
"O nosso díretoruceba
, de 'receber telegrama du

, Presídente da :qepública,

I vazado no§ seguíntes. ter
,. .mos: "Agradeço-lhe Ielí-

"',
cítações pt Confio sua

I patríotíca colaboração

JARA(}U,Á DO S,,UL ,(Sànt'a Catarina),' Sábado, 1 .tde Março de 1961 2125 árduo trabalho Iavoren-
r

_ grandecimento Pátria co-

:��!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!�:�,.!!!!,r,���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!i!!!!!!�!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'=!!!!!!!!!!!!!!::!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� .mum p] Cordíaís sauda-
ções pt Jânio Quadros vg
Presidente República". '

m�ior �pe��t�ação' no 'Int�rio;\ r�O, 'nordeste, catarinense
I---�----��----------�---------
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Jânio: Quadros
re,sponde

, ,

'Paulo I{ondér Bornhausen"
.nn

'

iPresidência
'

'do I.' N� P.t'Quem' de nós não conhece esse .utensilío
?omésticö, uma engenhosa conquista do homem
moderno. O instrumento é realmente surpreendente
uos serviços que presta aos seusdonos, "amolecendo"
�uào que :.encontra pela frente, .Oualquer bem, da

, 'natureaa, quando-se apresentar' intragável e indi
gesto para a/alimentação, é jogá lo na .panelarüe
prêssäo e, emmínutos sai l\erretido como manteiga: No dia 3 do corren�,e tomou, I

duzíndo alto põsto.Inteíra' conlían-
, Os supostos, "donos da' bola" da situação -política posse no �argo de

_ P!esIQent� <1,0. ça: ilustre e brilh!!nte, homem pú-
'jaraguaense, no seu doente euforfsmo, apelam INP um }lustre catartnense, ínte- 'bllco catarinense vg orgulho nova.

" Íudlserímíuadamente" para a.. ignorância e bancam, graute da UDN barriga-verde. Ao, geração 'admínistradores Estado 'vg
_(os quítuteíros dentro do caldeirão efervescente, enseiõ, do grato acontecimento o' para dirigir destinos Instítuto Na-
na espei'lúiça de obter o, produto da receita de, Diretório Municipal .da UON mani- eional do Pinho pt Congratulamo-

, seus Inconfessáveis tnteresses. Dizíamos em ardgo Iestou-se no seguinte telegrama, nos preclaro .amígo e correlígío-
;,anterior dà nojenta atitude, de 'homens que procu- que transcrevemós i

'

nário vg �ugurando, feliz gestão
"

' ratam 'pressionar o Dr. Muríllo, mas, que pressío- Dr. 'Paulo Boráhausen novas fun9�es pt
_

.

,

nande mal, acabaram por entupir a válvula e a Rua do Príncipe
'

�' Çordlals S�udaçoes -:- Eu��·
:

" panela de. pressão acabou cedeudo. Logo em se- Joinville (SC)
DIO VItor Sehmõckel, .Murillo

.' .guída procuraram "os .donos da bola" o vereador reto de Azevedo, .Víctor

. �. Albrecht QU'olZ, a quem fizeram a mais deslavada Diretório Municipal Jaraguá.' Lourenço Gressínger, -Joã
'� e indecorosa proposta para. pular de galho, dela do Sul ,rejubila-se áto eminente da Costa, José, Narloc

partlcípando Ö Prefeíto Municipal, o Presidente Presidente Jânio Quadros vg COD- Nícolíní e Arnaldo Schulz
do PSD local e o fiscal estadual. Caso êle, vereador O's'semblél·!iS'

- Albrecht GUIÍl2r, não cedesse aos caprichos VdSgOS . U '

dós "donos da bola", c hut a r i a m êle com umaAI-I d S
- ,;..

"

I- ..-
multazínha da ordem dos seiscentos mil cruzeiros. l'U e, 'Impa'_ 1 C'_Q,' l�IHliuas.- no .fsl,adaUm pequeno"convite, uma pequena- amostrá dli _

-,

corrupção que teima a, existir em terras catarí- ' "

"
� A bancada governista

nenses, desses falsos arautos da d\mocracia Ian- Atitude que repercutiu baixa;constatou-se,entretanto, ímpôe.se a qualquer preço ve composta' de 23 deputados.'

tasíada, 'que querem. o poder pelo número e não simpaticamente entre a popu- a impraticabilidade de medida, caberá a todo o jaraguaense retíraram-ae do recinto da

Iação local, foi a adotada, em virtude da f\"aca camada bem intencionado o índtelínä- Assembléia Legíslettva do Es-

pelo saber e pelo bom senso. A panela de pressão pelos industriais e comercían- de macadame nas estradas do vêl dever de contribuir com tado e instalaram-se no Teatro

funciQnou na casa de,Albrecht e, dentro daquela tes d.a praça, arregaçando as interior jaraguaense. . sua parcela de amôr á terra Alvaro de _Carvalho.A bànca!ill.

simpUcidade e bôa vontade, que é das stias'carac, mangas na defesa de seus, para que se concretize a cons, ,da opQsição, com 18deputaãos

t�r1st,icas, d'eri-vou nelo. entupimento :de . uma das
interesse e dos do povo da ci· Assim, o bom seDSO dos trução de uina nova ponte. c,ontinua sUas sessões no an-

I:' • dade. Com a interdição da

pontelnossos
homens de comércio " . tigo local. Está assim aberta

valv�las de escape, da' valvula de segurança, mas Abdon Batista pelo Prefeito e indústria, v:eio ãgl'adar a . O primeiro passo foi dacJo séria crise politica no ßBtado
-

I;lão cedeu no repulsivo cúzinhar da papa de falta Municipal, a nossa. cidade todos Quantos necessitam da pelo comércio e pela industria
de Santa Catarina, cO'� ampl�

de tacto com ausência 'de vergonha. Estaria con
ficou prAticamente dividida em ponte. Atitu<w simpática, com

" epercussã'O no cenário poli-

.,sumad.o mais .um' áto indigno dentro da politica
duas, causando- grandes pe· ecisão firme, que hA muito de Jaraguá do ,Sul. U�ma atitu· tico nacional. As duas assem-

juizos·á popúfaÇl!.O, à indÚ8- tempo deverll.l('manifestâr:.se, de imp4tià da- pults rata ,bléias !lté o momElnto em que
jar.aguaense, onde se ganha eléições "anunciando" tria e ao comércio, que deve· em nosso méio, vizando o

' "',,
, r��alíios a Itbtlciä·.....nmItàIm

ou "comprando'" adver.sários, porque, numéricamen- riam esperar indefinidamente melhoramento de uma série sa�sfaçäo. Ao segundo passo s� apenas' à realização d.e

te nunca ti'veram quorum para aprovar proposições as providências dos poderes de exigências pública, juntan· deverão ligal'·se os restantes seB_sões, sem qualquer delibe-
,

't bA 'I d'
. . públicos para a construção de do,se os homens que oompõe Romens de bem destll' terra ração d�_8�US _pares. ;Acredita-

que a�sen as�e.IQ na oa ,n_orma, em a go e. ú�II uma nova ,ponte. Sal;ledores as classes conservadorasao,. se que a crIse áeIXarA de

paI,'a a coletIvidade. Pelo número, pela maIOrIa das intenções do Prefeito e Prefeito e vereadores, para para, conquistar outro voto J!e e�stir até a ele!ção da' nova.

que lhes falta, querem aprova-r aa, leviandades e d�st� c,?m l'elação..-às provi· em comum, realizar a recu- confIança nos destinos da co· Mesa a 10 deabrildo corrente,
, depois dizê lo terem sido feitas em nome do povo denc�as Junto ao governo es, peração de nossa terr�. letividade � a nova ponte �i nevos f�tos não' del!!rIfiin'órem

"

E'
..' ,

.

'd" .

I' 'tadual, propuzeram-se o com· ,outros e m�sperado,s rumos

_',
a ma�orla que ,corre a mmorIa, c�rceando hes promisso de,- com os seus O conserto que se leva a Abdon Batista. 'ao mómentoso aconteciment�

Otl seus passos, vedando,lhe o reCInto de' suas sacrificios, auxiliar a Prefei- efeito e, sem sombra de du- __� .,

reuniões, !1pagando as luzes; como' si eS,sa Doba tUl'&, n� conserto da ponte vida, medida das mais 'acerta.·

providência paralizasse os bons .propósiios, dos Abdon Batista,' para que se das e atente perfeitamen�e
_ d

.' - ,.

d d'
.'

C
A' possa realizar o trânsi�o leve aos primeiros :passos em di·

verea
_

ores -que çompoe a ver ,a, eIra amara .. por �quele meio de comuni� reção de uma soluça0 plau,
. Elegeram' uma 'Câmara de mentira, para iludir· se cação. Sabi�o tambe� e.stá sive!. Conduções leves pode
de que também são os tais, o"s legisladores goza, que �Estradanhada FIgueIra, rão circular sem receio pela
dores 'à custa da bôa vontade do· povo 'e' dós re- por onde se faz atualmente ponte, atendendo as primeiras
._ , .' _./

, '
;. todo o trânsito estadual desta. e indispensáveis necessidades

pres-entantes COZIdos em panela de pressao. Mas zona, nao aguentará a movi· da população. É bom de lem
,O- apetitá dos "don'os', da bola" é insaéiave]. Como meniação intensa dó tráfego �rar·se. contudo, que tlssa

cupim I que.' vài- de casa em casa, os tristes éonver- e aca�ara por iEjolar o IÍosso medida eXl!epcional não deve

tedores de n'ossa p'olítica' 'foram bater à_ cai'a do Municlp!o co_m ,() res,to do rlj s,�ryir de JJ,ll>t1vo para que

'.
'. _

' ." ,

'

.,,,
nordeste cata�inense. Alguem os 'nossos governantes se re-

vereadgr gdeo!sta. ,FranCISCO �avan�l�o e. p�,dlr a houve quem sugerisse o des- fugiam do compromisso de
sua :colag.oraça,oj, ,8;< ca:usa alunenticla prepaI:ada vio _do tráfego pe.sado por, const�uir ,uma: ,nova ponte.,
em panela _de pressãQ. Homem de cOQ.vic?f>e� nãl] Retorcida, onde eXIste ponte Uma ponte 'de concreto, nova

aborreceu-se- com, a "earitaqa" do-chefe dal"gaQg" ----
e' disse alto e bo�' Mm-, dos seus - pi'õpósitos ' de

