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Reunião dos.ß goy�r

, nadores ,do Sul

I ,Cpnform'e foi 'ampla

'I'
mente divulgado, realizam
se

.

presentemente as reu-

J,ARAGUA ,D'Ö 'SUL (Santa Oatarina), Sábado, 25 de Marco de 1961 N0. 2127 niões dos' governadores
Y ne capital do Estado;---------------"""-----:

presidida pelo Presidente
Iênlo da' Silva Quadros .

� finalidade dessa reunião,
viza estabelecer um plano
de entendimentos entre os

governadores -dos trels
estados' do sul, em que

maior pe'netração no n'ordeste catertrierrae :

�.

/ Fundação: .,

Artur' Müller
Impresso, ná: ,

S�ciedade G,4fica Avenida Ltda;'

.

Cidade �x·favela:da ÇAROLINA
HoJe· ·está sofis.ticada as' comissões, apontarão.

as necessidades mals pre-
S. Paulo - A ímpren- sa

'"

o día na cidade e fre- mentes da r�giªo sul para
S8 paulista se

"

diverte quenta inclusive o "Fasa- o seu pleno desenvolvicom o esnobísmo da ex- no" confeitaria de grã-fi
Iavelada Carolina Maria- nos da Avenida Psulíste mente, face a aluai COD '..:.

de Jesus que se tornou Ia- Sua última reflexão luntura economlca brasi-
.

mosa e rica após a pu está bem de acördo CÓlIÍ leira. <3' Presidente Iênío
blícação do .seu diário sua exstência atual: "Se Quadros e os governado"Quarto de Despêjo". a gente não. apro_ve!tar res Leonel Brtzzola, 'do
Usando sapato de bico esta Vida, vai aproveitar Rio Grande do Sul Celso

a outra?" '. '
,

.fino: vestídos de sêda ,e Ela pinta as sobrRocelhas Ramos,' de Santa Cêterlna
conjuntos elegantes com

'ó'
.

tö díàrí e Ney Braga do, Perané
� etíquêta das melhores usa J las VI.S osas e I rI> '

lojas do centro da cida- .amente V81 para a �alça- procuram neste primeiro
de, Carolina, em compa- da. da rua Sele de Abril, I?f\J contacto de governadores
nhia de seus três filhos, ra conversar com repor- mostrar 'ao govêrno fede
passeia duas vêzes por teres.". A ral as necessidades rnals
semana pela Avenida Ita- 9�,m Qua_rto, d�, Despe.

prementes dos os breai-petínínga, onde fazem pon- JO gan�o� até sgora
to os paulistas '''de' 400 Cr$ 6 milhões, leiros do Sul.
.anos" . _._'_/__._-------------

-:-\ .1

Ano XLII"

o Riso.,da
"

.

'

'Prog-rama' ql;le, é bom para cartas falsamente aselnadas com
,

'divertir os '»ficcionados do rádio p 'seu nome, provando-se, fi-demais,.é�:o .do PSD, que -à falta de assunto, por meio de exames. grafológicos,
- traristormou-se : em "União Jara- quâíã as pessoas 'que teriam Ialsí
guàense". União, que de "uníão'" ficado a assinatura do DD. e com
nada têm, porque são 'êles mesmos petente gerente do' conceituado
que dão' as pdmeiras caneladas estabelecimento de c r é d i t o de
em seus próprios companheiros, nossa praça, \

, na-maís gozada união ,de Interesses
-

Fiquem' certos os mentirosos
feitos e contrafeitos. '. '

.. artistas da pena do piadesco pro:
Não temos culpa pelas suas "grama politico local que estamos

mancadas .. Mas u
: direito de co- completamente, tranquilos. Porque

mentá-las. 'Porque divertem, pela vamos monta-r. E montar ,bem.
, orrglnalídade com' que, abordam as Preparem-se. '

presunções. ,,.,. Mon t a r como poderíamos
Tão logo saiu a nossa edição montar na entrevista de domingo

,"passada, puseram-se nos alíarra- último, em que se procurou ígno
blos para a desforra pelo que rar a existencia deste semanário.
tinham de engulir, sem . a prévia

. o que equivaleria a ignorar-se a
e Indispensável digestão. Pelo que si próprto. Muita graça. Sem con
.havía de verdade nas suas linhas. tar- a história da Associação Rural,
Esbravejaram. Uma vlnotta haveria que dizia não dever possuir poli
de marcar maíã uma sensacional tica, .mas onde se a praticava,
mancada des patacoeíros- de meia para, em seguida dizer que pre-

· ;;ijtla., t�ndia organizar uma chapa com Fazendo, o papel de
- Inventaram a 'história da Ial- todos os partidos 'polítícos' locais, "vedete" a ex-humilde
sificação de assinatures do gerente numa incoerência política nunca cronista da miséria urba-
do Banco do Brasll' de Jaraguá do vista para quem se diz versado na tratou com superíorl- Movimento da Festa de .�2/3/6.1SuL Limitaram-se -a caracterizár em politica) mas que de politica dade o próprio govena- .

,

o prédio onde' se teria dado o pouco encherga, porque, na Asso· dor Carvalho Pinto, con
- Prestação de Cont��n-efandq .crime da 'adulteração. Não ciação (Rural, ao menos) o esta, - forme noticiou um colu·

-tiveram li .indi'spensável· coragem tuto proibe qualquer outra política, nista social.
•

Rendá Bruta'
·

-de homens qüe protestam ser, mas que não a politica. administrativa Duraote uma visita de Tômbola·

que não são, de dizer livremen�e dos homens de bôa formação e
'stas palá.cJ, do TOT A, L .o pom_e de seu ·falsifica'dor. Pbrqu-e que que.rem realmente bem B'O

meptiadl'" grossetraniente. Porqu5 associadQ_ rurícula jaraguàense. Campos Elísios, Carolina '

DES PES A
me_nlía'm aos seus �róprios ouvintes. E, logo em seguida, outro n,ão to�ou a iniciativa de Despesas Totais" .'

'Porque não' tinham out�a' saida, cidadão insiste na lembranl'a de comprlme�tar o gover.�a· Renda Líquida, :y dor. No' fIm da reumao,_sinão· confessar' que estavamos que tudó isso não pa,ssa de des- TOT A L
com à vtlráade. Reg@lveram mentir peito, porque o Sr. Prefeito não

o sr. Carvalho Pirito diri-.

, pam es_capar ao_ castigo. foi eleIto P.residente daquela �nti. gui,se a ela. Jaraguá do Sul, 20 de março de 1961. I
, .

dade de classe, insinuando maldo- _ ,An o senhor estava JO�o BUDAL DA SILVA - Caixa"

'. Castigo pOJ,: caßtigo, .nós va:_, same-nté que, assim' perdeu ótima' ai? � 'C'Omentou 'a 'éscri-' __PRBDBRlca 'CARVALHO - Caixa", m'os castigar e�ses cantadores de oportunidade para colocar. mais -tôra. ROLANDO JAijN.KE : :Cp-P,tá�Q,r :--'sargeta, 'reptando-os a que nos alg·umas vistosas placàs em branco(Hovém em público (repar�m bem e preto ou em technic'olor, mos- .-_
Aproveitando Resultado da! �ô...b.la-';_' em público) a fal�ifrcaç,ão ?OS trando' a08 forasteiros um Pôsto Carolina mora em San'

.._

_documentos . q�e te�Iamo,s feIto." Agro.Pecuário como iniCiativa' 80,' to André, zona industrial, 1. Prêmio: G�ladei'ra �(Qoação Côneul - Joinville)
Vamos :ve� SI t�m. pelt� para mos�-�edil. jaraguà�nse, tend-o a placa numa casa cedida ,pelo 3254 '- Verônica.iVolpi

, :trar a l�dls,pensável cora�em� que por' ädorno' ,barrigudos' 'd.iretores govêfno federal mas pas
2 .. :t :t �osquito - 7541_- Dr. Murillo'A$evedo

. nunca tiveram. Porque. nao sao d.e a testemun-har. o' pagame to de
3, :t :t Bicicleta Monàrk -:- (doaçãö M(?n,ar-k) ,

nada Dan 'ará d IA > n 11507 - Sônia Airoso
. . _. " _.,: e ID, aClic� em pena pr'omessas d'e' ca',mpanha.

.

\

bl 1 f� I d 4 :t :t Máquina de costura 11203 - Neraei Manis�v.a pq Ica..aqQ� eque .or cu pa o ,;-Não ,DOS, cabe qualquer .co- D· ·t d
.

d�,�s._e, ,.

gesto 1",e,,v,"Ja�1) e. Impen..sado. mentár.iö a respeito, porq-ue a IreI o
_.
as

'

5.:t:t Rádio, portátil -,,2 faixas '2103 - Carlos
-

-
.

:1. Pimentel (Guri't'iba)
, 7' ,.;·�u:!to:riso\ç2.ff�i1(péla;cidade. Je·.mbrança insistente dos que não '

.. 6.:t ;t Rádig,portá�il - 2 faixas 7474 Ginásio S.lui?
�::!?f.g:!.0�3�� de;���!�r:e�o��r� : f;::i���C::t��:�teOp�';aal��� ��� O�rigações .

't' : �:', :���������c �_' 2�:��:_-p��;��o A����Ôa
.

. demente"d ditnt� �� "Cllstigo .. que. Jogu�mos no fogo, em defeza (jos '

9. ':t' :t Barbeador. ,el..étrico 9253 �- EUrico Behling .

�,amea-Fç� esa. ar 'SOt' ä�e. sua,cabeça. 0dutrora amhaigosd e coIilpailh,eiros Recentemente deu-se lO, ;t :t Relógio � 3694' - Paulo MoreUi -

.' ,', '2 _rpa',.J)ol§l;re,g a o o, progralJ,l�.. � ·ßampan.:,. QS ,atuais dopos.da uma ocorrência na.·aapi. 11 .. ;t. ;t,··Parke-r'''51'·'_ - �df,>aç�(,>-"R. H�r..1el}- >' .'.
, 'gozado .da União a que próve'que 'bola. A briga_'é lá com êles. tal do Estad.Q de São Pau· .

_ '...
-

8607, ---Henrique Sachteste .séml;lnário,. seu dire.tor:'ou os
.

Sem corit�r .. a malévola inter- lo, em 'que dois paulist� 12. :t :t Pulseira Champion 12648 - Alflx Kuuth.

\ '''pr?�i�sionais qu�' trag.aiham . no p�etáção que se qller' dar ao,.. novo mililan-tes -em., politfca '13. ;t :t. Bol'a. d.e fu'tebol _' 7387 -: A.� J3ertolli
_,'

. p��dIO ,da-:· M-a�. pe'o�'�ro, :.��(\b. �o. "'�slsle:na 'de ,g�vêrn? ·em.p�ti!CÇ'J�ó,.onde-< red'l,ltlram \.a.,.'·�scr�fo 'UOl' 14.. :t.' �'Ferrli -eJetriéo ;.� 2031 ....:: Mariá '!?rim "
:.

