
A estação ·lnterplane·
tária lançada' no último
domingo, de um satélite
artificial sovíétíco.: à

catarinense' qual foi dado o nome de

'�����������������������--�����������-I
"Venu�k r� mrige·seDiretor': ' {n;presso na: para o planêta Vê nus

,
. ,a maís de 14"mil quílô-BaO�NIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade Grã/iu Avenida LtdIJ,

I
metros horärtose deverá
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JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina), Sãbado, 25 de Fevereiro de 1961 - N°. 2123 maio.'
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'Orgão melor benE;ltração no interior

Fogúete Russo em

Vênus·: ..Maio

\.

Fundação: .

A r,tu" M ü/Jer

Ano XLII

ANALFABETOS ,E IG'NORANTES
...

Na sua, obtusidade e movidos por' Interesses ínconlessaveís fazem os maiores absurdos em nome
do' bem do Município

Depois de uma ionga pausa, que monta ha mandato. da Mêsa em cada período Íegíslatívo, se Imprensa, onde houver, oupo; carta registrada, oumais de.6 mêses" voltou a, Rádio do PSD,' em pro- prolongará até a eleição da nova Mêsa que se por telegrama ou fonograma com antecedência
grama de sábado. passado, a atacar novamente a realizará ná, primeira terça feira de Ievereíro do de, pelo menos, sete dias. )

UDN e em especial) os vereadores udenístas de ano seguinte.' No Capitulo V - Da Ordem dos Vamos transcrever pera os leitorés, o Art. 50nossa Câmara Municipal.
.

Trabalhos da Câmara - Secção I - Das S.essões da Lei Orgânica: "A Câmara reunir-se á em sessãoDiz-se comumente: "Quando macaco se coça Ordinárias e Extraordíaártas, diz o. Regimento extraordlnérie; sempre que for convocada pelo Prefeito.é porque. quer chumbo". Êles se coçaram. Lá vai Interno: A t. 50 - As sessões ORDINÁliIAS se pelo Presldenre, ou por um jerço dos Vereadores. §chumbo,
.

.

-'

.

realizarão, lNDEPENDEN-TEMENTE DE CONVO- Unico _ A convocação será sempre motivada e a'Tudo teve início i;'pm a proximidade da eleí-. OAÇÃO,. em períodos legtalatívos trimestrais com reunião desnnar-se á exclusivamente, ao oblero da'ção para a composição da Mês a da Câmara início na primeira terçá-tetra dos mêses de Ieve- quela". O Regimento Interno, assim -se expressa, tr.aMnnicipal. I reiro, maio, agôsto e novembro. § Único - Cada tendo das Sessões' EXTRAORDINÁRIAS _ Art. 57,Não titubearam os "ímpolutos" membros do .período legislativo tEfrá a duração máxima de
- A Câmara poderá ser convocada pere sessõesPSD local, em fazflr a .maís grossa, deslavada, vil, vinte (20) días.

. . . extraordtnérlee, em ÉPOCAS DIFERENTES DASe vergonhosa das chantagens, para. conseguir os
. Óra, a Câmara MUnICIpal, reuo�u se pera DOS PERIODOS LEGISLATIVOS, sempre que asseus inconfessáveis objetives e dar cumprimento pr.ImeIra vez o_a present€' legIslatura! �la 7 te�ça- 'euntos relevantes o exigirem. § t - As sessões prea um protocolo assínauo entre o Prefeito eleíto e fe!ra, e.m Ses�ao ORDINÁRIA. A eleição da Mêsa, vistas nêste aríigo poderão ser convocadas. peloo PSD local. �ao fOI �eahzada, por falta de. cédulas únicas Prefeito, pelo Presidente da Câmara ou por vereadoresA chantagem consistia nas maís torpesamea- Impressas, e �om a con_9ordânCla d� todos ,os em número não inferior a um terço da totalidadeças aos Vereadores Udenístas que são comercían- vere�doretöl, fQ! a. ELEIÇAO. transferl?a para

_

a dêles. § 2 _ A convocação será sempre motivada,tes no interior. Verificação de livros comerclaís, pró�lm� SESSAO ORDINARI.A. A pró�lma Sessão e a reunião destínar-se á exclusivamente a "tratar dolevantamentos de escrita, e multas por parte da Ordmána! depoís de terça-.feIra 7, �erIa forçosa- assunto que a terrhe deterrninado. § 5 _ A convo-
. Fazenda Estadual, figuravam no estandarte do mente, dia 15 segunda-feira � Dl.nguém Ignora cação será feita pela .Irnprensa, onde houver, ou pormais nojento dos BLOCOS CARNAVALESCOS. que a Câmara de nosso MUDlCípIO, se reune certa registrada, fonograma ou telegrama, por inter-

, Mas, apezar de tudo, a eleição para a Mêsa TOpAS AS SE�UNDAS FEIRAS., _; médio de mensagem especíel, com anrecedêucia deda Câmara Municipal, foi realizada, como já ·�oti· Segunda Ieíra 13, apenas 6 (seis) vereadores, sete dlas, pelo menos".ciamos na última ediç�o,. muito embóra contra h os componentes da bancada da UDN e o vereá
'

,_,
-

vontade dos- nóvos donos do PSD local e do Sr. dor Vitório Lazzaris S6 dirigiram a Prefeitura . Fa�e. ao que ,dl8poe, o Regimento Interno e a

Prefeito que, mandou fechar a Prefeitura, para Municipal que, se encontrava fechada, como se sa LeI Orgâníce, podiam os vereadores ,do, �SD, con

que ali não i!le realizasse a habitual Sessão da be por ordem do Sr, Prefeito. Os vereadores da ,voc.ar uma .SE�SÃO EXTR�ORDrNARIA,. dentro do
, Câmara Municipal. . '. bancada do PSD. não compareceram. Coincidência período, I�gls�allvo? p�ra. o dia 17, quando o período.

Para melhor conhecimento dos leitores, e formidável - Prefeitura fechada .por ordem do se tmderle die 27. Podiam os vereadores do PDS,
para esclarecimento da opinião pública, no decor- Prefeito, vereadnres do rSD não comparecem a (:�!lv?c�r uma �ES�ÃO� EXTRA0RD�N�RIA! para
rer dêste, transêreveremos "ípsealttêrts" os Artigos sessão de cuja realização tinham conhecimento a elelçêo da �le.sä da Camara, que. so e felta em

dá Lei Orgânica dos Municípios - que regula a - Os 'vereadores do PSD acompanhados do Sr Sessão ORDINARIA:? '(lei Orgânica Ar!. 59) PC'piãm
'atividad� municipalista em todo o Estado de Santa Rrefeito, fizel\am "avenida" em frente 80 Bar -e os vere�dores do P�!)� convocar SESS�O EXTRA
Catarin,a - Lei nO. 2.2 de 14 de dezembro d� 1947, Restaurante Marabá, para: ver o que se estava O�DIN�RI�, para o dia! 7, .,!uandc;> IS�r1a _ el�lta a

sancionada pelo então Governado"r do Estado Dr. passando. pois na sua ignorância absoluta, com Mesa Diretora, se ,esta Mes� Ja ha�la s_!Jo elelta_ em
Aderbai Ramos da Silva - e do Regimen-to Int�rno relação a Lei Orgâ.nica e ao Regjmento Interno, SESSÃO ORDINARIA, reahzada ,dIa lu? -

