
Morreu ,o criador
da�Abreõgrafia .

Vitima de c o l ap s o,
morreu no Ri.O de Janeí-

,

(, ro, .O Professor Abreu,
Orgão de maios. penetração 'catarinense íntrodutor doI-� � � �-L

, '------'---------------------------I-I--�----------------------------------· aparelh.O; que t.Om.Ou .OFundação : Diret.Or; Impresso na:
, seu nome. O seu corpoAr:tur Mü,lIe,r EUGÊNI.O VIT.OR SCHMÖCKEL Sociedade Gi4lica' Ayenlci. Lida., tot trasladad.O' para a:--.l, '

I=======================,=====,===,==,======�=================,��-=-=-==-�======�================�==============I capitalbandeirante,.OndeJARAGUÁ DO SUL, (Santa Catarina), Sáb,ado, 3 de Fev1eiro ße �962 foí dado à sepultura.:Ano XLIII
I

,l�.,
I, - \'
Depois de um ano de admínístração municipal quasi nada se vê.

.

Noneres de B r a s i I i a, A proíbição, segundo
Mas a "Estrada do Macaquinho as perseguições políticas ,o des- d�v�lgadas pela Extrepress já tivemos oporrunídade

,

• ,',. • ( ". _

'

_

�
•
'

. dão n.Os conta de que, a de n.Os menífestar, nuncarespeito as leís e o au;mento dos Impostos .estão palpáveis e todos i�prensa falad� .

e escrtra poderia ocorrer em prln-
, den 'C' d

· d.. • ,. divulgou a noncra de que cípío de safra, quandopO em .ver, omemora o o pnmeiro amversano com uma .O Instituto Ríogrendense toda a colheita ainda está'
churrascada nas dependências do Pôsto Agro Pecuárío de Arroz acebeve de as- por se fazer,' com ampla

i \ sumir compromissos pare posaíbilldade de suprir .O- .' - da .Assocíação Rural
I

abastecer as praças do mercado local, .O que de-
Ri.O e Sã.O Paulo. núncía Interesses de gru-Comemorou festivamente .O Prefeíto Roland (l!.: diziam na campanha que .O J.Oã.O Lúcío da Costa Diz.O notíclérto de que pos em prejudicar .0& bra-Harold Dornbusch, .O primeiro ano de sua admí- morava lá no interior ... ) Permanência negative. .O prõprlo mercado gotano V.OS, C.O 1.0 n o s, forçandonístração (?) Munícipal, com uma suculenta chur- Quantü ao aumento de Impostos, nem é bom que produz arroz, e,' alem baixar .O preço do produtorascada, regada a muita Cerveja e "Branquinha falar-se ... Aqueles que tem .O "peito" ou amizade, de 'abastecer .O Estado, da lavoure.Velha", nas dependências do Pôsto Agro-Pecuärío de ir pedir ao Prefeito, um ABATIMENTOZINHO também' fornece .O l?Í'odut.O"João Oleophas", cedido pela Bíreção da Associa- em seus Impostos, quando não são corridos (como para outras regiões, sen-

O reflexo danoso da
ção Rural, oterecída aos Iuncíonáríos e operários aconteceu com um colono lá no Engenho de Arros riu oe retlexos dessa pro-

medida já se está fazendo
da Municipalidade.,

,

do .Preteíto), conseguem um abatímento, e êle, .O vidência, até mesmo no sentir, h�ja vísie .que ele-
Grande número de operädos e tuncíonäríoa todo püder()�ü, faz as reduções do.s. impostos, no que dlz respeito à estabí- menros ligedos a cultura

compareceram, para "salvar" .O seu ohurrasquínho, vers.O. do avise de lançamento. Positívo para uns lízação dos prêços, já que

I
do a�r.Oz, etravés de A�s.O

pois em utrazo com os pagamentos- ha mals de 2 Negativo para outros. a pertíclpeção de outra ciaçao de Classe estariam

mêses,
_

um Filé na grelha vai' bem. . .
Quantü às obras realtzadas, temos .O Calça-' fünte abastecedüra num p�ra apresentar um enér-