: .1��,�13(}, ltellhan:l falslflCad9 qU!J:IS-. as plaça� ser,Ja,�, tncI4�lye�. coloca- �
,

;mutuo .cömpromissó de- 15.' -:_; . ;t,.Apa�elh'o Gil.ette 10394 :" Ronaldõ,Fuckner
';'"

" 9�eÍ' :-dov�UD;l�n!Qs." $�� � pel;Hl" ,.qe ", ,d'i:l� �
n'os I���os â�' v',acas, ,Naq!Ji� ':: nenhum dos, dói.s candátar '

.'
" '. ,:. "

.. ,' ':' + ',,:; ;. ,\ "'�'.• '

•

,-

",:,"",';,� ';r' àe�lJ.!ºrahz�9!lo.: ' �';': .

; �:'<'r :�. " .... ' Ihona� e t��neJros, mesmo daque.Jas�> �se.á eleiçJi.o. dfl cP,!,eJejtq. ,',�,: ßrß�I�.�O ,p_el!l.;vend_!l ß� :1",:. �llhete sort�ado
," : .. :.: <E yaIQ9s-�';���s, f�rql!6"so.�os : �XUQerãntes y_ac(l� de ·(.11alétiéi p'lástic.� : .• �6b�e<l.ue8 d:e.Jmp-.órtàIicias -d� �omb91� >. Or$, 5T�O�O,�0 ._V�al�rlo��a ,�g,oe-!�.: .",' ,',< .-.,.'

,�',�,', "c}e {J1�gu�� ,F9q§�,,�'ã<;l: �.OIÍ};o,Ei CÓQl,?: por�ue', ,,?ê �wç:a�- j� ��.Vh�� ��nhu.m·? ',� "öram emiU'q_Qs pá)-8< garan- ".' .}�remla.�o_,d�, .J...I�ta',de �Pàll?lJ;-é��.<·7" .B,,!,cJet� ,�07 :_,�<.' '

. ',. " '. qs,o,Qtros,' qUJ�,: l?-�o, .s�q ·de" nada,',:. delas. �te,�.g.p.ra - V�lO. E- 'o..aO;, 'Vlf:?:' tirem 'Q clüD:príni'ento: da park -Aclo�çao �relt,h.�l?I>.t:S,t.M :: .Dr.'.\yal.ge,�1.,.0., '.;':'-;1",�
..

:. :·.ya-qlo�:,.-dar <' �l;1"�s" l!perd�de 'f.aps. ·t;1esmo�a�.'de· ;mat�,ri·a·:p'�s'tica�. "

:' 'avençlJi; SUG'ede qQe uIll 14az�lec�en".:- �1?:�:H3,OO):�.._:;- ,".' . '5.,,', '"'�:�:.,:-: �""'<
" .' .," " g��ad.�.�;� pa�Q:ap'9�:, qe >�e\a,Jpel� ,'. '::_ CQm�nt�j �,nta()., out-rà l1T�li'çioso, ,:

'

d�tHes .candidatQu:,,-s.e �_� 0 .. -:- ,�o :�prß��l!ta'r,:� Ff�st�9a.o ?,e, c.oni.a,;S- ..aculi a.' >,: ,f
.':'

/, :

..

'

.
que ��ao lS!ltI:�fe�_iffs", �m' �9s com-" d,�er�do que,pelo preçol6 e[jcom�D'da .outro tratou' de "c,9brarß r_ela�lva:.a- fEils�1! ,re�l�z,aJg�,: dl8 +2 p,p.,., d

....
ese)o, ,D.a· \:

,'_ �

;- _.:" .' ,ba�er .'º.'S. ár'ea�:"p'ol1t1���.; vem ao. q��lqJ.ler u�_p'oderia. cornprör uma - custo 'da ·pena1i.dáde, -.re- opol'tuDldade.qu� �e �'eof�r�ce, externar �o . m!IS� '.
. �Q.a.o. rt;1zo, para 'ap.el�r na h,ono- ; b?,a. vaca·1ellel'ra: �em. o Jnlerme�, correndo, 'inclus{ve, a prof��do. reconheCl�.ento_ao� ,m�,m�ros da.comISSa?,,< , '

, ',' 'r�pl!ldade, ,?a: ,PIofissao .. P()rq�e �Iarlo:' d.e ',Q4e,m des�ja. o c�rlaz, Justiça. QUB:l não foi 'a ·que )a�al_� neg��am,;�e�, ,!Ip.OIO, aos senhores P�IS _.
,.'

., n�Q tem malS. atlsunto. P.orq-qe Já ��mesmo. que a cust(l do esforço e do sur reza qllando rece- � fel"telros, .·qua denodaa�mente -

��s �mp�estaràm. -

,i': ' ...mon�amQ:s .0' ;8S'IJO 'na' sua, :cOl;ld�ta '. sa�)'jfício"allieió�. - ','" > ,:
'

_
1 b'eto� despacho':dö' ma,- sua ·cQlab.oraçãQ,; �.� 'Ir.fu:�,s: "�a· 'DI�vmAa,' .Provid,ência,'; :' "

,"
e teIma em ser burro ·'pel? d,.lrelto � . Mas, .. essas ,�Istorias não' nds glstrado, decidindo que. Que ta,nto, se _sacrl�ICara.m peJo !.�l,z e�\to ,de DOSS!1
de e��erilear:.. I ._.,

.

- cabe"apr�cla�. ou Julgar. P�rt>encem .por sel;' ilegal, não està' festa, a,s, Damas_ �ß. Cartdade ,?-;as "1?amas . qa . Co-_
C0!D0 ,dIzlam08, vamos <lar �o� .. _ ��1llgos e "companheiros"· da sujeito a cumprir a pe� mumda?e' Evangehca, .

que . na�
-

Tedlram, esfo!ços, .

.ampla hberd-ade aos no�sos bara." uma,o q�e_'se. encarregam de levar 'nalidade acordada; quem no se_lltldo de proporCionar:em lDumeras ,e varIadas .::

tos. detratores: D�ste artigo Vt;1QlOS ao .conheCImento dos hO&,sos obser- transgredir'a' acordada atraçoea·
,

, autorizar ·ao sr; �flwaldó SaD;�.iago, _vadores.�, a):)'tjg� ,'é 1� ..c�Íl_!..êles ..
·

" obrigação, pórque, iHziâ I' Enfim. a t�dö� <?s,:c�labo�.a'do�es,·e·- a�:._:po!O'·
-

1?D� 'Gerente ß9 8,@ot.o do .8r�sll S. @:. _.

A nos., <:Jua,f1�_� mUI·to, poderIa .

a.sentenç�, em regra OS e� .ge�!l!, sem dlscrl!Dl!1açao de gr�pos ou dIStlDÇ,�O,local,; a quem numa Infe�tçldllge a mlere�sar a h.lslorla da 'Iuz' em !Ia- , d\reitos públicos subje�' de �ndlV!duos, q;ue _Duma v'!3rc;iad�lra concen�açao
,'. .

toda ,.prpv�
.

�ega.ra� ,,pe IªC_a. : I!��a ,. 'pOCUZtn�o,. Ond� slJpo�tart1.�nte eXIste
. -UvoEl não" 'podem'. ��t ��6 ,l.�,�eresses .

e . d� �r��s,. t�d� flZ�er?�" _p�ra , � u�, ,,"
o nOjento áto" para. que se ·dlrlJa uma marmelada. Com assi11alilra de, objeto de "re'nuncia. E�o fossem alc.ançados �s_ ?b)etlvos [),esl� emp-r�end� .

.à� _pessol;ls Qas qU�I� te_!lha r,ece- ; N9Ia�_ .
�romissóri<:ts ql,1e-_'.estar'iam', eoitad()' nãö' só' perdeu a me�to fß�b�o, � ma!� ,slD2ero, agr,!ideCl�ento da, dl-,bI�� cor�e�pondel!c�a . na?,. P'�0�9:.- be��flcLando es�anhos, f1UIlJ,a mamata , ap,�sta, 9,0m? .p��ii!l�"U:�. reç�e rt.o'_.?,ID,á,SI� 'Sf,l'O L�}s. .: ....�, .�._, ,.' ,

cai:la, sohCltanßO a ,devoluça!;) das (Cant. na úl.tlma pógl!'lo) , amIgo, em VIrtude da dIS-.
. jaraguá do. Sul, 2� äe. ma�ço. de 1961.

.,

�������������������,���.��������.CUssãoju��ial.' � lR�O Luís � Direto�
. .:. /

758.407,00
356.150.00

1.114·fi57.00

�

J.
.

Ginásio' São Luís-

RECEITA
J

_

171.124.00
9i3.433.00

1.114.557.00'

'-'
, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'�tbRREIO DO PQVO"'óão
endossa' os conceitos emiti-,
dos em artigos de seus' cola
boradores.

"orgãO de maior pene!JlÍção
no interior �o -Jlo�dé�te.

catarinens��.
'

"&008(10 OU puUf l�"""'�����-! Doido Krause e de

Adela�'
I

','

-�/(fun,doção: flrt_",mÜ/leH19J! .
.� O [ 1 n I.)

,

! ::�::;?c�Si���:ici�i���ra�
.

Vida S,ocia, I 'e,"rn Revista
'

� � � residenle nesre distrito, em.
, ��� \ ���

J
'

'h fllh d O•. . E, pr�sa.JornalístiCa
.

araguazlD Q, I a e s�
-"Correio do Povo" Ltda. ,

I er. Guilherme Moeller, 'nl car Kreisig e de Hedwig ,

Após uma semana de árduo e profícuo trabalho,-)'961 - Aniversár...io� CidéÍde;, Kreisig. aqulnövarnente estou com esta minha pequena crõ-Diretor:
,_ a srta, Beatriz Ma- Edlr I '5000 de 2dl5/61 nica eemané'l, _com u;;( únlco fim, o de poder .éomen-Eugê,!ib VItor Schmöckel
chado dos Santos, filha I a, n. .,

. ter alguma, corsa que porventura tenha sucedldo em,, Cobrança.:, 'Foeem. anos hoie i do sr. João M. dos Santos,' Manoel Schneider e nossa plaga citadina. IBruno Henn ' ,

H M' Z
'"

C\ J
-

CB' erena ana oz
, E, pare não começar mal" vocês talvez J'á co-_

, 7-f'V. sr. oao . raga; 'n' 31Impressã�:' , � o sr. Alfredo Funke; <,
ia :/ Ele" hrastlelro, solteiro, ,nhecem, aquêle cél.ebre casalzinho que só costuma

SQc. Gráfica Avenida Ltda:� ,_ 'a srta. Anetl, filha _ O jovem Waldino, operário, domiciliado e sair de ceaa nos dies em que faz bom rernpo. Agora
" lmpressor • -�,," do SI!; Willy Maf.fezzolli, filho do sr. Carlos Meyer; residente neste distrito, em pergunto: .2 que inventam os dois, quando chove,Antonio Molheiros .'

