer espécie. Aft·rma\ Fa ece o ex-Pres,idente'Podemos informar, ainda, que 'já se encontra
em construção o nO\TO edifício da E.T.T., com insta- C"" I R

Carlos Luz
tações completas �entro das mod�rnas. exigênci!"s e so ' amos

'

. pedagógicas. Está Igualmente prevIsta' a construcao Acometido de enfermi- atuava' sob a legenda
\ de ampló e modern<;> auditório com.capacidade 'para I . . . dada., faleceu

-

dia 9 do do PSD. 0, seu corpo foi
mais de 200 pessoos. O plano de expl;1nsão de E.T.T.

�

Governarei debruçado corrente o sr. Carlos Luz, exposto em câmar� ar

prevê; ainda, a constr!lção de laboratórios e ofici· sODre. o ma�a a.e Santa ex Presidente da Repú- dente no paláci6Tiraden.
nas, dando tudo' isso a certeza de excelentes C�atarIDa . n.a� olhando blica que teve movimen- tes tendo .no mesmo dia
resultado, '

c�res part':._darlas. Espera tada atuação no periedo sido dado à sepultura. O
'Finalizando, deve".se destacar' que a Fundi.ção boas relaçoes com o go" que �nteoedeu à pos�e do Presidente Jânio Quadros,

,

d'
- vêrno "lia União. Nã.o Presideute J u c e 11 n o _

' .'Tu'py S. A. está dando -importante passo em lreçao 'fará aumento de impostos K u bit 8 C h e k. O sr: em a�.ençao. ao. lutuosoà solução de um problema qUA muito preocupa os
-

•

f I durante seu Govêrno. Carlos Lu'7. pertenC-l'a a acontecimento decr,etouhomens de eorprêsa" de todo o Brasil, istó e, a a ta· .,.
, .�. . Blumeuau e Joinville co· politl'ca m' I'DeI'ra, onde luto Of]'cI'al 'por � dJ·as.de t'écnicos de nível médio, elementos. indI"vensavels ..,

.

a uma nação em frapco processo de industri�lização mo m,aiores c�ntribuinttls
\ " . do Estado, têm direitos ,TEREZINA, '-

.. Caravanas'

'

{ (

-'-'-

'

a exigir. notadamente no
" ' -

. de curiosos es1;ão saindo desta '. {

...
r' i'

. , setor de.energia ß estra- ESCOLA tÉCNICA TUPf �·TT capitalparaacidadedeCam-
, ,

.

�� • •

po Maior, a· fim de observar

l' N'O'll'C' l�a·'·s; ...Je'l'C'"o'ru-'pA- I ::,�r::��:::a�ot�����
" 'NQT A'· �r:::ôr::::açl�� :e�ae::

f "
u. .

' \1,& OS prefeItos. Quero fazer mento' de uma menina com .

.• '

.

'.' I um- Govêrno de paz e "

.
.

I, uma vassoura na testa, iguals-__......
( ód' A ESCOLA Tl!::CNIÖA TUPY, mantida pela a que o presidente Jãnio

A d e r i u
I

ao . P. R. P. Segu e Caravana
ssm lOS.

Fundição "Tupy S.A., de Joinville, torna público Quadros usou como siIilbolo
Já tomaram posse QS que está aceitando INSCRIOÚES para os .Exames de ,sua campanha. eleitorIlI.

O Senhor Gercino AJ� Com o. objelivo de imu- novos se.crétários de E'" de Admissão aos seguintes cursos que de�erão .

A mancha em f��ma de
I

-

d S h Ie

f'
. �

,
-,..,.' 'vasoura é bem Vlslvel: o.barnás, ptócer· Pessedisla, ar a ,nomeaçao o. eo or tados e que são os se· unClonal;' ,a partIr p�ste. ano:

. '
.

' )
.

'

" cabo começ$ logo acima dodo MLinipípi'o dé Corupá, Gercino Albar,ná� para o guintes:' , 1. - Cu�so Industnal TecDlco de MetalurgIa.. nariz, sobe entre os olhos eCanc!i.dato pelo P.S.D, nas cargo. de, Delegado ,de
. 2 - Curso Industrial Tecnico de Máquina,s e S� ,abre, em leque. com dois

últimas eleiç'ões, 'aliäs .um. Polícia, seguiu do ,Muni- Faz�nda _.:.. GeraldO Wet- Motores. '.

.

.'
,

\

,centiIúetros de largura, ,acima
dos mais vOlados, acaba cípio, de Corl;.lpá, com' zel, PSD: ViaçãQ e Obras

.

É.:' necessário 'que os candJ'datos tep.ham 'o das, sobrancelh�s..

d I' Fio' n'p I' P·bl' A G I C' G"
.

) (
.

I ). 1 t T'd O pai da criança é o co-de aderir ao Parlido, de es InO a· ria o o IS, u Icas - nnes ua -

urs�
.

maSIa , eu eqUlva ente comp e 9' Ci) ,?S os merelante José Rezende Sou-Represe.nração P'op�lar;e!D lÍ�a caravana d� Pe�se- ��rt�, PSD i�terior e .Jus; candIdatos apro�ados encontram colQcaçao na fIrma za, que tem uma explicaçãoIroca de sua nomeação ,dIstas, �ab�·�� portanto ttça - Aqamo _Santhlago. em aprêc�. Não há taxas de 9uslquer I espécie. A "con�ecente" 'parà o feno
p'ara o cargo dt> DelegaClo <Jue sera dlfIC�I- ,:mular Q (�TB); E,ducaçaQ ....,.. Ma�· duraçãO-de ambos os cursos' é ge 4 anqs e os re!'1' meno. sua �sposa, quando
d'e. Polícia desse progres- alo do çxn:o. Sr. Secre- tmho Calado, (PDC); Agn' pecti\'os Cljnlomas de conclusão darã6 direito à gravida,participou ativamen�e, ,

d S 'p 'bi - -

l'
.

.

. da companha d9 sr.' Jamosista Município. larib a_ eguranç'a u ica cultura ;-'- Atili.o Fontana prestaçao de, Exames VestIbulares para'. qualquer Quadros e trazia sempre, ao, ,: IDr .., jade Magalhães, pois (PSP); Saúde .-r Walmor Escol'a" Supe'Fior (io País. O início das a.u�as, está peito, o retrate;» do candidato,
, 'Cóntam assim os ,Ióte·' coI_Do é s�bi�� '� .�ecr�- Oliv�ira; < T.r a b a I h o - previsto para março' viqdouro. . ,..' ,sqbre �IDa pequenina �vas-

. .', tarla da.'�egqrança Publica Walter R9qssenq (-P�B); . Os interassados obterã'o imfor�ações comple·' so.:�. � .

f Ú f' d n/grah�ta�, de Cor�p�, cO,m

I
coub'e ao ,p.�.P.;, estan�o D�ràtor d'o','POE H'- Alci· las, 'dirigin(lo.:se à Escola Técnic,a'Tupy :..... Fundição bairr�e dc/"N��s� S:nhS:r: d�mais .um elemenfo de real assim de' parabens os des Abreu:. Diretor do Tupy· S.� Ji.•... Ru·a Pedro Lob9 nr. 171 (Caixa Fatima;ronde nasceu, com oprestígio em sua�hfileiras.: huegralista's Çorupàenses. 'C,ELESC - Ju�io ZadroznY. PoetaI, 33) --;- Joinville -. Santa .@atari.na.

.

nom� de Terezinha. .�

remos felicllar pela reelei
ção em ftio elevado cargo
público e auguramos os
melhores votos de pleno
sucesso em ludo que lhe

,

BRASILIA T O peesi
dente Jânio Quadros re

digiu ontem o seu pri
.meíro bilhete como chefe

.

da Nação, dirigido ao 'sr.

Quitanilha' Ribeiro, chefe
da Casa Oívíl da Presi
dência da República, com

a� seguíntes determína-
çoes: I.