.l". A " mentü 9ue �üi ini�iadó, .que está s.end� feitü, .�as mercadü de largü cünsurilO glC.O prütest.O ao sr. Go-VárI1LS ü�tras pessoas c.ümparec�ram, entre,
que val muItü devagarzmhü. Reabzaçaü POSItiva comü é.O cas.O das praças vernadü� dü Estad.O e,elas ?S aces�ores e conselheIr�s pülítIcüs dü Snr. financiada pelü püvü. Pintura e refürma dü Prédiü do Ri.O e de Sãü Paulo cas.O naü füs�em atendi·Prefeltü, Julio Ramüs, Werner �tange, 1?r. Nürbertü da Prefeitura, tudü muitü bem, salvü as côres dü tem grande 'influência.•

'

dos_ nas suas )�stas 'aspiH�ffe.rmann, Orlan!iü B.ernardmü da SIlva e CeI. Arcü Iris, nü seu Gabinete e .Os milhões que füram Bnquant.O.Os mercadüs raç�e§, o, müvn��ntü t.OLeüp.ldas. Cabral- Herbste� .. Usa�am da palavra gastüs ... cüisas de gôst.O e, gôstü nã.O se discutem. gaúch.O e g.Oian.O se deba- ma�la' �arater pühtl�ü e .Osenalt�cend.O a übr� admmistrativa (?) dü Snr.
_ Realizaçãü Püsitiva, cüm pintura de bustü em tem desesperi:ldamente na ma�ürals da situaçao r.OmP�efeltü, ? �nr. JulIü Z Ramüs e Orlandü Berna�- praça pública. Uma escüla inaugurada, mas inicia- manutençã.O de suas pra- penam sülenemente cümdmü da SIl�tJ, e agrad.ec�ndü a� bündüsas e env�u- da na �estãü anteriür. Realizaçãü Püsitiva. . ças .O catarinen:se -.O .O. gü�eroad.Or, c.Om.O me·de(�egüras p,a.layras, deltü� falaçaü,grüssa .O Prefeltü Atrazü de pag.amentü a.O funciünalismo públicü. pri�eir.O a fornecer arr.Oz dld� eXlrema, de desapr.O-

,Rüland.
, � .

, Falta de- comp()stu.r�. Desre.speito às- leiS>-flluBiei- da safrá -=- é sÍlrpre�ndid.O V'açftO' ato-' emlJOad.O �

. N? palavr.O�I�, fez-�e mUltü alard� da protfcua pais. Favüritismü e Perseguições. Muita mentira cüm uma tragi-cômica n.O- pela COAP d.O Estad.O.,e vIceJante ad[�llDlstraç�ü, se� tüdavla - cümü
e mistificaçãü _ TUDO POSITIVO. ticia da capital d.O Estado de. San t a Catarina, um '"é natUral e lógICü - ImpressIOnar .OS presentes, Ha ainda muitü mais ' _

I 'prlm.Or de absurd.O emt' 'd .

h
" -' em que .O .Orga.O con ro a-que s�m en uSlasmü aguar avam malS um c ur- Vültaremüs em tempü üpürtunü sôbre.O assuntü. d.Or d.O abasteciment.O e pl�n.O sécul.O 20.rasqumho.

. . E, nü balançü geral da Administraçãü temüs prêç.O __ C O AP _ Res- Dizem .Os c.Ol.On.Os revül-
. �as nós que �ünh�cemos.. a admlDlstr�ção um saldü cómpletamente NEGATIVOi causadü pür .. , trin e a exp.Orta 'ã.O do t.Osos que de nada vàlemMUDlClpal, ,suas reabzaçües püsltIvas e negatIvas, UM ENGANO'

' g
f
.. -

b
� as b.Ombásticas n.Oticiasvamüs' fazer um balançü, dü prümetido e realizad.O..·

, I
arr.Oz e el)aü arrJga-v�r-

, Falüu-se muitü, na campanha, nas VACAS SIm! POR UM ENGANO NA VOTAÇÃO. des. ' (Continua na última página)
que seriam ,dadas, aüs cülonüs, nas b()as estradas,
nü zêlü pelir cüisa pública, na permanência dü

, Prefe-itü diàriamente na Prefeitura, e, .Outras tantas
pr,ümessas ·vãs de campanha demagógica, inclusive
que .Os impostüs nãü, seriam aumentadüs.