.
'--:--�------------------'------'----------"'---

/. beW servir a causa p'opufar, s�m. trái'ções sem,
mais uma vez que "um� vez que é' da- caça -

p_ressões, �em t�d,a a s�rie ,d,e misérias de que se o�tI1l ,:ez,é d? caçador: Logo... '-:.
valem os meptos J.)'lIra,conse'guir escusos objetivos, ,Ma,�' es_teJam tranquilos o� s,uposto,s donos

pma, dua�/..
·

a,tê dez veze� '''canta'ram,'' o Chico
da bola' �ue �anela_ de pressao também .ch:ega

que não é o "Alvea ,(o: rej d-a voz) mas,o PavaIiello
na v.ez e� que e8plode, E ai daqu�le� q!le estI�er

-

(O .rei do bom ,sens�ô e da decência), MesP:to �co.zido nas Imt:l�Iaçoes. O vereado.r Francls_co Pav_!1nello
êm Pllflel� de pres�ão,- continuou in!iiges�Q para sempre. tem pag_? os s.eus Impostos, cor;n toda a

os apetite's insatisfeitos dös '"donos da bola" É re�ular�dad�. Na9, va� pagar. o qu� levl;anamente
, a��eiv� que, s'e tcansfo'rmara no' mais� duro �ernrea a fIsc,ahzaçao Ih'e envIOU, p�dm<!o, lO�usive e. �al'a

•

• A 'bA' . ,
u, �spanto da gr,ande desorgaDlzaçao que deve relOlU'

o vl-gor 9a oa
.. con�uta a serv!ço de u,ma d",mo� na Fazenda Municipal .. impostos do ano de 1960

" craCla �ã. Espera-se uma reaçao dos fr;:wassados 1 O
I

I' 'f" -" .,

�

"'éantador,es" que não t
.. A • ,,' ..

'
, ra, naque a época a IscalIzaçao ,Já eXl�tIa, no

"
" eIn;, m�I�, CI�nCla em que mesmo lugar e na mesma pessôa. Na(iuela época/,-/ freg�ezu� d�Yam c�l;ltar: E {) pr�ço-d,e seu compor" já 'er'a conhecid�rancisco Pavanello, a sua ati�

tamen�� C�Ir�to na� s.e fez esperar. p .v�,read?r .vidade,:.o séu comportamento, o seu' pagamento
Fran-�llsco Pavanello recebeu como ,premIO de sua d

'.

t·· t' d
,�, .

T' 'II • '"

bôa conduta um "convlt 'I d P 'f 't' 'M ,', ,.. 1 e. Impos os
.

e u o maIS., erlam esqueCIdo
'. .', '

,

,e a re el �rl;l .uDlCII;>a, dehbe'r'adamenté ou teriam sido flonivente com: a,
eXlg!n(l? ,que 'pag;ue .

os
.

cofres, mUDl�Ipals ti. �m soeÍlgaçAo?, , '

,�. �

portanCla que yal, Ima dos dez mI] 'cruzeIrOs. ,00" f' t •

.

d d' . t',' d O,
A É' d' - 'd"

.'
,

'<,
,,",

,-

,- a o ,e, que n.a a ISSO es ,a acootecen o.
'

,

' .c�mo ao a at, e�� o I�Pí?S,��' que oft" bOQzmhos que se quer e preSSIOnar hOmens corretos, Querem
deixam �e paga os m�,�slnh.os Jdevem recolher, derruQar'�honradez, o,brio, i:)'dêcöi'ô� a hones.tidade'

'

com� ,preD?IO, d, subservlenCla, como_ escravo que 'e i-mplántliI::' a traição, a abjeção, o delat,or e' indig: ,

'

deve r�st�Jar at os :pés_de seus sen,4_or�s absolut9s, nidade 'humaoa. "

" .'
.

p�ra p�dl� um
, recon�Id�r�ção �e seus âtos<Neste,_, �B;. 'Mas, 'o v.�re_agor Fr�,ncis()Q' Pavap,eUo I;lão' vai.

,áto nOJen�o _até fQ�CI�náflos hgam-s,e a
...
ele e, pagar dez mil cruzeiros, s6 pórque _desatend�u aos

port�ntof ser.ao passlyels das futu.ras',sancçoes q�e seus :nojtlDtos_adversl1:i�<?s. �te�vài correr por tod�s
a leI d��.ermI�a pa,�a- quem:, abusa" do ,'po�er. �Nao 'os caminp�s, .. adm!Iiisirativ_os', e j_udici�is e," em
será a ' l,mUDIda?e, d()s (,CI�CO anos ._de

..

, g�v.e.rno ,cada etapai ,.d�!x�ra claro para 'velygoohà do decorp ,

que ap�gar.á as. senvergonhlce� que ,se p!atIcam d.a �ossa' adml1lIstI'8Ção'.: pública, que' nada ·'deve,
em no�e da .leI. O que a�enta contr.a-,-a J�J é .nu��' ,sIDão em virtnde ,da ,"se'mvergonhice,' de homens.
e por, ISSO so'br�na,d,a ,!,qml? qu.� sfl.q�er ImRlOgI,� ,acafajestàdos. De homens gue

� brincam' de mulher
aos' outros. O. ditado popular �stá ai parSi' provar e 'cozinham as sua-s cóleras em' panelàs de pres�ão.

'� ��

- ..,..�.",;:,�.'

O telegrama ("ÍD aprêço
teve origem num ídentico
enviado pela Mêsa dO'
Diretório -Municipal .da
U. D. N" concebido da,
{maneira que se segua:
"Rememorando passag�Q1 ,

Vossência esta cidade lã
Novembro 1959 vg úníco
presidente que' já pisou
terras [araguaénses. vg
dia hoje redenção nacio
nal ,enviamos calorosos
cumprímentos -posse vg
na certezâ dias melhores _

'estão reservados Jaraguä
do Sul vg. Santa Catarina
� Brasíf pt Oordíats Sau
dações pt Eugênío Vitor
chmöckel - Preso Díre- ,

'0 Municipal UDN" .

,

i, \
• • •.

I •

Iãnio Quadros cerca-se de homens, capazes para impnrmr uma.

administração sadia - Santa Catarina honrada pelo' Presidente
. da República na composição do .corpo administrativo

- /.

�,-

"

,/

,

.,

Jânio', Honra, ,'-Santa Catarina �,

, - {
o �residente Jânio Quadros' honra' o

Estädo de Santa Catarina, com as nomeações
dos Drs. Paulo- Konder Bornhausen' e €arlO.s

. ,Gomes de Oliveira pài'a os Institutos Nacional
" do Pinho e do 'Mate. A Câmara Municipal
atendendo a tão simpático, gesto" escolheÍld�
,em nO.sso meio hómens capazes e adminis·, �

-

tr�d_ores, endereçou �ao .Presidente da Repú-
. blIca o ,telegrama a�alxo, requerido pelo
vereJldor Victor Bauer: .' " .'

Exmo:. Sr. -

::'

Jânio _Quadros
DD. Presidente, da República, dos Es
,tados",Unidos ,do Brasil' ,- ,

, Palácio do Planalto
'

. Brasilia ....:. D.F:

_ Câr:!:lara Municipal Jaraguá do Sul, V.g
em sessao quatrQ corrente vg tomando cõ·
nhecimento át'()s de VOt!8ênci� que designa
ram Drs'. faldo' Konder Bornhausen e Carlos

GOD?es dE) Oli'v�lra,p8:ra Presidência e direção
InstItutos Nacion�l do Pinho e de;> Mate vg
por propos�a v e'r-e a d (j r Victor' Bauer vg
Unaniniem6'nte aprovada vg legislativo tara-"
guaepse apresenta Vossência mais calorosos'
apläusos oportuna medida' vg; ên:tregando
nas mãos�honra:das dois, ilustres catarinenses
direções'de,autarquias de mais trans'cedentàis
importâncias na"s'conomia brasileira pt Povo
jaraguaense rejubila-se pelo reconhecimento
v�lôres ·liomen,s públicos terra catarinense
e ,:'ftntecipa' certez.a de que o rigor' a ser

, imprimido, �os,ór,gãos d,efensor�s das riquezas,
regionais' só'poderão engrandecei' e facilitar
o trabalho de recuperação. nacional iniciado
pelo preclaro Presidente da República' à
primeiro, feV,ereiro, cQrr,entA ano pt _

-

,

SalldaçõesAJo,rdiais, ,- MUl'i1ló Bllr.reto -'",
d� Azeve,do

..

- �residente Câ�ara � E:Ugênio
'

VItor S'chmockel .: Secretário'"
. '

- ,,'

'\.

" � ..:'.,.-
.

,�

--"-.------'�\=�=.============�

I

_II

11-

"

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, ..

1·0 entrudo-das mulheres", ,
'

, '

'

"CO�RflO 'DO poUlr, f'���--�� -O'-,-; ---[''I'_n�'" -I'� -�.�- -,
__

�t �it��:��: ri��t� ���a t�����
��-------.....;,_---

,

\ '..

�'"
."

�
rnlre lhe .reepetroeernente

(fundação: f1rtur rtiäller - 1919) " ,:;1, ,

'

..

os seus cumprimentos com

E
=, ,-:- '. ,',;' ,

........,......__- 'I ..............
votos de perenes felicidades. I

mpresa Jornahsttca'
'

'-' ;...._......-

"Correio do', Povs". Ltda. I '

'O sr. Augusto Guessee, DR. LUIZ DE SOUZA >

, ,. 196'1,'-,:" ,

'

residente em Concórdia. ' T
' Ap6.s o término de mais uma hebdômada, re-

, Diretd;::: �' O jovem Paulinho, filho . rans�orre �a próxima' torno com êste mero comentärio semanal, que tem por

Eugênio Vitó,r .schmöckel do sr. Erfch Hoeft. _

qulnta feira mers um nata- fim único o de melhor poder comentar às últimas

Cobr:nç�: I�ci.o d?! �istinlo sr. Dr. havidas em' nossa plaga citadina.
,

'

Bruno Henn . O sr. Fide
I

alio.
Dia 14

.

LUIZ .d� So�za, Procurador Assunto do. dia em nosso meio é o ssgu inte :
'

',' Impressão,:'
,

,

A srra. Daisy da Costa, Sr. Francisco Modrock Ad�m�:rft�,od d\ Estado Qual o. motivo da Câmara Municipal possuir' atual-

S O f·
: filha, do sr. Weldemar 'da n,a ap.1 a. e, e�a .