_ resrdente em. Corupé; .' _ o sr. Walter Schürze, Ü r o t à F U'R d a, filho de -pare distrair se, ou melhor par'á passar o tempo? ., ,,·C,o·mposição:. )" i "':','a srra, -Norrne, filha .resídente em 'Corupé. Adolfo Schn�id�er .,e' de !-,lá em .oo5,so. meio uma ,garôta muito elegante, ",

LeopÓldo Milheiros Jr;' ;-'
do sr: "Alfredo Müller; ,Rosalina ,Flpr: '

. simpática e alegre, que pe�o que p�ude saber veio",Antoni9 Bastos, :. , �'a .sre. Lidia, espôsa Ela, bresllelre, soltetra. de Caçador, mas, posso 'adiantar, que ela deixou uma
.

. " ., 90 S,I:. loäo I;lenato,Argelo, Registro Civil doméstica, domiciliada, e parte do seu .Icoração em Caxias do Sul. 'N�o é
I\nual �S�I��.,\UR��j �50,OQ\ ' �e�st'a. c�d�d� ..

·

'j>,.:, ,

.

_ ••: : residente n��te �istrifo, em verdade, B�atrjz? ,;/
S t I C S 14000

'

.

'bb .... Grota funaa,il,!h,.p de R.o. ..,' fisl'her,' .' que idéia é esta de ir a Pomerodeemes ra '.

," .r .
'

, ,FáiÖem, anos am!(,nhã:, Anrea Mül�er Gru a, Oficial d lf Z
r

d C I
""

.ANUNCIOS. "'. \..'
", ' . do Registro Civil do � O oZ"�:, 't',; : '�ra, ill!!rha�enle�?: '�ão vá, querer dizer queveis lá com

�edlante contr�tc? e a
"". A, s��. Pau.la N�y de [{l. 'Distrito da Comarca [a- Hang Zoz. o tnruíto de fazer .negocros . .. '

t= .tabela em vigor So.uza, e�pôsa l�O. �r. 'Dt. (aguá .do : Sul.. .

EstaJo ,de Edital n. 5;001, de 2,1/3/61, Manfredo, vécê adda tão sólitário ülitrnemenre.
LU1� de Souza, restdenre- Santa Catarina, Brasil. Hilario Bernardo

: O que há? Podes dizer, pois não irei contar, a nin-
'no: I?io ,qe )anei.r�;' ".' faz sab�r que comparece- Dornbusch e I,

' guérn, disto podes estar certo. .

'

:....:..'.0 )�veIr.,A':'lI.l!pn.·<:e- ram no cartório exibindo -os :,
.

'. Irene Wachhblz B�anir, aquêle com que�' dançavas domingo à
,sar! filho 'do sr. [ösé V�e�ré!, documentos exigidos pela lei'· .: .' ,". tarde no Jussöré! e, deve�as' �Iegante, nao achas? E,reslqenr,� em JO,lDv,IIJ�.· afim de se habilitarem ;ma Ele, brasIleir<;>, .. �olteJro, pelo que me pareceu, estav.as, 11m pouco interessada,.

.

" ; ,

,1,.',' lav�adorí �omlc�}t�?o.�; no mesmo, ou será qüe rrão?
- '

J),1:a' .27: ","� "'. 'casar-se':
.

reSlden_le neste ,dls!r,110, a;
,

Millön 'e 'Flávio, uma 'duplá sfmplesmente ele-
- (i)" si':;.D�ni'�iJi�m'an�, Edital n., 4998,:de· -1 4/5/61 Estr,�da I!dpocu, filho de. g·ante ,e ,como gostam de· falar e, comentar.

.

residente em,.ltoúpava 'WiegéÍndoFietz e pau.p, Oornbusch
•.

e de Belly, será que o'velho'amôr vai t:etornar? ou
Seca - Blumenau; "Odete Müller

Amanda D�r�.b,�scn, .'. "aquilo foi méra .impressão minha � �ois pelo geilo
.
- o· sr. José, Antonio EI b 'I_'� I' EI�, .braslldeJré:l� .sl.oldt�lra, que dançavas, tiv'e esta in;tpressão.

Bruner, residente em B�la �'. rasl el.r�,. s� telTo, dOf!lestlca, om�cl I.a, a, e Joa'n'a; 'você anda t;neio desapareCida, será que
Vista.'do Para iso, estado operario, doml�l"aao e, re· resldent� neste.dlstrl.to, em nos estás preparando alguma novidade? ou ...
do p.araná. .

. .'
sldente .nesta cl�ade, filho ItapocuzlOho, hlha de Ber· Anésja, aquela história da praia é verdade?'. de Germano fletz e de nardo Wachholz � de Ida Pois,' pelO que me contaram' houve alguém muitoDia 28."..,. A.lnid� Krüger Fietz.

.

Wachholz , simpático .e elega.nte ,por lá ou ser.á. que não! ....

,. ." -.' Ela, br'asileira, solteira� "

,
.

O sr. Jose Fmta, resúJente induStriária domiciliada e . E par_a que: cht:gue ao co·
em' Oaribqlcii. ' residente . �I cidade, filha oheclffi'ento de todos, maodei

de Pedro José Müller e.de passar o pr,esente edital que
Isoleta, M,?nteiro'. será publicado pela 'impren

sa e em cartório onde -;erá
aiixado dUlante '1 � di.tS. Si
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para. 05

tins' legais.
"

AUREA MÜLLER GRUBBA
Oliciál, '

� AOÊI\ICIAS:
em todos os Distritos e loca·

. miiádeifllô Município. Corres
pondentes em todas as cidades

; tdo ,t:s��do de Santa Catarina.

t,

B�DB�BÇÖ ;'.' '.

i r ,.;,' Caixa Postal,,J9 "

", .

f\vertida Mal. Deodoro, 210

: ,Járagua_ do Sul " S.:Ca�arina'-

.. �f

. Do�ingo últimô," em palestra com o sr, João
Lúcio da Costa, vim a· saber' algo com -'relação a
S. E, João Pessôa, ou melhor dito:

A sQcieddde possui a!ualmente '160 sóciOS, assim
divididQs: Efetivos, 9.0; Atletas, 56; Contribuinte�; 60;
Ausentes, 5. Possui, atualmente o clube um Capital
Registado de Cr$ 800.000,OU� constituido dos seguin
tes bens: Tiro ao Alvo, Cam�o de, Futebol, Gapcha
de Bolão 'e 'Sé�e Social própria. /0 sr. João Lúcio
da Costa. foi J?resident� consecuHvo desta agr�rriiação

. pelá espaço· de 14 anos, deixHQdo' .um ano, 'Pé!ra
refornar agora novamente. e,· pãrà terminar esla
no�sa ,pe,quena,' co'nvel;sação; perguntei-lhe a'inda:
Ql:Ial, foL q sua maior satisfação. no seu tempo de

,

presidente, ao qu� êle 'respondeu-me: Tirar o cam-

peonato da 2a. divisão no 'ano dé -1955..
�. .

-X·_
/......

. As,:·tendências
rriuridiais" da-'
'de-írquênci'a' �.

I .juv.eni,I,

Dia 29:

°

Ele, brasileiro, solteiro,
professor, domiciliado e

residente neste disirUo, em
Jaraguàzinho, filho de A'T-

'- O jovem Donato, fi- 9 d 7/3/6lho do sr:'. Alvino Seidel, Edital n. 4.9?, e.l 1

re,sidenle' em Corúpá.
r

- Kunibert' Kra.use e

Elsina Kreisig

A televisão, O rádio; a·lm
prensä'e'o cinema s�o ge-.

i'àllÍlenté responsabiliza,
dos pelo aumento _de' nú
mero 'dos delitos, e ..pe-Ios' 1==::::::::::':=::'�=�::::::=::::"_;':::=:-'::::::::::�::';;==:::::::;:::;:::::-'�atos )H� violência' j.u.venis. li' ••••• e ta '.'

u. e _ 11.-
- iI

No ebtanto" um consullor ii
'

li CONTÉl"\
técnico. da _Organização li - JARAGUÁ DO SUL li

EICELElIT"S _,
.

X=--'Mundiarde SaÍIde (OMS),. li, "

.

.. (,li r.

Ó ProL 1'. O: N. Gi,\>bons, !! Medicamentos e' Perfumarias I! ELEMF.NTOs TOIIICOS Inaugurou-se ·no. decorrer desta hebdômada mais'
do instituto de'Psi<lUiatr�a .I,il! Simbolo de Honestidade 1ft! Fósforo, CálCiO,' Arse.!!iato um estabelecimellto farmacêu,tiço e� ·nossa cidade, �(là� Universidade: de: LOÍl- I

:
o Oonflánça e Presteza

.

qual' pertence ao jovem farmacê.utico Eliza:ldo Leut:� d/' ._ II II e Vanadato di s ó:d i o '
'

.pres, )L,. �,,;. o.�)l!,nap. que!� _. ,A. que melhor lhe atende It precht. Esta pois de' parabens o povo jaràgttàense
'. �,ssªs. �nf.lq,en9.�a� �od.em" ii" .

e pelos menores preeos li Tonico' dos cónvalescrentes' . com mais' esta iniciativa dêste jovem m,ôço.t:Jete·r.zhmar, ,;;1, • n�lur,eza Ik._ .,

.

>"
"

'
,

,

.

-.li .desnutridos.,'Ö.9��· �déJi(õÊf:�'c:�d� e;t� d.9� '�::::-:=::=:==:::;::�-:==7:=::::_-:-==�==":':-:::-=�:"7�::ac::::& rOlJlco dos
- X _

.....

p'élö�,,_C.jóveós: /'.Ip'(i� :não.
.,.

,

'

...

' .. , , , .

'_ (Js. Pálidos, D�pa�pera'dos,pro'�::Ó(íã)o��" ,�'
�,,_ :'t-:::::::::::::::::::::::::::::==:=:::f::::::::::::::::::::;=:::::::::::::::::::::=---:::_==::::'� Esgotados, Magros, Mães

'·'-'Tr'�ã-",li:paftiêul�ri�.ad� 'li' Madeiras, assoalhqs,: forros II ���ti��:a��c;b����a\ ����biológica que SUSCItOU 11 •

paullOst'a's tabo'ado' 's' e"
ii

niticação geral 'do orga-bastante', interêsse-: é (> ii J',
'

-, , ii '
-

�a,tq '/'d�_ ._qüe; �õJ«:;a it -

\"

'-madeira em g"'e:r.ar "'� 'ir- .nismo.c(Jm.·ó,

lu:�entu.ile"�e· ,gra'n�e. :pp� ii' ii 7 §aIDi«JrlUlClDlO!,

me�o ;�d� Jià�S�!L cresce li '�·VeAde�se ,rio Depósito. São' � ,José Ltda.. l!' ,

.' .&.
_malS rapIdamente. ' , iI : ' ii· .

r.' ';'

No'ta�'s,'e '-atualmente' que �i I Rua: Expêdicionário Cabo. Harry Hadlic,h T li �c�·''''''le-s..{i�p·oulpe��:sell�I: ,'�. . , , II
. tire seus mjl e •.

a ,idáde. i,da pub�rdadeí .ii - J,A'RAGUA DO SUL" � , ,Santa" .Oatai'ina· . ii bom' dinbeiro- C;Ómpr,jlndo" 'ns

á�í.����âi1����\)���r�{�� .11 ",At��de,�'�e�i'afub�fu'o8'ped,i�'o.8 ,por ��CÜInenfl& '11' 'FARMAG'IA .