«1.0 - preparar· deore-

tos. determínando aos or

gãos da Previdência So
cial," O depósito, no prazo
improrrogável de quinze
dias de todos es dinheiros
desses mesmos orgãos, no

Banco do .Brastl, 2.0 -

o decreto proibirá qual
quer depõsitc em qualquer
outro banco; 3.0 - o de
creto igualmente, deter-

minará ao Banco.do Bra- )Qreza dos depõsítos S,B a

sil; a remessa mensal de prazo fixo, se em conta
extrato das respecnvaa corrente, os montantes
contas correntes ao Minis' r.espectivos e o nome da
tro do 'Trabalho e ao ga- autoridade que determí
bínete da Casa Ci-vil, bem nou essa opera'ção; 4.0 -

corno deterrninarä ainda, tái� informações dos or
aos orgãos da Previdência gãos da Previdência de
Socjal a in d i c a ç ã o dos verão ser prestadas no

depösitos existentes em prazo de trinta días. As·
bancos partioulares, a ua- sinado - Jânio Quadros».

.. Iniciativa das mais notáveis p, E D R O C o L I N V.I AJ A

RAMIRO EMERENCIANO

leva aos Estados Unidos,
almejando um breve relorno
ao seio de seus inúmeros
e' incondicionais amigos .

Faleceu em Curitiba,
segunda - feira úhima, o

sr. Ramiro Emerenciano
homem público em evidên·
cia no peripdo 1945 a 1950
e muilo ligado aos assun

lOS Que s� desenvolvem
nas zonas servidas pela
Rêde Viação-Paraná Santa
Caiarina. à qual pertencia.

Ramiro Emerenciano ocu

pou com raro brilho a

cadeira de depl-llado' esta
dual, representando Pôrlo
União na Assembléia Le
gislariv<! de Sanle Calarina.
em 1950 leve participação
destacada na la. Reunião
Econômica do Norle Cata
ri[lense, realizada nesra

cidade. que reuniu mais
de uma cenlena de homens
públicos. do- comércio e

da indúSfria. Sanla Cata
fina perde,' assim, nwis
um filho ilustre,' tombado
ante a impTácavel morle..

Criança
nasceu com, a

vassoura de
J Q- na testa

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� 'J' � Anrea Müller Grubba, Oficial I a Dela�fundaçãO: �'rt::'�ü1��r.'-�1919�' L__:..�. ','
� � .:.-.:-� ��. ti:t�,:�'����o����� fa�: -'. 't, ," il ,t � 4

Emprês,a Jornalística
'

: �' "':'�.' ,;; :", ," \ �' (aguá' do' -Sul" I' Estado de ]
" '

'�Correio� �96�0�0" Uda.

'I
"

I" residente ,e� N. Ramô�. Santa Catarina, Brasil. ,

.

Dando c�ntinui�ade à esta.' série �e come�·<: Anivers�rios 9 'sr. RICar�o, .Guma, Faz saber

que'com�rece-,
täríos s�m!lnaI8 aqui estou com as últimas nOVI',

; Eugê!í}p B;:::�$�hmõçke' I (",
'. ! , )

residente e� RIO dAo Bul. ram no cartório exibi do os dades que acabaraD? de ocorrer n��ta hebdôma�a.
I �!;- � ", Cobrança!

' , .Fazem anos hoje
: .. r A sr�, �rICa, esposa do documentos exigidos I da lei, O ponto culm!nante desta. fOI sem dúvída

) B.rl.!flr}'.f;tenn" '\!' '�
. , ,s�. A.r,lstl�es Gonçalves, afim de se habilitarem para alguma ,0 àniversárío da senhoríta YALVA, feste-

\ _ "lt, 'j! I
. O"sr."· A.oolfo .Emmen- reside,nte em Araquari·,SC. /

.

i
",

casar-se : .

.

[ado ·na residência da mesma. A Festinha esteve
Impressão:, �öêtfet, nesta'cid'áde. "O g' a r.o ti n 11 O Miguel. J .' "

• "simplesmente estupenda, porquanto os presentes
, Soe. Gráfica. A,v.e.nida L,td,�. I A, sra. .' Wally, -espôsa Buchmann. " Edital N, 4'.989 de 2/2/61. dívertíram-se tanto, que pelo visto os mesmos não

Impressore I do sr. Erich, T. Bräuer, O st. Miguel Müller, Waldemiro 'Nagel,e 'queriam que ela terminasse maís. Mas. além disto
Antonio lv1o'hel,.o� nesta. cidade.:

, r�side�t,e e� (Vila ,.. N��a� . Olivia Glowatzki. aconteceram coisa� ,interessantes por lã, �s .quaís
) Com,pQ.liição,: .' O jovem Albert� Jose,. ANTONIO MA�BIIROS

,.
,

'v�u .tentar exemplilícar da 'melhor �aneIra aos,....eepolde Malhéir:Qs .J�. filho do sr. Faustino Ru- Ele, brasileiro, solteiro, leítores desta coluna,•

AlJtonio Ba,stos
.

bim. \ { .: Deflui no próximo dia' lav�ador, d<?micili�do. e Antes de ter inicio a dança, a: senhoríta
O sr. Geraldo Vieira, 13 mais uma data natalícia resídente .neste distrito, Yalva dançou com o senhor Manfredo Albus uma

residente em J�arra do dó distinto joyem; Antonio t:m' FranCISCO de Paula" bonita valsa, e, como os dois bailaram elegante
Rio Cerro. ,Malheiros, ti'põ'grafo da filho .. de .oscar Car�08 mente parecia até que toram 'feitos um para o

i
'

A' :sra.' Huliaaa Finta, �sociedadeGrâffcaAvenidaIO�to Na�el e de. Alsíra outro.
r, espôsa do sr. '·,·Estefano 'e compositor deste jornal. Nicoluzzt l'ia�el. .'

' � Aidil não teve sorte.. pois o seu príncípe
'Ftma, residente eÖl,Gari-' Ao Colega e Aniversa- .

Ela, �ra�IleIra, s.ol.t�lra. encantado [á estava com outra quando ela' deu
baldi. . riants "Correio do Povo'" lDdus�rIárla, domI�lb�da entrada' no salão, isto é que é ter azar heín Aidil?

A menina' Karín �a�ia- cumprimenta
.

com votos
e resId,ent.e neste dístríto, "', O Z,ico Iíceu .sentado o tempo todo, 'I?-em ,parfJ,

ne, filha do S1·. Díetrich Ide perenes felicidades. e
...
m Francísco de Paula, comer alguma COIsa ele levantou-se. ZJCo' será

Hufíeuuessler- . A sra. H i I da B a a d e, fIlh.a de Eduard? ,plowa- tudo isto amôr, OÓ você estava' é éom pouca
_ 'r�sidente em Rio Cerro, t�kI � de AngelI!1a Ke�) vontade? ,,'

Fazem anos amanha O garotinho Fernando, bínskí Glowatzkl. I, q .Ivo Andersen apareceu novamente co� a
. AOENCIAS:

.

O sr G u i 1 h e 'r in e H filho do c a sal Heinz,. e E 'h sua eleita, mas porém toda vez que os encontreI 08

,��Jêfäó �ú�:�:prii���Jr���: . Emme�doerfer
..

Sil�ia Blosfeld nl cidade h
'par; tqu; ct �gue ao'�o� dois andavam de braço dado, tive a impressão

.

O"r German'o Rel'neke A sra EmI'II!a IH' , RI'tZ' o eClme� o e tO °ds!tOllan el de que queriam esconder algo, será que era aIpondentes em .todas as eidades
." • ".:' •

,
oassar o ,presen e e 1 a que' ALIANOA ?