.
mente ""d,ois" Preaidentes? Será que não se euoon-

" oc, ,rá tca A,venida Ltda. T
' ,

"

Ao Distinto "n V
1

, .Ccste, residente em São ranscorre no .próxlmo .

u I ersaflan�, tra,'�JÍ):nieio plausívelpara que os trabalhos possam
"'----- Impressor: Francisco do Sul. '

dia 14 tn��s uma data na- te cumprtll1.entam?� cOJTI continuar normalmente ?"e assim 'por diante. ° outro
f1nto,!ioMolheiras ,A sra. lvere, filnél .do sr.

taltele do .dietinto cidadão votos de mUI�éls fehcl.dade�. é a' Ponta"ABDON 'BATISTA, .como é do conheci�
�
,,',

:' ,', Co,mposiçãQ:,. . \ Claudio ôrulzer. -... �t:. Francisco Modrock, A srta. Alice Meier,. fi- manto deÁ tôdos (ou pelo menos quase todos),
'LeoP�I��t�i�h���:o!r. e�-verea,d?r pela, União lha. do sr. Estefano Meier, ,acha-se atualmente intransitävel e em estado bas-

"1
_ I'

' Fazem anos 'amanhã: '�emocrallca Naclonél.l nl residente em Estr. Itapocu. taute precário. Surgíodo daí tarnbém 'algumas per-
,

AssiNATuRA: ' cidade... . .

Dia 17 ' guntas, das quais vou 'rranscrever umas: até quando
'f\nual' '. . '. . Gr$ 250,00' 'r[:O 'sr:d�elmuth Neltzel, 'AD �Istmto aniversariante

O R d lfo � vai- perduras esta situação? Será que ninguém vai

Semêsfral • :- .. Ci$ 140,00, n ste CI açe. , cumprJmentam?� com vo.os sr. o 'o o aulo dar .um "jeitinho" nisto? .Ou eslá esperando até
,

" ,',' " AN'·U'NC"IO',S·.
'

. A sra. Irmgard Bleich, de perenes Ielicldedes Pereira, gerente do Banco 'F d 1 ,J,

residente em Cörupé .' I <;:!- Q que sala a e era, que de_.tTerli passar por aqui;
,

Mediante contrato, e a A srta. Matilde, filha do oco, em ....,ao I reuelsec r - )G - ,

• tabela em vígör A' srta. Hilda, filha do J' Weil ld t do Sul D··"·
_)

,

,

"

'.
' sr�, ose ,�! er, resi eneU,

..' ornmgo p,l,tlmo excursionaram até a, vizinha

1 ;, ,�', '" sr,' Eugenio Pradl.'. '

'

em Co,rup�., ' Sft. AUGUSTO SYLYIO PftODÖHL Cidade de Joinville as equipes' de Basket � Futebol

',; ,E!�D:I3.RB,Ç;0't ,

A' srte.. Doris, .fllha do
.

O sr. LIO� Zapel�a, re- ,

,

.

,. _',
de Salão' ?O' Clube Atlético, Baepsndi, ocasião -em

Caixa: Postal,,19, S�I tiilár�o Bona, � nest,a eiderite e� �t�P9cuz,.nho,. • Defl�1 no ,prOXlm? lha que deveriam enfrent,ar os,'clnbes "25�de' Agosto"

J::ae:J:âd���I�e�?��la�:g�: cld�de., . ,O sr. HIlariO Fodl� resl' 17 maiS' um natalíCIO do e S. E. CI:1,lzeito do Sl,ll r e s p e c t i v a m e n t e .

.--,
A garotlOlla ,�arle�e,' fi- dente em Rioeirão Molha. distinto cidadão sr. Augus- No jogo de Basket'" éfet�ado entre as "equipes

� �," ,l�a·do·��. Bertol�od,DOrmg,' S A'd I i -P'i

'

'to, Sylvio Prodötíl ex,Di- C. A. B. versus 25 'de Agosto venceu e- .. t'e 'u�I·I'm'o
,

, 1 �OBN91��: :' ,comerCIante resl ente elJl ra. a z ra azera' tor d' R d
-

d ti' 3
.

' Q'

em todo,! os Distritos e loca. E 'd I"" de Azeved
re e e a�ao es e pe a' contagem 5 _a 24 e no Jogo Futebol, de Salão

l,iji3des dq Município. ,�t!lrJes-- �tra a tapocu. o Semanário.' realizado entrá C. A"B. \
e S. E. Crúzeii'o do Sul

���n::����:�o.:�����::rits,'; _" Ofâ,'�13 Deflui, no' próximo dia Ao i�uslre �scrifor e venceu o Cruzeiro pela coqtagem de 4 'a 3. Jogara�
\.' ',' 14 mais uma data natalícia Romal}clsta enclamos. os be� os nossos, mas foram ,infelizes (conforme po-

"CORRE10 00 p�Vo"'n:' " Rodrigo Nicoluzzi., da distinta sra.' Adalzira rJo��os votos de mUitas derao COlJbtatar pf-Io o qUe acima foi dito), creio

endossa os conceitos e Jopge Ersching, Piazera de Azevedo, espôsa fl'hcldades. ) que estas derrQtas foi mais por terem es.tranhados

dos em artigos 'de" seus ta éidade. do sr. Dr. MuriJlo Barreto a can�ha do que pr6priamente falta de técnica ou
�'.

boradores:--- ;.' ,-.;j 'a Bleich, resi· de Azevedo, ilustre causi- melhor dito JOGO...-:' .' ..

Orglo 4e maior 'penet orupá. dico na C o m a r c a de "CQrreio do Povo" ,

�qui �,ai um comentárip fora a parte do jogo,.
no interior do nordéste élia, espôsa do Jaraguá do 'Sul. um' jornal a ou sela. o que por lá ocorreu depois do jogo. .'

cà'tahn�IÍse. orberto Hafermann, "Corriio do Povo" an- serviço do povo SaraH, aquela garota que você àisse estar
\

cidade. tecipando-�e às just!!S ho co�quistando lá no Restaurante COLON, era sua

pnma? ou ...

Nery como estavas feliz, 'pois, nem a derrota,
o, impr�ssio�. Agora não sei se foi pqrque a, Noiva
estava Junto ou o motivo era outro. '

'

_

Dingo, �a ��nha opinião estavaS"'um pouco'
trIste, oq aqUilo fOI mera impressão, hein?

Quito �ocê é bem' o que ,eu sempre dizia, não
achas? Pois a garota com que você estava falando
em frente ao Pavilhão era deveras bonita,_elegante e ... _/

,

O'João parecia que estava com o pensamento
na Lua, agora o motivo nãõ cheguei a descobrir.

-X....::..
Pára não deixar o nosso circulo vicioso -assim

s�m mai� nem ,menos vou transcrever aquilo que
VI e OUVI�

Soube por fontes fidedignas -que teremos para
breve em nosso meio um "poeta", sabem quem é?
Perguntem ao Rubens que êle talvez o diga, tá bom.

" Norbe�to isto é o que se chama ter pêso, não
achas? LeClouar numa quarta-feita.,

Há uma certa senhorita, aliás muito nessa

conhecida, a qual disse-me o seguinte: iria 6studar
Arte Oulinária -em Blumenau, mas nesta" éu não'
�01:1. pois soube qJ;l8 naquela cidade nã.o exis.tfl tal curso.
Na minha opinião ela lá dei�ou alguém muito' seu
conhecido� vocês _não Eistão de acôrdo comigo,?' �

Hamilton, o que há'contigo últirnamente.,Andas
sempre ,sózinho, apareces poucas vêz'es. Será gue
àlguém bronqueou? ou... '

Mercedes será que você' pOderia nos contar
como foi o seu encontro com o Edson. defronte ao,

Cine São João, em ,Curitiba. . )
,

,Nutzi, você nã-o acha que -o pe'riodo 'dê férias
deveria ser mais longo?

�

, Não havendo mais na,da a c'omentar, termiao,
:por' hoje �s'p�r��do <lue tô�os vocês'hoje dirijam-se
a �esta' do Glnaslo Sao LUIZ, porque � também esta
reI, com meu caderninho na mão, anotando 'ludo e

tôdas as Gafes que porventura Peir lá tenh-am lugar.
, \� NA GOR ° '

/'

,
' \

,'Na Alemanha festeja-se ruidosamente o oarnaval - "A emancipação dos foliões" no século XIII

�olónia
'

.:_' ,CPor Hild8. S:quência de bailes e �ões ca.rnavalescas dos bandos as ruas e atacam

yvagler - Impressões, da Jestas, de cortejos e re- homens. Dentro em bréve, todos os homens que en·

Alemanha) As' semana uniões.· Canta se, ri-se porém, exigiram a sua contrem, ora com abraços
frias ,e escassas de luz, vive·se à grande:Nestes participação !tat:' festas e, e beijos ilppetuosos, ora

que se' prolongam do Dia dias - afirma-se na Ale, ainda para mais, um dia açoitando-os com vergas
de Reis, em 6 de Janeiro, manha, exagerando um em que as mulheres de tas de papelão de que
até á Quarta-Feira de pou'eo - tudo é permiti- tôdas as �dades tivessem muitas andam armadas.

Cruzes, o dia em que co' do. A �equência quase o comando nas salas e Nesse dia nenhum homem

meça a Quaresma, ,o pe. ininterrupta de, festas a- nas ruàs. Os homens não está a salvo dos ataques
riodo de abstinência de tinge b seu auge na últi.. tiveram remédio senão das mulheres desvairadas

. 4,0 dias que precede a ma semana e ,nos três de conceder às suas es- e alegres. O balanço dês
, --PáscQ,a, 'sã9 a - época da dias de carnaval própria- pôsas e às suas filhas se� dia, interpretado por
olia ruido�a do carnàval. mente ditos. Essa últimá êste previlégio. Desde alguns peritos na matéria,
TQdos os anos, os bailes e faze começa com o "En então as mulheres cele- como sendo um vestígio
os córtejos, os tfajes tra- trudo das Mulheres", ter· bram todos os anos nos do matriarcado, é favo'
'dicionais e as fantazias mina com os í'Três dias centros càrnavalescos da rável aos homens -

e, so·

caraçteri,zam" a quadra 'dese'snfreados" como o Alemanha, ou seja nas bretudo, à folia g�ral.
,

"das: divercões alegres �, povo designa a Seg�Dda- margens do Reno e no

ás"vezes" qUl!.se desenfre, feira de Rosas Terça- fei- sul da Alemanha o "En

, _ ad�Retiram-se dos ar" ra d� carnaval. e a Quar- trudo das Mulheres", na

• már�os(e Q�e .arcae as t;a,fell�a de ,Cmzas. O
..
última quinta-feira que

,
.,

, v.est�mentas'tDaJ� .e�t.!ipa- "EntrudQ ,da's mulhres, pre'cede o cargaval pro
_ furdlas. Nas -SOCiedades é o el�mento mats recen- priamente dito. ,

carnava'lesca.
_ cujos �nJÍ' ,te da) história do carna Nesse dia os homens

mero é �u)Jerior a mil�, val/ I que já' abrange são'os �lvos de mil-e-uma

tealiz�m-se, "s e s 8 Õ e s", mais de... dois,mil ahos. brincadeiras. Nas estala-,
com discursos e canções, Durante 'séculos seguidos, gens e em todos os re

com modinhas e dança. o-'car:naval era uma 'fes' cintos de diversões as
, E tudo isto bem 'regado ta reservada; pelo 'menos mulheres reaÜzam as suas