Düz'e eleitores à mais füram na "cünversa" Inúmeras vezes temüs cürü de cidade civilizada. é dü cüntribuirite Arvinü essa dü sr. Jüsé Narlüch,
e. ai est� um ano de administraçãü (?) Pública nüs manifestadü sôbre .O Para a nürmalizaçãü eü Gaertner, genr.O do fale- pür entender êsse cün
�unicip�l. .

.'
.

". '

desrespeitü às leis vüta- respeitü das leis que re- cidü Emili.O Piazera, a tribuinte que hãü deve,

Dás",VACAS dadas, .Os incautüs, tiv.eram que das pela Câmara Muni gem a vida Jara'guaense. quem querem cübrar a diferenças dü Impôstü d'e
pagar' altüs, preçüs, pür vacas em sua quasi 'tüta- cipal, .O que .O sr. Pra- Em .üutras ücasiõe� já taxa de calçamentü, ainda Ind�strias é Profissões,
lidade estéreis; fraCas para .O nüssü clima e doen- feitü teima eO} nãü tümar se qUIz passar pür CIma nãü iniciadü em frente prQv��dü, cümü vai prü,,:tia$'�� Re\ilização .Negativa. conhecimentü. Para sa� da .Ordem cünstituida, à ,sua, prüpriedade. Vai, var pera,nte a Justiça

D�' bôas .estradas, só temüs cünhec'iinentü de tisfazer aü s,eu delir:-ante desrespeitandü a vigên- agüra, ser dis'cut�da a Jaraguaense de que pa ..

f· f deseJ'ü de aumentar a cia da nürmal lea.6ll. A matéria pür' nós reitera- gÜll regularmente .O seu. uma, - que ainda nãü .OI aJl altada, mas pür sua ,,�
-l.

importânc,ia par�" .Os interesses dü Prefeitü não arrecadaçãü, nãü vacila Justi-ça füi chamada e das vezes abürdada, .Ou impôstü Cüw base em

tardará a receber êste melhüramentü _;_ 8 Estrada em dar, .Ordens estapa- cüm ela vültüu a vida à seja, de q-ue .os cüntri- livrüs de', cüntabilidade,
do MacaQuínbo. Ás .Outras estradas, só Deus e _guem

fúrdias aos funciünári.Os, nürmalidade, expündü .Os buintes� face a lei vütada que nada deve, e que, à .

pür elas é ü,bJ:igadü à passar, é que sabem .O seu
ürdenandü arrecadações seus autüres aü risü pela Câmara e sanciüna- despeitü da defesa que,

estado . � � Pürque a"dü Macaquinhü que 'é nü' Mu- inexistentes, abate9dü públicü. da pelü entãü' Prefeitü então,,' apresentüu 'e da,
nicíp�ü de Jüir;tville, está 100% _ Realizaç'ãü jurüs de móras de divi- É chegadü .O mümento Waldemar Grubbs, SÓ ,quarü intransigente Pre
PüsitiV:á .para .O Preleito e para Jüinville e Negativa das vencidas é alterandü da Justiça se manifestar' pagariam .O calçamentü fe�t.O entende não dar '

para .Os 'muníeipes.
.

,

lançamentüs ,c.Om um n.Ovamente. Já nãü se dentrü de trinta dias, d� satisfaQãü, seja, pois, a
.

