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,PrJssBo 'pa�, Jonto
Quadros ,ir 8 onu
BRASlLIA - Circulos jams

tas estão insistindo na neees
sidade do compaeecímemo
do presidente da República a

'Orgão de rnalor no interior catarinense, sessão de abertura dos traba-

--;-----:--""'"'-"----__--, .....,...,..-_.-- ....:.'....:' ....:.__....;_I
lhos da ONU, a 3' de abril
próximo. ,

Diz-se que Q sr. Janio Qua
dros estA dísposto a ir as

Naçõ�$ Unidas, desde que, na

I============;=:;===========*'=============-;:__=--=-=-==;::=�===================1 eportunídade.. 'Dão haja, no
país, assuntos relevantes pen-
dentes de 8Qluçio.

Fundação:'
Artur Müller

Direror:
BUGÊNIO VITOR SCHMÖCK'BL

Impresso fia:
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" . ,

,0 q:ue é uma Sociedade Nova Mêsa do
" \

\Anônima' J ,'/, LEGIS,L,ATIV'O IAR,AGUAENSE
- 'I· � ,

RIO, Nossapre�s, de M'no A. Bruno, I' , I

e8��?i�1 pará"Correio do Povo" "Dr. Muríllo Barreto de Azevedo o novo Presidente Vítórío
,

A i<?cied'aQ_e, Anô,nima ta�bém é, c�amada de Lazzarís na Vice-Presidência - ReeleítosValeriano .Zanghellnl e
�::t��:.hla.. Pertence a eatégoría das.socíedades de yictor .Bauer para as Secretarias - A Sessão Ordinária não foi

�Distinguem-se nili,da!Den�e �as sociedades de realizada na Prefeitura Municipal - Maioria de Vereadores rea-
pessoas pela sua constituiçâo, pois, enquanto .eatas 1· S'

-

1
A'

I
A.,

'

sofrem sérias alterações .devido a f�to� que pode!!l IZOU essao e e egeu a növaMesa nas, dependêneías do Bar e

a�ontecer aos seus ,a8so'llado�, 8S �oC1edades Ano' Restaurante Marabá
rumas permanecem ínalteräveís. ASSIm, por exemplo, I

8 morte de um assôciado em uma sociedade -de A Câmara Municipal de Dombursoh, havia deter-
pessôa repercute' profundamente" causando a sua nossa terra está desde os minado a ele, o fecha
extinção. Já nas Sociedades Anônimas tal fato não primeiros días do mês mento do prédio; que ,já

, t�m influência,
\ ' cerreute em novo período se encontrava aberto e

Para se ser acionista de Sociedade Anônima de Sessões ordinárias da iluminado.
não se exige, capacidade .eivil ou comercial, podendo primeira Iegíslatura . de Impossível que éra a

mesmo entrar como acionista um incapaz ou quem 1961, e obedecendo ao realização da Sessão, os

esteja impedido de comerciar. Estas pessôas s6 não que determina o Reglmealo vereadores p r e s � n t e s
" podem é fazer parte do corpo administrativo ou da Interno, foi realizada a dirigiram-se ao Bar e

.díretoria da, sociedade ou ter a qualidade de repre- eleição da Mêsa 'que di- Restaurante Marabé, e'
sen tanta.

'

rigirá os destinos do Le- naquelas dependências, e
Caracterizam-se as Sociedadts Anônimas, prín- gíslatívo até Ievereíro na forma do Begtmento

cipalmenta: 1) não tem firma ou razão social pro- de 1962. �n t e r n o, realizaram a

príamente ditas, representando-se, geralmente, com Como de costume, se- Sessão em que foi eleita
a designação do objeto de seu .eoméroio, seguida gunda feira passada, dia a nova Mêsa da Câmara
de uma das expressões "Companhia", "Sociedade 13, os vereadores, dirigi- Municipal. Presidiu os

,

Anônima" ou da abneeiatura "S/A."; 2) o seu ca- rsm-se ao prédio da Pre- trabalhos o Vereador
pital é div-idido em ações, representadas por valores feitura Municipal, que para Mário Nicolinni, o,maís
obeigatõriamente iguais, em cada espécie (nomína- surpreza geral, estava idoso dentre os presentes,
tivas, prefereneiats eto.): 3) a responsabilidade dos ainda fechado, isso cêrca e serviram como Secre
acionistas está adstrita ao valôr das ações; 4) para- de 19,45 horas, Os pre- tários os Ver e a d o r e s
a sua eonstituicão exige-se O mínimo de sete pes- sentes estranhando o Eugênio Vitor Schmöckel
sôas; 5) 'podem ser admitidas como acionistas pes- acontecimento procura- e Victor Bauer. os mais
sôas fincapªzes ou interditadàs para o exercício do ram o tuncíonärío Mau- moços dentre os presentes.
eomêreio'; 6) á =exístêne a de pessôas ndadoras, ricio de 6ó , iro -Ptlltm'ltrIfI'lftt t8çã
isto é" pessõas que tomam' a' iniciativa de sua fun- da Prefeitura, e dele para Presidente, consta
dação, as quais tem responsabilidade l�o�idáriQ. no _<;tbtiveralp em re�posta a tau, se ter sido eleito o
.caso de culpa ou dolo, quanto a prejutsos [esul-, f�.f.gunta dos motivos de Ver e a d o r 'Dr. Murillo
tantes da inobservância dos. preceitos legais relan- ê'star escura e trancada Barreto de Azevedo, que'
vos â sua c o n R t