\

à cerveja, vinho e'cham, em público, aos homens. reuniões carnavalescas
:' panhe. To d'o'� Ó!, arios No 'seculo XI1tas'mulhe- p.ondo à prova, o seu hú'
vêm á Re�nânia, ,mj}hares res çomeçaràm a 'querer mor, a sua fantasia e a

de turi�t�s. est�angeiros divertir-�e-,eni grlipos antes sua álegria.�Empreendem ,

I). par� l!artICIparem ���s!e de �?meçar a Qu��eBma. as suas rusgas pelas ruás

autentlc9�ogo 4e;ar�lflclO !leahzar�m 'r,eumoes � e '.organizaI;Il- c o I' t e j o's
de ' alegrla_ estuBlante. mtroduzIram,;-se,lclandes- ammados'\\ Em fantasias

, Durante semanas '$eguidas" tinamente ,disfarces I de, demoníacas, répresentan,
a vida parece.... �er, uma tôda a espé�ie _Das 8es� .dQ bJ!uxas,�pe'rcól.'rem em

y\\� Combate as
- '� ,

'

� ",' 'rregularlda-
� ,

......." _,__'_', es das � fun'
... ções, Reriódi
(às _das séÍ1horas.,

'É calm-ante e re
-

'

guiador, dessas funções.
.

'

,

�D(. Franciséo Antonío, Piçci�ne
,

:M[:lII:;JD::m:cco � ,

Çrrur�i!l Geral de, adultos � criançat. �li
mca' G�ral ';- Partos ,�' 'Operações -

,

,MoléstIas de Sen}loras .6, Homens.
'

Especialisl,a
1

em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS' FERROVIARfOS
(Clara Hrusch-ka), das S as 12' hs. HOSPITAL'
JESÚS DE,NAZARÉ das 1'5 as 18 hs
CC-o-JR'uJP_A - §A-N3r�«CAmr�RDC:l"llA.1

.,,� ,- -

, '" /

, "�:,�aY6� '�,Mãe. Filh."�"�" ':
,

"

Todas� déVeIn, usar,:�·,,:
,

'a'JlUIHEDITOI�f"

" '-
,

'

'�
CIRURGIA DO ESTÖMAGO

,

�

VIAS BILIARES, INTE·ST'INQS.
- CIRURGIA, DE SENHORAS�'

Di�gnósticlJ: Precoçe do Cancer nas senhoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

5; D. AOARAI Editall de Praça'
EDITAL DE' CONVOCAÇA.O ° Doutor Ayres Gama 'Ferreira de Mello, Juiz

São convídados os senbores
.

Sócios desta de Direito 'da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
Meu prezado amigo egriculrorr

_
Sociedade, para a Assembléia Geral Ordinária que de Santa Catarina, na forma da ler, ele ...
deverá se realizar ná sede-junto ao Campo; às 9 FAZ SABER a' todos os que o ·presente edital"

'

F' 'alaremos, hoje novamente, sôbre Crlaçeo de horas do dia 12 de Março de 1961, afim de delí- com o prazo de 20 dlas, virem{ou .dêle conhecimentoPorcos, mas tratando somente da escollha berarem sôbre a seguínte tiverem teressar possa que, findo o mencionadoda porca criadeira e como" se deve treté-Ie. Para u�a 'ORDEM DO DIA: prazo,": e ser arrematados P9r' 9}lem maís dér ecriação de porcos, i1 príncipe] coisa é ter boas porcas
maior , oferecer, acima do' preço da ",avaliação,crladeiras e porcas muito bem _)ratadas.,Para ter �oas 1°. -'Exame, discussão- e deliberação sôbre
em fren s portas do Edifício do Forum, no diaporcas erledeiras. 'o que se deve fazer é o seguínre : o refatério, parecer do Conselho, Ftscal, reterente 27 do 'mês de março p. vindouro, às 10 horas, osIh

'

I" I h ":::1 d 'ma ninhada ao exercício, 1960/6l· .

,

.
.

d F
.

)
.

esco er uma euoe que en a nescrco e'u

,20. _ Eleição do Ôonselho Deliberativo para
irr.óveis pertencentes ao executa o' rancisco ernmez· grande, 'de nove leilões pera cima, mas ume leitoa
Garcia, e que foram penhorados nos. euros da açãobem forte' e que-renhe um tipo bom, como a gente o biênio 1961/62. "

executiva que lhe movem, nêsre Iuízo, os snrs, -Hansquer. Esta será então 'CI porca criadeira', Mas ' 3°. - Eleição da nova Diretoria para o exercicio
Bayer -e Hartwig Radünz, imóveis êsses abaixo dis-não é .sõ.rer nascido de uma ninhada grande que de março ��e 1960 á, março de 1961.'

,

'

crtrnlnedos i v
'

/imporia. E' verdade que uma porca que nasceu de 4° .
.:.. Assuntos de i�te�esse da,sociedade<,

uma' ninhada grande, vai dar ninhadas grendes .

NOTA: Só ter�o díreíto a. v,�to os SÓCIOS 1',) - UM TERRENO, com 523,25 rns2., situado
também, mas é muito importante que a leiloa possa -rrgcrosamente em dla com a SOCIedade. na cidade de Guaremlrtrn,' desta Comarca, devida-
dar de mamar pera toda a ninheda. Assim, deve-se Jaraguä do Sul, 25,de Fevereiro de 1961. mente transcrito no : Registro de Imóveis desta Co"

I
' Q b marca" sob n. 14.918, no. [ívro 3-G, a fls. 131, dóolhar também 'para' os retos que e a 'lern. L} Od a Mário Marcos airoso - Presidente

Oficial sr. Mário Tavares lIã- Cunha Mello, em data
- leitoa 'que tem rnais de doze retos, todos êles de "\

tamanho bom nem muito grandes nem muito peque - - - -- - -- ------- ---.--...... de 16-.12-56, edificado com duas casas e ranchos,
"

,
, ',. :·l ---..

·- ..·-- .. ·- -·..---·-- •• ..·--�----------- ..

··�� avaliado '

el,11 e-s 672.000,00.· nos, �4 o que é principal, 'nenhum deve ser falhado. li • hUma' leitoa que tem poucos retos ou alguns falhados, ii Madeiras, assoalhos, forros li 2.). - UM TERRENO, situado no Iugar fundosnão servé pera porca crledeira. Depois que a leiloa II 'ul' t t b do li da linha férrea, no muhlcíplo de Guaremírlm, destafoi escolhida desta maneira o que importa é criar ii pa IS as, a oa os, e U Comarca, do qual os ourorgedos compraram umabem.' ,II madeira em geral ii perte com as seguintes confrontações: frente na RuaDeve receber um bom rreto pare crescer como H II projetada, com 20 mts.; fundos com os outorgantes,deve e ficar a po�ca forte e com bastante. �aúde, . li Vende-se no Depo'sl'to Sa"o . José Ltda II com 20 mts.; limitando-se de um lado com Antonio
-Quando a leitoa chega a um ano de Idade esta 11 '

• li José Correa e do outro com os outorgantes, medindo'I' I d chaço Nunca se deve ..

II cada lado 50 mrs., contendo a área de 1.000 msê.,pron a ser eva a pare o Cd. ,ii
.
Rua Expedicionário Cabo Harry Hadlich li J

d T b I
..levar urna porca muito. nove para o cachaço. ôe ii

. Ii conforme escritura lavrada no Carlório o a e ião
levarmos urne porca Com menos de um ano de idade ii JARAGUA DO Sl!L Santa Catarina II Arnoldo- da Luz, a fls. 39, do livro n. G-3,. avaliadopéca o cachaço;' a ninhada que ela vai dar é pequena, II Atende-se tambem o's pedidós por encomenda Il em' Cr$ 100000,0 oral Cr$ 772.000,00.:4 ou 5 leitões. � os leitões vão ser pequenos e fracos, ii

.

,

� "

. ji Assim, s s bens arrernaràdos por"podendo pegar doença muito facilmente. Um ano é �::::::::::::::::::::=:::;:::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::;:::::::=::::::::::::::::::::::-:::",:; quem mais dé oferecer além do valoridade.muito boa
.. 9 cac�aço, também não ,deve ter

IIIllEl!il!!l!EEli=!5SlIii!!EIIIiBI!
I

l!iE$í�!!!!!IiIIIiEIi!_l!I total da. avali os imóveis penhoradosmenos de um eno de Idade. .ôe usarmos tenro o Iii . !II poderão ser e Quem interêsse tiver,,�achaço, c0!D êI P?rc� com menos, de um ano de m DR. J·O.R N. SO E � T E R I no local onde ados, no município de·

Idade, para nrar cnaçao, em vez ae ganhar tempo, o m _

I
- ; I

I
Guaramirim. E para que chegue ao conhecimento deque Yestamos fazendo, é perder dinheiro, pOl que a = CIRURGlflO DENT/STfl iodos" foi passado o prese e' edital que será afixado.ninhada vai ser pequena e fraca, e além disso o que I' Obturações sem dôr no lugar de costume, às portas do Edifício do Forum"vai acontecer é que aquela porca ou cachaço vai -

e publicado pelo jornal local "Correio do Povo".Hcar estragada para o. reslo 'da vida. Nunca mais I. Moderníssimo "Ai rotor" elimina qualquer trepi- i:! Dado e passado nesta cidã"de de )araguá do Sul,.aquela porca volta a ficar forte e nem o .cachaço. � dação e qualquer sensaç�o de dôr. li aos vinte sete dias do' mês de fevereiro- do ano deVão sempre fitar fraçps, sem apetite, não dão peso I I mil novecentos e sessenta e um. Eu, Amadeu Mahfud,e nem ninhadas boas, Portanto é preciso.esperar que:: CLíNICA � CIRURGIA _ PRÓTESE es-crivão, o subscrevi. (a) Ayres Gama Ferreira deeles tenham um an� de ida�es.. -

\ I RAIOS X, I Mello, Jliiz de Direito". A presen.te cópia conféreBem, alé agora' falamos como deve ser escoJhida -I com o �riginal, do que dou fé. .