" ' simpJes passar da bürra- respeitá mais nada nestl.\ data dü iníciü dOr calça- Justiça 'da casa a queNo �elü pela' cüisa . públim:l, �emü8, cünheêi· oha. Ignüram-se solene":" terra. Decide·se cüm o. mentü, em frente a sua vai fazer bater em retimentü 'de muitji "mazela". 'Primeirü' a estranha mente as dispüsições das cüraçãü e nãü cüm a propriedade, e que, a rada .O edil jaraguaense,transação entre a �ümbi. dü Prefeitü recel1l em· leis e pis.Oteiam-se .Os cabeça. A decisãü judi- Prefeitura entende de na sua-teim.Osa idéia depossadö, e, ulqa' Rural Wlllys, que mais tarde foi m,ajs justüs intere,sses citlria marcará .O retürnü cübrar, sem a übservân· juJgar sem as t�buas da"VENDIDA" em'cpncürrência pÚblic,a, IDaS '.o feliz düs/munícipes. Os cün· aos caminhüs nürmais a cia dessa fi,ürma, por is�ü lei na mãü.ganhadür já vinha pásseandü' néla', ha mais de 30 tribuintes'í desesperadüs, yida. ja.raguaense. S.i .Os que .expede n.üj,i�icaçõe.s Outrü's tantü's es'ta-o n-a \dias ANTES de' ser aberta e J'ulgada a cüncürrên- d' t' d t t b""'" d d t d t f I d d 1Ian e e an .O a UOU' .O a mlDlS r�, ür�s !
elmam Bem as ül'�a I a ß egals fila plll'a lazer .Os seuE!cia. A cümpra dei u� Jeep e .Outra Rural nóvinhüs püder já nãü sabem màis e�_

nãü respeitar as de- �
. d� asslI�atura1 para direitüs serem' respeita-

.

em' f.Olha. A' cümpra de um ,TRAT9R, MAZUR, em a quem apelar. , CI.soes de seus cü-mu.ní- eXIgir ,.O prêçü dü calça� dos, através da manI'fe's-nüme de um cülünü, mas quem 'est� pagahdü a E' ,-

é h J t t d d ló f' IS que, emao, c e Clp�S, que. a us Iça, :men .O, es e gü, ,.O e- taçãü da Justiça.máquina é á Prefeiturll. O empregü de, mãü de gado .O mümentü dá. jus- entaü, ens.ne aos des-' 'recendo um descüntü de' '

ób,rar caminhõea é. material ,na cü'nstruçãü 'de, 1!m tiça, intervir para tepõr respeita<torefi1 .O caminhü 10% para .Os que' liqui· �guardemüsi püis, a.

Põstü de Suinücultura, em t�rras dü Prefeito, fóra as coisas nos seus devi- qmfü povü quer que .Os darem o tütal do! la.nça- decisãü judiciária. Ela,'dôs limites dü municípiü.' '.' 4üs lugares. Onde nãü administrador�s sigam.' mentü, ,em flagrante aten. e só ela ensinará aü'
Quanto � permanência dü Prefeit(j) diària�ente existe a .Ordem,! a disci .... ,I De,u entrada na. Justiça tadü à lei. que é de 6%. 'PÜVÜ jaraguaense .O 'ver-

'

na Prefeitura,' püdem . muitü bem, dizer, ,todüs plina e ,.o respeitü aüs lücal açãü de cünsigna- A!pr.Oprledade está situa- d$deirü 'oaminho 'a, se
aqueles que lO,ram 'pagar, \

seus impüstü� nê�te cüstumes cünstituidüs, çãü em pagamentü refe- da à Rua Preso Epitáciü �uir e pür .Onde o's di
princípiü ,de, I anü, e gue' prücuraram .O Prefeltü impera .O caüs, a anar· rente aüs impostüs' e Pessôa, pertü do G_rupü reitüs' de todos estarãü
para as suas justas re,clamações, dizer .Onde �le qUia.' e a desagregaçãü taxas Predial, T!i3rritorial, Esc,ülar Abdün Batista e. resguardadüs, cüntra os
se encünt'rflva\ .. éscendidü. nü seu engenhü .Ou dá süciedade. Pür issü; Iluminaçãü 'Búblicá, 'e .O patrünü da causa é .O prepotentes...
na Granja 4.0 Macaquinhü" Mais; de 20' dias passou para salvar o pOUCQ que Limpes&, em virtude' dos seu cunfiadü, Dr. Murillü
fóra dü Municjpio, ew viagem aü Riü d,e Janeirü" resta ·da decência admi, funci.Onários da PrefeitU:� Barretü, de Azevedü. ,

tr.atandü de· seus interesee's particulares e dü nistrativa füi chamad� a, J,'a t.erem-s� recusadü de. Au que cünsta,,, o Dr.
inventáriü de',um seu'sóçio fal�'Cidü·'tràgiéamente ,Justiça para ,decidir. receber êsses impüstüs Murillü Barretü' de Aze
num desastre, de aviaç�:o. i Pür semana o Prefeito Para a tranquilidade düs e taxas, alegando débitü 'vedü, tambem teria en
não complet� '8, hüras de es.tf1da na Prefeitura. cü!ltri�uintes:. Para de- de calçamento. A· açãü �rado com .Outra ação,