í

tu i ç ã o, bem como pelos que se a chave a Prefeitura, de desde -Iogo assumiu a

originarem de atos ou operações anteriores a sua que o Snr. Prefeito Mu- direção dos trabalhos,
)

fundação.,
' • nícípal Roland Harold Em seguida, procedeu

, A subseríção do capital pocial pode ser pública Iou particular. Diz-se pública quando se faz através'
,ae certaasolenidades públicas previstas em lei e,

particular, quando é feita: sem publicidade" resul
tándo d� acôrdo particular dos componentes, os

quais declaram as ações que sub,screvem, naciona-
" liq,ad,a, estado civil, profissão, resid&ncia e outros

dados! que se' estabelecerßm como necessários.
, As Soéieda,des Anônim�s podem constitôir-se ,Norícia das mais alviçareiras, para Jaraguá do se. as eleições para· os r.�g Valeriano Zanghelini

por instrumént,o públiQo ou por deliberação dos Sul, é da inauguração s'ábado próximo dia 25 da cargos de Vice-Presiden- e Victor Bauer; êste últi-
, subscrl'tores, em assemble�I'a geral. Em ambos o's FI'II'al Jaraguaen"e de Come' CI'O e nepres laço- te" 1°. Secretário e 20. mo o mais jovem e o

CiiSOS deve, (U'elimioarmente, preencher os seguintes DbuAT ,S/A da'"Cidade de Jo�nville, -u�a da�nfirm:: Secretários ve'rificandb-se mais votado de todos 08'

requisitos: 1) subscrição integral do capital, pelo mais conceituadas no Norre Calarinens0: terem sido e 1 e i t o &, os Vereadore� da Câmara

menos por sete pesBô8s;: 2) realiz8,ção mí�im�, pelos Procurando encremenfar 'mais ainda o Comér�iö Vereadores Vitório Laz- Jaraguaense.
'

sú\>scritores, -q.á en�rada de d_ez por cento do ,�alôr· de nosso Município, vem, �gora, CI rradicional firma z,a�ilf, V�leriano Zanghe- Pelo' q�e se- constata'
nominal do capital de cada ação, em dinheiro, ou Jóinvilense, de exrender as suas- afividades até nós,' bm�, Victor Bauer, res- nos meios' 'Políticos de
ldá entrada inicial, da maior",soma, quando;.a lei Para tanto estão dando 08 últimos reroques de pectlva�ente,. sendo que Jaragúá,' ,a noticia 'dá,

�kigit; 3) prova \do . ii'epósito, 'em es,abelecimento insralação no prédio no.' 82 da �ua Coronel Emilio estes. dOIS últimos, foram constj't)lição da nova Mê.-'
baJÍcár.o;. ,d9s dez por cento relativo ao capital C� Jordan, afim de que a Filial ha ser inaugurada, reelel�os. sa do Legislativo; causou
subscrito; que .consiste 'em 'recibo passado pelo esta- seja uma das lojas mais bem montadas e arraenles Está" de parabéns o geral satisfação, muito

beleciinentQ pancãrio.
"

,

de nossa cidade, áinda mais que a s'ua situaÇão e Legislativo Municipal ,e embora, para oa adver,

,As�Sociéda(je� Anônimas tem sido mui�o a�o- 10caHzação é previlegiaáa,junto ao Cine )araguá. ,Jaraguá doSul, pois sários politicos, tenha ti-
, tad�s',dada a facilidade que proporciOham para a O ramo de ,negócios' ha ser, explorado pela com a e 1 e i ç ã o do Dr. do Q efeito de "bomba"

réuili,ãp de graneies sonias de �capital, visando a 'nóva
.

filial de Com., e, Rep. DOUA\[ SIA" é o de Mur,llo Barreto de Azevedo" desnorteando por comple
eiploração, das mais �ariadas atividades merca�tis. Artigos domésticos - Geladeiras. Aparelhos Eletricos, Qujos dotes-' de cultura, to as ostes do PSD;Con.;;

, F9gões a Gat, Piaóos, Rádios, Ele1rolas, Discos é' inteligência e capacidade- tudo, desconhe, se até o
"

'." ' ---I a disrribu,ição de HELIOGAS - M'arerial para ,cons- são, I reconhecidos até Ipomento a opinião do
I '

'

, .,,' rruções ._ Cimenro, ferro, ,cal,' ladrilb,os, aparelhos pelos seus mais intransi EdirRoland Harold Dornbusch.

GrrU·\p,O"" 'I:'S''C�o'l�a' f' ,

'

Ab'don' ;,'Ba'tl·sta" Sanitários etc"':' e, Agência de Auromóve�s, DKW �entes adversár�o�', polí� ,

Na ,�istó�ia �olitica d.e
. �

, n '
'

'

,

- V�MAG. I , "', ',. A'

'tlCos, pel�_ prohq�o tra-" no�so MUDlCipIO, /é a prl-",
, ,E 'de notar-se que, e a prImeIra AgenCIa de balho que vEm! realIzando meua vez que a Câmara '

"Matrícu,.la Automóveis ha, ser insla,lada em nossa, cidade" cbm, como Vereador de nosso Municipal, realiza uma
"-

). . I' ,
,

a venda ,dos famosos DKW - Candango' 2 e 4 e M l,l n i c i P i o, e ,pelo selt, Sessão fóra do Prédio da
'(

l' A ',d'ireqão 'dQ Grupo Escolar "Ab,don Ba.ista" magníficos ínod,elos dos ,�arras de'posseio e peruas senso de eq1,lilibrio' e .Prefeitura, o. q�e tem "

desta cidade, avisa aos srs;' pais qus< a MatríêuHl VEMAO, _ ,_' . , ",', ponder�ç�ol_.. ca�sado estrannesa li

pará' �s aulas 'estará aberta nos· diÍls 20; 21 e '22 do ' ,A, DJreçao d� FIlial d� Jaragua, e�ta a car�o Na Vlce-P,res�qênCla, o _m�!tos. _'
'

"

corrente mês, das 8 hs às 11' horas e das 14 hs às ,do, Snr: VICTOR �IMMERM�NN, pessoa das maIs ���ea�or"VItórlO �azza-' .