'

,#0 Estado de Santa Catarina. reSidente em Massaranduba. mann, esposa do sr. Jose será publicado pela impren. '. '

,
-. ,

.
. A sra Joana espôsa RitzIIiann residente em tó

.

d '
I I A AmnéSIa estava com o pensamento voltadoi!CORREIO ob POVO"não

do sr. "Emílio 'Behling Join9ille
'

s�, e ,em/ar triO on d� se� :,para a PRAIA de onde acabara de �ir, será que •endossa os· conceitos emiti- resl'den'"e em Ilha da Fi� , .,. a]lxaao UIba� ed I)
I

las., J ,conhecestes alguém por lá? ,..

dos em artigos de seus cola-. DIa 15 a g�em sou �r e a gum Im- Manfredo e Suely não trocaram um só olhar.boradõres. gueira. .J t,

O sr. HeI'nz �etllmen.o ac�se-o para os ,Suely alguém bronqueou? "ou 'estavas de: mau(lrgão de maior ,penetração- Dia_ 13 BIosfeld. {ins legaiS. .. humor. hein?:

.no tnterio,r do nordéste
A neostasrC.idF8adues·tl'no Rubl'nI'.

AUREA MOU��ER GRUBBA . Gito você �stava todo sorridente, o que é'

-catarinIJD'se.
"

A sra. Justi�a,: esposa bClal
que há?

do sr. A Iv a r o B e r' o I i, A sra. SiJ\7ia, espôsa
do sr. Sergio Thomsen, E. para terminar havia dois rapazes que

)nesta cidade. riam a mais valer, qual foi o motivo não sei, mas,
O

. creio que foi os aperitivos que ambos tomaram

In�úslria e Comércio ,leopol�o' Joao firubba S. ß. I d,o s��V��re!�th�:�eel�1 �� �aLcIã� ReOqUô Eel'k �e8� n�o f��sfa���o, c�f;:
,

'

bl' G I O
.

á
- I CIdade. \

Ó d' .

"
Assem éla. era rdln ria A sra. The.reza, espôsa Ipara s' 018.

EDITAL DE CONVOCAÇÄO do sr. Waldemar Rau,.

residente em Estr; Nova.Pelo presente ficam os acioni8ta� desta \

,sôciedade, convidados para a assembléia geral A j.ovem Valures, filha

ordinária a realizar·se no dia 31 de Março de 1961, às 9 do sr. Hilário Bona, n/ \

cidade.(nove) boras, em sua séde social à rua Benjamin A sra. Lourdes Pedri,Constam, 328 em Jaragtiá do Sul, a fim de delibe- espDsl do sr. Nestor Pedri.rarem sôbre a seguinte:'
.

ORDEM DO DIA Dia �;

--X-
Domingo fui à festa que estava sendo levada

a efeito no pátio dalgreja Matriz, pela parte da
manhã poucas pessôas por lá estivream ma8 na

parte da tarde havia mais. Andando pelas depen-
ALIVIA AS dências da mesma encontrei o. AdoUo, Bastião,

CÓLICAS Irio, Eno e outros bebericando alguma coisa. O
-

Adolfo dizia que esta era a melhor festa que êl�

y\ \ UTERINAS havia assistido, pois tinha de tudo até a garôta
I Copacabana estava presente (bem' isto já é alguma� �ombate as coisa).

'

� -: rregulanda· • À noite fui até o Salão Boa Esperança aonde
.........__.__.,.-<_ es das fun- como em tôdos os domingos leva-se a efeito soirée •

ções periódi- dançante, Estava o local muito concorrido por
cas 'das senhoras, diversas pessôas de n08sa HIGH-SOCIETY. ,E, como

É calmante e re-
não podia' de ser o Milton S" estava Presente e
como dançou, parece até que o rapaz está mesmo

A sra, Elfrida, espôsa
-

guiador dessas funções. muito apaixonado, contudo êle pQde .ficar descan-
do sr.' Cílio Nicolini, n/ çado porquanto ela já está de volta e como está

"
Acham se à disposição dos senhore8 acionis- cidade. bonita e elegante,

'

,

tas, no escritório da séde social, os documentos O menino Donato Frie- O Bastião disse que vai é casar com
_

uma'
a ,que 8e refere.o art. 99; do decreto-lei nO. 2.627, deI, filho do sr. Bruno garôta, mas ela tem que ser filha de um Juiz de '

de,..26 de setembro de 1940: Friedel, r e s i den t e eoi Paz.
-

. Tres Rios do Norte. - X -

\ 'jaraguá ,do Su�.L 9 ,de fevereiro de,}961. , Vim a saber de que o Clube Atlético Bae�
LeOPOLDO JoÄo ORUSBA - DiretoJ,"-Presidente,: "'",, pendi não vai realizar_neQ,b,um Baile,Carn�v�lesc,o

'{',,;='"==================�I=====;;
�ste ano: Agora perguntQ. aonde' deverão;:, 'ii' QS

:--��-���!!!!!!!!!;!�������'!!!'!!!!����� foliõe8 ,da Society, se esta entidade não viU 'levar
a' efeifo nenHum'?' Irão sem dúvida, algumà'p�râoB
diversos salõ�s que existem ai por fora, re8Ult�titid
d;ai serhpre aquêles cOIl1:�ntá'ri()� ,tanlo P.OT�,' ���

, ; c,onhecidQs, ,}��,S �as pessô�s, q,ue ,os :dti��puIicl.J)
, puse�am' ,êste p'articular� tia l;l�la9-"C(a, J��'J;'J:,:;:,e�t��'�epol8 ,joomeç'ar,em .8 falar" O: ,{Iue dev,aíIí; fazer
l' eralf!llár coai ac qi,re.�or.i�� ,90 : 91:ube�*'í\:p�ij��:ßa�':

p'endl para '�ue� elp o,casl.o��"�c;?-.m�es�,,d8r�:IIl:��..9:s
·

s:eu� "aSSOCIados'\'!" algo 'inat�· tl'9" 'uni '''JÚçnY:J)1iJFUTEBOL. '.

-

�

"
-

:"

\, .,r '.' ·l: .. �Ir"'_,�·�i' 'l.j �.f.:_ X�:-- ..; -�':'-"��.!;8-.�r..<; ....
L-,: 'L"'t��_ ,""i

·

"

:\ � Diá -�:7, '4� felr8'� Ó,S rapaies que '�rÕ:g�m
· aA$KijT,T.BALL" dil'ig!�am-se a vizinha ciqaqe ô�

',. iJ>oinvill�Jpàra preliarem cOIÍl o' Uliião' Blll.lÍlêir3s'
. q[Qa partida dêste esporte tão pouca div.ulg,&do

, �:II! .nosso.. ,m�!o" Dpve:se ldizer de' pass�ge!p';\quà
a. excursap es�eve ótima; mesmo . que êles não \

: �e�ha� gaQho"a, partida',18oubera�. demonstrar' à
t{OIDVlll�, que nós ,tam�em pOS8U1mos esportes

, diferenteEvdQ� F.utepol de' Cam.po. , .

,
, � :Erleei'rando per 'hoje' $1esejo a t0908 uni. bom

: Carnaval' e prOmetendo voltar.na próxima semana

pom, novas e sensacionai� noticias que )Jorventuravenham acontecer. .

! i.·
:. ri ( "" _ :, "",

,

.. ;,
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.

•

������88��lEB_U_fi"H\.lEB��
:

FOTO PIAZERA·'

--

,
'

SABADO . DIA, H.2':1961

, ASSI�,t\.1'URA,:
f\nual • • • • Cr$ 250,00

'Semestral .• , • "-. '" er,S 140,00
l'

.

r • �NÚNÇIPS:' .

.

Mediante contrato e a.

.. ,tab-ela e,m figôr.
.

I·
'

-

ENOBReço:
J

, . Caixa Postal, 19
, 'I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul » S. Catarina

"

O sr. Angelo Pedri.
O sr. Guilherme Scbmidt Jr.

O jovem Airton Ramos,
filho do sr, Julio Zacarias
Ramos, nesta cidade,

" ,1)-·:_ Exame, . discussão e aprovação de:
Ball:lnço 'geral, conta de lucros e perdas, r�feren.
'tes ',ao exercicio de 1960; relatório da diretoria e

parecer do úOßsel1;!o fiscal.·
2) - Eleição dos membros do conselho fiscal

e suplen es pará o exercicio de 1961. '

Dia 17
3) - Diversos assuntos de interêsse social.