" '

,:1:1 '0 'I- I' I'!J r s 'a!
II

r' \"1- o Reílexos do
·

abastecimento

ri' iii �'
'

-, ,

de arroz gaucho para
.

São Paulo e Rio

A :Justiça Decidirá

"Correio do Povo"
um jornal a

.

,
'

serviço do povo

,

,
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,

, ',- � �9visa a sua distinta élienteJ� que estará �,
.; Frutiler�s, e Orna,ment"is '

'�' ;)fj IJSENTE até o .àia 11 /2 /62. �
Lar:�nj�ir.'a8� Pe?e�ueir08" --�,._....,,-------.--.........-- .••/J
Kakiaefros.r'Maeieir-asv.la- 'A h

A

boticabeiras, etc. Roseiras me,aça mare ar sobre Bra-
, o sr. Prencíecn.Meter ; Dahlias, Oafi.léli�s, Ooni- sitia com' 30 mil camponeses- o sr. Emilio Behlíng ; fer�, Palmeiras, ete., etc. - -. 'T

- o sr, Oscar Gnelpél, PEÇAM OATALOG'O " RIQ, "(Transpy:'_ O de- dísse '-- é também por"Dia 6: 'em Estreda Schroeder II·, ILUSTRADO t d F
'

J 1'- tê ti", pu a o ranctsoo u iao ermo ao a ua regime .

A' sra. Gertrudes 'BruT,c'- - a menina Lori Lawine d I 'UNE que im Ia tdi'.. 11 filha do sr. Walter Lawin, Leopoldo SeidI' el
ec arou, na .

.
p n a o no nosso pa s,

Trepp, esposa do sr. Fré-
em Nereu Ramos; _ 06RUPA' _' 'chefiará 'em julho vín- com o socialismo radíeal. I

derico Trapp, nesta cidade; _ a sra. Renata WUrl-
,,' douro a marcha de 30 F a r t a distribuição de c . I

- o jovem Edgar, filho d I h F h C::::::=II=:::::="��C::::::::=C::::::::=o:::::;::::. mil camponeses s ô b r e panfletos e outros mate-
A sra. Lidia, esposa do do sr. J:rwino Grankow,

er ic tsc er, esposa .do _ Brastââ, para impor' ao riais de propaganda ou-
sr. Jorge Ers'ching,' nesta nesta cidade.

sr. Dr. \ Guidó F. Fischer, berro T1i1 ; de MaII'a NI'" Oongresso a r e f o rm a bana precedeu a conte-
'cidade', nesta ctdade, "

"
...

A

s ) colini Tait.
1

agr�ria. Sua intenção - rencia do lider camponês.
, '-: a srta., Otrud, filha Dia 7 =

'

"

Elá, 'brasileira,' �ofteita.do sr. Pastor Waidner, .
Dia 9:

residente na Alemanha; � sre. Claudet� .Stl-!!�er, " 'doméstica, domíötlíede e'

_ 6 sr, LuizG. Stinahén.' residente em Curinbe ;
,

A sra. Otilia Mo.s�r, residente In esr e distrito,
,\ >' , l,

':? .
- a sra. Selly, 'esposa esp�sa do sr. Hermlnío em, Irapócuztnho, filha' de

Dia' 5,: '

' do sr. Ervlno Lemke. em.·Moser,em União da Vitória; Pedro PalJlO Bertolí e de
,
Rio da: L,uz Vitória,

' .