CorreIO do Povo con-

17 lÍorafJI. ,

' ' '. ,
:-), . �onHe,cldas, concelt�adas,' atIvas, �n:tpr�en�edoras e ris \9u� ,�gora d��xa a 'gratula-se calo�osamente

Os'arunos novos do 10. ano, deverãó apresentar: cap.a�es. em nossa CIdade, par� dmglr tao 'Importante PresHlenCla, de{!01s. de com o' Dr.Murillo Barre'-

a) certidão de idatie; " "J empresa." ' , "

" ,ocupá-la. por d�ls anos. to de. Aze:vedo, e com os
'

b) atestado, de vacina:
.

,.,,,.' _,
É �als �1Jl mar:o de pr,o,gresso ,para, n�aso .conse�l,lt1\�OS, P?f sua demaiS membroadaM�s�.

OB' demais a'lunos apresentarão o boletim do M�DlCípIO � ,.nst�laçao da FIlial de ComercIo e exp�rlênc!a. colhida �és: augurando a todos fel!CI-
ano anterior.,

..
,

,

",
,

,Representaçoes Douat S/A., ': .

'

> t�s d�as ulbmas legisla- ,dades nasDovas'funçoes,
,

,:m' °obrigat6�io a �atrÍ'cúla dás �rianças
I

" Batá de �arabe�s, Ja�aguá ,�o Sul" seu ,Comércio �uràs,': constitue-�.e u!pa e q�e os t!a?alhos. da
até, lo."de março ,t�nhar.y:- completado '1 'anos.,

e seu pov?',e" Correlo:do Pov:� se�te�-�e orgu�ho,,so garantI�. de SlJ,'pstIt�to ,de, !C�mara,'Mu�lclpal, selam :'
�/0s exámes de 2a. época serão reálizados no e�,\ tranSpllfIr t�J noHc'la �eseJ�ndo fehc.'dade e pro-! dr. ".MurlUo Bar�eto de se!D-pre orlent�doj:l �o

dia,,21 'das 8 hs às 11 horas. ' )" ,,�' '.,.
"

gresso ao [lOVO ,empreendlmeql�, ,cump.,rlmentan�o. "O, Azevedo. .,
,

,

' sen.tIdo. de',melhore�lels,
- ,

./'
,

"
" , .

' ,,'Deputado, Federa'" Lauro Carnen:o ,de" Loyola, Duetor "

Para, as ,duas Secr�ta- mais amparo aos muni-
. ,Jar�gua do Sul" 15 de f,e'erelro ,de 1�61. , P�esidente de Coni. e Rep: DOUAT S/A./e ao Snr. rias, foram" novamente cipEl8 par� o ,be� estar'

ZENAIDE M.• ESPEZ-IM - DiretoFa Victor' Zimmermann-. '< " '" ' : recon4uzidosos V:.ereado-' ,de tôda a coletividade..
, - I).'"

'.'
" ".

\, � .'

,
,

(

I Filial em Jaraguá do Sul
.. da Firma

Comércio e Representações OOUAT siA

i
.
,

f·

" ..

1
.. -

"
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ASSEMBLEIA, GERAL ' onDl�ÁRIA II ) I aIlWRf5If1o DENTISTfJ,1 I" ,

•• " .', "I I" [ ,L� �:z;em .anos ole (

li""IE":""""-J' ""'·tl�" '" (·'O·.J 'A' t :S'·�· 'i' ,1, .. São convídadoa 0$ senho,res,,�c'ion�stas desta' '
I' Obtu'r'ac;o-ea'sem dõr Impresa ernans "a, ,

' tlr.!, ugus o' ar.l. "

'so .

d d ô'·
... '.' , "�,, ...

(tC�rrcio:��6��JO!l: �tda�, '

: \ "� :sra., Mafi� "A':'M,asca)Ibl:l:" :ei�la'��:l��iaPa:: ::�:e��f:rlá ������e�; iii,' 'Moderni�si��"�Airpior': e'lÍ�i�a q�alquer trepí- :moiE� 1 ',.1 �'a.... I
• renhas.' I '�\i\! l((\ , ! I

A',� '

....
! �,!, ". .

I III " .....

� Dlretor,:<",\"
'

I A
.,

iM
,.' 'T 'ô't'A...," �g,0S�Q ..�,ne.�ta .cldade.j no d�a�,q'P.'atro"\4J,,de março II! /", dação e qualquer-aenséção .de dor. i

EugêniO'. Vitor Schmöbkel 'dJ Msrda., arla,'" � oudlla d ',cQ)!repte, ano, .äs 15 hO:r,lis",af'�·'m de.delíberarem iii, "
. '_ ' '," :.",,1,( > '. I "a' e e-.ros esposa o

' '." 'O I "'11", " III '

ÓCobrança: '.