-

da Câmara Municip�l de nosso Município promul não cO'lDpreendiaID, come poderia ser' realizada uma Deixamos as respostas para os nossos leitores
gaàa em 26 de maio de 1948,�pelos Vereadores Sessão fóra do prédio da Prefeitura e para' a opinião pública do Município ...
:Walter Breithaupt, Arquimédes Dantas, Carlos I' Face ao qlie. estatue a Lei Orgânica e o A Sessão EXTRAORDINÁRIA do PSD' foi-R1)tzen; Max.:Thieme Junior, Lui,z Maes, Willy Regimento Illterno, o Legislativo está rigorosa realizadd e foi eleita novii Mêsa da Câmara Mnnici-.·G�rma-no Gessner. Luiz de Souza, Ot,aviano Tissi, mente, dentro de um periodo legislativö - o pri- pai. Erich Baptista' Presid�nte - loão H..' Cardoso\Frederiéo Curt Alberto Vasel, Albrecht Gumz e meiro' _..: com início na primeira 5a. feira de vice-presidente - João Mathias Verblóenn, te. secre.Augusto Sarti.

.

fevereiro, dia 7, portanto o periodo legislativo vai tário - Henrique Boeder 20. seéretário.O Art 51 da'Lei Orgânica diz: "Art. 51 até o dia 27 do corrente. _ 'Perguntamos ainda: Qual das Mêsas foi LE-As sessões da Câmara' ret:!:lizar-se· ão sempre no Os veread'óres da UDN e mais o ex· prt';_si
edif,1cio .da Prefeitura, sendo nulas as \.fóra dêle dente Vitório Lazzaris, realizaram uma SESSAO GALMEMTE ELEITA: a eleita na sessão ordinária

. realiz-adas, salvo qua.ndo 'circunstâncias extrlwr- ORDINÁRIA di:'a-- 15, acasião em que' a maiorill do dia 13 ou a. eleita _/ na sessão extraordinária do
dia t7?

-

dinál'ias o exigirem, e por deliberação da maioria elegeu a Mêsa da Çâmara Municipal, dentro do
.

dos Vereadores". O R�.gimento Intern_!) diz rio sau que estabelece a Lei Orgânica, o Regimento In· Cem a resposta os nossos leitores. '

Art. 48: "As sessões da, Câmar.a, sob pena de terno e do que deliberaram os Vereàdores, por Os [fossos leitores sabem ler, e por certo com·
serem nulas as 'sluas' deliberações, -realizar-se·ão unanimidade, na primeira sessão ordinária ão pe· preenderão (por serem de clareza. m'eridiana) _o's ar-
no edifício da Prefeitura, salvo se a maioria dos riodo legislativo de fever9iro, adiando a votação tigos e paragrafos aqui transcrftós.. -.vereadores· resolv'er o contrário,' ,em face de cir- da Mêsa, <...

.

.

- Mas, os vereadores do 'PSD,' rrão compreendemcunstâncias extraordinárias"._
.

do PSPDor?que n�o compareceram os Vereadores
,ês:e� a. rligos e para.'g,ra. fo.s, que se e.ne.ontram na. Lei-Compareceram à sessão realizada' .no Bar e

- _

Restaurante Marabá, OB vereadores, Vitor Bauer, Porque, não conhecem nem por' "ouvir dizer" Orgamca, d?s MUßlClPIO� e I!.o �egl�ent<;> Interno,·
Vitóriö' Lazzaris., Murillo BarFtlto de Azevedo, o ,que se. encerra no Regimento Interno e na'

as d.uas Ufllcas e exc.lu�lvas dlr�trlz�s. le�l_als para� o

Eugenio, Vitor Schmöckel, ALvaro Severino Piàzera Lei Orgânica!'
.

'.'
. funclonamen�o das Camar.as MUniCIpaIs e�', t<;>da

e Mario Nicolini�� sendo' êstes três últimos, como De "orelhada". e "por ouvÍ'r dizer",-de afoga �anta �atartna, e em espeCial par:E_ o do. Leglslestlvo
suplentes regull:lrmetite convo.cados para a8 vagas dilho, convocaram., uma SESSÃO' EXTRAORDINÁ ,araguaense. ,

,

. dos, titulares Valeriàno Zanghelini, Francisco Pa RIA que se reali�aria eIl.! data' de 17 sexta feira, Por motivos inconfessáveis, pr éi t i c am .estas .

vaóellf) e Albrecht GUJDz. .. A celeore CONVOCAÇAO para a SES S A O monstruosidades, em nome do bem e, do progresso
'. Se estavam presentes 6 (seis) dos' 11 (onze) EXTRAORDINÁRIA, não foi dirigida a njpguem dÇ> Município, ,

vereadores' eleitos, havia a maioria dß que fala a apenas metida num envelope de oficio e entregu�. Analfabéto;s! Ignorantes!
, Lei Orgânica' e_ o ,Regimento Interno. O 'fecha, dia 14 pelo Q(jrreio, e estava assim vasada eql

JIlent6 da Prefeitura Municipal, pQr ord.em do Sr. papel tim,b_l'ado da CâllJara' Municipal der Jarag!lá
Prefeito, pouco. antes das 20 horas. depois de a do Sul- "CONVOCACAO EXTRAORDINÁRIN' \_

\m�sma ter side aberta cerca de 19,20, por ventura Os vereadores, infra assinados, na' forma.do Art.
,não é' e,ircun!5tâocía extraordi'Iiária, quando ·sabido 50 da Lei 22, de 14 de Novemt>ro de 1947, consi
é que as' Se�sões da Câmará são sémpre as deran(lo em face do que dispõe o parágrafo 10. do
segunda8-feira�,' 8alvo a primeira do mês de feve- "Ärt, 6°. do Regimento Interno da Câmara Municipal,
reiro que é réalizada Sá,·feira? '

'.

. 1

e'xUnlo o. mandato da 'Mêsa Diretoro' do período' legislativo
. A Lei Orgânica dos. Municípios' estatu-e: findo, resolvem, convocar SESSÃO EXTAOIWINÁRIl\ a

c ,

"Art. 48 - As Câmaras �u�icipais reunir-sedio efetuär-se dia 11: do �mê.s. fluente, às 20 .horas, nos De acôrdo com o que· este semanário conse-

ORDIN'ÀRIAMENTE,:: cadá trimestre, DISBENSADA salões do Legislativo Municipál, na cotlfo�miflade guiu apurar junto' ao procurador da Comércio e

CONVOCAÇÃO, duránte cada' sessão legislativa do dispôsto no Art. 53, da lei ac:ima referida, PARA Representações· DOUAL S: A., ne.sta cidade, a inau
vinte� dias po' máximo. § 1°. _:_ As sessões ORDI, A ELEiÇÃO DA I'IÊSl\ Dir6l{ora que regerá o )novo guração da Filial de Jaraguá que deveria operar-se
NÁRIAS iniciar-se·ão na prime-ira terça-feira dos 'período legislativo. Jara'guá Q,o Sul, 9. (ie fevereiro .em data .de hoje, I por motivos de, força maior, foi
mêses de FEVEREIRO, MAIO" AGOSTO e· NO- 'de 1961. Ass., Erich Batista, HenriqQ� Boeder, 'Irans'ferid? para a tarde do dià·1. de março.,de .1961
VEMBRO, Art. 59 - As Câmaras terão presidente, lRaimundo· Emmendosrfer, João Mat�i!l8 Verbinenn, (quarta�felra).,

.

vice-presidente, priméiro e ségundo secretários, _João H. 'Ca-rdoso e Albrecht IGumz .. Nada/, mais. . Nd oportunida�e o comérçio, indústria e grande
eleitos anualmente, na prJmeira' SESSÃO ORDI- nada menos.. . \

.