'

uma leiloa para porca' criadeira e na idade Consultório: Av. Gelulio Vargas 198 I larag'uá do Sul, 27.de fevere.'iro de 1961.que' ela deve ter para servir de criadeir-a. Vamos ver a "

. � __

agora como deve ser tratada a porca e� os �eitões. I (Anexo ao DeposJlo da �ntarcllca) II ° Es<i'iVäo _' AMADEU, MAHFUOTodo mundo Ja sabe que uns Ires dias an!es .!iiEEI!IiIIEiIIli!llill'JBIIIi!��_!IIE!�ide dar cria, a porca deve ser lavadada com agua e
sabão' e escova e posta numa bôa maternidade, para
que os leilões não peguem vermes. No dia que a

porca vai dar cria o dono não deve sair de perto
dela para ajudar 'se for preciso. Deve-se pôr um

pouc'o de palha na malernidade' para a porca fazer Rua Presidente Epitácio Ptlssôa N°. 704o ninho, mas muito' cuidado para não por palha
deMais. Se'tiver muita palha, os lerrões se escondem (antiga residênci,a de Emanuel Ehlers)
debaixo dela e .como a l'Qr.ca não vê, pode esmagá- Oinica geral méàico - cirurgía de adultos e crianças
los, é Dor isto que muitoe leilões 'morrem esmagados. - Parto!' . Diathermi<l Ondas curtas e Ultra-curtas
Dez dias, depois de nascidos os leitões, já se pode InQutotermia - Bisturf-détrico . Flectro-cauterização
aumentar a quantidade de palha, porque O'S leitões já - Ráios Intra.vermelhos e azuis. I .Jestão espeFto�.

_.
". f

I

, :.:::::=:::==::::::::::::::::::::::::�:::::-.::::::-::-=:::.=:;-=�� "Presl�m bem'.a afenção nisto, no dia que a porca �88_8888��88�"'88S6S6IZ�!I@18rm�88� :� .,' . . iad� cria, ,não deve'dar tráto pa�a ela. Neste di� e).a

I . FOTO PIAZE�RA ',' II Born Negocio'� II.

nao deve comer nada" Mas, nao àeve fallar
_ agUiJ.

.

'. II 'r ,II
·

.....Dar basla':1t� águá fresca e a vontade. Se a gente DBPRONTB A PRBPBlTURA - JARAOUÁ DO SUL li Vende�se uma casa nova eom 3 IIcomeçar a, dar" Ifato para ela dia da cria, ela pode Cá
.

.

• ;.: ii! . morgos
.

de terra·,.- ou . troca�se' por ii, ficar com muito leite -e 'üs leilões podem ficar com 'I fotografias em O�ral - fotoc�plas de Docume!1�os -. �

-

rd
.

t
.

/1
-

d
.

d I
'd III filmes e Matenal foto - Aparelhos e Acessorlos !. t a.is no centro

- , ·i..esIn��I��t:�:o��:�;�,-l�g�a:�� ;�'meiroscinco dias, I' '. A pedido. ateDd� a domi.��io e tambem, � - " ou

rriec�::�minfOr�aQ'ões. �a' ofiCina IIdeve se diminuir ,a qU'ãntidadê de' trar� que se dá I .

em lo�ahaades VlZlDhas
.

i;
. ::

para a porca, Vão' Ver, que só, com isto os l�itões, ��S8�1!!I8��88S888il!18� li de. bicicletas do snr. THEODORO, 11-

f b At' �

d 'd d I '1-' .' !Iiil
.

JOSÉ WOLF, def.ronte o Bar "Pulli".
, i,!,:

vao Icar ons. e, tres semélnas e I a e os el oes -._.__... ._...._ ...... . ..._ __...__..:. ...... __._..._....
,só �evem mamar. Quando eles � �iverem três semanas, ([--.---:-------.-----.-.---

-.--.------.. - ...

-,"":"-:- .....p :,', ii'
, pode'l:Ie ,dar Qutro trato para el�s Irem se acosrumanqo. -H' ii \:':::::::::::::::::-.:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::=::::::��'!Js lettões,devem fkar com 'a_porca �1�'2 mêses de ii _(LIMAX" VITORIA Il !'!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!�!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!i!!!II!!!!!!!!II!!!!!!!'!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!:lQ.ade. Nunca se deve. desmamar os leiloes. com me· ii _ !! _(

,

'nos de dois mê,ses: Exisle muila gente que áesmama !! .!:S"��r
.

,>� !1./ . os leilões .'com �6 ou até' com quàtro semanas. Isto li 9 S # 'I I 'd 1960 -l�-. nã ße deve' fazer,' porque um leilão que ·é' dem'amado ii '

,

.

pes - po ico orlo -
, ,

iiassim. ce�o, rica sempre atrazéldo. não cresce direito ii LOTHAR SONNENHOH-l' lie fiCa sempre fraco Ql,lanlo mais tempo ficam com ii !ia,'porca .melhor. Muitâ'gén,le diz que' a, .
porca ..

não' ii A,. Marechal Deodôroda,FonsBca,84/18 !.!.,-

II IAIA'UÁ DO SUL EIl. d� Sla. Caiaria. ,

, aguenra' isto. Agúenla sim. Bla só- nã'o' a,guerJla, :1" ,

---,.._' iiquando não recebe um bom -lraJo. Deegi' ração-"ba- !! lilan_ceada -'-para /ver se ela, não ague[Jt�_ os ,leilões H ji '

d
Y #

d
. - �

CI.. d d' � .. '

:'_--o :-oi.. maman o ale OIS ,·meses.
.

",ega, os os, OIS meses \::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::t:::::::::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-:::::::::::::::::1de idade os
J leitões gevem ser de�ma!11gdos. _

P.ara ...J- '
'

desmpmar qs lejtões deve'se le\(ar 4 ou 5 dias.. '

mados os leilõe& 'deve 'se esperar pelo
_

m'enos um
- Eles não' (fevê se'r' desmamados de uma vez. Nos mês 'Iêvá-Ia pilra''o cachaço de novo. _

..
'

.

primeiros dias, deixa 's�\eles mama�em só duas v:ezes Um mês é o 'menos tempo· que ela precisa para
por dia. Nos oulros "dois" ou tres· dias,' só. Qevern cobrar forçi;ls,. d'U10VO .. ,Se a gente· .Jeva . a p�rcamamar um vez por di'a, e depois jà se pode cortar: para o cachÇlço anres deste rem po, a porca ai!.!-d�Tira·se a porca e deixa se os leiiões �.ozinhos. Dev�· se está fraéa, e a barrig.ada 'que' vai dar é sel,11pre

.

pe·liiar a porca e' nunca'yos leilões. 'O� leilões devem quena -e ,fraca. E a�sim· os senhores ficaram sabendo
fica� on<;le nasceram, porqu-e já' e�tão acostumados como os grandes' criad,ores de porc'os fazem· com a
,com o lugar. _A porca é que deye sa,ir. Esta, .porca 'sua criação. Como é que eles manejam para ter,
que é ,separada �

düs leilões, agora Que já .deu cria e ,parrigadas grandes e fortes. Estas coisas, tôdas sãoalimentou Os leilõezinhb, dois mêses, quando é se- muilo fáceis e o senhor também pode fazer. Façaparad'r:',' eS·léÍ. muilO fr�ca. _ '.. tudo isto ,que acabou de ouvir - e vai ver, co!"o sua,

E-aí 'Que muil'a gente erra.' Esperam Uns 8 _dias criação 'vai melhorar muifo. �'
e já poem o caçhaço. de novo. ,Is'to eslá ,errado e '.

muito errado. 'Não se 'dev.e fazer'
i.sto�' Como 'ela está muiío fra.ca deve-se' dar .tempo
para ela' cobrar,: forças de novo. Depois de desl11a._

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SA,UDE

.

,

• Afj�Rß§CJ' -

SERVIÇO DE EXTENSA.Ó, RURAL

e indicado
noa caeoa â.

.

fraqueza. paU
d�, megreza •
faatio. �"

Em !lua fór' '

mula' enlrtlw'
, ,Vanadato .

d it
'l6diO.· Licltilia. Olicerofó,fai,ôi. _

., .

;Pepelna. DOZ d� Cola, etc. �-
" ação pronta ,e ,eficaz Doa C!81l8,

Üe 'fraqueza e ,neuraatenias. Vana-
o.

. \ \ ...

�Iol , iDlficado para homens. mu-
,Iherea e orianças. sendo 'llua f6ft
mula Ii�ciàda Pela 8ali�e 'J'u.
blies.

-

.

IBSCRITÓRIO LOCAL DB. JARAOUÁ DO SUL
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,,' )

Manoel �F.- da Costa S. A. Iß�ústri8 �e CHICH'�OS' fiÓSCH IRMßOS S/H. Çomércio . é Indústria SCHMITT SIA�
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
, Convida-se os senhores acionistas desta socie

dade pera comparecerem à assembléia geral ordinária,
à realizar-se dia 25 de Março de 1961, às 15 horas,
na séde social à Estrada Blumenau - km 4, em

Jaraguá do SuL neste Estado, a fim de deliberarem
sôbre o seguinte ,

ORDEM DO DIA:

1) 'Exame, discussão e aprovação do Balanço
geral, conta de Lucros e Perdas e demals Documen
lOS corresponder.tes ao exerclcío. social encerrado
em 31 de Dezembro de 1960.

I

2) Eleição dos membros.efetivos e suplentes
do Conselho Fis_c.a.l.. ,

. 5), Assuntos de tnteresse da sociedade.

AVISO - Achem-se, à disposição dos senhpres
Acham-se a disposição dos senhores acionistas aclonlaras, no escrirorjc da sociedade, os docurnen

no escritório desta sociedade, os documentos a que tos a que se refere o artigo 99. do Decreto ,Lei Ns,
se refére o artigo 99, do decréto-Iei n". 2.627, de 2.627, de 26 de Setembro de 1940.
26 de Setembro de 1940.'/

'

,

jaraguá do Sul, em 15 de Fevereiro de 1961.

Damasio Schmitt. Diretor Gerente

Pelo presente ficam convidados os senhores
Senhores Acionistas: "acionistas a comparecerem a assembléia geral or-

, Cumprindo lrnperetivos da lel e do sraturos dinária a realizar-se no dia 20 (Vinte) de Março do
sociais, oferecemos"� elevada considera sdsnrs. coerente ano, ás nove horas na séde social, afim
actonístas o relatório das atividades da 'a � no de deliberarem sôbre a seguinte:
'exercício encerrado a ,51 de dezembro de , acom

ORDEM DO DIA'

panhado da CÓpia do balanço geral,' com a demons

tração da conta de Lucros e :Jerdas e do-Parecer do
Conselho Fiscal. "

Pelos documentos em apreço, bem poderão os

snrs.' acionistas se inteirarem da verdadeira situação
da sociedade.