J
- L� h' d M sôbre a segumte ORDEM O D A: c::' CLíNICA _' OIRURGIA "'::""PR TESE "=

Brllno tienn- st. oao In ares e. e- I D·
- /'

Iaté
. 1'1" -

� ': .
!" ' •

,
�

I. <:» ',' I lleirQs �esidenta
I em JoiQ- , 1. - iscussao ,e aprovaçãç; do re atórío da n ,.' RAIOS X

'I ;1""":':.'''. �!. �ílle�"�\ J ",'" ',.' I'"� .d�retoria, balan(Ao geral, 'conta' de lucros e perdas ii r, (, '" "J'�:,
· '

IS'oê:'Or'álli:�r,'::�t�ida Lilià. "''''i\. "'sra'!! 'DQ-raóy' �ÖorÍ'ea . >e� perecer-do- conselho fisc'alj ...tudo', tTsferente ao III, ' I
Coneultödo :' Av: ,O�tulio. Vargas", 198 ,

• ..Impr�ssorr. ., 'espôsJ',d'(j" sr; ',Ped'ra 'bor�' exercic�o' f!nanc'eiro en.cerr��o em 31 de dezembro, I'
,I '. '\-('Ane��'�o D�pósit� da IAntarctica)

"

. '" -

",)..,.,1 Hit "
" ",,: ',' ( t' ,

c!·d' t'
J'

'R I de 1960 I ' \ ," ,I 'r" ;r. , ""�J' 1'"nntonlo 1�1�{�elrl!."!: ,1; ,� I ,rd"��! pre�l, �á� � .e)lJ.:· !,Qía.D;� "I 2" trI
. :

d ..J.�"O"'..J· ,.,:it·'V"'J.c� '",,�, 'I < t' "r" IIIHII!!I!!!!!I!!YII!!!!!!!!!!!!!.:.......I.."...:,,�I�, l', 'Çí�I:=-=�.. !.. !liial.
, ComposlçaQ: , ia- aran I.,' \', -,.,.. eiçao osmemnr ti e ...e 1 UI:! e pup en es .11iiio;;;;........;iiiIiii!'i,.....Ii�'_.. .._.._�i. ..

Leopoldo Mal'heiros Jr.
. ", A, in e n i n a Rosalinde, dri" c'ori\ellib IUsea!' pais! o

'

éxetBfhjW�de:r961' �";�.�_�__�@I8_;8t;.óiié_.@I8-�
�/,,' ��sm�"s��si'.! filh.a d�o ?s�ç. ,Q �"�:,t,�',V o '. �qTA,: Ad�,am,.se á,.�l,WIJ'o8içã�f)d,6,8,,'sen1í�res '

'FO""'T"O" .I�.I':A'>Z'OIE,l,(.R·"l
.•

A.

"').'" "".)."·"�{\rl "',. iJ'V"'", Tlens(ll!ielt.l, '« ,;» ,," ,0CIOO1stas, séde SOCIal SIta. á Rua 28 de Agôsto, �. .

-.fC-. �

,,�'! ';.� tASSJ,��!'�RC�r:S· ��,y·oo·
- ',:,.:[ "'�' t:·ó·' ��. :';�h':$ '-,::"�'.' :;�sta, cidade, os documentos ')8 que Sb refere o DEPRONTE Á pllEPEITORA .J J..: 'JARi\OUÁ DO SUL

"aual . . •. ;l; U, .1' ait.e� an s am� na .

oo d d til N 26 7 d � d tSemestral. ". CrS 140,00 . ',": .t. ,!" :éJ;\é Gd r';.: f" ar!]g� 1"'1,\ ",C? .. e�r�1 0;1e, .J'
2 ", �, 2:" , ,

' s.e�em-
O Alb' E k bro de 1�4u

-" " J , .'

..'
H .�).

,ANÚNC1QS �;;. :�'; (;' . ('f sç." 1�9 ,m e, ra- .'
,

_ ... i. :< I' ':,
.
..'., ,";' q"'", I." ,.j'"

Medl�nte coo.r,a.te,? e a " ISlde�te emEstrada Nova. <.:
I- Uú'aramii"'im, 2! d�: Jahaj.ro'·d'� 196'1 .. ",

. tabela 'em�Vigor· A 'sra .. 'EdeU�aud H. !, ( "

� ,."!' l(f .,
'

,"
I,

, .. ,.. ,�,.. , ".' .' Enkey�reSldentG em Gua':..:.. I ODILON VILELA VEIGA. DI etor.. erente
'l '�" J!�P;ERpÇ9: .;:. �; ,r.aQli,rillkl'" H t (' IIt: � L (. ALTAMIRO VIt.BLA, ViE!IOA. Di.te.t(i),r rr�cnico �1!ilIIi1_"iBI.@II!lI\If\I.IIll,0l!1I!IIIil_"�••!iBI"I!I"I!!J@I\!.L-,"'-ilI'8If2l8IiI�
'ftveni�aj.M�I��!�ld���:�2IP bi: 20; ,I) I', .. :,)1, ."" 1 :

1:'"''....��.......,I_j•.",."""".........7 """"""""""""""""�""""'''''''''''''''''�'....' !!!!'!!!!!!!!!"!"!!'!!!!!!!'""""""""!!!!!!!!l

r
'

•

Jr:�Ú(::!�;�: :;::��:�,a�, '-S;�-A-��te��id�::�g:��i I. D·r."< fe' ro" aQ.dp· • 8:'. -c�r"·I'nB·'m'a'ß' n'"
.

<, "
M '0,'0 AS-

.

im todos o's"É)istritos e loc'a. nesta çidade.·
.

',' ,
,

'
.)� .

Itdaddeelft�� �.:���:��� ����:; : O jo�em Alfredo, filho " I I '

:�\s�d� de'S:ntaCatarina. do sr. João Weiler,.rasi- CIRURGIA DO ESTÖMAGp,

.' ,'" _ - dente em J·ara'guàziriho ..

'

':CORR'Ero�oo �QVO" nãp A sra. ;.Bern·ardina de" VIAS." BILI��ES, ,INTE-S',I'I�OS.
endossa "os conceitos emiti- , Aguiar 'Ounha, espôs$ do OIRURGIA DE SENHORAS.
dos em ar�igos de s�us'cola- sr' José NI'lo d'a Cunha, Ol'a .10 t' P a d C h ab d gnus leo reeDe o anear nas \se� or s'

ora ores.
__ residente emfGuáramirim. ---..:'

Orgio de
t,
maior p�netraçãó A srta', Elzira Lange,

� no lntarior do' nordésta "residente em Itapocuzinho.