. massa -de populares poderão constatar n�s ampJas
Ni\.R1A; por, votação �e(}reta.; " .

O Art �O da Lei Orgânica ,(no: 22 de 14/11/47) vitr,ines do estabelecimento, silo à ,Rua CéL Emilie
, O Regimento Iiltern9 determina: Art. 6 � o Art. 6c• e o se'u § to. do Regimento Intern.o, Carlos Jourdan (ao lado do Cine 'Jaraguá) o' enri·

Nas SE'ssões. EXTRAORDINÁRIAS e nas. prorto, mencionado�_ ,na convQcação, já -por nós foram quecimenlo de' nossa. Rraça com mà'is um estôbele-,
g'aç,ões, servirá ti M-êsa existepte, e na falta de' transcritos. Quanto ao Ar:t. 55, da 'Lei Orgânica, cimento a allura d'as·'tradições desla terra, fomentan
qUlllque'r 'membro, o.bedécer'-se·,á, ao

..
critério de vamos transcrevê lo ...:.__ Art. 55

'
...... A, _ Convocação do o consumo' de riqUezas �,preços e condj'ções

substitui9ão previsto nêste Regimento. ,§ 1°. - O éxtraordinária. dos Vereadores será feita < pela verdadeiramente accessiveis a qualquer bolsa.

"

_,

Comé�cio eQepresentaç.ões DOUAT S.A.
Filial de JaI:aguá do Sul

AvTso à 'Praça

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Correio do Povo" Ltda.
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Diretor:

'

"

Eugênio Vital' 5chmõckel

Cobrança:
Bruno' Henn '

Impressão :
�

Soco Gráfica' Avenida Ltda.

Impressor:
-

Antonio 'Molheiras,
,"'

Composiçãq ;

Leopoldo Malheiros Jr.
Antonio Bastos

, ÃSSINA1'URA:
flnual • • • • Cr$ 250,00
Semestral . .' • .,..Cr$ 140.00

ANÚNCIOS:
Mediante 'contrato e a

tabela em vigõ!
t •

BNDBRBÇO:' .

Caixa':'Postill, 19
.

,

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. _C�tarina .

- )

AGÊNCIAS: -

'

em todos os Distritos e leca
lidedes do Município. Corres
pondentes em tódas ás eidades
do Estado' de Santa Catarina,
I'CORREIO DO POVO" não
endossa os eoneettos emiti
dos em artigos de seus 'cola
boradores.

OrgAo da maior penetração
no interior dô nordéste

.

catarinense.
--------------�----

O sr. João Girola, resi- J Que dispõe de matoreorttmen
to na praça e oferece seus arti-

dente em' Barra do Rio gos à preços vantajosos
Cerro. .'

h ·M'·· L'
Rua Mal'- Deodero-S . JaraguáA garotin a, arrse ia,�--<f�

ne, filha do casal Herbert
,'i=====õ'==;;=========r,

e Rehnde Marschall, nl
cidade.
O SI'. Waldir WarhHftig,

residente em Curitiba.

Dia 3

A SI a. Clara, espôsa do
sr. José Albus, nJ cidade.
O sr. Ernesto Silva.
A sra. Maria WailatLi.

O sr. Reginaldo Kre tschmai.n.
' ,

lespôsa do sr.; Antonio
Vieira.
O sr. Paulo Fodi, resi

dente em Itapocuzinho.
A sra. Erica Hering

Reif Horst.

Fazem anos hoje
I' ,

'

O sr, Werner Gosoh.
A sra. Hsrta, espôsa

do sr. Walter Gosch, nl Dia 28
cidade, .'

,

-A"-'- Cl
A

O sr. Otacilio Ramos, sra.' ara,
'

esposa
nesta cidade. do sr. Walter' Schütze,
O sr. Erich T, 'I'räuer;: residente em Oorupä.

nesta cidade. 'O menino Martinho,
O sr: Nestor Padri;' nl filho dosr. Martim Henn,

cidade: r--
residente em �JaraDuàzinho.

O jovem Lauro Oesar, Dia 1
filho do sr. Lauro Braga,

, nesta cidade.
O sr. Garibaldi Ribeiro,

residente em Joínyílle.
Fazem anos amanhã

A srta. Darlí, filha do
sr. Waldemar da Costa,
residente àm S. Francisco
do Sul.
A srta.Waltrudes Rowe,

filha do sr. Hilbert Rowe,
residente em Rio Cerro
A S1'a. Ursula, espôsa

do sr. Delfino Radünz,
residente em Rio Cerro
Dia 27

O sr. .Vitor Bernardo
Emmendoerfer, nl cidade.
A sra. Paula, espôsa do

sr. Otto Bäumle. .

O .jovem Os6rio José
Sehruiner, nesta cidade.

Dia 2

A 8Ia. LiPi, espôsa do
sr. Felix Scheller, rast

dente em Oambê - Paraná,
A sra. Elza K. Vieira,

�(qpatln" /(-. S.
da ]>iJnlu:t, que
contem extrato

I(epdfico colt

�-.ó1i:all.o,"no,....
WI1l11!�li II."

/JJnçõe$ tio

Ilgad.o.

'Iódús�a 'de CBlç8�OS lo'scn, IRMßOS S/H.
Ass�mbléia Geral Ordinária' ----"--------;------.----

EDITAL DE OONVOCAQÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem a assembléia geral or

dinária a realizar-se no dia 20 (vinte) de Março do
. corrente ano, ás nove horas na séde social, afim
de deliberarem söbre a seguinte:

'ORDEM DO DIA,
1°.) - Discussão e aprovação do Balanço.e maiEl

-

documentos ref,erente ao exercício de 1960.
20.) _ Eleição do Consêlho Fiscal.·
3°.) :_ Asslllntos de, Interesse social.

, 'Jara'guá du Sul, 18 de -Feveréi;o. de 1961.
�

WALTBR' GOSCU - Dirétor Comercial
HBRTA GOSC" - 'Diretora Técnica

Acham-se a disposição dos senhores acionistas
no. escritório desta sociedade, os documentos a que
se refére -à artigo 99, do decráto-Iei nO. 2.627, de
26 de Setembro de 1940.

fr.--.---.-
---.. --- --.-

,---.----::::=====:::::::.� ::>eçam Catálo-

fMad�i;��;;��ihos,
-

forros II L::'O:::51':.;'1 ."1!I ,paulist,as, ta.po�do,S" e' li Corupà

'·l! madeira em?geral '·11.,,;;;;;;;;;;;;;----...,;;;;;;;;;..- .