AVIS O

"�o

VENfDE-SEDr. famandó. H. �pringmaóß
>_

. ' �

<f i;i�_ ':êIRURGIA�JjÓ'ESTÔMAÓO
'

.

, .. "'-�IAS BIblARES, INTESTINOS;<'.' '.

::
'

CIRURGIA DE $ENHORAS:
�". _',;r;" Diagn6s'tico, ii.ecóê�: do Cancer nas senhoras
::"l'"";;:,, :'f.;� ."

.." :'.� � �.
,;JLe,on'sú)'t'6río�·::. c. A'fI. Mal. Deodo,r.o, 1014,

,

.:) Das.;,9--12 � das 15,.18� hpras. F'pne, 384.

- ,I

,
, _

1 terreno beira rio· -com .5 "rnOrgos todó
plaino e 2 casas de. madeira.

: 2 l�r�s na Praia' Barr�_':Y�l�à; sei:Jd� 1
,'. ·'ao .Iado dp Hotel -Kràus,e. !.""'I.

'. ,',

1 lote' nô centro coin � 15 metrps' de frente.
l' cáiJâ'" (Je Madeira e

'

terreno' 'l:I 25 metros
J'

,

de frente.
" ... , ,',

"1
... ' .... '

\
�.. Co

." , 1 tefreno: '150m 400' morgos de mato e uma
'.V belissima-queda d'agua, :;; ,.,

'

,1 terr�no, ,com 100')norgos próprio para
arroizera,

"

1 terreno com 5 mdrgos - Aceita troca.
� '�l."c'ãSà'" dê màdeirdf>e 10 morgos., .

r' �\' ) rerr�np .b�ira-rioj:No centr9.·'"
,',"" 1 :terrenor c'om 500 ,metros de praia -

.àpr9xima�atnent� 2000 lotes., UJit ótimo negócio
'.' ,�p�ra �'�tiê�,�,�'c�PI(.al.�"'Afeifa a}lt01.i).�; pequena
') prop,nedade em· conta:) ">/".' ,:_"':" ' ... I"", ��.....'->�" r

_, �.. ';, :,
.

"��, ,'.: ..,Iof' ,j�', , ':;'I.:�
,

�t.��:,: � .; .. ,'� �:':, A 7'� 'O.:�. y'� ,I /;i�., .

.��,,,; j 1 E'ngenho' (Ie ârroz completàmente mon-

tado, inclusive com õ casas de moradia .

, 1 salCl com vitrines própria para Comércio.

(' � (; ;-:.�:' G Ó,� �.J? Ái: S'E
"

:.,.,.

1 �a;ä d� morädi�' éom terreno de pre
. ,.fer�n,cia' de Lmqr�p: ou plais .. �efló"c.ip ,fI.Yista.! '. � .:i.'�.... .J.'1 � t.éj\i, � ..'�1.�·I�J,.!.-� 4��"�4�� t '

. Melhores informações com o sr. Vilar'
Zimmermann - Jaragua do Sul -:- Compra e ,

Venda de, Imóveis. I

<1 ': ..�a!i,rjC'a.'aã->'e _ en,garrafad� por,
. Manoel F" da Costa S, A.. � ComércIo e IDdús�ria

l' ltapocllzinhp • �'�,.Jarag�á, do Sul I-S. ç. ,

r. (,': .

>s' 'i -:. � .#. '/<,í .,"(. .
,

': I.':Â Velhíssinla' ág,�'aräente marca OOSTA: I

"é éócdntrâvel 'uQa 'àegúintes estabelecimentQs
'�q �a�� c,i��d�':, 'B,��' qiitat'ln'ense, "Bat' p,onj�" ��,r
l.. 'RodovtárIO, Ome -B,ar .,e C. A. Baependl. .

" "-,' "I' " I "" ,'o ': I I ", ,\.

'r., ,�,: ,:yélptB�ima. !�g'Q��pepte marca. ,gOSTA -

rI' SÍmb,olp JJe ,qq8jl�dade �,�r�dIQ!lQ,. :',' ,'"
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DeF�O�Te Á PReFBITURA - JARA'9UÁ DO .. SUL�'

� \ ','

.' Fotografias em Geral - Fotocopias de Documentos -

! Fílmes��1y\a,tçrial Fot�,� Apluelhos e Acessórios •

�.A:_.p.àtéib�' 'c!iteíidéia'äomicil1ô'� e' tambeDl'
,

.

em lo'!!alidades vizinhas

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Pauperismo, no Ensino C�ube Aqua 'V.erde x Excursão .

,

'\
I ASSEMBLlelA GERAL ORDINARIA Cultural ao SulRIO, Nossapress, de. Mário i. Bruno, CONVOCAÇÃO ' RIO (Ar g us- Press) _ cursionlstas seguirão páraespec�8} para "Correio do Povo" , I)

Pondo em prática seu fa Pôrto Alegre, através de.Não, é msis P?�sível, no' m�ndo" mod�rn�, supor' São Co?vidados tod?� éls,sociados d se reu�ir moso' lerria "Conheça Pri· Iolnvílle, Blumeneu. Floria.que uma grande naçao se qrgamze, e mers atnda do em
_ Ass�mblela . Gerel �ldlßarla, na. sua séd.e �o meíro o Brasil", o Touring nöpelís, Cresctúrna.Tôrree,.que isso, subslsra, sem ler por, bàse é! educação pú- Sala� ßôe, �sperança, suo.a Rua Presldente Ep.'taclO Club levará a efeüb, no etc, Na capitel eul-rtogranblice, d és d o b r a d a no aspecto de dtscipllne cívica, �esso� no die 12. de !everelro de 1961 para delibere- fim' do corrente' mês sua, dense, além de v á rí 08mental e' espiritual. Cede parcela que se �rnpreguf rerp sobre o seguínte :

X Excursão Cultural ao passeios, farão uma excursãonesse' objetivo é uma Pedra grenüíce a mets rios ORDEM DO DIA Sul? que abrange os Eslados fluvial em 'I'ferry.boat" pelo,'" ii � i ce.r c e s QO grande edifício sociel que lestamos 10, Prestação de contas de São Paulo" P a r a n á, río Guetbe e serão home-construindo, do grende lar que estamos compondo, 20. Eleição da Nova Diretoria ôre. Catarina e R. Grande. nageados pela S e c ç ã oO analfabeto" constitui um préluízo social e tomar
30 Outros assuntos de interesse Social Partindo, do ,Rio no die Gaúche do Tonring Clubesse elemento sem forma, qae se guia por insrintos

h' d d 22 em conforrévets ônibus, com um aurênnco churres-S' ern d' tscipltne, mes éI quem' Deus deu o rnats belo, Obs. Não even o numera suficiente' e asso- "

h d d
.

� iJ...

etades a mesma sere íelte 1 hora élPÓS com qualquer os vleiantes chegarão no co, acompan éI o emu·o meíor, o maís fecundo instrumento de progresso,
número de .socios.' mesmo dia e São DélUlo sicas e densas folclóricasque é a 'inlel'igenciél, capaz de prodigios que se diriam

onde pernoírerão. No die do Rio Grande. A seguir,". utrrepessar os rnels esperaculeres milagres, é recuperar' Iaragué do Sul, 24, de janeiro de 1 sei. 23, seguirão, sempre por visitarão a região vinha-- a maior' fôrç'à extsrenre à Ieee da terre, incorporé-Ia
ARM ANDO NAGEL, Presidente vla terrestre, pera Curltlba, relre do Estado, tomandona sociedade, tomé-Ia elemento de progresso e pros passando por' ôoroceba, parte, em Caxias do Sul,peridade. Outros animais possuirão, como o homem, Capão Bonito e A p i a í em um almoço regado com'iguais tnstlnros, relvez mesmo, apresentem indícios

, Depois, de visitarem os vinhos gaúchos e de cujode ínreltgêncta,' como .seré o CélSO de 'formigas e ebe- :1::::::::::::::::::::::::::::::::':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::=.-;::::::=::::::::::�\ pontos turísticos mets telhas, cuja .organtzação social, pera quem a examinou,
....
1!