) ,

, I

I

C o n s u It 6 r i o - Av, Mal. Deodoro, 1014.
Das 9·12 e das 15-18 horas. Fone, 384.

eatarinense ..

Dia 21 .

V': I
"

�, h'
'

:.. O sr. Pedro M. Perfeito, p8,e 1 8 ,lenB Sluer ... nesta cidade. P:::�:: espôsa do sr. Alfeu Ja raguaense !
, O sr ..' Er'9ino Pedri. O

.

Má' f'lh dpela primeira vez
.
na

,

]o'gem rIO, 1 o o

h,' ,. 'd t' t 'D" 22 sr. Henrique Hafermann. Quem dá aos pobres,Istona o ,�a n S p o r ,.e Ia. '" 'I A I
. A' empresta' a DEUS

aéreo, mais d� éem'milhões ,-- \
, . A' ,

sra. ?a, espo�a do
,

'

dei passageiro foram con ,A �ra. ,�mlha, esposa sr. José MUller, reslde,nte, I Seja tambem sócio
duzidos em um único ano do .sr. CsmIlo Andreatta, e� Corupá.·, "l1a AJAN, e procure
pelas' Iiohas -áéreás' regu- re.sldente 'em'· -Sarra do. Dia 24 encaminhar á mesma,
lares dos 83 países .mem- RIO çerro. .

'.. todo pedinte que en-

bros dp .qr�anização, �a," O lov�m Alfredo G;un.
'

O sr Eogeni' Wolf.' cOD.traI' em b.usca de
Avição Civil Interna�ional ther, I"esldente �ml Cunllba: .' ,jA. menina Angela: filha carIdade públlca.
uma das agências intergo- A, sra. AngelIna Pedrl do sr. Albano Stinghen.
ve,rnamentai�,-, ..elaci?ßa�as
com as Naçoes Umdas. '

'Segundo a OACI 'anuo-
'ciou há' dia�, 108.000.000
d� passageiros foram trpn,s
portados no d�curso de
1960 - um ..aumento, de
circa de lQ. pol':,. ce�"o em

relação aos ·'98.000.000
transportadós em,'19ó9.
''A União_ P-ostal ,das

NaçÕes Unfdas' emitirã
o ,primeiro sêlo de 1961
rió dia 13, <Je f�vereiro. O
sêJo ;_ em" hom�1fágem á
CÔrte 1nférnàci'oiíàTde jus·
tiç,a -" foi desenhado por
Kittt Plowitz, funci(),oárjp'\,
da Apresentaç�o '<JrâHca,'
d� ONU.

-

Será inip,res�ri'
em'. duas denominações:

-

dê 4 ceDtavos, (pardo, preto
e ömdrelo) e de :8,éeÍJía.vo,&

II'(verde,. preto, e,,:.�fJ1,�r�lo��
Foi .encerrado em dezem

b�,��pf:A:dis'At>eQa; J;}tiQ- ,

pia,; u'l1!. ,·,�Iclo «te ".estUdos ',.' ';-t'
das N���õ��,..U��Q�� .s?bfe. "

, , ,��: ',I
ar partIClpaçao ,da" �ulher Ç\?,/,
nQS ,serviços .públicos;', �é-

'

-,?",'_
s<,>l,pçpes 1?,9�re • vários ,

pr,.,0ttl�ma� .. ,�qJ)�.rtoS: .pelo
te,n;tar,i<,>, ,do, ;;c��I'l,' f�r�m,

\ admad,a� _ PQr' p ]pr()}\lma
damehte 100 'delegados 'de
31 países e rerritórios da
Afrlca. Trata-se do prilQeiro
ciclo de estpdos'no gêneI:o

"r�aliza'dó eßt. terri'tório afri·
. cãno' e' '(lo .terceiro de�-doúi,. , .

� r'f �í ]

,"':, .L' �", '1. d'" t\l'-,...,\.,...,t'r�.74\ l� ./i1

sé_rj�, q'''!e ,'rem, s�:�do leya ,a :.>' i', , ,"',:1"
a efeito, 'em diver�Ç1� át�.i!s; , ,"" '

em,' tÔl,'no dos' Direitos, 'I'

Hu'mallós, ,'/;
,

'� ,."
,

>',
,

_I f

��.
Cure'" seus malé� e poupe seu'
bom dinheiro" comprando na

Fotografias elJl Geral _' . fotocopias .de Documeat,os �
filmes e Material Foto - Aparelhos e Ace86Ónos

� pedid�;'atende a domicUio ,e tambem
'

,

em lOl!:alidades viziDhas . .

.

I

,
, Frutife,.as e

, '<

, Ornamentais

LaraRJ.eiras, Pe-
, cegueiros, Ka
kiseiros, Maci
eiras, Jabotica
beiras, etc. Ro
seiras, Dahljas,
Camélias, Co-.
niferas, Palm�i
ras, etc., etc.

,ELIXIR 914
:. ........". ...rpalsmo. Ac,.de�
.. como UGI Ucôr, Aprovado co

..., ...xI'lar, 110 tra&2fnento da'S I
flue e REUMATISMO d. me.
•• od.... pe'o O, N. S. p,

I '

O "...... Baoo. o Coraç60..
EtIIOfne&O. oe Pul...... • P•••
Produ Dono ...Ouoe. ....c..
........ CapeInI. Qued• .,. ÇeH-
.. ""...ta.. Abortoe.

c.uul.. o ..,�
8l0III. o popu'.� depur."••

:::>eçam Catálo
go lIusrrado

\ ,

>

Leopoldo Seidel

ICorupà

-.
'.

'

,

\

Em, todos os tipos de transporte sei destaca o Mercedes-Benz
, Die,sel, 6 cilindrQs,: 120 HP, proporcionando menor con�umó de....