- II Vehde·sé no - Depósito: -são, José Ltda.
_ II :1:::::::::::::::==��;::�-:::===:::===::::::=�-·==·�:::====�

_,

- II Rua: ExpediciOliário Cabo Harry Hadlich ,II II lIJ) Iro G Ull n �@'
,
G al S � 1l1l o ii ;:i;;;o;;;;;���=----- �iõõiiii;;;;;;;;;;;;;;;;i-===�

,I! JA�AGUA DO SUL � - Santa Cat_arlP� II II" ,

,
.'

II
. n '

'

AtéI;lde-ss tambem os pedidos por encomenda i! li - -, Clrnrglão --Dentista II-"�::::::;:==:::::=7����< .:::�.,.���..:'_:E.=�:::::::::_::::::::====:=::;:::�:::t: IIti CL1NfCA - PRÓTESE' CIRURGIA II'if=:"'_-==::::::;,;;s:r.:::: .�:::::::=::::::::::::=i::::;:::=::::::===.:=:===:::=::� 11 A v'- Màrechal D.é.odoro, 587 - 'ARA;GuÃ, D,O-SUL II.,

r�r, Hui�o' Jtrnan�o . fisc�er Jf,L"===,::::�===��!:=�:��:=====J
!!

.

Cirurgf(jo' Dentista
-

I! _.::"!'!'������""""'���!!!'!!'!!'!"'=���.......�!!!'!!'!!'!�"""'ii!! li, .

- '.

ii. Clínica C��gla ,_ Prótese - Raios X li 'Marq'ue encontro com seu bom gost-o
li , " "

' ./ li pedindo. para aperitivo a Velhíssima
ii, Consultório: .Rua'Artl;lr:Müller� no. 142� . ., ..

, II' " ag'tíapden,�e m,.
'

apca!i �r6ximo a,Estaçao ,Rodo�larJa'. I! '

�:::::::::�.;=:::�:::::::::;:::;::�;::=::::::::::::::::=::::::==:::::::::=!:::::==:::__:;.:::::::� G·O 'S---TA' "�.
·1p;;:::::::::::.:==-=õ:::=:::::::::=�:;::::õi:::::�::::::::;...::I"..:::::.::;-..;=:::::::'::=�;'::::�.::� .

li' I.all.,ft •• use.ul.-- IIII tiII SUL " "
ii " !l'
!! �edicamentos e 'Perfumàrias J ii

- ii ' Simbolo d'e Honestidade ,I,!,It Goilfiança ',e Presteza
"II ,,' ,Â qu.'e .melhof' lhe atende·' , II'ii e pelos menores ,. I)reço�",� li

!1
'

.,'..,
-

. ..Jl�:!::::::::::===--=�-::==::;==�:::===:::;:::::==:::==�=:::.:::::==:V \ �--;i;i;;;;;;------------iõõiiil__iii;;;õi

"'.

Frutife,.as e

Ornamentais

,Laranjeiras, Pe·
cegueiros, Ka
kiseir05, Maci
eiras, Jabofica-
'beiras, etc. Ro-,
seiras,

. Dahlias,
Camélias, Co
niferas, Palmei
ras, elc., etc.

m�5i!EUiEl!HEEU=n�n l�;---!.:!Ii!!i: " :ãi!Eli
II D R J <:> R N S O E LT E R I�

M I LHO ESill,
"

I CltWRC7jAo DENT/5TfI I I
I Obturações sem dôr Ioe I'ESSOAS 10 USADO co. I'POPUL.IIJ Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepl- !!!10. RESULTADO O '. d

-

I
-

-

d dô 'In'OEPDUn'tfO I
açeo e qua quer sensaçao e oro III

ELIXIR 914 •
' OLíNICA'� O����I�

- PRÓTESE

I• SIflUS AT� - • OBBAIIS� I Consultório: Av:-O;;u'lio V.argas, ,198 IO,Pl....., • Saqo, o Cora�o. o I =
. (Anexo ao Depósito dá Antarctica) I.""'.CO, Oi PUlm6... • Pe'.

II,' _PNd... Dore8 noe O..........."'a· �IE!i!:I!i2iiiiii===!!!!i!iEl!5i!ili!lii!!EI!SE!r--:i::l=:li!!!!!lSli!Ii5E :.
llamo. Cepelta" Queda Cfo Cabe-

' ,

Ie Aftem'". Aborto.;
Cem.uh. O m�too

.t�. popular depur.U".

���
Cure seus mates .e poupe' seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
ie ROBERTO JA. HOBST'

!

R O E O E R, S. A. Agr•.Ind. (�omércio
Assembléia G�ral Ordinária ...

EI>ITAL DE CONVOCAQÃO
, Pelo presente' ficam convidados os snrs. Acio

nistas desta Sociedade a comparecerem à Assem

bléia Geral Ordinária à realizar-se em nossa s�de'
social às -lO' horas do dia 30 de março pröxímo
'\1indo�ro, afim de deliberarem sôbre a seguinte :

,ORDEM DO DIA

10.) � Apro'ação do balanço e contas do exer-

cício de 1960.
2°.) _ Eleição do" Oonselhu- Fiscal.
'30.) z; Assuntos diversos.

Ach�m;.se a 'disposição dos snrs. A.cionistas, OS/
documentos à que se�efére o 'artigo n-, 99 do De-
creto-lei nO. 2.627 de 26/9/40. '

,
.

Jaraguá do Sul, 16 'de fet-ereiro de 1961.

GBRHI\RD ROBDBR - Diretor-gerente

SE VOC� Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de insere
ver S(1 na Socied ade
dfl Cultura Artistica.

"I'Ela/necessita do
concurso de· todos

"Ipara'projetar a cul-
tura de nossa 'terra.

EL·IXIR 914
laofeMly....'PAI.mo, Acrad..
fit COIDO um 11a6r. AprOVado co.

lHO auxiliai no tratemanto ,da SI.
"LI&. REUMATISMO da me.

•• or....... pelo'O, N S. P.

,

'. FaprJeada � engarrafada ,por' \,

:Manoel F. da" Costa' S. A. - Comércio e Indtlstrlai
Itapocuiinho. _- Jaragpá do Sul, - S. c.

A Vélhís8im��aguardente..marca' (lOSTk
á enconti'ável nos seguintes estabeleciinentos
da !,lidade : 'fBar Catarinense, Bar Pulli, Bar
Rodoviário, CiJ1é Bar e .o. A. Baependí.