- o. sr. Eugenio Pradi, Ada ßerrolí.
A srta. Terezinha, filha' - a sra, Angelina Müller residente em Irapocuztnho: Edital n.: 5,199, de 29.1 62do sr. Altouzo Nicoluzzi, Petry, esposa do er. La- - o sr, Walter Karsten;

.neste cidade; . .. dísleu Perry, residente em
- éI ,sra. Serafine Pradi Orlando 'Nezarío e

:.
- o srA;ugenio Strebe, Ilha da Figueira. Vieira, esposa do sr. Ge- , Matilde Ana da Cost�

em Barral do Rio Cerro ; ,

- .os lovens ,Reiner e reldo Vieira, residente em Ele, brasileiro, solteiro;
I. - a garotinha Iracema, Reinilda, filhos do sr: Barra do Rio Cerro.' operário" domiciliado e

,

filha do sr. AlwtnoLemke, Alvino Modro, residente residente nesta c i d a d e,
·

em Rio da Lpz Vitória; em Francisco de Paula.· filho de Gustavo Carlos
Registro' Civil Nazario e de Valentina da

J Silva Nazarto.
Aurea Müller Grubba, Oticial ,Ela, brestleira, solteira,
Ja R e ti ist r o Civil do doméstica domiciliada e
r(l. Distrito da Comarca J a- residente neste distrito, à

'(aguá do Sul, Estado de Estrada Vila Nova, filha
Santa Catarina, Brasil. de José Lucio de Borba e
Faz saber que comparece- de Ana Josefa da Costa.

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
lfim' de se habilitarem par. Fino Roweder e

casar-se: Ladi Homburg
Edital n. 5197, de 29-1-62 Ele, brasileiro, solteiro,
Selvino Grützmacher e lavrador, domiciliado e

liga Steinert I residen'e neste distrito, em
, . . Rio da Luz, filho de Ar-

Ele, braSIleIro
... �olteJro, tur Roweder e de Hedwiglav�ador" doml�IIt��o e Kalh Roweder.

re.sldente ne�te dlstrllo, em Ela, brasileira, solteira,RI<? Cerro, fIlho de Walte� doméstica, dorr.iciliada e Proibo terminantemente a

GGr�tzmachher e de Jen I resiaente nesle di�triro. em VENDE-SE entrada de pessoal'! em meu
rutzmac e�. . . Rio da Luz, filha de AI- terreno, situado em Pedra

EI�, . brasllelr�, ,s.oltelra, fredo Alberto Homburg' e Um Terreno com á r e ii �::n�:� ::n�:�ca�: c��do�estlca, domJ.cllt.ada e de Ana Wild Homburg. de 5.800 mts.2. Tratar em responsabilizando pelo quereSIdente neste dlslrlto, em . JOINVILLE. À Rua 15 de possa ocorrer.
,

r-:::::::::::::::::::::::::..:::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::;:::� Rio Cerro, filha de Osval- E ?ara que Lncgue ao co· Novembro, 367 - Fundos. (ass.) RUDO�O-ZIMERMANN..ri
O G' n

'

r n' F � ii do S,"ioerl e de Cecilia ab,dm'nto d, 'odo',mandei

I�---� !i !i.lil _. r,' UI c�u rgi�I �!�nti�to ..

I S c e r !.:I:. ::ii:;rl�. (5198, de 29-1-62 !:;r��I:!�:r:l::1:p::;; l
' VENDE - SE

.1Lauro Ta iI e aiixado dUlantt:: I) dias. Si � ou A.LUGA-SE uma resipência [) minutos �_H Oomunica a, seus clientes que se acha !l Elvira Bertoli alguem souber de algum Im'·

I distimte do c e n t r o desta cid--ade, recem·
!

�II :j EI b '1' 'I' peàimento acuse-o para o�·

ii estabelecido em suas novas inst,alações ii e, rasl elro, so telro, t id b f tá I,. I!
.. .

d
.

'1' d lin's legai5. "
,
cons rU a, em-,.con or ve. J

:! à' Av: Getúlio Vargas, 170 - .. operarIO, omlcl Ia o e

�
:1 lI'd d

.. Informações: R�a Rio Brancö, -
90 ou Ii II ao lado da Sapataria Freiberger li resl ente neste istrito, em AUREA MULLER GRUBBA. d

-

It .', .

_

- !! Itapocuzinho, filho de AI- Olicial nesta re �çao.