•..

1

lI)) l!n1"'l 1l1lllo ..11 tri) G' ai � 'r � tfl\ :i::.i.: I pmaorsaOnSaednélseb,', eela dCea iPazietraol
cardápio Jaz parte ,o Iernoconstitui fáto de espantosa' elgntflcação. Mas, o do- r M \UI � � U11 \ijI

T so "galeto de primo cenro".mínio do homem sõbre outros animais' e sôbre a !:,I: o

!l célebre passelo ferr vlérío O regresso ao Rio, seránatureza, decorre da admirável contextura inlelectual,
!i li Paranaguá-Curiliba os ex. igualmente, feito em ônibus.que é o dom supremo que Deus lhe outorgou. E O li Cirurgião - Deutista !i _'

_

uso conscleure da inteligência, é o último objetivo 11 OLíNIOA PRÓTESE OIRURGIA jj, _--_. _
da técnica, a esperança d.a civilização. p iiII H "Correio do Povo"Todavia em nosso país o problema da educação I:',! An. Marechal Deodoro, 587 _ JARAOUÁ 0.0 SUL II "

1da juventude reveste aspectos que, de modo geral, I:
Y "n

•. f um Jorna a'não 'ocorrem nos pov:os que atingiram cerra fase de ii Defronte a Igreja Matriz li .,..serviço do povoprosp�riaade. �ôment'e nos últimos 30 anos é que ,se \�:::::::::::::=:::::::::=:::::::::::::".:::-'...;::::::::::::::::::�;:::;::::::::::::.,::::::::::::::::::::::.-.:::::d.j ...:foi o comércio patrício desenteando de preconceitos
coloniais que. impediélm seu desenvolvimento pleno.
Se, realmente, escolas de comércio existem no Brasil
desde a iniciativéI do eminente Visconde de Mauá,
que fundou no Brasil o p,rimeiro curso dessa especializaçãb, essas escolas não eram' estimadas na conta
de imporlância que vinQam lendo outras partes, do
inundo. Mas, chegou, o momento em que o Brasil
leve de precipitar-se nél concorrência inlernacional;
aos dois únicos produtos easenciais de exportação
valiosa, o, café e o açucar, foram acrescentélndo-se

\ num�rosos outros, Por sua vez, nossas importélções
dumentqram; as necessidades do povo exigiram mais
conforto, materiais mélnufaturéldos, matériélS primas.
As frola� encheram nossos porlos. Os nélvios come
çélram a atravessélr o oceano com os porões abarro
lados.' Isto log\), pedi� competênciél élOS comerciantes,

I e esta, por mélis. hábil que sejd o manejador de
negócios, só. éI 'escola dá.

.
Não basta, entretanto, diant� da experiência qu�,

fomos 'col.hendo, Qar ao aluno a escola, e I e me n to
complexo, difícil e sobremodo caro, como se sabe.
Marginblmenle, outra questão surge na, escola, Que
remos referfr·nos élO aproveilélmento escolar. Beste
depende' do professor; depende do livro, do' material

'e das instalações. Mas, não basta, porque, no fundo
dele, desculpe éI nossa franqueza, com a experIência
reunrdél, no fundo dele se agHa e clama o .terrível,
essenciéll problema do Brasil, o problema do paupe-

.
dsmo, problemél dél fome.,

Is:o il]teressa a todos nós, cidadãos de um país
: que precisa abrir ,os, olhos e ver cláro em derredor

'de SI, parél atender aos seus interesses, para séllva
gUélrda� seus' destinos.

.

Em 1925, famoso edu,cador, engenheiro de Pfo,fi�são, f�ndou ':Jo Estado do Rio, nél cidade de Nite- '

rói, uma escola lécnico profissional que Irazia Q nome
t indicado,qo então presidente da República Sr. Washi'nglon hOl caaoa deLuís. Mélis d� mi! crianças foram ali matriculadas, fmqueza, pali-

porquanto havia inslalações bôas, maquinismos em f de.!5,\magreu •

'quantidade, e corpo d,ocente selecionado. fu:: !lua r6'"POStél em lnovimenro a escola, r e c r u 10U seus mula enlrtlUtalunos néls 'c1asses prolfetáriôs, ràpidilÍnent,e foi verifi- Vanada'o de'cado que o 'aproveitamento escolar não correspondia ..sdio. Ucitina, Glicerofollráto..
(jO esfôrço dispendido. O médico' do éstabeleciménto PepSina,. D� d� Cola, et.c•. defoi .chélm,ado ,d' uma conferê'nciél com o di.relor e pro· I I ação pronta e eficu n08 caaoe
f�ssbres, fícando encarregado de, vasto e minudos,o de fraqueza e DeIlraatenias. Vana.
inquérito social, que ,apurasse éI causa v�rdéldeirél do . 4iöl 6 iDdicädo para. homens. mo-retardamento dos alunos nos estudós. O inquérito foi ,Iherea e orisl;Iça&. send!) sua f6r-. realizpdó. e 'pelos resultados qbJidos, ficou �,sclélrecido' mula ·lioaciada pela.. Saide 'Pu-

, q�e os álunos não progre'diam em séu estudoS: porque Wc&.
OS contemplados poderão, no último dia 'Úli:est'çsvam sub-alImentados. Era preciso, portanto, anles

de dar o fivro, dar alimenro, a comidél, o substancial ,'1 do mês correspondente ao sorteio, receber éI 'respec"pão de cattél diã"; aludfdo na oração sacel1dOlal de ::......iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiilEiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii tiva imporlância, na Tesourélria 'do Hosptitéll, medi-lesus Cristo. O góvernéldor do Estéld,o, sr. Felictano ,
,

ante cl apresentação da, apólice a ,ser resgatada.Sodré,'éi' quém foi levado o problema, resolveu en- pobre, viVendo em meio de'riquezas potenciais iJimi- Jaraguá do Sul, 8 de ,fevereiro 'de 1961frentá-Io, e, peja primeira vêz no Brasil,' uma escola tadas_ Como ,aproveÍlélr,essas ri'quezas. Somente comsOD regimeAle eXlernato,' passou a àélr éI'limenlO aos' a técnica aperfeiçoada, com Cl mão do homem guiéldél. 'alunos. No fim de curto perípdo o "nível inlelectual pela' instrução sólidél e sériél. Eslamos num círculo�subiu, e coiltinuou éI subir pelos tempos éldiante em vicioso; pdra dar instt:_ução precisamos .de orçamenlos . .' .,' ---,--domparação com as demais .escolas.' Haviam desco· enormes; orçt!!menlos enormes r e c I a m a m riq.uezas ",,,::::::=:::::::h�::::::::::::::::::�:::::::::=::::::::;::::::::;:::::::::;:::::::::::::::::=l"':::::::.'".berto CI 'Ürigem grav.íssim,a �a exiSlência ,de r'epelenres, grélndes e, estáveis: O �rasil, precisa J,un!élr tedo� os ii .' ,�,' \ iique enclíem a� �,scolas fpubltcéls ,do Brasil, com gf,élves seus ,esforços, dedIcar toda sua élten�ao ,chamar todéls ii iidanos para ö ensino, 'e para os ob jet i vos que a&' as' inteli�ênciéls, congregar tôdas élS, vontéldes, no ii .