,

Velh'íssim!:l 'aguardente mar,ca POSTA' -, -

'Síin'Qolo de qualidà'de e trâdiQ�p" '.' \. ,

Assembléia Oeral O,.dinária
BDITAL DE C9NVOCAÇÄO

Prezados Senhores:
Vêm, o ,BQTAFOGO F. C., de Berra do �io

Cêrro, por meio dêste, convocar todo o seu quauro
de associados, pare a Assembléia Ordinária, a �er
realizada dia fi de março próximo, em sua sede
social, pera tratar' dos segtiíntes assuntos:

10• - Prestação de contas.
20 . ...,... Eletçãe da növa Diretoria.
30• - Assuntos Diversos.
4°. - Posse dos Eleitos.
Obs . A citada Assembleia Ordinária, será' rea

lizada em' duas convocações, sendo que a 1 a. às
9 hrs. e caso não houver número suficiente, será

,
, ...

realizada a 2a• convocação, com qualquer numero.aa

9,30 hrs.

, I

RICARDO HRUSCHKA :- Presidente

Ur. fernan�o II. ipfingm'ann
OIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, IlS'TESTINOS.
, OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do 'Cancer nas senh�ras
'.

Consult6rio - Av. Mal. Deodoro, 1014.
Das 9-12 e das 15-18 horas. Fone, '384.

t
Profundamente consterOi:idos comunicamos

a�totJos o' falecimento de nosso querido p.ai,
sogro, e avô '

, ,
-

""""
.

'\
,

,Ricardo, Harnack
- ,�

r

ocorri�() no dia,lO de':fevereiro com a idade
de 70, anos. A familia enlutada vem externar
pOI este meio

\
os seus sinceros àg-râdecim(mtos

às p�ssoas dmigas e vizinhas que prestaram
o seu valioso auxilio e a confortaram durante'
'o duro .. ·transe que passaram, assim como agra
: decem à todas as' pesso�s que.enviaram, coroas,
flores, cartões, telegramas e' acompanharam o
querido falecido alé sua última morada.

. .'

Agradecem esp'ecialmente ao Dr. Aiexander
Otsa pelos cuidados médicos e ao Rev. Pastor

. Ohering pe!as copforr�dora� palavras proferidas'"

I
no Lar e no Cemitério. '--

.

, Jaraguá do Sul, 2.� .de f�ve.reir.<> de 1961.

A FAMIUA ENLUTADA

\
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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��,����,�������!��������������������������-�,����������
/Indústria e Com6r�io . 'MRnOJl nR COSIR S.,R; COMfRCIOf InOÚSlnlR MtxlhéÚia . Irveítex SIA

Leoppldo lo_ão Grubbc;;t S.A. .

Assembléiá éeral'Ordinária'
- /,', I'

CONVOCAOÃO' ,ASSEMBLEIA G,�R�L ORDINÁ�A
'

"

.
, São convidados os senhores acionistas desta

S�nho�es Aciopist�s :' Convidamos os· sm�'. acio�.is'as desta s�cie�a,de socíedade anõntma para se reunirem em assem-

..

� \�Em cumprimento aos dtsposttivos legais e es'
pata 'se reunirem em -asssmbléia geral ordlnãría a bleia geral ordinária, Da' séde social'á Rua 28 de

tatutarios, remos a grafa satisfação de submeter ao r�ali�ar·.�e dia 14 de m�rQq p�., às 1?,OO 'horas. na _agôsto, nesta cidade, no día quat}'o (4) de março.
vosso exa�e e deliberação, o belenço geral, capta

séde social à 'es'rada Itapoousínho, afim de delibe- do coerente ano, ás- 15 horas/afim de deliberarem'
de lucros e perdas e .demais atos relativos. eo exer- rarem-s?bre a seguinte: sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

I -

cício social encerrado em 31 de dezembro de i 960 e ORDE� DO DIA -...____
,

.

1. ,_ Díscuasãô e aprovação do relatório da
o parecer do ,:_onselho fi.scal. documentosque dernons- , 10. _ Discussão e' l'I'pfotraçãõ -

de relatório da diretoria, balanço geral, conta de lucros e perdás
trem a sttueção da SOCIedade. . .

b
r i 'N

- e parecer do conselho fiscal, tudo- referente- ao
-,

' Pe-rmanecer 'd' . - ,

.

,

diretorta, alsnço geral, .�emonstraçao da conta d�, exercíoí f·
. � .

do 31 d d bro
,

.

ernos a. ispoerçeo par�. prestarmos Lucros e -perdas, e demals documentos relacionados
o maueeire encerra O' em . e ezem ro

os es_scla,reclmentos que Julgarem necessenos. :' cõm o exercício encerrado em 31 de Dezembro de 1'960.
de 1960.

'

,f

leregué do Sul, 9 de íevereíro de 196t.
'

2°. - Eleição de nova Diretoria. 2. - Ele·ção dos membros efetivos e suplentes
, . '- 30. ,- Eleiçãq 'do Oonselho -Ftscal e suplentes. do conselho fiscal para o exercício de 1961.

LEOPOLDO' JOÃo GRUBBA -; Diretor-Prestdente 40. _ Assuntos de ímerêsse da sociedade.
- NOTA: Acham-se á díaposíeão dos senhores

EDITH" HARDT GRUBBA _ Diretora-Gerente "

. v,...

,

ALVARO HERING • Diretor-Gerente' Itapocusinho J araguä do Bul '8 d� Fevereiro acionist.as;-' séôe social sita á Bua 28 .de Agôsto,
,

de 1961'"
'

-,. nesta CIdade, os documentos a que...----s� retere o

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE
. -

r '

artigo 99, 00 deereto-IeíN. 2.627, de 26:de,_setem�
;__, D!=!ZBMBRO DE 196q_' MA�OEL p, DA COSTA - Diretor Presidente bro de 1940. . w'

A T �I V O JOÃo LÚCIO DA CO�TA - Diretor Comercial

Jmo�Uiz&do ---,-,
-'

/

lrnóvels,
.

Contratos Imobiliários, Má
.

quinas e.Instaleções, Móveis e Llten
sllios e Veículos '.

'

Disponivel '
_

,

'Caixa e Bancos
, Realiz'lvel <,

Letras a Rece'ber, Devedores Diversos,
Bstöque Mercadoríes e Sacarias, Parri
cípeções, Empréstimo Lei e Petrobrás
Compensaç'=.o'

')

,

Ações 'Caucionadas

ORDEM DO DIA

1) - Exame, di.scu8pão e aprovação de:
Balanço ,geral, conta dtl'lucros e perdas, re·feren·
tes ao exercicio de 1960; relatório du diretoria e

parecer do eon�elho fi"cal.
_

2) � Eléição dos membros do, conselho fiscal
e suplen es para o exercicio de 1961. \

. ,------..;.....-.---�-.

,

3) - Diversos assuntos de inteJ'êsse social.
, " 'VE'NDE-5E'A V I SO

, ,

1 ".

'I REL'ATÓRIO DA DIRETORIA .

c.
\

I.970.461,.90
, ',Empresa, 'Sul-Brasileira

de Eletricidade S. A.

A VI S O
,

.

Ach-am· se à dlspostção dos snrs.. aeionistas os

3736.761,60 documentos a que se refere o decreto-lei nr, 2;627,
de 2ô de setembro de 194:0.

.

.