'

NOVA
década -(fê'nosso- t"e-JIlPÖ'. '�:::::::::'::=::::::=:::::::::::::::=,=::::::::::::=::::::::::=::::::::::::=:::====::� .e BOBEBTO .•• HOBST

•
."..._

.

_. • "rl'�
.

' """" "'_ ,,' .•
-

'1 ,-' .' '- . .
-�. :"',"< � .

c,
"

,. y;--_ "". ). . .. , '

"

I a que dispõe de fii'ai'or liertimen-
" •

•

J....�, ,-
'

"

,

_ ,.Ip '.q,a praça ..e oferece 'SI:'US arti·

? ,.;t��I,.�xtil��yrús., S�, 'A�' Ru����í� ;::�;:�v�nt,:j�Js:rSag�á.

,,'
-

;'
-

Indú$tria de- Malhas.
" ����

'Dia 30:

," ."'- O ,�r. 'Luiz qonz�ga
Alr.o�o; r'

: . ..,..: a.srta. IIka� filbii' 'd,o

Os atletas de Basket e Futeb-ol de Salão, 'soli
citam por intermédi_o deßla colu!1é1, para que tôdos
os que �e interessam ppr êst�, �sport�, que cooperem
corri qualquer coisa\.J!ilra· ·que se: torn� r-edlidade a

'cimentação da cÇlnch'a. Para q!le eSla cpmpanha não ,.

fique no e�qUedinentq.: 'mas slm tt'orh·'e ...se uma reali-
9c;1de .. Asy�&sôas que dé��jc;l� Jomar

..
maiores escla

recim'entos" 'com relação à 'êste;· parlicurar�deverão
faiar com' 'o

.

Dr .. rvtúriilo ..8. dé 'Azevedo'" ou..com' o� , �'. ,'>, •
,- ,. ! t;.':\._. • ..._- "'

jovem Guida fis�h.éÍ'. , .. ..' -. � .,:, ":.. ..

'

.,'.

,c'· ,.,,', .";,)\-,:-?C7,; .:':" ,-

.

"_:1',',
Nã'õ qen�dó ·mài.s "oadä';a .'relatàr' (p�Jo menos é

o que penso), termino por hoj�, desejando à ·todos
um fêliz fim de semana junto aos que lhe são caros.'
com ö prol1T€ssa de voltar. na próxima semana ,com'
mais algumas notícias que tenhõm lugar. em nosso·

município e em geral' em nosse': mero social, ou

melhor, cosso círculo vicioso.
� NAGORO

��lMIIIIrÇLUBE ATLETI�Ol_BA�PENDn
B�ile . de� Pascoa

\,

'

I

.:_ . Assémbléiá Geral,. Ordinária
"

,�

(,J" -

"

Ef'c;t1ta� ·:d7. Ccc)nvoc�çãÇ)
, :Ri'eain corividaéio�' ,os Srs. AcionisJas a cómpa

" recerem a AssembléieF Geral Ordinária; a -realizar-s.e
no dia' 8 de ,abril de 19,61., às 15 hOllas" ",na séde da,
'Socied�de àrRua Cél;:,Procõpio GÖ,I!Ie8 de Oliveira;
285, afim de deHber.ar sôbre a seg',uilite ordem do dia:
r

.

',,-:,,- :;. .' � ..' ..

, a) .:_ Aproy.é:Jç'ão, do' balançp e contãs do eX,er-' '=������§S��
cício ide 1960; ..

' .

, :b) - -Eleição, dos noyos ni'empros do Oonse
lho Fiscal;

. c) ......,. Assuntos GerÇlis.�
y

Járaguá do.'Sul, 28 de Fevereiro de 1961: "

. .., .

.

'

TBXTIL OYRUS S.A.
, Ge.r"arJ ,H, Marqu�rJt, Dir. - Comercial

Acham-se à disp�siçãO dos S�s. Acionist�s, os
.

,

docum,entos de 9ue 'trattl ö; a�t. 99
.

do Decreto· Lei '

..
,

,�627, de 26/9/40. "

"

.,

-

)
O noss'o tr'adi�ional Clube At.letico, Baependi, fará realizar

\ nos tseus salões, magnífi�o BAlLe DE. PASCOA, dedicado ao seu

grande quadro sO,cial, no pr9ximo, DOMINGO dia 2 de abril.
Segundo 'estamos informados, o Departamento So2ial' pietende

_ r'eedilar 0/' sucesso dos gailes 'anteriores, poi;s contratou DONIG,O E
SEU CONJUNTO, famoso e exelente jazz, para ��ta noitada de Pªscoa.

As mêsas para o Bfjile de Pascoà:- serão post'as ö venda às
19,30 horas do dia 50"do corr�nte na séde Sodal ao preço de Cr$ 400,00.

,
Conform,C informações colhidas com elementos da Diretoric,

do
-

C. A. Baependi, �ão mais s,el'ão expedidos convites aos seus I

jlssociados para os fUluros balles e_ feslas do <i:lube. ,.". JI '

, �(epatina. ')/.. s.
ela periha, que
contem �frafo
J.(epâfico con

�e;,:f:i'at/�, .;;on.
�/l!k. tJ"8
_.

hlJ.�611$ dOl
.

Ilgqt/.o.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, II tr·�im 'o
til Áj"-". '�' .. � 'GLI).BE' An.srico BA,EP.EN'Oí . A 't' '(J' -:--'-S'- A' 'I'd�--c- '-:�c-�llll�U\\jlat\\IJ� ,-,ßltg(n�«hat I' '., CO,MUNICAD<Q< í f'

.

"
UD· �r,gua, " -: · In.', ,

e Dm.
'====',=;== ..":

I.' ,�,', " ','
' A Diretoria d� Club� Atlé,tico Baepend! cumpre

' "Assemolélf.l Ger?,I, OrdIParJ�"., c v
'

\�eu preza,do a.�lgo',I,avl!ador: ,-",',;) ,i
o deve,r .��(!l?mu!lICar aos pli�zado�, con.s6ci�'s .que ] .'/"t;:�JT�� oe ,CONVOC?:??��q

, N o �rllgo de hole, treterernos de um problema
em reumao,. c o � � u nt a entre o corpo d�r�tor' e o ,

Ftcem convldad�� os ôrs., AClofllsta�' a com

,I muito sério" vprfncipalrnente aqui no muni-
Conselho �ISC��. em �ata de 14/2/61" .conforme .. ata- pare,cere!ß a, A�s�mbl'etd geral .ordinária, a realizar

'r cipio de 'Jaragu� do! Sul, 'onde as terras, nãh são
do resuecuvo livro nr: 2" ás, fl�. 89,_ ,flCO,U aprovado -se ne sede rso�tal, .Rua, Mal. Deodoro, '991{ em Jaraguá

todas planas. Este é o' problema da erosão. O aumento da m�nsahda�!, social de Or$ 50;00 para do ôul., com lnício as ,15 horas do dia Q de abril

O que é erosão? Erosão é a làvager'n de -rerra Cr$ 100,00 a partir do mes d�L�abvil do, cerreute de 1961', pare deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

�as parles altes. para 'as maís batxes, .pele törce' da. ,a!l�' � .
, ,

.
. ; , a) -

f Aprovação do balanço, e das contas do
.... agua da chuva. Este é um problema-que-não se senre t .

.
Oomo e d� conhecimento dos -prezados cons6 exerclcío de ,1966; i., '.','

logo, porque não se vê cl chuva carregar a terra e' ,-m�s'. grandes sao os compromrssos )qu� devem' ser b)"...,.. Eleição do novo 'Conselho Fiscal'
rÔll1bé,fI1 porque, q�a,n,do :chove a gente corre I pare,

SQ vides no corre,nte eX,eC'OlClo e, os ritmos ß�s .tra- c) I ':-' Assuntos Gerais. ,I "

'

dentro,' de casa" ! nao se Incomodando em saber se: a ,'I:>al.h?s. ?�v.em ser maJ?tJdo,S .a, todo custo, afim .de ] '

J
' ,

d 'S
' .'

chuva estraga a' tetr-a ou não.v
. '. \". 'p�ssIb�h,tar ll. :sua� mais .raplda conclusão, o, que,'

I aragua, o uI, 28 de Fevereiro' de 196�"
,

.

"

Todo rnqndo ,já,: deve.rer .visto que depois de :;lhá�,. e a aspiração .mäxima 'd� qualquer ,bom!yae-
;' A�!O lARAGUÁ S.r.A. IND,( E COM.

uma chuva, como/a ?��a que ,c��re pelo', barro, ,fica pendiano, razao pe,�a qual a Diretoeía vem de ape .)' ,FrIedrich Barg, !?iiéto�-Presidente,
�ermelha; Porque ser� ,��tol?, Sera que alguém jogou la: pe}! com,�ree,nsa? e cooperação,

, Adiam-se � disposição dos ôrs- Acíonrsras, os
, tinta ,n,a �gua? Todos sab.em:<l..ue não",não éverdade ? ,J ragua do Sul, 21 de Março ,de 1961. 1 documentes dê' quê trata o art. 99;, do 'Decreto·Lei
Mas Ja pend�ram, -poruue � agua fica vermelha? É CLUBE ATLÉTICO BAEPE�Dí /2.627, de 26/9140.

"

por causa -tío barro que a chuva leva iunto, E não é
'

, ,
I

,

b h'
HAROLDO RIS:rOW - Presidente

so sarro que a F uva, carrega, mas todos os npos WBRNBR HORST - Sécretário-Geral.
de terre, so que' o barro vê-se melhor.' , Clu,be' Atlético 'Ba'ependi,�.' .

A água' das chuvas parregá esta terra dos lu- mi!!E!!!!i!l!i!!!!!:!�"===I'==="="555i!!Jl-!�"�" .._.

..'

gar�s mele alr?s e, leva �ara os 'rios que, vão jogar. 1"1'1
.._..- ._1._1, '-"-,1o_I,;ii!!iliih_,lE!IiIIm ,

-' COMUNICADO -

no m�r onde mQ�uem ":lais pode aproyeilar" E' este ::: DR' J, A R N SO E L'T E 'R .' iii
'

A D' t' C
o perigo da erosao; pÖIS com o lempo vai tirandó III

.;. v m '

Ire, orla. do lube Atlético Baependl, co-

lôd� ii, parte gor.rla da leri'� lôda a. lerra opa que as ".
I CIRURGlflo DENT/STfi I 1'-

mUnIca ,que em reuni�o extraordinária realizada

I I t
"'t

I \ N III
'
em conjunto com ,O dJgno Conselho Fiscal em data

. p ao dS gos am e eva para, o, mal'. o fim êSle sítio U
. Obturaç'o-es sem doAr I de 1.4/2161. 'resolveu aumentar a "JóJ'a" pa'ra a·

fica com" a· terra fraca� magra' e não produz nU:jis ":. d
-

,nad_a. Nas ,terr,as planas, �em m.orro, e q'ue', tem pr'o" UIMd:::
a mlssao de n�vos sócio�, deo' Cr$,500,00 para Cr$.