.

"\.' _. �.."'.. ". . .....
.

combustível, baixo custo de operação, àmpla f;:lcilidade de ma'- .

,. . ,

'-, _: n�j� ,e maior luc,,!> por quilômetro r�dado. É o caminhão 'que
:'� ):; "

�s�eg,ura máximo resultado em :�ualquer tra�sporte �.de' �àrga.
, �,�. .

.

"�'i'M'JÇ,RC'EDE'S-BENZ"'. . .

, .

;

i
I

i,
'i
f

F���AGIA���NOVÂ.,
48 ROBERTO M. BORs:r

'
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)

Não· exigiv�l -.
.

Ceplre] , .. ': �\f.·
�

� -1' _. •
,

• r2.000.000,00
.

t '

,
Fundbde Reserva 'para. Leis

. ,

Sociais, •. 13.586,70
'
\.

I:
f

Fundo de'<Reserva' , 165.579,30'
"

'

Fundo de Depreciação 374.763,40' 2.553.735,40
Exigi:vel a curto·e longo praz�

CjGoPrentes '; t· n. .:', '2.190.271,00
Títnlos Descontados. .,. 381.535,00 2 571.806;00

Compeiisação .'

Cauçêo' d'à':Diretoria 49,000,00
5.16'5.735.40

.. ,(iuaramkimí:3l de Dezembro .de 1960.
I ,,{ 1

: bDILON VILELA VEIGA • Diretor-Gerente e

Técn. em Contab. reg: no CRCSC sob
Ne. 0357

.

AqAMIRo VILBLA VEI9A - Direjor-Técnico

De""onst!àç�o da conta de "Lucros e Perdas",
31 de Dezembro de '1960

D É B" TO
em

r

I
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C D: R R E I O ,"0 O I p,'O V O,,� �ooial enl ReVista
('

Após uma semana, de muita lntensldade e bas
tante movimento retorno com esta crôntcapara poder
lhes contar tudo direitinho que ocorreu ao término

�========================================n ������������������������ desta,_ I '
'

rr iThmUT11illn,Al � �p , � enrlfil TI d]l I Marque encontro com seu bom gosto E. pare não começar mal vou lhes dizer algo
\L!\UI tUt If�,:@."\li� ,Hl&,' �\lv1L@., 'pedindo para aperitivo a Velhíssima ,pe interessante .que vem sendo comentado' por díver-

,

", ===========: sas pessôas de nossa sociedade � parece haver'
" aguapdehte mapo., muitos que querem adorar, ou, seja: Nernôro . a lá'Amigo agÍ'ic'ültor: / I

' BOSSA NOVA. Agora êste tipo quem melhor pode
Já que estamos no tempo de plantar a balatirX;a;

_ C O STA.' _ explicar é o Hamilton, pois é a êle quem devemos
voltamos a falor deste assunto, é o' endereçamos a descoberta desta nova maneira de namorar.
'principalmente aqueles que estão interessedes em

"

Eunice, que negócio é êste do tal Beto, aquêle
,

plantar esta solonécea. Assim, talaremos desta cultura, Fabricada e engarrafada por que manda interessantes fotografias de Curitiba. Um
desde a escolha do terreno até a colheita e armazenamento'. Manoel F. da' êosta S. A. - Comé..cio e Indlistria arntgo ? ou....

'

1. - O terreno pare o 'plantio da batatinha deve -Itapocustnho - Jaraguá do, Sul - S. C. Renilda você não acha que o Zlco anda meio
ser plano, com bôa fertilidade, apresentar certa quan- sõlro úlrímamenre?
tidade de matéria orgânicä (estrume) Deve ser um ,

A Velhíssima aguardente marca COSTA Valdete nos últimos, ternpos estãs com pouca
terreno solto e fresco, isto é, não ser muito barrento é enconträvel nos seguintes estabelecimentos sorre, não achas? Primeiro o Ivo, depois o Milton e
e sim ter areié; Não deve ser um terreno muito da cidade: Bar Catarinense, Bar· Pulli. Bar' agora quem vai ser o próximo, podes dlzer que não
molhado, pois a água quando fôr muita, faz a betete Rodoviário. Cine Bar e C. A. Baependí. vou contar a ninguém. tá bom.

.

apodrecer. Porém, com isto, não devemos pensar Velhíssima aguardente marca COSTA - Ruben� 'que hlstórta é esta de você ser o Ivon
que a batata não precise de água; ela precisa como Símbolo de. qualidade' e tradição. Rubens Cury leraguaense ? Esta francamente não
tôda plantá. só que não em" demasia. A terra não entendo. ôeré talvez por você ter comandado o Baile
deve ser muito ácida. Em' geral, os terrenos bons do Boralogo ? ou os motivos são outros ..,.

I

pare o� milho, também são pera ii batatinha. \ :'Í"::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::====:;::::===::::� " Bastião contaram-me que você quer tornar-se o
2; - PRBPARO DO TBRRBNO - 0 terreno deve ser ii ' ii novo TARZAN é verdade? ou aquilo só foi passa'

bem arado, (Virado) e gradeado. para que não fiquem II Madeiras, assoalhos, forros ii ternpo.
torrões. Deve-se arar pelo" menos duas vezes e em !I, paulistas, taboados, e II. Professor Norberto como é que pode, ir sózlnho
sentido cruzado. Estes trabalhos devem ser feitos no I I perambular pulos salões a procura de distração.
mínino um mês antes do plantio; portanto quem vai II madeira em geral !! Cuidado se ela descobrir pode bronquear, não achas?ii IIplantar batatinha e alrrda não arou seu, terreno. faça .. IIdete estranhei, muito foi o segufnre : terça-feira,
logo. Um dia antes do plantio é bom que se passe �:i!, Vende-se no 'Depósito São José ltda. I,!, último dia de Carnaval fôstes até o Salão Bôa
um pranchão, pare esfarelar bem' a terra. A batatinha

ii II
Esperança pera pular creio eu, mas, eis que num

só dá bôas colheitas em terreno de arado. ii Rua Expedieíonärío Cabo. Harry Hadlích II abrir e fechar de ôlho voce desapareceu, agora per-5. - ROTAÇÃO DB CULTURA - Isto quer dizer, ii
JARAGUA DO SUL Santa Catarina

ii gunto: por que?
variar as culturas num mesmo terreno. Onde se II -

II Suely estás com tudo e não estás proza, Ou
plantou' a batatinha, êste' ano planra-se arroz, etc. e' ii Atende-se tambem os pedídos PO.r encomenda II será que me engano. .