,

-,--

6,967.603,70

,-�-

Distribuidores -em: Jaraguá do Sul,. S. 'Bento do Sul
50,000,00 �io Negrinbo, Mafra, Rio .Negro, Lapa, TJjucas e Camboriú' I'

_J!.129,8t7,20 Oferecem por preços de conc�rrência:
... P A, � S I V O LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,

no� ex�givel -,
/I'

AQUECEDORES DE ÁGUA. FERROS DE

Capital, Fundo Depreciação, Fundo
-

ENGOMAR; MEDIDORES PAijA LUZ E
. Reserva Legal e- Especial 5294.266,80 FOROA e demais .aparelhos e ma\eriais para

Exigivel . .

' Instalações Elétricas.
Titulas Descontados, Credores Díver- Rua Preso Epitâcio Pessõa, 172' Fone: 264 ,

sós e Dividendo 7.585.560,40' -_ JARAGl!A;' DO SUL.r
Compensação, I

Caução 'da Diretoria ,_
'

. 60,000',00 .

-

'JaragÚá do Sul, 3 t de dezernbro �;::.817.20, In�dlkio e Cumén:11 leoDoldo Joao tirabboJ n.
Assembléia Gerat Ordinária

EDITAL DB· CONVOCAÇÃO
LEOPOLDO JóÃo. GRUBBA - Diretor-Presidente
EÍ>ÍTH HARDT GRUBBA - Diretora-Gerente
ALVARO HERING - Diretor-Gerente

SBRGlO THOMSBN ':' Contador reg. CRC, SC. nO. 0301
-,.,:..' ,

-

I reg .. D.E,e. nO. 50,781

DEMONSTRATIVO DA CONTA' De LUCROS �
PERDAS, EM 31 DE' DEZEMBRO DE 1960

'CRÉDITO
,..

e
Pelo presente ficam os acionistas desta

� sociedade, convidado, ,pa.r.a a assembléia geral
ordinária 8 realizar-se no dia 31 de Março de 1961, às 9
(nove) horas, em 'sua séde Bocial à rua Benjamin
OODstant, 328 em Jaraguá do· Sul, a fim de delibe-
rarem sôbre a seguinte:

Mercadorias e' Alugueis.
" 'DÉBtTO

13 707.506,90

Gralificações. Pró- Labore, Següros,
Salários, Impósto.S e Sêlos, Comis·
,sões; -Juros

--

e Desc'oni'os, Despêsas
Gerais, Provisões, R�seÍ'vas e Dividel1d�_.7_0_7_.5_0_6_,9_0

: Jardguá do Sul, 31 de dezembro de 1960.

;Ji', L�-ÓPOLD,O JOÃo �RUBBA - Dirêtor'Presldentê"
_ EDITH HARDT GRUBBA . Diretora Gerente

.

, ALVARO-HBRING. .' Di'retor�'Gerente
SERGIO THOMSEN '" Co-ntador reg. CRC SC. nO 030l,e

:" ,reg.' D,E.C. nO. 60781 '

PARECER DO CONSELHO FISCAL·

, Os mem-bro,� da éonseUlO fiscal da Indústria e
.

- Comércio Leopoldo João ÓrJJbba S/A., tendo procedido
a verificação doe livros, balanço,' conla de lucros e

-;- perda;'s _e demais -dõcum�nios 'referêníe� ao exercício
.- " social de 1-960, con.sfataram· a, suiPexati'dão e confor-
-.-.

- midade, pelo __iiue recomendãm �ua ilprov�çijõ.' pel<! -

a8s�mbléia ,g�r�l, ordimírii_2, -. -:;",t �.... ",' IF� .,,_., _ .�
.• ';_:., :.. JI "'." ,_I. '-o .� ...

': Jaraguá do Sul, 9:cje fevereiro' de- 1961..
'

;
.

'(

v

,

Guaramtrím; 21' de Janeiro de 1961.

ODILON VILELA .vEiGA Diretor-Gerente
ALTAMIRO VILELA VEIOA DíretorTécníco/,

/
/

VE,NDE�SE
1 terreno beira rlo com 6 morgos

-, todo, "

plaino e 2 casas de madeira.
2 lotes na Praia Barra Velha, sendo 1

ao lado do Hotel Krause. . /-. -

1 lote no centro .corn 16 metros de frente.
1 'Casa de Madeira e terreno c/26 metros

de frente. � .

,. ! terreno com 400 morgos de mato e uma
bellsslmà queda d'ague. �

1 terreno 'com 100 morgos próprio para
arroizera.

1 .terreno com 6 morgos - Aceita troca.
I casa de madeíra e 10 morgos.
t . terreno betra-rio No centro,
1 terreno com 500 jnetros de praia

aproximadamente 2000 lotes. Um ótimo negóCio
para aplicar capital. Aceita auto ou pequena
propriedade em conta..

'

.

/"

ACUG A-SE' -'_

i Engenho de arroz completamente mon·

tadá, inclusivé com 3 casas de moradia.
1 sald com vitrines 'própria para Comércio.

COMPRA,·SE

1 casa de moradia cont ter.reno de pre-,
ferência de 1 morgo ou mais. Negóci.o.a Vista.

?> �
•

-

Melhores infor.mações com o sr. Vítor
,

Zimmermann - Jaraguá, do Sul Compra e
Venda de Imóveis.

-

.- (

,
. ,

.' ,Um CAMI,NHÃ() maréa STUDEBACKeR,
fabricação 1946, completame'nte reformado. -

Demais -informações com � o sr.. Leopoldo·
Karstén - Estrada Blumenau - Jaraguá dG Sujo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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c O R: R' [ 1 O D Oi P O V OI Vida Social em Revista

Brasileira

Os especialistas do
Museu de Antiguidades
Nacionais de Strasburgo
procederam a circunstân
cia do e�tudo e atestaram
a aute'nticidade da des
coberta, Trah·se da se

pultura, de um guerreira.
No sarcófago constituido
de grandes massas de

pedra e -coberto igual
mente de pedra, foram
encontrados re�tos de um A J Renner S A'esquduto comp.leendendo •• • •

os ossos dos memb! Os
iDferiores assim como os

brê,ços e li parte inferior
do crânio. O esqueleto
tinha ao lado uma espada
tipicam�nte germânica, o

fa,moso ":,j'(Jt.amasaxe", do
comlJr.imento,de· 75 cen,

'tImetros, de ferro, com

lima t Ó lámina, e um

punhal de 15 cantí Iletres.