'VITORI liautori,dades públicas, perseguem, quais os �e fazer, séniido de resolver �ob um planp determiniildo, e�sa H ,Cl I MAX . A !lcom que o maíor número p9ssível de crianças aprenda' questão do ensino público, em tôdas as suas f�ces, ii ��� ij.no/menor espa'ço de tempo às dHerente:5 matérias dos Délrél que não continuemos a perder teml?O, pa'ra que iI 9,5 pés _ policolorido -1960 Hcursos. Reter turmas nos bancos escolares é :Jerper possamos explo�ar nossas riquezéls, or�anizar possa ii' ' I
, i�elemento-' útil de tnéll)alho, é gasla,r dinheiro s�!n van- vida' social, formar enfim, 'élí grélnde nação, que pode'- ii' gtagens. Em suma, nãõ é resolver" é, 'élO c on t'rá r'i o, remos ser, e seremos, se soubermos crêr e agir., 'II'

.

lO,TH,AR SONNEN HOHL ,.

irmanter sem solução o 'pro, !:j,lema d'a educação inteli-, Por isso que estamos r�anquilos ijianie de. Iodos, I:l:
.

A" Ma�lhàl Deadoro da Foastea,84 18
t.!.JAIA&UÁ DO SUL fst. d, SII. Catarllosiva dó povo. ' e sobretudo diqnte da m o c i d a d e dO Brasil, nossa ir
II'f,

B 'esse importante Clssunlo, mostra à m� um dos cODscienda nos .diz que bem merecemos do povo
_

e II I
, liaspectos mais sérios da siluação sO,cial do 6rasil, da pátr,ia, por .,tUdo que Ih,es' damos, ainda que nao !I.. .

,

,,'
,,' .,.. '!LfIue é o pauperismo. So.mos um. pov'o",mai� do que seja tudo quanlo ela espera 'de nós.

.
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I' IDlr. Mlllllfm� Jaarret� �e .Á\leve�o I
I II aBVGGalHt II ·1
I Com escl'itó�io nésta Ci!:de li A'I'. Marechal Deodoro �I' um:��� :�DS 1m da Fonseca nO. 122, para melhot' servir seus clientes;; \

II mantêm estreito' intercâmbio judiciário com os Escritórios I Proporcionam bem-estar geraliii de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA JJUZ, 1- taciti�am a di�esBo, desco.II gestloM_m Q ügado, r�la.
.

I com séde em cloinvillé e São Francisco do Sül; está em zam as funções do �.:
m condições de, também, aceitar causas para aquelas Co- I'

, .

I maccas. sem maiores anus para seus constituinte's.
mll�"''''''''''''iIIrIII.a!=!i!l!!5!:=-;!=:=-..��! j:-�-:=i!!Ei!!!!ii!!"Ji!ElUE!!l: �i-=;!II!!!.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�

I SOciedade Hospita 1 e

M.aternid�d'e\ "São José"

\

o Oonselho Administrativo désta soci�dade�
leva ao conhecimento público, que em reunião
realiz�da na noite de 7 do fluênte mês, promovêu
o segundo sorteio de doze II pólices do empréstimo
popular, a serem resgatadas no corrênte ano, e
cujo resultado foi o seguinte: .

'VlNAOIOl
'janeird -I Apólice nO.
Fevereiro - '«

Março «

Abril «

Mai'O «

Junho «

Julho c

Agosto «

Setembro - «

Outubro «

Novembro - « ,

Dez�mbro � «

- Virgílio Picoili
7 - Domingos Chio'dini

51 - Schulz & Cia. LIda.
37 - Ma' catto S,A. - Ind. Com:
59' , Dr. Waldemiro Mazureehen
â9 -' Mar:catto

.

'.A. - Ind Com.
« 117 • Ono Hindelmeyer '

. ,

« 122 - Elfr Sohn Bendack '

« 101 - Com. Ind. Breithaupt S.A,.
« 18 -' Textil eyrus S.A. , .

75 - BIosfeld & Cia� LIda,
48. - CODréldo Erdmann

«

«

«

«

«

o CONSBLHO ADMINtSTRATIVO
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.Deuísche Beilage. des·I·Correj2 ·do Povo"

Empresa Sul-Brasileira
de Eletricidade S. A.

Distribuidores em: Jaraguá do Sul, S. Bento do Sul,
Rio Kegrinho, Mafra, Rio Negro, Lapa, Tijucas e Camboriú.

Oferecem por preços de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUEOEDORES D'E ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E
FORÇA e demais aparelhos e materiais para

Dr. ReiDoIdo Murapa Instalações Elétricas.

'II A.DVOGADO fi i
Rua Preso EPitt�i�A����' �b2 SUL

Escritório ao lado da Prefeitura 1 ;;:===-=-=-=-============,===���:�=;;I
JARAGUÁ DO SUL

. � �lillffiln�21�C Agrkdb�at
/!.:.::::::::::::;=:::::::::::::.=:::===:::::::::::::::===::::::=.<::==::::::=�
ii· Jl))lo IEIHClHI lKAlUfMLANN ii
II I'

H • .MÉDI�O (;IRURGIA.O ii
8 II o, I k II

11 Formado pelas Faculàadés de "Medicina das Univer- H
ß Une anz 8De e II sidades de Colônia (Alemanha) � Pôrto Alegre ;1

II iiC AMP I NAS _ Der !I CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B II
hí "CI b d C I !,II' CLIN1CA OERAL .1.1,'íesíge u e e u tura

II i.i,Artislica" harre fuer den
i.l, Longa prätlea em Hospitais EoropeuN II"

No entanto, o caruncho e a traça do milho, ata- .

Abend des 81. Dezember cam esse cereal nós paiós e armazens, destruindo
einen Silvesterball ange li Comultório.e residência: !! milhares de arrobas de milho anualmente. Para com------------

i' II b I

Inlerl'ml.sll�scher fiesunrl
kuedígt und fuer densel-j l] Tel, 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 40f> II

ater �ssas pragas, muitos agricu rores tem usado o

U ben ein orchester aus São 11 li DDT. e o BHC., fazendo pulverizações nos paiós e
Paulo zum Preis von i! CONSULTAS: H armazens. Esses dois Insetterdas (venenos), reefrnenre

. fi.el'ISml·nl'ster Cr$ 160.000,00 verõflichtel ,i! <, Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas ii combatem aquelas pragas, destruindo-as. No entanto,
aus unerklaerlichen Grúen- li Pela tarde: das 14 1/2 ás l/ li.; horas

ii há o ínconveníeme de deixarem um gôsro desagradável
den erschien das genannte ii . II no milho, gôsro êste que se nora mesmo depois do
Orchester jedoch nicht und II Atende chamados tambem à Noite _ ii pão fabricado. Muitos dos nossos agriculrores tem
hat auch bis dato deo l\.... -_._. ... . . . :..__._.JJ vindo ao nosso Escritório pena. reclamarem sôbre isto.
Veransteltern, weder eine

-.;:- --.-.-:--.----.------.------.-..-----.------.--.--=- Dizem êles que agora já não podem comer PÃO DE
diesbezueglihe Erklärung •• II!!I MILHO, devido ao gôsro- ruim que o BHC e o DDT
noch eine Entschuldigung

I
I

I
deixam no milho. quando utilizados. Êles tem, razão.

kukornmen lassen. Da die '\ Mas pare combater o caruncho e a traça que atacam
Vereinsrnilglieder und Ga-

. NA FALTA· DE 0Gs grãos de milho armazenados, você deve Usar o
este sich zur festgesetzten eserol MM. Durante vários mêses a ação do Gesarol
Stunde im' Vereinsheim "PPETITE MM, se fé!.z sentir sôbre todos os insetos nocivos queeinfandenlanzte man ebell nãd só atacam o milho, como também trigo, cevada.
zum Kldng eines Platten. ,lentilha, arroz, centeio, aveia, ervilha, etc_. Basta uma

____. -,-__ spielers. ou duas aplicações para conservar em perfeito -estado
os grãos armazenados até a próxima safra. O Gesà
rol MM não prejudica o homem e aos animais desde
que· empregado em dozes certas. Êle é encónlrado
sôbre a forma de pó, fácil de' espalhar. As sementes
que são protegidas pelo Gesarol não' perdem o· seu
poder germinativo, Apenas um quilo de Gesarol Mõõ
é suficiente para proteger mil q,uilos de milh'ô--ou 20
sacos de grãos. Um outro produto com as mesmas'
qualidades do Gesarol, é o IMUNOSAN. Emprega-se
o Gesarol e Imunosan com polvilhadeiras (semelhantes
ás bombds de Flirr) faZendo-se polVilhamento sôbre
os cereais ao serem r�colhidos aos paiós ou armazens
e ·tendo-se o cui<:Jado de polvilhar o ass o a I h o, as
paredes e os cantos ·antes de se colocar os grãos.Qu'arido o milho é guardado· em espigas, deve-se ter
o cuidado de/fazer o polvilhamento por oamadas afim
de 'que todo, o cereal receba o pó uniforrilemenie .