onde se plantou milho, irá, plantar-se batatinha. �. . __.. )i Antoninho namorar é bom, não achas? ou isto
Fazendo-se . assim. a rerre não ficar cançada, tão

------- -- ----- - ---------.-:/ é simples. amizade •..
ligeiro; vamos precisar, de menos adubo e as 'plantas Vocês notarum como o Oito anda falando com
não ficam doentes. Nunca plantar a batatinha, onde Dr. Waldeml-ro Mazureehen um sotaque tôdo cariocanizado? sabérn porque? não?
éstava plantado' o fumo, pelo menos 3 anos antes. pois então perguntem a Maria Célia que ela com, "

4. - ADQBAÇÃO _:_ A batatinha é uma das plantas CASA DE SAUDE iôda a_.,certeza""vai lhes contar.
que mals precisa de adubo. Tendo adubo suficiente, Rua Presidente Epitãcio Pessôa N°. 704:

.

- X ...!.

produzirá bõas colheltàs e custará mais a ficar doente. O Botafogo Futebol Clube está de parabéns
Sem adubo não produzirá quase nada e estará sempre (antiga residência de Emanuel Ehlers) pois o seu baile "grito de carneval", esteve simples--doenre. A batatinha precisa em primeiro lugar, de Clínica geral médico - cirurgia de adultos e cnanças mente (como diz o ôtesum) es t u pe n d o,

-,.
'um' adubo que renhe bastante fósforo, pois é êle que

- Partos • Diathermie Ondas curtas e Ultra-curtas espetacular, dificilmente vê-se pessôas de nossa
.vai' ajudar a formar e aumentar os tubérculos (bata- - Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização HIOH-SOCIETY, pular, dançar e cantar, como teve-se
tinhas). O nitrQgênio vem em segundo lugar, ajudando 1- Ráios Infra-vermelhos e azuis. I a oportunidade lá naquêle salão. As fanraslas que
a desenvolver as fôlhas e não deixando que uma - por lá se apresentaram estiveram muito originais e
porção' de doenças (requeima, pinta-preta) ataquem IF;;;=::::::':=::::::=:::=--::=:::-';;:::=:::::!=::;;;:==:::=:::::'� bonitas mesmas, pois se até uns fantasiados de
as fôlhas. Por fim vem o potássio, que faz com que It .. fantasmas tinha, daí poderão vocês tirar as suas,

a 'batata seja melhor, isto é, tenha melhor gôsto. O II IA Bt •• e I • us e a Iii ••• ii conclusões. ...-

adubo é posto no fundo dos sulcos e misturado bem ii '
'

licom a' terra. \

'I _.

- ,JARAGUÃ DO SUL - II Sexta-feira p. passada foi um die de poucaII I'Para se fazer uma bôa adubação é preciso que ii li felicidade pera a Familia Harnack, pois eis que nesta
se faça a análise da terra. Quem estiver interessado H Medicamentos e Perfumarias ii data deixava esta vida para continuar na outra o sr.
em adubar sua terra e que não tenha análise do seu II Simbolo d e Honestidade ii Ricardo Harnack. Homem bondoso e com os 'todos
terreno; procure o Agrônomo/ no Escritório da AC.REse, II Confiança e Presteza !i predicados necessários pare ser bem quisto por todosisto nas 2a. feiras. .' ii A que melhor lhe atende !I quanto o conheciam, pois quem não conheceu aquê!e'/'

- 9· - TBMPO PARA, PLANTAR - Existe� duas épo· li
e pelos menores preços 'ii senhor de idade que construiu um dos melhores

cas para plantar batatinhas. Uma de fevereiro a março, I·! !i �ares de nossa plaga citadina e- nos servid quando(época da seca) .. colhendo-se em maio ou junho. A �:::::::::=::::::=-:::=:::==:==::::::====:==:::=:::q Ia famos duma maneira tôdä especial e gentil? Esta
outra (época das ,águas) de agôsto a setêmbro, fI!"!����������!!!!!!!!!"����������11 pessôa era nada menos e 'nada mais do que o sr.colhendó-se em novembro ou deZembro. É sempre

'

P. Ricardo Harnack.
>

melhor plantar em fevereiro ou agôsto, pois assim I . Empresa Sul-Brasileira - x -

f
não se pega as geadas ,e nem 'o calor do começo I, de Eletricidade S. A. E para não terminar devo ressaltai' algumasdo ano. coisitas que ia olvidando,

.
6. -

> BSPAÇAMBNTO - O ,espaçamento ou dis- Distribuidores em: Jarapá do Sul, S. Bento do Su"

I
Teremos para breve em nosso meio um novotância entre as batatas, varia' com a qualidade ,do Rio legrinho. Mafra, Rio Negro, lapa, Tijucas e Camboriú. Industrial, que está, conslruüido uma fábrica deiferreno e com a época de plantação, , Oferecem por preços de concorrência: GOiabada

-

e marmelada� Sitl), a Estrada Nova e per-Em terras ricas e no culti'vo das águas (agôsto LUSTRES,· G L O B O S, VENTILADORES, tencente ao sr., Dalmo Rocha, portanto desejo a êste
a setembro), usa-se 80 cms. entre linhas e 40 cms. A,QUEOEDORES DE ÁGUA. FERROS DE senhor os meus sinceros-votos dé prosperidpde nesta
entre as plan.as. No cuJ:ivó da sêca, (fevereiro a ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E sua npva emprêsa.