.

.

ß o erníssimo "Airolor" elimina qualquer trepi- .. , 200000 a partir d 1/5/61
"eçao contra a força da agua, IstO quase não- acon- ;;, fil: 'e

' e_ ., "
,

lece,. mas _nas' oll'ras ,lOS pretuizos,sã'o muilo grandes, iii-I "dação.e qualquer sensqção de dÔr. }. II . "on�ida'se p n r ta n t o os iqteressados que

�,é IStO que acontece 'aqui no municipio deI Jaraguá p.� í
' iii queJram mgresI'ar no quadro social deste Clube, a

do Sul e na maior ,parte do Brasil. 'III ÇL NICA ---: CIRURG'IA - PRÓTESE' !!I.apre.Sentare� as suas 'propostas, na base atual-

No' ,iqstitulG Biológico de 'Campinas, orgão' do ,:-:
.. RAIOS X iii mente em vigor; a Secretaria do Clube Atlétiéo

�' Govêrno Federal no Estado, de
. São Paulo! os lecni- II. ,- , Baependt até a 'm,encioQada data.

, cos, esludaram esfe aSSUiJIO, mediram quanra, tem:! iii Cõ��ltório: Av. Getulio :Vargas; }'19R ui Jaraguá do ::;u�t 8 de' março de, 1961.
a chuva ,carrega e chegaram a con�lusão 'de que erh lil·l· (A�exo ao Depósilo da Ant-arctíca). 1'1'1: HAROLDO RISTOW,' Presidente
,5 mêhses)'ela' pode, �arregär ale 30.000 quilos de ''terra U:,...:....!!====" '

..=- .._ .._._.._.._.�.. .',' '"

\WBRNE'R ·HORST, Secretário,GeraI

por eclare ,ou'em 4 morgos.
...._ ..�._;;:;;'o="m";;;;;;;;;;;; :;ml'=I;�;�i!=ii=l. \

Is10 repre�enta. uma camada de pouco menos de ---'r--.;-,....-::-:-�,:----;--,;_--,--_:_---�� ..

meie;> centímetro,' mas e"1 um ano dá quase' umt:! b F Th RC d
,.

ca!"ada de 1,5 ceolímetrQs, de terra que é. carregada. t. rancisco Antonio Piccim;le ,O�a.Z ,a' �anskiSIA,
Ha lugares'em'que a erosão carrega uma camada'de M:JeDICO . ,/. Ind\,J�tna, ComercIo e-Agricultura
até 5, cms, por ano. e não- é só 'erra Que se perde,- Cirur�ia Geral de adultos e cria1nçab CI1-

'mas também o adubo e a maléria orgânica, que eSlá DIca Geral - Partos - Operações..,.... A;ssembléia Geral Ordinária

no. solo e q\le são alimenlOs das plantas, E' dêle� \
Moléstias de Senhoras e' Homens. ,EDITAL DE CONVOCAQÃO

que a IPI;)nt� v,ive. Se fôssemos por de volla' o adubo At;:::c��Iiif.BospemITAdLoeDnOçSa� FdEeRRcOrV/aInAçRBIsOS I
. �el.o pr,esente fica� convidados os· Se'bhores -

que a ch,uva carrega todo ano pela erosão, 'gasta· I.CIO t d t S
.

d
'

(Clara Hruschka), das 9 ªs l2'hs. HOSPITAL •

ms a� es a OOle ade a comparecerem à

ríamos. n:ais ?� _Cr$ .1.000,00 ,em _4 morgo,
'

JESÚS DE NAZARÉ das t" as' 18 hs, ,

A�seIilbléla Gera,l'Ordinária à realizarse em 'nossa
I

DIZ um Cientista que á erosao ca'rregd (jo solo U éd
.

I' 15 h
21 vêzes mais alimentos do que o que é relirado pelas I_c UR. lUPA -_SAN�A_ CAlrAH.I::N.A IS' e SOCIa �s or�s do dia ß de Abril próximo

::.iiiiiiiiiiíÍttliiiiiliiiiiiiiiiiiittiiliiiiiiiii....llliiiiii-itiiiiii__._iiiiiiiiiiiiiiiiii�iiii�. ,v In dou ro, af Im de d eh bera rem sôb r e a seg 11 in te: '

�

plantas, Isto q.uer' dizer q'ue o alimento que a erosão
-

..,tira em 4 morgos por ano é o mesmo que é retirado �=�==::::::::::::::::i::::=====:::=::::::===::::::::::::=::::::;::.,.....
O R DEM ti O b I A

,

pelas plantas em 84 t;JJ0rgos.' .

't, t: '. 1.) _:_. Leii':lrà; discussão e aprovação do rela-

.rOSã�O;o�i/:�:::,h�r�su.,"n��·�. ��n���:�O .:�::'��ia !I 'fatrÍllilláda AY JEN II IlJ)A II ��.I�"�;'.,I�:�·�O::(96�a�a�Q:r.�:�a�oC'à��:.)�"t�;�:d:)�
.

defldo. Uma dois� é c/erra. A erosão só,aparece nas ii
f 'II \, ,2) - El�ição do C�>Dselho Fi�c�l' e Suple[ltes,

ler�as �esprotegi�as, nas terr!-ls qu�.não se f�z (ndda Il' Recem instalada à, Av. Mal. Deodoro nO. 412, ii ·
..

3,) - Assunlofl do mteressa social. "

pard e,VI�ar a erosa.o, _Alçhuva e uma dil� I?ril1cip(1iS ��u ii no Edifício Leulprechl, para serVir ao dislintÔ' Il ' :Asham-se a 'disposição dos senhores �cioDistas
sa.s e quanlo mais forle, ela for, mais forte ,sera "a II p 'bI' d M

.,. 1: na .séd'e �ocial, os d6ClIml,lntos à q.ue se refere o'
erosão' e mais

\
terra ela carr�ga. Mal"s' forle al'nJd'" fl'ca ii u. ICO o UßlClplO !l t 99 D
�..

.. ar 190_: "do ecreto �ei nr. 2.627 de 26 de se·

quando 9 lerreno for inclina,do. IsIO é fácil de enlen- a· M d'·"
..

t' -i i" ',i.'!::· tembro de 1940. ,.,

fler. Sim, porqu'ê' qlia.Qdo chove, uma parte, da �huva 'ii
e Icampen o� nac ona S e estrangeiros,:: ',qü�ra�y-Mirim, 6 çle ffiltrço d!3 1961.

entra na terra, mas outra parte escorre. Se o .t�rrend' !I ,

erfumarias ellJ geral. ij' I

for inclinado, a pa�te ßa .água que escorre fica maior II ,BOM ATB�DIME�TO PREÇOS MÓDICOS i!:,
THOMAZ RADWANSKI - 'Uir.' Presidente'

.

.

f
.' , n·

'il SCEPJtN PR�WU,TZKI ' D, i,r ,Gerente

.��c.o��:lo�ó�rç�ees���e�ju;a�t�ster�aut�n,t� �����:', H Dir�çß:o do far�aCeUliC? ,Elisaldo Leutprecht ii :S::::�:::::::;:=F�::::'''=::'::::::=:::�::::::�:::::::=:::='::::::::=':::==:::::::::�;�\
" Qu��d�, derqJba�os o maIo e, bot�mos.�pgó,; aquelq_ 1"-· , '.' Pedidos pelo lelefone 287

"

..

:.:":'11,' j ,,:,,1T'I\ [»,",0' IE1D> IT Ir,1ill KAlUfM1N'N.
;;

terra fica SelJI, nenhuma ·proteçao,' sem nenhuni� !! ,Conhe o �viamento de suas re-ceita� à "H llJIl&. �1l\L1ill
,H

plarita para'pr'o,teger-, sem nada;' C0mpteJaménie 'nua ii 'Far.mácia 'AV'ENIDA",
"o

H II, I , �"" ,." " li
e.,ar'd erosao, ,ei rpuilo'� ,fácil. h�ÕS mo'rros' enião :é n '

,
"

.f"
'

,"� li JL .

'.
'

,.MEDI�O C::;IRIJRGIAO'" ii

mhis fá'c;il ainda,' Quanta, gente ajuda �. "er�são sein
...�:::::::::::=::::::::;�:;:::::::::::::::;:::=:::::::::::::-:=::::;:=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::!./ ':,I_", '

,

" " \ .-11
saberi e nem s� I�mbra' que .com 'islo 'estãO ficando

'

;,
"

l'. ' ", ',,'
. li.. ttfYPlllil,dQ, pelas' F�culdades de Medi�ina' das Únive;;; •.

'.
cada vez mais pobi-:es, Quando se ,sai pôr aÍ' de Jeep; IíP},O� nel?l�S ,morros ,ou. q�alqu�", outra��rvo�e, assim 11" '. si�_:i.desi de C?l;êipia ÇAI��anlia) �. Pô�to Alegre· II,

.

. Yna épo:ca em g.ue"'"'eslão virando ..
,
a terra, é que a a�em .de cQ,mpater a erosao. ainda podemos ganhar i! .

;, �. ','
_

!lo

,-:-- genté vê quanlos :estão ãjudando a erosão-.'�A maior dlOhelro. vell,de�do' madeira O;U lenha, I,,:, 11- �I'�,U'RG,IÄ: S.�NHQ�AS ,,- 'PA:-RTOS �,CRIAl'!ÇAS E li!
: "parte,dos 'c'ölonös, est� äcostumad'a.a v'irar\a 'Ierra E!,ISlelU, ôlOda tn�itas maneiras' de se combi:uer' It· '.' ÇLINIC;A OERAL" li '

" ,

des"cenap ,.0\'morr:6� Ora, :a' lerra depofs de. arad,a,", fi'c'a a erosao. U�a delas e' plantar em f,a,ixa� CQm plantas' ;; 'L': ,

) 'á"'" H'
"

-

,'.. :ii
, 'h 'd'f

'

H
.

I
," ," ,�,,- '

onga ,pr .tl,ea em ospitais �Europeos , 'Ir
. "

fofa,�:'o, ar,ado � tainb�m,ueixa camiQhps ,qÍ:1�' a ágúd I ereß�es. \ a p. an;las que não" seguram..: a água,mas 1i' _ r , ,

,.

t' "d?, cn��a: aprG/v�ita' paré1 pássar e
J qtiando \ ÇI chuv� ,�ulra� seg�ram. E iS19' que se v�i �pro�eitar, .