, .

Usando �se um ou outro desses dois inseticidas,
você está protegeJ;ldo o �seu .rab.alho, evitando que
fô'da a sua �olheila �eja d,anifi.cada po.r aquelas pragas,
e ao mesmo tempo estä eVitando qu� o milho que
você empregará no fabriço do pão, adquira aquele
gôsto �aract�rístico_e des�gradável, que o DDT e BHÇ,
transmlte.1r. aos graos, �e você 'qesejar outras infor
mações sôb,re. com� armazenar os produto� de sua
lavour<:!, procure o Escritório Lo-cal da ACARESC
Avenida Gel\Ílio Vargas - nO. 668 - JaragUá do Sul:
Ali você .erá ·tôdas as informações de que necessiter.

-

Teremos m'uito prazer em atendê.lo. <
.

I· "'- .

.

't '

. AUARESC
SERVIÇO DE,. EXTENSÃO RURl\L
B&CRITÓRIO LOCAL OB JARAOUÁ DO SUL

I i nischen Wi rts c ha ftsbe- 111IiIEi!1�liiEiii!!iI!i!ii!!l�III!i!iE!l!Ei!!!;iEiii!!!lE!l!EliI!l!!lIEEiilEi!l!il!IIE!��ziehurigen eroerterr, darun- m.. D R. J A R N S O E LT E R

I'"
ler· die Foerderung

:

von Iii v

Auslands tnvestuíonen, III I CIRURGlflO DENTISTfl I
wobei man uebereinkam, UIdemnaechsr ßessprehhun- O Obturações sem dôr
gen ueber

'

den Abschluss Ui I

eines Investitions schutz- III Moderníssimo "A1rotor" eliminá qualquer trepl- Eii

Abkommens aufzunehmen. Iii dação e qualquer sensação de dôr. m
, m m

B�en gi��:re���:r��c�� 1.1:.1' OLíNIOA -

OIRRAUIROGSIAX
_ PRÓTESE '

I.der argenunisehe Delega- II
IIItion mit Bankkreisen in m -
!l:

Frankfurt voraus. ,., Consultório ': Av. Getulio Vargas, ·198 �I
----·-----,--1 {Anexo ao Depósito da Antarctica) �I

2um vierten· Mal 1IJ,!55i!iI!!iiii!!H5iiiili!'iil!!!!Jl=iiSE;l�!ilÉli!!i!jl=m;:�Il!;m!!llillIi=Ii=!ií
!

. "(Df, ·lRHnSPORllHRlff

'i

Heringskoenig"

RIO _ Mehrere unserer

Eisenbahnen werden dem
neechst Aenderungên der
Tarife fuer den rrenspon
verschiedener Waren vor

nehmen. Noch erfuhr man

nicht· naeheres darueber,
doch es steht fest. dass
die Ainnahmen der ßehner
dadurch eine we�entliche
Er h o e hu ng erfahren
werden.

nocü
.

keine SlellununBü
'me Soon;ens Dr. Francisco Antonio Piccione

BRF�lEN· _ Zum vier- M:::JEDICO

MADRID _ Zum etsten ten Mal westdeutscher Cirurgia Geral de adultos e críanças Olí-

Mal haben dle
: franzoesi- \'Heringskoenig", w u r d e nica Geral - Partos _' Operações _

chen Fluechtlinge in Madrid der M Jahre alte Kapitaen Moléstias de Senhoras e Homens.
I

eine eindeutige' politische Heinrich Nagel aus Bre- Especialisaa em doenças de crianças
Erklaerung abgegeben und men, der waehrend der Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
damit das ihnen gewaehr diesjaehrigen Fangsaison (Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

te Gastrecht verletzt. [)ie mit seinem Logger "Pade JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

Spanische- Regierung hat, bor�" 10.28� Bordfaess�r II ,.e UH upA -

SA.Nr� CArAlRBLNA

in dessen noch keine zu Je 100 Kilogramm frl

Stellung nahme zu dem scher Heri�ge in �en Hafen
Vorfall veroeffeatlichl. Im- brachte. Die Regierung der

rnerhin kann der Vorfall Hafenstadt Bremen ueber
zu

_ díplornatlschen Ver- r�i�?re. dem �'Heringskoe
wicklungen. füh��n, w.le OI� �lDe sllb�rne Ket�e
es eine Zeitung 10 Madrid mit �mer • Herl�gsp�.astlk
mit vorsichtigen Worten und einen Koenlgsetänder
andeutete. fuer sein Schiff. Mit der

I Verleihung der "Koenige.,----

Insignien" f a e II tauch

T I' H" N"t
I Nagels 25·jaehriges Be

une, 10- I erul rutsiublleeum als �api,ae�
zusammen. Semer Ftscherel-

RIO _ Fuenf auslaen- Gesellschaft in Bremen

disehe Firmen einschlies- gehoerr Nagel ietzt seír 3f>

slich eine deutsche. sind Jahren an.
,

daran interessiert, der Bau
des Tunnels Rio-Niteroi
zu uebernehmen. Vertreter
dieser· Firmen befinden
sich bereits in unserrn

Lande,' um mit der Regie
rung in diese Hinsicht in

Verbindung zu treten.

BRASÍLIA - Zum in,
terimlstlschen 'Nachfolger
Dr. Pedro Paulo' Penidos
erriá'nnte der Bundesprae
sident den Iuenzmlnister
Armando Falcão dem
somit bis zur Ernennung
eines Effektiv Ministers die
Leitung bei der Ministerien

(pes�ndheit und Iusrlz)
obliegt.

10 0,0 III O

.,

Argentin!sche Regie�
rungsdélegation in Bonn

,(Siehelt1eldung-07010) s. PAULO --.B�i den
Feiern zum

-

Jahresende in
der COAP teilte Oberst
Paulo Trajano dá Silva.
seinen Beamten mir, dass
er beabsichtige! im �aelde
die teitung der COAP .zu

v�rlassen, Als Nachfólger
soll Lourival Portal, da
Silva vorgesehen s�in.

'

Oberst da Silva
verlaessldie COAp·

Msgresa
Cançaço
PeUidél

fraqueza
Ê. iDd-wpeoaa."

o UlõO do

BONN, 18 ,_.' Am 12.
Januar fanden· in Bonn
Besprechungen zwischen
einer argentinischen Ilegie
rqngsdelegation .

unter ,Lei.
tung des Vizepraesidenten
der argentinischen Zentral·
bank, 'Dr. Gonzales' dei
Solar, und einer deutschen
Regierungsdelegation statt.

Nach Mitteilung des ·Bun-
LUSTIGE EC'KEdeswirrschafl ministeriums, ' \J

diénte� sie der Vorberei
.ung einer Sitzung des,

.

"Adolar", fragre Lolira
Pariser Clubs, der am 19. nach 'vollzogener Hochze�t IF.""'�========�=====��===JI
und 20. Januar in Paris ihren eben angetrauten
uebe.r die Durchfuehrung Mann, "verdienst du eigen
der Ko.nsolidierungsver- tlich· so viel, dass· du

einbarungen zwischen Ar- eine Frau ernaehrenkannsl?
d· R'h - '<'N a tu erHch, Schatzi",gentinien un
I elD�r el e�u· Strahlte Adolar grosspurigropaeischer Laender ,bera- und gluecklich, "und wenns

ten wird: Es wurqe Ueb�,r- sein muesst�, könnte ich ,be,: '

einstimmung uéber saem- quemzweiFrauenern.aehren!
.

h F
.