_;_x-

Pesquisas
, ',if::::::::::::::=:::;::::::'::::::::::::::::::·:::::::::::::::::::::':::::::::=::::::::::::::::-'::::::;::::;':::'\i ,t.,

- C,ient íf icas
'li' Bom: Negócio ,tr',PAR'IS - o Centro
li

-

Vendé-se \úma casa nova eom 3 ii NacionaJ da 'Pesquisa
'ii ' II Cienflfica regislrou em

ii m,o'rgos de. terra,. ou troca;..se por ii 1960.um aumento de pe.s-
I! outra casa mais no ,centro.' II ,quisadores, q�e passaram

-li- ,"DerÍlais irifor�açÕes na oficina It
li de 'bicicletas do snr� THEODORO li IN STRUMENTOS DE MU SIC,ii 'JOSÉ WOLF, defronte o ,Bar )'Pulli",

\, !!
'

-

,
A

\.�::,:::::::::::::::::::::::::::::';:::.'.!:::::�:::�::::;::::!"�:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::,:::::::::::::::::V ��i1::,A�, �;c:�:��:
\«';::-'::::::::::::::::::::::::::::;:::::::;='::::::::::::::::::::7::::::::�:::::::::::::::::::::;;:::::::::::::il �01��1;!0_ s4�r�i�e�t��gbatx�:
H'

'

!!
'

n,�cionais e estrangeiros
"
BRASILIA --:-.A.o agri' I essa fruta •.. Eu mesmo,'1'1' ii P.ianos - Harmonios 1 A t V BCLI uAX VITORIA ..

cu tor D e.nor lelra oro que' J·á m
'.

t lh-' ,

1.:1. 'm-., II'" ,Instrumentos pI Orquestras ges, de Santa Catarina, I
'

.

e Sill o ve, o e,
/

' =-j;..n� /-<-<.
-

Bagdas e Jazz-Bands: Ih tenho d t
.

'U '�'7--�� ii Violinos - Flautas· Clarinetas . que 'e enviou',uma maçã, IS a provel-a en·

II .9,5 pés· policolorido ·1960 II
. Pistons· Trombones - Saxo·, O presidente Jâoio QU8· tusiasmado .•. E�teie:' em

I' :: fones· Baixos e Baterias .!d!os �emeteu o seg'uinte paz:"o Mlnist"erl'o '

li ,.' ii completas. , "bllhetlnho·. _ "Prezado \,
e o

!I LOTHAR SONNE, NHOHL '11' M t d C d P Ih t B:: I'
'

e o os "-- or "'S - a e as Antenar, recebi a
.

macã anco do Brasii vão
ii! �" Ma"chal Deodoro da Fonseca, 84;18' ii '

EMFIM, T.UDÖ QUE 'FOR DO '

I JAlA5Uk DO SUL' &t. d, Sta. CatarlaD, li ' RAMO, V: S. encontra para
de 850 gramas, que você apoiar a agricultura. No

II I,' - "':pronta ßntrAga na me enviou, produtó da t r
'

li) II Expedição "LYRA" Musical �; PArJLO KOBS. tecríica e 'da terra catari-
mom{ln o Impo o terreno.

'�:::::::::::::::::::"��:::::::::::::::::::::;::;F:::::::::::::::::::::=:::::::�._.:::::::::�::::::::::::::� =-S_Ã_O_,_B_E_N_T_O_D_O_S_U_L_'_._C_aix_a_'P_o_s_ta_l_,'_39_-_S_t_a._c..a_ta_rin_8...: �:ns1dã�mq��10�:�i!st�ã� �::i:ço��!l�:;::., vez, do

.\NO �XLII JARAOLJ..A DO SUL (SANTA CAl1ARINA) SÁBADO, 25 DB PEVERBIRO DE 1961 N0. 2.125 Terminado 'o Carnaval e começado êl Quaresma,
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' pouca coisa de anormal teve lugar .em nossa cidade,

mas mesmo assim vou tentar exempllflcar da melhor
maneira possível aquilo que tivemos oportunidade de
ver e apreciar. ,

Sábado dia 18, tomou posse o novo delegado
de PoHcla Jsr. Tenente Coronel Leonldes I Cabral
Herbster.' 'Àuguro a êsre senher- os melhores votos

e-m um ano, de 5,901 a nêsre seu novo cargo.
.

3,261. A noite fui até o Bar e Restaurante JUSSARA,
Universidade da Numéa As pesquisas rnels nu- conversar com pessôas que por alt encontrei e' lá

/ rnerosas foram de químice, pelas tantas encontrei a senhonte Maria Célia acom

Numéa _ O princípio física corpuscular, medrei- panhada por diversas outras, que ora estão de visita

da criação de um embriao nll e biologia ammel. .à nosse cidade. Célia que história foi aquela do, tal
da Unl

.

f
-

" SCHULLI, é esta. uma pessôa amiga ou uma novee Dl�erSldade ranc,ê�a Os créditos afetados às conquista, hein? Anésta de tôda aquela história quenesta CI?ade, !.usce'?tI v_eI m iss õ e s internacionais você estava contando, não entendi nada, pois se nade servir de ir-radiação .quase quintuplicaram em Praia só chovia como é que foi que
/ você ficou umda cultura e

A

do pensa em três anos. Em 1960 pouco morena?
"!e.Dto f�ances no Pa- êsses créditos chegaram a Domingo pela manhã fui até o Correio, quandocífico, fO,1 evo�ad<? na- 5.800.000 Nf'. deparei-me com três aarôtas do nosso meio socialAssembléia Territorial da e

Nova Calendônia. - X - que conversavam alegremente. sôb os mais diversos
assuntos. Ao ver tanta alegria fiquei pensando, será

Foto-Biologia que estão contentes por' ter ido embora seus eleitos
ou estão sorríndo pera abafar as mágoas, qual era

PARIS - Foram .expos o assunto heín Evanlr?
'

tos, no Hospital Saint- Dalmo, estou estranhando a tua etitude última
Louis, pelo professor J. B. mente, você anda meio desaparecido. Quando encon

Benoít, do Colégio de rres ,algum amigo conversas pouco, será que estás

f'rençe, os últimos pro- apaixonado? ou o· negócio não vai indo' como você

gresscs ,da foro-biologia, esperava.
'ciência nova que estuda Soube por intermédiô de outrern que â senhorlta
as influências da luz sôbre Aidil irá estudar em Curltiba. Agora pergunto: ',Aidil
os sêres vivos e suas é verdade? 'ou isto é um mero boato.
poseibiltdedea tera; ê .ticas. Teresa o que eu não consigo entender é isto:

há rernpos atrás você disse que havias encontrado o

teu príncipe 'encantado, bem até aí tudo bem, mas,
duns rernpos pera cá encontro êle sempre sózlnho.
Será que alguém bronqueou? ou isto é mera coincidência.

Adolfo, mal você volre da Praia e já conquista
alguém e deve ser muito elegante, pois do jeito que,
vocês conversavam só pude tirar esta conclusão.

A Je!!nnete, conforme penso, está querendo for
mar povamente àquele 'célebre quarteto, pois última
mente a vejo conversar diversas vêzes com a Carla
ou será que eslou enganado Jeannete?

A Magda desde que voltou da Praiö anda meio
solitária, será que deixou alguém por lá?

lIdeie você tem pouca sorte, mesmo quando
alguém lhe convida para te levar de, automóvel para
c�sa, rens de ir no pàralama, isto é o que se chdma
ter pêso, não achas?