. li"", _. �9nsultório e r..€!'iäfri,9�;:
'

;" .' ,,,",,' H
, . yem .leva 'oda aquela 'Ier ra • boa. " '. "',' ,i O ml,llJo por, exeQlplo, a gente· Jilanta muilo ::1. ' TeL 244 ---'- Rua' Pres," E.pltáciQ "ff��sôa. ,405 (

,

!l
�gora JTlujl'os 'dos s�Jlnhores ,es.iao"pens�nd'o' em: longe Um pé. do o,utro e de�idp. ,�sta dis·t�nt:'ia a "água It

" ,It. " .

" " II

i" como, se podé faze'i", par:á/'evjfal' ii eros'ã<>: IExisle mriit� escorre, t;nui,to ',fácíl ,n'o meio' deJe e pr,ovoca a" ero�ão ' :1 • ", ': '-',' t ,',.(� (L�NSULT1\�: :'::,
,y

,
'

',. j�: ,Ir,
,

.
çoisá q�e �e po�� _fazer:. '�' iJÓ& c�amipnQs',J�te', tra� A_ .�ana:; é ,�ina, p/!anla q�e ,n'�t) de'ixa �'sc�m�r, rnuíl9 'II' \ ': /; ,� �e_la, 'manhã:· 'das 8, lyi ás 11\héras�� ,.: !!

"� �al�� �e tonSéi'Y;l!-ç�o 510 S()lo:' .P,ara (),s, colo'nd�.:-�aclI,� en:tÇlo,'o ,que �e pod,� faz�r �\:,pla,P!ar um�,'ou'il r; :, '8êtá tarde':' das.14 1/2 ás' l�t' lL. QraS� ,i' II
� dlftcll f\')zer cpn,servaç,ao' ,ed() "solo, Bor· �,q,u�_ �âo: / 'l,Ias /detras d,e uma pl�nta �Ué n�o.", pel�a � aguá .iI" �., �.', -., .'

,

'. :
"

.' ii

sabem o que" devem. fazer, ou como, faz-er" m.as nas escor��r�, n? ,meio do plantaça0., E "este 'o, sIstema W �teDde .,chamados tambem 'a NOIte . ii
, ,reúniõe� �ue ,fazemo� ,''p0de�os< ��si.n,á,i :,coipo ;(�zer ,que, se "cham�id,e pla�tio E'�. föixas. ,To�.ds'as{pessôas \b:::::;=;�:i;:: :,-:- ':::t.::::::::!:",;,_:::::::::=:::�,_';�:::::::::==::==:;:::';':::_ji
;/ cdnservaçao do, solo, Por IStO "e bom., que ",toJos gue1planlam,.milho, ou mplm d.evlam fazer. IstO, A

' ''\''''
:::;.'

',;:\ ,',ass�stam eSI�� r-euriiões e �proveÜem.. benf ó que o
Cdna é'mull<?, bôa. par� se�uréil� a terré� e �'águâ, mas ' �<" f

'
,

'J':' 'agronomo' dl,s; Un:Ldos lTIelOS de combater a erosão ale� d? ,can� eXlsl�m OUfras plantas como guatemalà, Ma�q�e en'�on'irQ' COm, seu 'hom gostll\
,

y é, o planlio �em conlôrno . .o ,planlio em conlôrno"nâda cap,tm 1�\.peFlal� e,c. " , .", I "pedm_d.q'\ P31l,3, 3peritiV:o· a Velhíssim1
"

. rn�is ,é �o qu�, pla!ltá.rp lJl,ilh�, q 'fpm? e ,Iodas �s r �yhas'
.

",. .Ass�m� _ senh'�fes," vimos o, que.\é 'ero�ã.o· e o
' "

_" "p'lé!ntas,em, redqr, d,Q",mö�ro e pãÇ> äescenQo�o'�mQrrQ �reJUlz? que, elé_l pode causar n,as nossas 'te'rras."Nãp , "�,�\a,g,D".,4�'nte lDa,,«!,a -

,

"

com'O' os 'colofl?&,,,: .��lão.{áco�tuJl1ad,,?&.',�- fazer :,' ,�laß:' e,,�e!!1,aIS referj'J) qu� por,ano!. só no' a It.· inent\p ,di1ls p.lantas, ' ,t" �.,
\

rt / .,
c

, do do d ' I b f que se perde"'com a erosao ,.
;;j-

d I',· '.'-'�"'\:';--'",', , 'G' ;'-0 ,S'T'A _\'" "

,

an, ;,elT! re /I r· o:���ro" ��:,P a.nl� q�e ,r�m a
f orça.

'

"

, ' o preJulz�ve 'T?lor'. o' '. -

'
.

.

da agua, e',�SSlm ..prfI1l.nue'P,:,a ero�aor, A éiJ�é\I�ã9 par:a qu,:_ er.$ 1.000,0.0 .::hegélndo a Cr$, 1.500,00' por' hec- ,

'. (�
. a ?ons�vação,.� do ·5010 é i�pi:>rl!�m� e �xi:ge, mui.ti:> tÇlre e IstO 'sem contaI' a

A

lerra· pe�diqa q�,� é mais ou \', "

,1 "
, .

'" CU1�ad,o. ;1" ,: t" ':' .'.' "
. ,: "

� I'
��no;� 1 O:O�O Jg, por meso D�DOIS q�� vimos .() f?re,

"Fabricada e engarrafada por '

"

,
. Nunca'devemos VI,rar a te�ra;r descendo (, m'orro JUI'Z,O que !,ode oausar a erosao devemos' defender a Man'Oel F. da 'Costa S. A� Comércio e Ind1ístrin

,ri1a� sempre'r�jn :redpr cosreapd'o o'mo'rro. Assim,' óão a§, no�sas terr�s fc;lZendo conser'vpção do solo'. Vamos. Itirpl),cu,zinho, - Jaraguá do ..Sul - S.o' .

.. fic�m os ldmiilhps pa'ra a ägua descer e· ela' ''fica ,po,rlanto e\li�aF� este pre,uizo, faz(>ndo ,teflol\esíam.ento
\ �wêsa, escorrendo bem devagar,seml levar· terra"junto.,' n?s morroi;'_,p,lanlando em nivel,(, oU' em�l)aixas e

I' ( O reflúr,resté!m�r1i'o ,é mUra' prálica muito bôa e:,v,lrando. a �,I.e·rr,a, costeando o morro 'e não morro

qu� p<:d�!11ds.- f���,r p�ar�>, e�i,tar�.a ,ero�ão. p�' ínorrps �,b'ai,xo.�. "
,

.

'

, �. �

.

", �l. �
·,1 '..

que �ao �l�UIIO ,.IpcJl,nados'f
f
SCIO fac1(ment�'i l,ev'àß'o:s '\' "

, ,� ',' ,:i\:()f\.R��C', "." ...

,
;p�lé! ,agua _d,éiJS "chuva� .e 10,tI� aqllel� lerra,se, p,e!de. SERViÇO DE 'EXTENSAp RURAL

.v�mos ,enrao�f:azre�,_refloreslamento plçlnland? lIeu�(I Esci,II'FÓ�10' LOCAL OB JA�AGUÁ, 0<0 SUL
"

.

í I'"�'''
.

\
.

.(

'"

,
'

# "

)-,

" • I

, I,' , A Velhíssi'ma a,guardente 'mar,ca ,nOSTA
"

':é eri��ontrável nos seguin,ttls ,:estabeleçimentos I,

',d!l' Cidade: .
Bar G'atarillltlnSe, Bar,·PulI' Bar·

R�doviário, Cine B�r, � o. '4: lBaependi. '
,

,

V��híssi�a' agu'1;lrden,te ,ma1rca .,.cOSTA '-
SIID'bolo de qualidad1 e' tra'dição:

'
,

\�, ,
1 .

:\
,.

'\. I,
....

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�l�be Atlétic� Baependí I Alber;t� / .áau�(. : S. ,A. "IF.='=
=/t:_.='v='\E==�"'=N='=.D=E=�===S�E=::::;==Assembléia Geral .Ordlnärje I, " Industria e Comércío . .

,'EDiTAL DE, 'C,ONVOCAÇÄO ,I I,
Assembléia Geral Ordinária'

"j
,

'
,

'
"

-

", terreno cl 80 morzos com cese-rencho,\, ,A ,JJr�'9'r,ia d� '�Iube Atléiico. ,ßaependí, tendo '},', i 'EDITAL DE CONVOCA'Ç!O - "

'

errolzera pronta para 300 secos e terreno. pera\ em visrâ o. .que expressa, o. Art.. 24 ,do. Estatuto." ,�i) ,p�t'o presente ficÀm convidados os SI·S. Acío- mefs ' de' 100Q secos -::. mato..r- água _ cheixasociedade. convida o.�
I senhores essocledos para. a, nístâs desta Socíedade a compaeecerem à Assem- 60 porcos _ 10 cabeças de -g;ado., galinha etc.Y\ssembléia Geral Ordinária. à": realizar-se no. dia 30 bléia Geral 'Ordinária. a realizar-se na séde social, ,�'d' M

"

20h' "d" I ' "

d
'

1 terreno cl 60 morgos com casa- rancho "\ e arço ,corr,ente, as oras, em sua se e SÜCla, Rifa Mal. Deodoro, 739 em Jaragua o. Sul, às 10com a seguinte ordern do. dia:
, h9,ras do. dia 6 de abrll de 1961, afim} dE'! delibe- ,parte pl errozeíre, cüm 'água - pasto. - mato. etc,I :_', Exame e aprovação. do. Balanço. Geral e

rarem sôbre a següínte ordem do. día .". ,"
'

1 terreno. de esquine na cidade c/15 x 35.'contas relatívas áo p�d9do. edmlnlstrenvo fi'lJdo./.. 1, _ Aprovação do. balanço. � é, contas d?, .' l' r cesa �'terreno co.m 15 x 30 na 'cidade
", II.,_ Assuntos, diversos, ,I

I'.
.,

\ exercícío de 1960; I, " ,
"

PQÍ" Cr$ 95,000,00. '

�\ : '

A .V"I 5 O
"

" 2 .+' Eleição. do. I Conselho. Fiscal para o.
1 lote na Barrd'Velhá,/ao lado. Hotel Krause.'a) , Encerrada a Assembléia Geral Ordinária de exercício de 1961; ,

"

d'" .

d d' I "

, I .que trata o. preseme.edítal, reunir se-é em seguida/o.
I'

) 3 -, Assuntos: de int�resBe na socie a e. 1 casa e 10 morgos éom plantações, porConselho. Deliberarivo pera proceder a .eleiçäo dos "Jara'guá do. Sul, ,28 dH Fevereiro. de 1961.; 'Cr$ 280.000,0(1.
,

MClembbr�sl ��e dBev�rãüd�empôr ii nóva Dírerorte do.
ALBERTO BAUER, Presidente I !I Íüte/em Ourinbà, 12x40 n� a'faÚo..u e 'l't eneo a"pen I.

, '.. '
.•

'

", .