"

Permane,cemos ao vosso inteiro dispor pera os

esclarecimentos, que iulgerern necessários.

ltapocuztnho, )araguá do Sul, 8 de Fevereiro
de 196'1.

'.

�

MANOEL P. DA COSTA,' Diretor Presidente

JOÃ<:) uucio DA COSTA, Diretor Comercial

Comércio e Indústria·

RELATORIO DA DIRETORIA'

- BALANÇO GERA:L, encerrado em 31-12-60
• f

I'ATIVO
Imobilizado

Imóveis
Benfeitorias .

Estáyel
�

Móveis e Utensílios
Veículos

'
,

Máquinas e Motores,

,Disponlvel ,

Caixa e 'Bancos
Realizável a cut10 e longo

Mercàdarias
Letras a Receber
Selos'

. Obrigações de Guerra
Semoventes
Petrobrás
Adicional Lei 1.474

Conta Transitória
,

Filial - Duas .Mamas 557 423,50
Filial - ôäo Francisco dó öul 332,922,80

Conta de Compensação
Ações _Ca.ucionadas
T_ o I a'l do' A r i va. . . . .

.:»:

163,528,50
262502,7õ 426.051,00

441.529,50
162.028,80 '

145.275,90 746.834,20

559.585,50
.

,o
60,00

1.600,00
50.900,50 5.212.174,00

870,346,10

20.000,00
7.614.770.80

PASSIVO
Ião fliglvel

Capital
.Eligivel a curto e longo prazo t

Contes Correntes 4.295767,70 4.295767,70
Conla Transitória

_

Matriz· c] Filial Duas Mamas 5õ7A25,50
, Matriz - c] Filial S .. frco do ôul 332.922,80 870.346,10

Reservas�
-r ,

'Fundo de Reservas� 192.476,40
·Fundo de Desenvolvimento 177 863,00
Fundo de Depreciação', 218.988.80 _

Fundo pl Deved. Duvidosos ,t.18,638,70
Fundo para Instelações

-

t 16,672�90-
Fundo' de Previsão 106 015,20 ,950.657,00

" Conta de Compensação
Caução da Diretoria
To,t·aJ' do ·P.assivo

1.500.000,00
'

20.000,00
7.614770.80

lrepocuzlnho, Jaraguá do Sul, 51 de Dezembro
.

de 1960.
MANOEL P. D'A COSTA, Diretor Presidente
JOÃo, incro DA COSTA, Diretor Comercial e

. Técnleo em Contabilidade, regtsrrado .sob
./ nr. 52,084 no D.E.C:-- e nr. 479 no C.R C .

. n'EMONSTRÁçKo DA CONTA -DE,
"LUOROS E PERDAS"

, .Assembléia Geral Ordinári�
EDITAL DE CONVOCAQÃO

1o:V- Discussão e aprovação do Balanço e mais
documentos referente ao sxercício de 1960.
,

20.) - Eleição do Consêlho Fiscal.
-

3°.) _..:_ Aasuntos de Interesse social.
"

Jaraguä do Sul, 18 de Fevereiro de 1961.
I WALTER GOSCH - Diretor Comercial

HERTA GOSCH - Diretora Técnica

I

VENDE-SE
1 casa e terreno com 15' x 30 na cidade

por 'Cr$ 95.000,00.
1 lote na Barra Velha, ao lado Hotel Krause.
t casa e 10 margas com plantações, por

Cr$ 280.000,00.
-, -

! lote em Curitiba, ,t 2x40 no asfalto.

t areö na praia para 2.000 Iores. vendo
inteiro ou parte.

COMPRA-SE

área de 8 a 12 mcrgos, .sendo parte
vargem.

I área de 500 a 700 morgos, próprio para
arroz, terreno bruto.

ALUGA·SE

1 Engenho de arroz completamente mon-
'

tado, inclusive com 5 casas de moradia.
1 sele com vitrines própria pera Comércio.

Melhores informações com o sr. Vuor
Zimmermann - Jaraguá do Sul - Compra e

Venda de Imóveis.

CONTÉM
EXCELENTES

ELEM�NTOs TORICOS

l,.

\
I

1,

'rF'=::::::::::.:==::.:::.=...;:::::===::.;.;.;::::::==:::::::::::::::;;;=:::::::::=:::::�:::)1

II ,.,.·.e'la .ele.I ••
··

II
II II
ii - JARAGUÁ DO SUL - II
II II

ii ii

!, Medicamentos e Perfumarias II
ii Simbolo de Honestidade , li
II

•

Coníianca e Presteza li
fi

v ii
u A que melhor lhe atende ii

ii e
�

pelos menores preços !1
�:::::::::====�:::::::::==::::::=:::::==::::::�:::::=di

Empresa' Sul-Brasileira
,

.de Eletricidade S. A.
Distribuidores em: Jaraguá do'Sul, S. Bentb do�" '1Rio Negrinho, Mafra, Rio Regro, Lapa, Tljucàs e CambDrlú.

, 'Oferecem por preços' de concorrência:
LUSTRES, G L O B O S, VENTILADORES,
AQUECEDORES DE ÁGUA, FERROS DE
ENGOMAR, MEDIDORES PARA LUZ E

FORQA e demais aparelhos e materiais para
Instalações Eljtricas.
Rua Preso Epitácio Pessôa, 172

JARAGUA' DO SUL
-I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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' . � �

Indústri�, .de .Calçados Paulo Wagner S. A. �mpieza.de Transpor'tes'Frenzel S/A.
Gosch Irmãos SIA'. >

LAVOURA, COMÉRCIO E�INDú'5TRIA �, ASSEMBLÉ-IA GE�AL ORDINÁRIA'
R�LATÓRIO DA DIR'ETORIA -"" Jacú·AssÚ,' Munlclpló de Guarami�'im - ôta, Catat�na Ficam pelo presente edital convidados os... , .

.,

\ � , RELATÓRIO DA DIRETbRIA \
,

Snrs. �Acíonistas désta Sociedade, a compareceremSenhores 'Acionista�':' 1, . I) á Assembléia -Geral Orliinária,' a realizar-se em, Senhores Acionistas: (. /Atendendo ás detemrínações estatuária's e ". .

'

". _ . sua séde social a "Av. Getulic Vargas, 472 em Ja- .

prescrições legais; cumpre a esta diretoria apresan- ,
' �ando cumprtmenro as dISPosl�pe� legeís e es- raguá do Sul, as 15 horas do dia 25 dê m�rco de'"

.

tar-vos os documentos reíerentes ao exercício en-
ratuartas aprese�t�mos a sua aprecieçao, o baliJnço. 1961, a fi e deliberarem sôbre a seguinjé:',,, cerrado em 31 d Dezembro de 1960' ademonstração. gera!,. demonstràção da COlHa de LI,1.cros e. Perdas, e

,
.. ,

• )

'I do 'ativo e pa�sivo, demonstração da conta de demals contas r�ferentes ao exercício encerrado em ORDEM DO DIA.
"LUCROS Ei PERDAS" e parecer do -Uenselho 31 de Deze�bro de 1960, bem como o, parecer do. 1�0 provaçãç do balanço-e o-on tas do
Fiscal. ,,'. ','

,

Conselho FIscal.
_;. _

.exercício de 1.960... .

Pelo estudo destes documentos, podeis verificar Entretemo .permanecemos. a d l s p o s I ç a o parQ 2.0 - Assuntos. diversos. '

a situação désta sociedade, que se apresenta sõlida, prestar:v_os quaisquer esclereclmentos que se tornem
/,'1 A V I S O

, senoo .o resultado'üo exeroioio aatisfatõrio.: perm i- necessar�os. -,. Acham·se li disposição dos .Senhores acionistas,tinto à distribuição de dividendo compensador. Jacu Assu, 25 de Fevereiro de 1961.
os doeumêntos a que se reféré o -art. 99 do decretoEste,. senho.res acionistas, o relatório com que APPONSO WAGNBR, Diretor Comercjal .r ur. 2627 de 26·9 1940.

vos apresentamos os documentos do exercício de eURT PLEMING, Diretor Técnico

19�O,: que serãobi��bm�J!d�s.·a sossa apreciação na
BAU\NÇO GERAL ENCE�RADO. EM 31. DE,pr xima asse� ela or ms ria.
• .'. ,I 'DEZEMBRO D� 1960.;'

.

Jarag�á 'do Sul" 7 de Janeiro ,de 1961.
A T I V O

�-

WALTER GÓSeH, Diretor Comercial Imobilizado'

'HERTA GOSeH, Diretora Técnica Imllveis

Dem��st�ação .da conta ,de "Lucr�s � Perdas" Estável' "

,

'

em 31 deDeaembre de 1960 ôernevóntes ,

" 30000,00
"

-

�.
" Méquínas e {nstaláções 115.500,ÓO .o- R ,rfD I TO

Veículos- "

84500,00Me:rcadorias' H 125.743,00 M' U T 650000
_ 'Juros e Descontos 175,842,00' ovei.s e tensi 105 . ,

Fundo de devedores' Duvidosos 482.474,04' RealIzável � curto e a longo prazo
'

Lucros e Perdas 1750906 Rarticipaçôes 282500,00
1 80 69'00 Adicional da Lei n°. 1.474 10.270,001. 15 , Lavouras tO OUO,OO

Mercadorias
, ' 187.�02,60

Impostos J 22.00
Disponivel

.' I" 562.384,10 Caixa
i91.777,OO Conta de Compensaçlo

Ações em Caução

,

,
'

EM GERAL, especialmente.
Gaitas e Acordeõés

_ completo sortiment6 com 4 -'8
,

- 12 . 24 . 48 - 80 e 120 baixos
nacionais e estrangeiros

Pianos - Harmonios
, Instrumentos pI Orquestra.

Bandas e Jazz'Bands: '

Violinos - Flautas - Clarinetas
Pístena > 'Frombones -_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 Je PAULQ, KOBS
23 650,00 SÃO BENTO no SUb - Caixa- .Postal, 39 - Sta. Catarina
57t ,322,80 _, ---------�---.:

6.683,90 r.

35 000 00 ..::::====::;==::::-u-::::::=::::::::::-::==:::==:::::::::=::::::=_-:::-,:=lc:::::::::�-
636:656:70 rI' TI\\ r G un � � G 7dl s c llíi � iiII JlJ)_ o

•.

.:: ' -, ' 'li
.479.652,90 ii ",.