I f
- "Ach, das passt Ja gross-th.c e ragen erzle r, erner

artig"· jubelte dá Loma "dann
wurden eine Reihe andere kann �lso mema Mutti' unbe
Fragen d.er deutschargen· sorgt zu unll ziehen!"

. , ,

. DE ORH··
I

"Apotheke ,,"Schulz"
JA:RAGUA DO §UL .

i

-

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
Das Symbol <:Jer Rechtschaffenhei;, des

;/ Vertrauens, und der Dienstbarkeit, die §ie,
am b�sten zu den geringaten Prei�en bedi'ent.

INSTRUMENTOS DE' MUSlCA

..

EM GERAL" especialmente
Gaitas e Acord�ões
completo sortim.ento com 4 - 8
- 12 - 24 - 48 - 80 e 120 baixos

.
nacionais e estrangeiros

P i a n o s: - Harmonios
Instrumentos pl Orquestras

Bandas e Jazz-Bands: -

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pistons - Trombones - Saxo
fones - B a i x o s e Baterias /

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

pronta entrega na

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

Fone: 264

Meu prezado amigo agricultor:
Tenho pera você hoje, uma R�ra muito im

portante sôbre ARMAZENAMENTQ'DO MILHO. Em
nosso município, já teve início, é! cblheíta desse im
portantíssimo cereal. Usado em grande quantidade,
não só na alimentação dos animais (porcos, gado,
aves, etc.), o milho, é hoje também empregado na

alimentação d� homem, princípalmeute no preparo
do pão.

\_
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_____D.!·/'I� -

..,

Associação Rural ,de J,Qragu/á do. Sul'Malharia', .Irveítex ,S.1�I •• "

ASSEM�.LEL� G,ERAL ORDINÁR1A
" ..

'

BALA'NQO GERAL encerrado. em :
São convidados os senhores acionistas desta31 de Dezembro dê 1960 ..sociedade anônima para se: reunirem' em assem-

,

A T I'V' O:' ,.1 bleía geral ordinária, na séde social á Rua 28 de
Imóveis

,"

\. .' j 1.166.267,40 'agõsto, nesta cidade, DO día qu.atró (4) �e março
Móveis &'Lltenstltos 85.445,00 do coerente ano, ás, 15 horas, afim de dellberarem,.'Bêl'O'COS

"

108.272,10 söbre a seguínte ORDEM DO DIA:
Contas Correntes 74.160;00 I. 1. - Discussão' e 'aprovaçêo do relatório da
Almoxarifado . . 2'.558,00 diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdas
Capitalização 12.750,00 e parecer do conselho Iíscal, tudo rsferente ao
Plantações' 31.500,00 exercício financeiro encerrado- em 31 de dezembroAnimais 151.000,00 de 1960.
Financiamento ôéde 526372,00. 2. _ Eleição dos membros efetivos e suplentesFinanciamento Retorcida 40.800,00 do conselho fiscal para o exercício de 1961. .

Acôrdo Florestal 23:690,00 NOTA: Acham-se- á. disposição' dos senhoresCmxa� 25.406,60 acionistas, séde social sita á Rua 28 de Agôsto,1.?48.22t,tO nesta" cidade, os documentos a que se refere o

artigo 99, do decreto-Ieí N. 2.627, de 26 de serem-

2245221 10
bro de 1940. . .

.

3�OOO:00 Guaramírím, 21 de Janeiro de 1\961.
2.248.221,10 ODILON VILELA VEIGA Diretor-Gerente

ALTAMIRO VILELA VEIGA Diretor Técnico
\

,

Demonstração da conta de Receita e Despêsa,
"

encerrada em 31 de Dezembro de 1960 -----------------

PASSIVO:
Varteçêo Patrimonial
Contas a Pagar

REUEITA
juros e Descontos
Anuidades.
jóias'

.

Auxilios
Subvenções
Festival Dia do Colono
P)antações
Animais
Financiamento, Retorcida
Acôrdo Florestal
Financiamento ôéde

•

22.039,80 I MUD A S'28.000,00
1.420,00

11 QOO,OO
360.000,OU t:
23.470,00 Frutifel'as e31.5QO,00

146.000,00 Ornamentais
209,00

17.õ98,OO
606.731,50

t .247.768,30

/

DESPESA
Despesas Gerais
Pôsto Agro Pecuário
Variação Patrimonial

225.072,00
312590,00
710.106,3(\

1.247.768,30
.

Iereguä do Sul, 31 de Dezembro de 1960.
. ALBANO KANZLER - Presidente
EUGÊNio VITOR SCHMÖCKBL . Secretário
LOURENÇo' GRBSSINGER - Tesoureiro

. ÓSWALI)O BORGBS - Cont.· Tee .. CRCSC
0316 DEC; - 26.387

, -

PARECER DA COMISSÃO FISCAL

/

J

cotiteM',

Larenlet ras, �e
cegueiros, Ka
kiselros, Maci
eiras, Iaborice
beiras, etc. Ro
seiras, Dahlias,
Camélias, ce-.
niferas, Palmei
ras, erc., etc.

::>eçam Caiélo
go Ilustrado

Leopoldo Seidel

Corupé

«Seu', ·Taiãoí. Vale'
I:"

.UID Milhão»,
'

I

HOJE, AMANHÃ E SEMPRE

Três mil cruz.eieos (Cr$ 3.000,00),
.

em notas
fiscais, permitirão que V. S. participe do plano,
patroeitiado pelo �ovêrno d� Estado... quando
serão sorteados mais os segumtes pretmos em

dinheiros e pagos imediatamente:
1 prêmio de Cr$ 1.000,000,00
1 « . « « 200.000,00
2 prêmios« « 100.000,00 I

\ f , '2 « (<< : q; 50.000,00
5 « « q; 20.000,00

20 « « « 5.000,00
5'0 « « q; 2.000,00

100 « « « 1.0ßO,OO
.

(
.

. Exjja de seu fornecedor a sua nota fiscal
e habilite-se ao Concurso que pode torná-lo
um milionário, além de otereoer-lhaa oportu
nidade de cooperar com o Poder Público para
o .engraudeoimento do Estado e do povo de
Santa Catarina.

"

MILHOES
tF:::;::::::::·�=::o::::-....::::::==--===;..;.:;::::==::::;:===:::=�
ii I. a ••e l/a ..• e _ " li ••. IIH

tiII - JARAGuÁ DO SUL liII

rii
I! ,=li Medicamentos e· Perfumarías !Iii Simbolo de Honestidade iiii "ii Confiança e Presteza 11

II II,ii A que melhor lhe atende I!ii e pelos menores preços iiu n
�:::::::::====-==========_.�==.::fI

� .

OE PESSOAS TtM USADO CO.
BOM RESULTADO O PaPULAm

DEPURATIVO

ELIXIR 914
• SIRUS Af&&A roH o DtlSAIIS.
o Fipdo, " 5uQO. o Coraçlo..

:::;r:: :::I;;:::�. :..:::. {f:=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::=::::::===�l
....0. Ceiuelta. Queda doo Cabe- !i. Madeiras, àssoalhos, forros II.. ����:,�a:=ico II paulistas, taboados, e· il
..... ° popular dO�U'.&lWO fi madeíra em geral ·H

:: I!EL IX I R 914 II Veóde.se no Depósito Säo José ltda. ·11lDoIenatvo rp......... Acrada- ii II... CGma llear. Aprovado CO-::
Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich ::

:,�:::I:;���,::",;�t�:-m�� II JARAGUA DO SUL Santa Catarina I!.1
.

z-•• or'.e•• pelo o�
N s_

P·IJl:::�:::�·�::::am�:e��:s:::����:��:r encom��da J
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