,.,.
,

,b)
I

Não, havendo número. legal na hore acima,
, Acham-sé à dIspplnç�ü dos Srs, A,CIo.nIstas, '

t ár:e� ná praia' pára, 2,000 lotes, vendo.\ indicada para a Assembléia - Geral Ordinária, esta ÜS documentos a que se refere o. -Artígn 99 do. inteiro. ou parte., •

à�U��-!��:�:�:e::�d:��n::C::r:�:: :=I�o
dia;

;;:::�:��:,:�:�:�:�=�===�"'�"=,=� �
1 área d� � : �2�:or:o�. sendo P.:.·

������o��g�?WSe���:�1�n�eral il-][}ro G 1lll Ü �,� -G 2l § � lbl ij II v.rge��re. de 500 .. 700 morgos, próprio pa:.H '

li erroz, terreno bruto. .:--"';'_-�""""""==""""""';""';"'�==-""",-"""'�""'-=---=""""""� 'II CLíNICA _ Cl�:���:;tlSt& CIRURGIA II
·

, O'r.. ' fe rn IJ," n' d'o H. ("pr·lngmanß ii
/ - li s , , 1 Engenho. de arroz completamenre rnon-

_

lta J 1 �t ti 'rado, inclusive com 3 casas de moradía.i1 Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGuÁ DO. 'SUL li '

1 sala com vírrlnés próprtapara Comércio.I ii Defronte a Igreja Matriz lil :: \, ('� ji I Melho.res informações com o. sr. VitorI \.::::::::::::::::::::::::::::::::�:::::::::::::" -'=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::"�=::::::::::::::;.' • Zimmermann - 'Jaraguá do. Sul Cümpra e

,Irmãos ,En:-mendoerfer [�. A. ,±='v=e=n=da=de==:l=m=ó==ve=is=,=============
I. I ,;

Çomercl� e Impo�taçao. �&JUi8ll!!lH!l'&J'ZIl!Jlg�86�&J&J888S�Cünsultório - Av, Mal. 'D'eüdorü, 1014. I ,

JlSSEMBLEfA. GERAL o.RDINA1UA

I
'

!II
Das 9�12 e-das 15-18 horaS:� .- Fone� 384. I C,ONVOCAÇÄO

" ·FOTO' PIAZERA
I:..........õiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiiiõiiiiii_--

i
S'ão convidados os senhores acionistas ,desta sociedade, DEFRo.NTE Á PREFEITURA - JARAGUÁ DO. SUL

I
\ I.._ "

'anônima, para a assembléia geral ordinária" que será reali-

ID�P.R'/e�jnOI�dO�',Mu. .'a'ra
,. zada no dia 8 de abril, às-lO horas, na sede social, à Avenida fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

Mal. Deodoro da Fonseca". 557, 'em, Jaraguá do Sul, para

I
filn;tés e Material foto - Aparelhos e A�essório8 \deliberarem sobre a seguinte:
A pedido. atende a domicilio e tambem I 'ORDEM DO DIA "

em localidades vizinhas !II _i', II
....

� ( i, - Exame, dis'curssão e �provaçao do balanço e con-
_......L' l!!I- ,ADVOGA,D�' '. , tas relativas ao period,o de 30-6-60 a 11-12-60, parece):' do �&J88IiE'II!' lI!!IE � !: �1@I!l,I!IEIEII!BIt!&JI6IZEII!�EII!I6IZEII!_lEkiil8'li_EII!_8

� � Conse�h�FiÔ�:;o: !:!��t�� 3: li!������:;da so�idade: :F::::::::::::::::::::::::=::::::=:::::::::==:::::::::::''':!:::====::::::::'-:::=::::::�,} Escritório.. iw lado da Prefeitura J
/' Jaraguá do Sul, 6 de março ue 1961. ii", ii

L Á O SUL � Victor Bernaroes Emmenooerfer, diretor-presidente II '
,.

, ii
.

, -, JARAG� D
, '�_ I

,

Aviso: Acham-se a dispOSição dos Srs. acionistas os li CLiMAX VITORIA ii__� ocumentos a que se refere o art. 99 do decr.-Iei 2627, de 26-9-40. l_

..!:S"�
II

,

11__ 9,5 pé,· P.Ii(';O�O II ,;
': LOTHAR( ÇONNEJiHOHL II

III! AI. lIamhal DIodo ... da Filma, 14/18
••'-.'II JAlA5UÁ DO SUL - Est, _. Sta. catarl..
II

t�=,====,============J.

,I

/

ALUGA-SE

. '

CIRURGIA DO ESTÔMAGO
VIAS· ßILIAR'ES, INTESTINOS,

,

CIRURGIA DE SENHORAS..
Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras
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ROED'ER S/A.
Agr. Indus. e Comércio

\ ..

� RELATÓRIO DA D1RETORIA

, Solenidad,es da SEmAnA 'sanTA
I e tn 1

'

Snrs. 4.cionistas:,

11 9 61 19 61 Em cumprimento às disposições Iegais e esta-

,.

.

lAR A'GUA" DO SUoL I..
j' tutãrias, cumpre a ésta .Diretoria apresentar-vos

" ..J ,....,. este relatõrio, acompanhado do -bälanço geral e da

==:;;�$m'i�;::::!:=====::;:=======::;:==:;::=====:::!!:::======== deraonstração da con ta lucros e perdas, encerrados
ti

.

� em .31 de dezembro' dá 1960, por cujos .documentos:. ;"I/''''--''�'''p. C O N V I T 'E podeis constatar a verdadeira situação economioa-
'
..� I I.;.'

� \ (9 \
. financeira de nossa Sociedade. '

t" \ �:::VL /� .'

.

.

.

Para quaisquer 'in�ormações e esclarecimentoa

<�i;-:-��#" Convido OS meus .amados paroquianos para fazerem ���:��é��s S�i��s�o:����d:Rj���' c!���n���a8. em

'uma·bÖa,- reparação para a Páscoa; e isto medíante uma confissão Jaraguá do Sul, 16 de fevereiro de 1961
'e uma Iervorosa comunhão. "É" UM� OBRIGAÇÃO Gl{AVE QUE .' Gerhard ftoeder, Diretor-gerente'

,

TODO CATÓLICO TEM". '

"

;

Balanço Geral do. Ativo e Passivo Encer...
) rado em 31 de- dezembro de 1960

PR'O-GRA'MA' ATIVO
IMüBILIZADO

, ,
, Imóveis e BenfeitoriasSEXTÁ�FEIRA SANTA 31 'de março ESTAVEL-
Veículos, Maquinas, Instalações. Móveis,
Utensílios. Ferramentas. Semoventes ----1.246663.40

DISPONIVEJ.,
Caixa

19 hs. � Adoração da -Santa Cruz. - REALIZAVEL

M' d P' T doi C' h- d Mercadorias. Lavouras. Criações. Contasissa os ressanti ica os com omnn ao a Devedoras. diversas Contas 1.324.972,40Páscoa das Môças e Senhoras. Em seguida se , COMPENSAÇÃO
promoverá, a Procissão do Entêrro,' levando Ações em Caução
todos velas acesas, que se poderão adquirir
na Igreja. "

\

DOMINGO�DE RAMOS ,26 jíe março
.

"6 hs.·
7 hs.
.8' hs.
9 hs.

Santa.Missa
. Santa Missa ,

Santa Missa dos Colegiais.
Bênção dos Ramos Procissão
dos Ramos - .Sarita. Missa.'"

,
.

SEGUNDA·FEIRA. SANTA _ 27 de março
,

6,30 hs.v-« Santa ·Missa e Comunhão. '

.

19
"
hs.._ 'Vi� Sacra - Conferência para.

tôdas as Môças.

TERÇ�.FEIRA SANTA .; 28 de .março
.

,
__

,/

6.30 hs•. -- Santa Missa .e Comunhão.
,19 hs. -; Via Sacra - Conferência para.

i
.

, todos os Moços.
QUARTA-FEIRA SANTA :._ 29, de março

" .• .: I'

. 6,30 hs. - Santa Missa e -Cornunhão.
19 hs. - ,'Via Sacra +,Conferência para

.

todos. os Hómens e Seníhoras,
� ,�

" QUINTA:�FEIRA sA:rfrA - '30 de março
•

-,.', Instituição. da Sagrada -Eucaristia 'e' do '

Sacerdócio ,C.atóJico, pl Nosso S. J. Cristo,
.

,"

� ",8 hs, � Catecismo pffÔdas as Crianças.
.-<

.
'19, hs:."':' Missa, Solene:" e,,:ao .Evangelho

'

a Tocante/cerimônia dó'LAVA-PÉS - Comu
nhão Pascal das Crianças e Colegiais.

,
HORÁRIO DA ADORAÇAO•

.

",. 1_,
.

- -0-21-22 hs..- Para tõdas as Môças.
22:'2�r·hs. Para, tôdas as Senhoras"

"

,23:24 'hs. Para todos QS .Moços e .Homens.

/

747.215,50

- Crucific�ção.e Morte de Nosso Senhor
, JEJUM - e

.

ABSTIN�NCIA.
45.300.70

30.000,00
Som-a

t •

PASSIVO
NÃO EXIGIVEL

Capital e Fundos diversos
EXIGIVEL

22,30 hs. - Bênção do Fogo e do Chi C. C. Credora�I.Tit�los' a Pagar, Letras
Pascal, Canto do Precônio Pascal, Leitura das a Pagar, Gratificação � DIVidendos a

Profecias, La�ainha d� todos os �antos, Bênção PagÖOMPENSAÇÃ0,' '._da Água Batismal com renovaçao das Promes- Caução da Diretoria
sas do Batismo de todos os presentes de vela ,,�

3 394.152.00

SABADO SANTO :_ 1°: de abril 1.857;956,00

1.506.196,00
,

30.000.-00
3.394.152.00

e Perdas
Soma,

acesa na mão. .

Demonstração da' Conta "Lucros
24 hs. - Santa Missa de Aleluia com em 31 de dezembro de 1960

Comunhão Pascal dos Moços e Homens. . D É B I,T O
, .�

. Juros e "Descontos; Despesas Gerais.DOMINGO DA RESSURREIÇAO - 2.de.abnl Despesas de Transporte, Fun'os Dirersos,;
, ..

S M' / C h'- G � I Gratificação e;Divídendçs a pa-gar" .,·2.698318.2B7 hs. - a�ta Issa O . omun ao ela.
É .

,.'.,
>O 'h c· M' dos C I

.. C R D ITO. .

'.0 ' !? - "anta ISsa os o eglals e-, ", r
_.

C
.

G I Mercadorias, Juros e 'Descontos, alu- .

I ríançás em era.
gueis, Lavoura e criações e Transporte" 2,698:318.20

9 hs, - Missa Solene. .'
. .' S'1 I 3 d b d 960

'

Jaraguã do ur, 1. d,e ezem ro � J .

Gerhard Roeder, Diretor-geréntà .
'

. Francisco F. Fischer,',Guarda- livros":_ ./

Cart. n. 314 do G.R.Ç. de S;O,

PARECER DO CONSELHO ,FISCAL
..