Cl
; '0_'

D ti t' !!
71.000,00 ii '

.
rnrgmo. eR � lã ii

46.550,00 ii � CLíNICA - 'PRÓTESE .CIRURjHA) ii
8 853,80 li '

_

-
-

__

o

ii
30.60,0,00 H' ,.. '.'

'
'

,

.' ii
636656 70 ii Av. Mare.chal Deodor.o, 58� ..,.... JAR�GUÀ DO SUL' !I. ,

Ji, Defronte a. Igrela ,MatriZ -, , ii
�::::::�===::::::::;::::::::::;::=��==:�:::::=::::::::::::::::::==:::�.::;'=:::::::::;:ti .

APPONSO WAGNER, Diretor Comercial _

éURT FLEMING, Diretor Técnico, ' _----11111111!1-----..,

OSWALDO' ,BORGES, "çon!. Téc." - C.R,C. -

S'C'I
'

O. 316 e D.E.C. --2é.387
,

, • '

1" PARECER, DO' t:ÓNSELHO FISCAL
"

.. 3.882.789,90 . ,_ ........-c'"
'

,

63 '�66' O Os .abaixos assinadós, meml:iros' do Cons,elho .1:7 .d".5 ,

10000000 _

- riscai da firma Paulo�Wägner S. �. - Lavoura, Co
420.0.00:00 ' ri'iércio e Indústria, lendo procedido o exame do Ba-

1,282.583,40 7.428.739,80 ,lanço Geral, demonstril,ç'ão da cOlita de Lucfos'e.' '. .

Perdas e demais contas, referentes ao' exercício de
- �. 1960, ·constataram a exatidfio destes documentos' e

20:000,00" ,'_'_"- _ são �o parecer que' a--àssembléia,' geral o.rd!nária _?s
18.000,00 ,38 OOO,Ó.o �f:e���ia�em cOf!lo, a tod?s os Çit�s pratlcaaos pela

12,640,,365,20 Jacú Assú, 25 de' Fe_vereiro de 1961.- -

.'
_ J

13õ.260,QO
'

1.024,00 134.304,00

- Jaraguá do Sul, 28 de fevereiro de 1961.
,

. EDGAR A�; PRENZBL, - Diretor Presidente
) RUY�P. IJRENZEL ' -Díretor Gerente

.
.

EU<lENIO J. DA SfLVA - Diretor Gerente

,
..

.�

Despesas- Gerais
Juros e Descontos

, 1

Fundo de Devedotés Duvidosos
.Fundo de Depreciações
Fundes de Reserva

J

Granhcaçöes a Pagar
. Dividendos a Pagar

DÉBITO i

9554.879.70
655.372,6010210,252,30

317.155,60
100.000,00
420.000,00 837.155,60

5.00,0,00

Não exiglvel'
Cepltel em Ações ,

Fundo de Depreciação
Fundo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Exigivel a curto 8 longo prazo

Dividendos
Contas a Pagar

Conta de Compensaçlo
Caução da Diretoria

11.801.569.00

Jaraguá do Sul, 7- de Janeiro de 1961.
,

WALTER GOSeH, Diretor Oomercíal
HERTA GOSeH, Diretora Téénica

'

EUGÊNIO VITOR seHMöeKEL, Contador
r�g.'CRCSC no. 1605 t: DEC nQ,. 51.083

856.834,10

"

INSTRUMENTOS DE

Demonstração do "Ativo" e' "Passivo" em 31 de
Dezembro -de 1960

ATIVO
IM0BILIZADO

Imoveis e Bsníeitortas
ES'FAVEL

Moveis e Utenailios
Utensilios Diversos
Máquinas JAcesRórios,
.Veíoulos e Semoven tes'·

�PA:a.TIOIPAQÕES
Banco Catarinense "

DISPONIVEL
Caixa
,REALIZAVEVA CURTO
E, :LONGO P:RA_ZO "

Met�éaaorias , ' 2,771.880,08 ....--

CI' COrrentes, saído devedor 213.428,40
.

, Empréstimo' Lei 1414/51
.

'184.926,00
Titulas a Receber' 5� �23,84t,00 8.794 ..076,20
CONTAS:r>E -

, .. Mercadorias
,

; 'COMPENSAQÃO ,'.,. Lavouras
'

Aç?es em 9a,ução 38.000,O� Caminhão Chevrolet .c/12,640,365,20 Juros e Descontos
- '

Lucros' e Perdas

1,682.135,60

30.000,00
1 021.138.10

Iacú Assú, öl de Dezembro de 11960:

,

475.698,80

APPON�O WAGNER, Diretor Comercial
eURT PLEMINO, Diretor Técnico
OSWALDO BORGES, "Cant. Téc." - ,C.R.C. - S.6.

O. 316 e D.E.C. - 26387.'

9EMONSTRAÇÃO DA 'CONTA DE LUCR0�· E
PERDAS EM 31 DE 'DEZEMBRQ DE 1960' ..

-D É B I TO

181.773,50
364303,10

1.099.378,00 1.6'45.454,60

Fundo de Depreciação
Despezas Gerais
Fundo de Reserva Legal\ Dividendo no� 5

_ C·R É D I T O

Fretes

"

NÃO EXIGIVELP ASS I V D •

Capttal·
-

. '� "

2,800.000,,00
Fundos 'de Reserva '{ 550'.886.30

, Fundd(de Deved. Duvidosos' '':'562.384.10
'Fundo de Depreciações J.260 355,00

EXIG IVEL A CURTO
E 'LONGO PRAZO

- -I ' ,

CI Correntes, saldo-'credo:r
Titulas Ia Pagar· �J;
Grati'ficações a, Pagar
,Dividendos a Pagar-

. ContaS"Gar.antidas_: '<.

, CONTAS pE_
CO'MPENSAQAO

Caução ·dá piretoria, -�

'Caução dos Rep're�ent.ant�s�. , .

jacú_ Assú, 31 de Dezembro de 1960'.
,_ I,

Jaraguá do Sul, 7 de "Janeiro' de 196-1:" ,

"

'

,r
'. _ ;."" •

•

,[.

,�WALTBR GOSeH, Diretor Comercial
"I

HBRTA GOSeH, Diretora Técnica
'

, ,B�OÊN-lO yI:fOR SCHMÖCKEL, Contador
.

reg. CRCSC nO. 1605 e D.EC nO. 51.083 pôr entenaertlm. que o mesmo cõnsulta os

PARECER DO -60NS�ELHO PISCAL ses sociais. . "

- \' , �'j, " JE, conseq!lencia, este COI;lsêlho é' de .

parecen- Os. abaixo assinados, -m�mbros do Oonselho que as contas e documentos aprecilildos seiam apro .FiscaF da 5lociediide Anônim a "Indústria de ·Càlçados v�dos, pela assembléia geral dos seDbor�s acionistas.
,

. Gosc}1 Irmãos S/A.", tendö áxamina'do ,detidamente '
J -

•

- ''Ô ·b�lançd, demoostração de '''Lueros e Perdas",
.

_. Jaraguá do Sul, 7 de Janeiro de 1961.
-

. relat6río da diretoria e contas referentes ao exerci·
_'

,

'fHiRE'ZITA' BOEDER, ,"cio de 1960. enéerrando tudo em perfeita ordem, LOTHAR SONNENHOL �.

man!fe.8tam·se �avorávelmente ao cpté,::io adotadó, EDMUNDO, S�LIT',r,ER

. RUDOLPO TEPPAssé /'
,

JOÃo eRAsT -\.
- EDUARDO. LEseHINSKY

Magresa
CançllçO�

.'
Pàllidel

_ Fraqueza
É iDdKpeDGa'i'.a '

'-
o �o do .

.-
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o 'resultad'o da festa destinar-se-á
ao prosseguimento" d��' opras

. ".' . .
'�' - ',. Festejos abrilhat;"ltados pe'la

',' HOJe, e amanha grandes, festlvl�ades no GINASIO SAU ,L�I,S, Banda
..._ dC? 13 B.'c, 4é' Ioínvílle I

Prestigiém oé 'festeios dos Irmãos, Maristas ,-' 'Ninguém' deve faltar, nesta meritória ínícíatíva.
"Progra�as .dös festelos estão profusamente ,dis,triöuid�s �féla cidade, Cada um colabora' com o que

,
"

,/ pode, e qlJem lucra e o enSIno de nossa terra,

\.' ,

:GRAßDE' FESTA POPUbAR
,

. )

, ,

'O D P D'-'V" O'serár-Reprod'uzido�o'Te'íIiPo, -'
_

',� " do Serviço Militar Obrigatório
I-

II JARAOU'\ DO SUL (SANTA CÄTARINA) _ 11 SÁBADO, DE! MARÇQ 'DÊ 1961 ° 2 125 POR.TO ALEGRE, 8 - apenas tendo que acele-
!!!!!AN!!!!!O�!!!!!Xl�!!!!!!!!!��!!!!!,!!!!,�!!!!!!!!'����!!!!'��!!!!!'�������!!!!!!!!������!!!!!'�����!!!!!'�!!!!!N!!!!!.�!!!!!.!!!!!!!!, O general Osvino Perel-' raro ritmodepreparação

ra Alves, comandante do do soldado.
'segundo exéroíto, decla- .

"-

rou á reportagem que
-----------

a redução-de doze pára Bo'das deOurooito meses do tempo de
serviço militar obrlgató>

A diretoria do Clube Atlético Baependí, tendo, rio só traz vantagens.
Recebemos para grande surpreza nossa, tele- em vista o que .expressa o :Art. 24 do' Estatuto da Observou que os couvo

fonema de atento leítor 'do "Correio do Povo" sociedade, convide os senhores associados para a cados ficarão menos tem
estranhando tiorrvesse 'sido: publíeado neste sema- Assembléia Geral Ordinária,.à realizar-se' no, dia 30 po afastados das ativi
närío, na

'

edíçäo de 21 de janeiro deste ano, utn de Março corrente, às 20 horas, em sua séde socíel, dades normais' agrícolaa, "Correio do Povo" em-
,

artigo' sob, o titulo "Não adianta incitar (1S operá- com a' seguinte ordem do dia:
'

estudantis, �u industriais bora tardialmente cumpri-rios a rezar" quando tem a barriga, vazia" - I - Exame e aprovação do Balanço Geral e e que para o exército I menta-es com votos de
"Padres devem sair das sacristias e' ajudar o ope- contas relativas ao período administrativo .Iindo ; não haverá prejuízo, perenes felicidades.
.raríado .:._ Injustiça social dentro da própria igl'eja II - Assuntos diversos,
�", descaso pelas enciclicas papais", lembrando A V I S O
que o mencionado artigo tem inspiração comu- • -:

nísta. Em 'suma.. desagradou ao leitor. Procuramos a) Encerrada' a Assembléle- Geral Ordinária de
ler novamente o artigo e constatamos que o mesmo que trata o presente edital, reunir-se-á em seguida o

,

procede de agência
" A-

êncía <\e informa. Conselho Delíberatívo para proceder a eleição dos
ções MERIDIONAL lstou o vigário da Membros que deverão compôr a nóva Diretoria do
.Oonceíção, no Eng adre Alexandre Clube Atlético Baependf. .