,

Gito do' jeiro que vafs indo tenho.a impressão
que vais galgar um serio degrau, pois você não a

larga mais.
'

Silua,ção, A'FRANÇA EM,REVISTA, ,

RIO, Nossapress, de A. Pedro Leão, Vi,a
Panaír, especial para "Correio do Povo" ,

Temos neces�àriamente de concordar com algu_,'Noticiário Ger'!.l
mas afirmações 'do atual presidente 'da República, no
roceme.eo desenvolvimento das atividades brasileiras,
desenvolvimento que gerou além de outros meles para
o país, umelermenre deficit orçamentário,

Procurando. com-o Iez o Presidente Jus c e I i no
estimular a indústria, o comércio, além de obres ina
diaveis, mas de alto custo, 'sern que esttveesemos
reaiment� p r e p e r a dos pare tais empreendimentos,
teríamos fatalmente de sofrer seus efeitos- negativos,
como estamos vendo e não constitui nenhum segrêdo.

,A abertura de longas estradas, construção de
'<, açudes, mudança da cepítel em curto espaço de tempo,

depois de quase louca invenção de um novo Estado,
são eolsas que tem sido enalísedas detidamente pelos
-emígos e inimigos do atual d i ri g e.n te do

....

país. Os A rÀalizaçao dasae pro
gastos foram acima de nosses.Irnedlates possibilidades, [eto, que permitirä o

gravados com QS 'aumentos dé militares' e civís, es preparo' de aJUDaS do
tudo isso, não podia trazer dias risonhos pare nós, Cólégio La Pérouse, de
nem impedir o impacto desastroso das sucessivas, Num é a, nas grandes
emissões de papel moeda, que se tornaram tão fre escolas e nas faculdades
quentes e abundantes que se há perdido de çonre. metropolitanas, poderá,

É evidente que, o deficit em apreço, monopolt- em" particular interessar
zente das atenções g_e todos, não tem, sua origem �s moços e moças austra
unicamente nas emissões e nos gastos excessivos, hanas e neo-zelandeses
pots alguns deles foram previstos, embora rners pon- que, não tendo possiblli
deradatnente no orçamento vigente, porém inocentes dades de Irem estudar
,o g o v ê r, n o inteiramente da responsabilidade seria na Europa, poderão en

desconhecer ou proeurer desconhecer as razões de centrar em Npméa um

certas crises' que vem passando () estado, alimentadas complemento a seus es

pela tolerância iniustlflcade do poder público. O cres tudos, especialmente 110

cimento verngtnoso da receita pública, deu ao govêrno domínio da literatura
'certa esperança de abastança, afastando se do cuidado írancêsa.
e cautela nos gastos que não .Ioram parcimoniosos.

. A questão éam b i a I é um dos problemas que
precisa merecer do futuro govêrno uma atenção es Um S!1rc'fllgo MerovfnßI'opecial, visro não serem promissoras as perspe,clivas U U U Y
quanto á nossa balançã comercial, com a queda do
preço do� café,' nosso principal produto de exportação_
Ao que se depreende do resultado' de pesquisas, es

tamos' alarmantemenle p r e c i san d o de divisas que
alendem ás exigencias de nossos compromis�os ex

ternos. os quais aCOITIpanham o progresso da Nação.
Não SP. pode esconder a inquietude que nos

abala, esse drama ca,mbial, tão nosso, mas, cujo es·
,

tudo até "aqui pouco nos tem animado confiar que
venham dias mel'hores.

'

,

A política do café, pode estar certa: não
damo�, mas· o contrabando continua e com
desvio de milhões de dólares que vão para o

dos' contraventores. "

duvi
êle o

golso
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PARIS - Acaba de
ser d e f!l c o b e r to, • em

Saessolsheim, no Depar'
manto Baixo Reno� um

sarcófago. da época mero

víngia.

. Exper lênclas diversas
permitiram ao profess
Benoit constatar que a luz
vermelha e laranja lern,
por intermédlo do olho,
uma ação sôbre o orga
nismo das aves.

\ Assim,
conseguiu o cientista fazer
passar patos do estado
impúbere ao estado púbere,
exponçio os duranIe Irês
semanas" à luz.' Outros
efeitos da luz foram igual
men�e observados.

IH�OrHtoristHS,':"_ lécnicos, �e l8�or8t�rio

-x-

QuantÇ> à ação sôbre o

homem é o efeito ,da luz
pouco conhecida, mas os

fotos-biologistas cuntnuam
suas pe,.Squisas, que podem
chegar a imporlantes des,
cobertas no domínio social
especialmente tluminaçlo
dos locais de trabalho e

aplicações med'cinais.

'" .

,Pela gentileza da remes

sa, os' nossos melhQres
agradecimer.tos, com votos
de constante progress,o.

Domingo dia, 27, realizar se-a uma excursão a
Praia de Piçarras, patrocinada pelo Centro Cultural
MACHADO DE ASSIS. Deverá sair a caravana de·
laraguá as 6 horas da manhã do Bar Rodoviário,
pelo que pude saber esta t2m por finalidade estreitar
os laços de amizade com oulros centros culturais -das
cidades d'e Joinville e ltajaÍ, portanto devemos dar
assim lambém o nosso apôio a êstes 'jovens, para
que esta excursão redunde no mais completo êxito.

-x-
Colhe em data de hoje mais um ano der sua

feliZ �xietência <:> nosso mui digno Vice:Presidente
e alr.lgo sr. Moacir ßtHbieri. Dêste senhor muita éoisa
pofierídmos dizer, pois as suas q'ualfdades como Vice'
Presidente, já são muitas, mas de onde o conhecemos
mel�or é do, Sesi. É 'êle que nos atende sempre que
precisamos de algumJl coisa, mesmo que lei não
exista o remédio de que neces,silamos êle manda·o
bU,scör numa outra farmácia mostrando desta maneira
a, sua bôa vontade de atender da' melhor maneir�
�ossív�1 a. tôdos qua�los o procuram. E, para fina
lizar almejo ao Moacir, os votos de perenes felicidades
e que esta data se repita por muitos e muitos anos
em nosso meio" e entre aquel�s que Ihe.._§80 caros.

-x- .

Termino, por hoje com a proniessa de vóltar
nó( próxima semana com às últimas' havides em
nOSSé;l HIGH·SOCIETY� relatando em. todos' os seus
p,g.r.menores as Gafes. e outras coisas que porventura
veriham a ocorrer.

lndústria metalúrgica' de Joinville oferece
oportunidade para laborataristas e técnicos
de laboratório." ,

, Há possibilidade de colocação,. também,
'par� pessôas sem prática, mas com instrução

, e interêsse suficientes para aptfendizagem dos
serviços de

_
laboratörio quÍ'miCd de indústria

mçtalúrgic'a.
Os interessados poderão se dirigir pes·

soalmente ou por cartâ, indicando idade, re"
ferêncÍàs'e pretensões, à Fuhdição Tupy S.A.,
ruà Pedro Lobo, 171, caixapostal;33 ...,. JOINVILLE.

-' I

De A. J. Renner S. A,
Indúslria do Vestuário, de
Rprt<;> Alegre, recebemos
com muita satisfação o
calendário musical Renner,
um escolhido discu de
promoção que c on t'e m

canções para todos os

meses do í:lno, e com o

que, de certo modo, con

tribui para, éJ formação dd
felicidade de todos os

dia� daqueles que usam

a� afamadas roupas con

feccionadas pela firma
pioneira no s'ul do país.
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'llla,çã ,Catari�nense Tentou
,o Pres.,_Ja�io Ouadros
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