-

,mar,ço) usa-se 10 cms. entre linhas, e DO ems, entre FORÇA e demais aparelhos e materiais para Esteve tamb�m de visita o antigo' comentarista
as plantas. "

Instalações Elétricas. sr. Alfredo Guenlet, vulgo Rotae--Neug e pelo visto. 7.';_ PRÓPUNDIDADB' - A batata ·semente deve ' a. sua Dulce namorada nem falou com êle um ·poucod f d d d d· .Rua Preso Epitácio Pessôa, 172 - Föne, 264se� �nrerra a a uma pro un i a e e mais ou menos slquer, para quê tanta seriedade Dulce?
.

10 cms. '...
\ JARAGUA.' DO SUL Terminaudo por hoje, almejo à todos um ótimo'

8. - PLANTAÇÃO' - Leva-se os t ti b é r c u 1 () S
, I fim d__e semana, com a promessa de voltar na I2róxima(batatas) dentro de' um saco· e, vai·se colocando den- ' , hebdomada com novas e sensacionais noticias astro ,de uni slllco (valeta), ,que já foi, aberto com um q:r==�=:::::::..:=:::::=::::::===::::::::::::::::=::::::=;::=� quais porventura venham a desenrolar-se em nossasulcador ou arado' e'O'nde já foi colocado o adubo, li

'O' n" fi f" fi F--'" n
i: plaga citadina. '

'

mi8turado' �om a terra. Pina din) um bom· espaça- i'!j, 'ri>' 'UI n Drnan O." IQG' Dr !;='I'.: NAGORO
mento devê-se ir deixando cair uma batatinha. a,' U IJ O ti
diSlâ9�ja aproximada de um pé, o que vai dar mais .11 • Cirurgião Dentista, '.i.t r��!"""!"'����!!!!!!111�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""!!�\�!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!,!���
ou, menos 30 a 35 ,ems: entr� uma' e outra. . II :: Dr� Francisco Antonio Piccione

9. - CUIDADÓ COM A CULTURA - Deve-ali: manter n' Cliili�a -, Cirurgia '-_ Prótese - RaiO.s X n
,>

:&lIr:II!:::]DICO
'

�I cultura semp�e limpa, isto é sem out!as ervas. Para li -- ii Cirurgia Geral de adultos e criançab cu-
Jst9/ usa-se cultl\�adore� ou enxadas ate que as pldntas II Consultório: Rua Artur Müller, no. 142. !! nica Geral -o- Partos - Operações -(balatas) estejam bem crescidas. ' ·iI Próximo à Estação �odovi'ária. ii Moléstias de' Senhoras e Homens.

10. - PROTBÇÃO CONTRA, PRAGAS INSBTOS B,!!, ,

_,
< " ii ' Especialisla em doenças' de crianças

DOBNÇAS - Uma das partes mais importantes "pdra �:::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::':::-.:==::::::::::::=::::::::::.':::::::=::--] Atende no HOSPITAL DOS FERROV1ARIOS
se ter bôas, colheitas é esta. Para' proteger' o b�tlalal

• J
,

'. \ '

(Clara: Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
contra doenças deve-se <'pulveri,zá-lo de 10,em 10 dias quando os pés estiverem secos, quando' então as JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18' hs. I

'

mais QU menos com remédio: Calda Bordaleza, Pere- batatas �stão com a pele bem firme e não se esfolam c o� lUpA'':'' SAN:JIr� CA.:JIrARJI(·NA I
, nox, Parzate" Cuprozán, etc. Depois de cada ch�va com facilidade. Deve·se ter o cuidado de não cortar -_iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii":
deve-se repetir o tratamento. Nunca se �squeçam as batatas quando se colhe pois estando cortada's, ,r;a(r't...rj)�-"'(!���"""(!� .....""'(l���--'"(�,ro...c���que' as . pulveriúJçães ,tem ação prev�n�iya•. nunca apodrecem logo. ,

curativa. PortaQto. pulverizem antes. de aparecer a I 12 .
...::. ARMAZBNAMBNTO - As baratas, 'quando

doença,: pois a planta doente não tem cura. Para forem guardadas, devem 's�r em lugàr�s esc'uros,
matar os insetos (bichos) que atdcam

�as plantas sêcos e frescos, pois só 'assim se consegue" que não
'como as vaquinhas use inseticidas, como' alathion, fiquem verdes.· e nem brolem logo como' tambéin.
Rodhiatox, Fenê!tox. Quase se'mpre estes ve' enos po- para nã<:> apodrecerem., v.� • > f'dem �er mistUrados com a CaldB Bordaleza e apli- ACARESC '.,

.

cad�s' de· uma i só vez, A melhor pulverizaç:ão é
aquela feita com' Rodh iatox e Cuprávit.

:

SERViÇO DE EXTENSÃO RURAL
1 t. - COLHBITA - A c'cilheita· deve ser' f�ita BSCRIfóRIO LOCAL' DB JARAGUÁ DO 'SUL

SÁBADO, 18' Df! PBVf!RBI.RO 'DB 1961ANO XLII JARAGU{ DO SUL (sANTA CATARINA)

-X-

Dp. Rei_DoIdo Mupspa
. li �VOG"'�o II '

, �iEsol'it6.rio \aQ lado" da ,Prefeitura
. '

JARAGiJÁ DO �UL �
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