Lingua e dêle. - palavras e qon-' b) Não havendo número legal na hora acima,
ceitos emitidos no a; nos limitamos trans- indicada para a Assembléia Geral Ordinária, esta

örever assím como. o recebemos da citada agência reurnr-seé em segunda convocação, no mesmo dia,
e que notamos também foi transcrito em-inúmeros às 20,30 horas.
outros jornais de Santa Catarina e posslvelmente Jaraguá do Sul, em � de Março de 1961.
do pais. Devemos esclarecer ao leítor que não é HAROL1>O RI5TOW, Presidente
de hoje que transcrevemos norlcíarto da Agência , WERNER, HORST, ôecrerérto-GerelMer:idiQllal e qúe, não obstante- fi circunstância
apontada, ainda o jornal, segundo se vê na 2a. 'I
págin.a d� mesma edição, não endossa os conceitos Teoctll C'\.frus 5 Aêmítídoa em artigos 'de seus' colaboradores. Si a �II· •

nossa desculpa valer para minorar o sofrimento I:qdúsuia "pe Mqlhas
da opinião, nós a entregamos com todo o prazer'. Assembléia Geral Ordinária
�

De Corripá recebemos protesto de outro leltor Edital de Convocação
que se manllesta da seguinte maneira: "Tem cau-

Ficam convidados os ôrs. Acionistas a compa-sado péssima repercussão entre o povo de Cerupá
o artigo publicado no último número, a' respeito recerem a Aseembléte Geral Ordinária, a realtzer-se
da baixa seita dos Mormons. Seja matéria Paga

no dia 8 de abril de 1961, às 15 horas, na séde da ---------

ou não, o fáto éausa 'repúdío entre quasi a totalt- ôocíedede- à Rua Cél. Procópio Gomes de Oliveira, Alb t B-dade dos .habltantes, qualquer propaganda que �85, afim -de de(ibera�sôbre a seg�inte ordem do dla: er o auer
recomenda a doutrina Mormon, e por isso,' de a) - Aprovação do balenço e contas do exer- Indústria e Comércio-
nossa parte, não sabendo a qut? atribuir tão infeliz, cicio de '1960;., "Assembléia Geral

�

OrdináriaI

publicação por vosso - jornal, desejemos- simples-
"

b) - Eleição dos novos membros do Conse
EDITAL DE CONVOCAÇ,ÄO'

'mente demoastrar o nosso protesto, .ete." Segundo lho Fiscal; , ,-

I
constatamos no jornal "A Notícia", nosso confrade c) -'- Assuntos Gerejs, ' Pelo presente ficam convidados os Srs. Acio-
de JoinvUle e oútros jornais tem publi�ado Ei. ma·

, Jaraguá do Sul, 28 de ,Fevereiro de 1961. nistas desta Sociedade a comparecerem à Assem-
'-teria, sem que hOUvesse, ao que.,sabemos, sanc, iBXTIL .cYRUS SoA.

bléia Geral Ordinária. a renlizar�e na s.éde social,
çõ."s contra a imprensa; Os leitores p�dem cons- Rua Mal. D�odoro, 73� em Jaraguá do Sul, à� 10
'tatar, por ai,� como, os'" homens 'da imprensa se Gerb"rel H. M"rqu",elt, Dir. - Comercial, horas do dia 6 de abrIl de 1961, afim dEI delibe
tran�formam em Iilaco de pancada, sem que tenham Acham-se à disposição dos Srs. Acionistas, os rarem sôbre a seguinte ordem do dill:

'

alguma coisa co-m o assunto. Ooisas da vida. Si o documentos de que, traté! o art. 99 do� Decreto-Lei ,1 _=:.. _Aprovação do balanço e contas 'do'
gentil leitor q\l.�er; enviamos nossas respeitósas 2.627, de 26/9/40: exercicio de 1960;
escusas, por' não termos atendido a sua opinií�o.' 2/ - Eleição, do Conselho Fiscal para o
formada.

Cl 'b" A B d exerci-cio de 1961;
-< r., "li e< tlético, ,aepen í ,3 - AS,suntos de interesse da sociedade.

-:'
-':

, COMUNIGADO -

" .Jaragüá do Sul, 28 de Fevereiro de 196-1.

R O· E O E R S' A A
"

'1 d' C"
, �. A Diretop1a do Clube Atletic,o Baepend1, co- • ALBERTO BAQER, President�

�" '.., gr. ,n. om�rclo munica que em reunião extraordinária realizada Acham-se à disposição' dos Srs. Acionistas� .
- '

As�emb�é":la Geral Ordinária em conjunto com o digno Conselho Fiscal em data os documentos a que se refere o Artigo 99 dode 14/2/61. resolveu aumentar a "Jóia", para a Decreto-Lei 2,627, de 26/9/40.
J

" EDITAL .DE OONVOOAQÃO admissão de novos sócios dê Cr$ ,500,00 para Cr$,
2'000,00, a partir de 115/61. ,Pelo presente froam convidados os snrR. Ado', Convida,se p' I) r ta: n t o os iilteressados que • •

nistas desta _Sociedade .a comparecerem jl �Assem' queiram ingressar no quadro social deste Clube, a

I'bléia Geral Ordinária à realizar-,se em nossa séde ap�eseritarem�, as suas' propostas, na, base atual-, '�, � O IA S,social, às IÓ horas' do dia 30, de m'arço' próximo mente em vi.gor,!, a Secretaria do Clube ,Atlético
vindouro, afi-m de deliberarem sôbrE! a seguinte: Baependi. até a mencionada data.,

ORDEM DO DIA
-'

Járaguã do Sul.8 de �arço, de'1961. "i 0.) - Aprovação' do' bâlanço e contasßo exer- HAROLDQ, RISTOW, Presidente ,

'cício de 1960. WERNER HORST, S�:cretário:Ger81
,

2°,) - ,Eleição do Conselho Fi.lilcaI. I •

:-----�--------------�
,

. 3°.) - Assuntos di.versos.
'

,
-

I \ Acham-se a, disposição dos snrs. Acionistas, os
documentos à que se refére o....a·rtigo n°. 99 do De-
creto-lei 'nO. 2,62'7ße 26/9/40.' _', \' ,;

Jarag�á do Sul, 16 de fevereiro de 1961.
'

,
"..

I GE!RHARD ROE!DER1 Dil'etor"gereIite-
,

,
,

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE CONVOCAÇÄO

Clube Atlético Baependí

lobo'fOlorislHl- lécnicos �e laborolório
.' Indú�tri�metalúrgica de Joinville oferece,

oportunidade para ,laboratoristas e técnicos
, " ,

de laboratório. ' ,

,

,Há possibilidade de colocação, também,
'

'para pessôas. sem'prática, mas com instrução
e interêsse súficientes para aprenäi�gem dos
serviços de laboratório, químico de indústria
metalúrgica." '::--:-

,
-Os' interessados poderão se dirigir, PeS

soalmente "OÚ por éarta; indicando idade, re
ferências e.pretensões, a Fundição Tupy .�.i\ , '

rúa�edroLobo, 171,caixa postal,33 -.)OINVILLE. ;
,

' ,/ ,

'

"
"

(f":::::::::::::::::::::::;":::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::=::::;::::::::::::::::::..\

ii Or, -�ui�o Jmanrro H�G�er·1I
,.' II' Cirurgião Dentista, !!

..fI '- , ::

. li Clínica -, Cirul'gia '-:- Prótese _;_ Raios X It
:

,:',' IIII -- /'
II

ii Consultório:, Ru� Artur Müller, n". 142. " II'ii ,', /' P!Óximö à Estação Rodoviária. h
','�\:::::::-.:==::::::::::::;:::::;::;�::�:::;::=:::::::::�::::::==�:::::::::==::::=:::=�:d)

.
)

.Realizam-se dia 9 do
cerreute as Bodas-de Ouro
da familia Germano - e

Gu+lhermina Gützmacher.

Auto Jaragúá S. A ..
,

Iod.' e'
-

Com.
, I

• .Assembléla Geral Ordinária
,EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convidados os ôrs, Acionistas a com

parecerem .e _Assembléid Geral'Ordinária, a realizar
se na séde social, Rua Mal. Deodoro, 991, em Jaraguá
do Sul, com início às 15 horas do dia 6 de abril
de 1961, pare ""deliberar sobre a seguinte ,ordBm do dia:

a) _:_ Aprovação do balanço, e das contas do
exercicio de 1960;'

b) -::- Eleição do novo Oonselho Fiscal;
c) - Assuntos Gerais,

J-araguá do Sul, 28 de fevereiro de 1961"
AUTO JARAOUÁ S, A. IND. E COM.
Friedrich Barg. Diretor-Presidente

,
Achem-se à disposição dos 'Srs. Acionistas, os

documentes de que trata o arr, 99, do Decreto-Lei
2,627, de 26/9/40,

Frutiferas e
, Orh�mentais
-,-

Laranjeiras, Pe
,cegueiras, ' Ka
kisei,r05, Maci�
'eiras, Jabolica
beiras, ele. Ro�
séiras, Dahlias,
Camélias, Co
niferas, �Palm,ei
ra�, elc" etc:

�eçam Catálo-
go Ilustrado '

Leopoldo Seidel,
,

,
'

Corupà \,

• •
...

MI�HOES
DE PESSOAS ltM USADO CO.
10. RESULTA�O O POPULtfi_

DEPDRA11�O

El1XIR,914
a SIfIJS AT�:. 'o DB8AIlSI1'
o Pt...... , • SaOo� o C�raçao. e
aeaom.p,. oe PulmOee. a Pele �

......... �oreo aos o...,.......ma.

....... eecu...... Qued. do Cabe-'

.. Anemia.. Aborto.. ,

CGft8ulla o m�co '

.eo.e '"P,pula; dep'u'r..... -

- .

E,�,IXI�R 914, .

\.....Glv... etpalsmo. Aarada•
... GOmo um ltoir, AP'OVado' 000
.... euxillar m) Mtem.nlo'da S 1-
"'L.IS IIReUM�1"SMO da me..

",. orl...... , pIlo'O. N S. P. '0
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