,

Os abaixo· assinados, membros éfetivos' dó
Conselho Fiscal da Sociedade Reeder S/A. A'gr.
Ind. Comércio; tendo examinado' minuciq�,a�ant,e o'
balanço, a conta de 'lucros e perdas, l�vros:e'; dÔcJJ.�
inentos referentes ao exereieio findo. 'constatàr'am
a sua exatidão e .eonformidade, pero que. recomen
dam . a

.
sua aprovação pela assemblêia . .geral

órdinãria._·
'"

. .

"

,,� .,� ',', .:'.-
\ .:.:...:,

-

-

Jaraguá do Sul, 20 de feye�eiro·�e 196.1· :<:. ,.�
......

.....
• _t _ #. l.

G. 'RODOLFO-FISCHER'
,

AFQNSO GUE;NTH_�'R" �,i,
'�:,�í' '. ERICH BORCHARDT.. '- -<.

.

- -
-

".:.:::

, N. B. - Peço que não deixem as oon
. fissões para os últimos dias, Desejo a todos
QS estimados paroquianos. um grande proveito

. espiritual nestes dias.. e uma feliz Páscoa.

,

/
.•,-? Pe. DONATO WIE,MES SCJ. - Vigário 'de 'Jaraçuâ\

' ,
.

.

\
. ".

ÉÍ!1prezá de)iánspörtesC Frénzei :S/À. R OE O Ê R S; A. :Agr.· I�d: Comérçio
�.. .J'o' , - ••.• \ • :" J.;.

•
•

,.' .' .' •••,.. ". �"" •

"

� , À'SSElI4BÍAtIA' GÊ�AL ORDlNkRIA' '. '., A'ssernbléia G�ral Ordjn,ária.,
.

':r :'." .�;-
.

,.'_'" ,

.. ,. ,.; .... ,�:,.,.".
'

"

.

:.. : :.' ,.: ,.' \
.'

E-DIT T"'DE 'CONVOCAÇA-'O!
'

_.'. , UI'·' "�'l; ".

'·"1
..

·" d··.·l··
'

.. "'d d' 0.' • ." A.u,
... J.',!ca_rp. pe o,: pr(lsen e e l�a. COPVI>.íl OS, .. 08 " .

:�'; .. .:. _' ::,,, '.'.. ," . ' _ . " :,

.:; SOTs'. Àci�oriistas;-désta S.ociedjici'e. !l co.�np'arece'l;-em .�" � 'Pejo. pr--esente __ficam .convidados ;os ·snrR-.-.. Acio'; .

J .
'.I''j:

.

á Asse'mfiléia, QeJ�" ,Ortlinári'á,�,a. reãli.zar�sA' em nistas desta' Socjeq�de a comparecerem ,à Assem', .: , .

.

� sua\E:éde'·soc.ial�·á"'A.v, Ge\ulio' Vâ'rgas, ,'472' _;em Ja- bréiá Geralbrâínátia à 'ré'alizar-se,�em ,nossá séde ----�---,--------------��--,---:-:-:---
..,-."--.:�.-

.- � :':t�'��,á�����:J���:�i��,��;ti�·:d��.öf�� a���e��l;�:�Ç·?: ��. ;'��:�j.����'{i�:�:��'::1����àre'��s���:.;r;�g:��i�0 C:l1ib:e:, ':a;e",Tir���Cá·Ça;)e�·Pes,eà�.
j .,: : ',.;" QRDEM DO DIA' ,� ..r (,�., 1 I., . , �'." _f ·OR,IJEM DO DIA' '.' � '. \ .. ", .� ..

'

'.
'./,

,.\
.. ',:.:,

. :.'� '-,
.

s .'", ., ':. �'.: '_,'� <.1:Jo . .) ..;.:. Ai>rováção' do 'balanço e'contas do exer� "MAREC"HAL
.

'R�ON'D'O:N'� '1"
,.,(. !.t;L-::-.rt\provaçao �o:.l)a.J;anço·e. c'o,ntas .do C)(�lo·de l-ß60.·.· " ; í.' >, ".

.

.

\.
_ '.:'" ,,-

.

�q{e.r.clClo de 1!}60:�., ,"'._.; <. , " ,
'. �, 29.) - EJeição do ·00I!�_el.ho FiQcal.· ,

.

"

'

2.0 - Asspl)tos dIversos;,' '.'
r' �

. 31l.) _ Assuntos'<1iversos .. ,
,;"<'.' : '., ,_

" '�: j EDITAL .. JJ'lt. CON"l{OCAÇÄ'() o'?'ç;. .

'. '''<AV I SfO .:.' 'r /'-.
.

.. ; .,Achain-s·e lã disposição dos ·Eú:ir!>..),ói(;mJsfª�, os '

" ·�.I·'.:· Àssêm. '!.·,l.éià.� d;�at ,.9�d.�,�ná'--i��-· 2

" '..
.

/ '.� . �',' '. '. i. _
. .

"

..'

. docum·entos'�à· .que se "r'êfMe ,ô' artigo. nO, 99 dó De-
_

'. .

r Ach_��l se a dlspqslçao: dps. Senhores aClOD,lstaB, creto-Iei 'nO. 2.627 de 26/9i40. ,:' _: ,

"

".', : \ De, acôrdo 'co� o ,disP?SfO no art. õ5 dosos documente,s a q'ue se ,referir' o art. 99 do decreto .

J �

d S 1 6 d' "f'·· .... d' 19Í'1 . Estatutos desta SOCIedade fIcam ·convocados ost..
. '26"9'

. "�
,

"
..

aragua o u 1 e eV'ereuo e 'o. "
. .' .

." '. .....nr. 2627. de· .�'" 1'940.
�

.

'
.

"'. ._' ',,;':'.' senhores asspclado�' do Clube de TIro, L-ôça e :?esca".}: 'Jar.aguá d'o"Sul,'28 de fevsreiro áe 196'1. /.. OB,�HARDdWEDBR -�Dlrà'�c;>r geren�e "Mare�haL-Rond,on",.p·ar� a A-sse�bléia Geral .Ordi·'
'-'
'.,'. "

"

.

. . '

n'ária, a ser realizadà no próxi.lt!.0 'dia 29 do co�rente
. .)EDOÄR·A. pIiE�zBL,..-:Diretor Pre�idente. .

'. ,
.

, "'4 .

mês, ils 20. horas. na séde so(,}ial do Clube Atlético
/ -:

').lmY-p. FRBNZBL �. Dlr,.etor Gerente .

'I . Empres. .a. Su.I-Brasi.lei ra,' \, Baependi, gentillJlenre 'cedida, pela -DiretQria,· çóm ti
.

'. ; EiJG'BNIO J. D,A SII,.VA - Diretor Gerente
I"

.

s�uiote /

"','
.

" de Eletricidade S. ·A." ,
' ORDEM DO DIA:

r
...rl ·=�r:::,·�:";�"U;';:I";�==�.':r::.::'n'·:::a::::n"";�="�f�=I:���r'='l'!il' �:s�:��::.�::�; i:'�::�Oi?j::�::::i:�J: �l con;.�}�i����:Ç�.r�%i���t!�?��n1��t:i:·U U U u r li U u o LJ Ilu LUSTRES, G L O RO S, VENTILADORES, de[lt�, Vice. Orador e. do CO,nselho Fiscal do' Clube;
'I�il .' CirlJrgião Dentista.

-

!.!. AQUEÓEPORES,DE ÁGUA; FER'ROS} DE 3°.) - Assuntos �ivel'sO's.·, �
.1 II ENGOMAR. MEDIDORES PARA LUZ E Nó'ClIso de não se ,verificar. quorum suficieme·
ii Cliniça. _ Cil'UrgÚI.:�_'_ Pr'ótese _ Raios X J! FORÇA e demais aparelhos' EI materiais para na primeira convocação, a me�ma funcionará com
li

_

,,- f, . li '. Instalações- Elétricas."" . qualquer qúmero de ass'Ociàdos,. em seguild'a cpnvo-

II ' COlÍsu!t?rh:�: Rua'�rtur" _Mü�ler� no. 142,., . II Rua, Preso ,Epitácio' Pess€la, i7'2., '_.: Fon.e : :264'. caçã<?, .

às 20,30' h. do niesmo dia e local..
.

.

ti .; P:6XI�O a E�taçao. ,R.?dovlana. Jl :
.: 'JARAGUA' DO SUÍ

.

'J,af�g'uá do Sul, Vf d� m.à,tç� de (961'. .'�" �"

��::::::::::::=:.:.:::;:.::::;::;:::::::;::::;,:::::::::.:;::::::::;::::::::::;;;:;:;:::,;_;:::::::;::::::::=::;::::::,;::::-'?" _
..

--_
. AMADEU MAHFtl D�' Pr,esi çfen t�. '. \

- .

,-'

,
.
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No., '2.1'26
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Sén�dor .. Irineu .:.,ornhausen
�,'. '.

"

1.,.,. '

. ,A deíe \ de boie, é f.estfvil pera todos 08

CalariQen�s;. '� J:em! �8peci'a'IG pará -:a grande
família Llâeriísra-dé 'nosso Estado; pois marca
a passage'm de mals um aniversário' natalício

·

do eminenJe Senador Itineu:-Bornhausen.
'

·

A vida, pública" do Husrre anjversariante,'
tem sido sempre vclreda pera os-altos interesses
do seu estado, natal", e, de sua cepecídade,
honradez, Intellgêncla e dinamismo Santa Cara-

.

-rina,' nos ultlrnos Hl
'anos 'lern usofruido
grandes e inestimáveis'
.benelíclos. . �

.

..Como Governador do
ESlado,,' Cl sua, obra e'stá
.espalhade por rodo- o
Estado" e /como/ Sena
do� .da República iêm
sempre - se balido no

.ôenedo pelos íuteresses
e

.

problemas Cate-
rinenses.
o Senador 1 r ín e u

.Bornheusen, que esta em
Itejef, Iunro as seus

fdmiliares,' por _ certe
será

-

alvo de grandes
rnanifeataçõea de rego
sijo pela !?é'!ssagem de

, seu natalício. -,

JU'?tan'd,p os cumprimentos que receberá de
sua família, de seus inúmeros amigos e corre

Iigionários, quer "Gorreio do - Povo" êumprt
menrer celorosernente o ilustre aniversariante,
deseiendo lhe felicidades, saúde e muttos anos
de vida, pare reLi'cidade, progresso e bem estar

·

do pov� de Santa Carartnn.:
-

. . • .r

-
(

'�p,o··�v·· .···0:• .; ,I
, '"

.

,
'

�NO
'�,----�--------------------��----------�-------

CATAgINA) .
-- SÁBADO, 18 .D.B MARÇO _'�B

- . .,'

,

,I

!L,arlos,. Gomes de J
.

.

Oliveira.
.

agra.dece
á 'Câmara ..

'

FLASH ·

Mensal
RevistaI

I Para'bens Senador Irineu-Bornhall,sen!

''','' t ill.'uh.pGe�a." ',:,

>, ,,' .--i-:<Q )_,u�o :d� ,; _�:-,�\ .
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