>�:::=::;:::=:::7:::=:::::::-':::::::;:;:::::::::=:::::::::::=':::=_':'��:::::;:::=::::::::::::::�:, I (A casa' fica �ul:u:e��:�ni:o�::�scom- �� N O I V A D O s=8, l� :�����_·�:_:·::������:�uuu __u�uulValva Maria Tereza � � -�_�_� .. �_J
e João Tomaz /' ,"f"=======================7,

, /f::;:;::::::::;:'::::::::�:::::::::�:::::::=:::-=:";:::::;=:::::::::::-.::::;;::"_,:::::::::::::::=,
·11 .a ••• e I • ees e _ 8 •••• II

!Yn·· I

!! .

Á
i

ii ',- JARAGU DO SUL --

ii jI'

II Medicamentos f e Perfumaria�
.

· W Simbolo .de Honestidade
II OonfiaQça :_

.

e Presteza

II,
,;/

A., qu'e m'elhor lhe atende
=.!..1 I 'o

y
,

!! ' e pe os. menores, preç s , ii Em \data de hoje, realiza-se o enlace matri,mo
'

�:::::::::=::::::=::::::==:::::::::d::::::::::::�::::::;�::::::==::.=::::::::::::df nidl da :Sr.ta. Eäir, filha do 'sr Manoel, D. Mal'aquias ======================='
,

"

,

__

'

_

e Sra., da sociedade Joirivillense e do jovem >conla·
"

.

.

.

'" i'" II dqr Arminio Marquardt,_filho do c��al Affo'ns� t:'1'a?-Apothek,e. !!;iCbuI Z . quardr e Sra" de Jaragua do Sul, atualmepte, res:dlOdo.
. .

na. cidade dos' Principes. A ceremQnia 'religiosa dar·
JARA,GUA .

DO §U�j se-á na Igreja Evangélica LUIO'eranal - á Rua Anita
\ Garibaldi, pelas 16,30 horas e os conVidados serão
MEDikAMENTE UND PARFÜMERIEN '., recepcionadóst, após o áto religioso. na re�idêpcià

,

j j dos pais da noiva. },
.

•

[}as Symbol der RéchJschaffenheit,t d'es .' I «Corr�io do Povo», a,presenta aos dis fi n tos,
Nertrau�ns und der Dienstbarkei't, die Sie ,nubentes e aos 'respectivos pais, os' seus'màis efusi-

aIn bFsten zu den geringstl:m r-:reisen bedi/ent vos cumprimentos, acompanhados dos vo los ,d'ê
perenes felicidades. \ (

\
( ,

11===========
'I Anive'rs'ários
-�,

, \I,

- o 'jovem Edelrner,
, filtre do sr, Bertholdo
Dörlng, comerciante, em

Estrada üepocü,
I

, !

Dia 8:

,

'�
,

Fazem anos hoje:
O sr.' Benne. Leopoldo

Fiedler.
, \

,

Fazem arios .amanhã:

Ed'ital n. 5200, de 30 1-62

, BANCO
.

INDÚSTRIA E . COMÉRCIO ,DE
._ SANTA CATARINA SIA. ONCO)

,

f)/V/DENDO N.51
Oonvidamos os senhores acionistas a virem

receber, a' partir do dia 9 de fevereiro de 1962,
na MatrIz ou em qualquer das Agências dó Banco,
o, dividendo n.ßlo. corresp<?ndente ao 2°. semestre
de 1961, à raza_o de Cr$ 60,00 por ação integrali.
zada, e juros à' taxa de Q% a. a. "pro rata tem-

e poris" sôbre as ações subscritas no último aumen·
· to de� capital cotJ;l 50% integralizado.

'

, ITAJAí, 4 de janeiro de -1962.
(

,Genésio Miranda Lins - Diretor - Superintendente
Rodolfo Renaux Bauer - Diretor. Gerent�
,Mário Miranda Lins - Diretor - AdjUl�to
Hercilió Deeke - Diretor - Adjunto

· Irineu Bo'rnhausen - Diretor
Antonio Ramos - Diretor
Otto Renaux - Diretor

.,./

'\
.

Dr'l f8rnan�O H. �pringmann
l

'

,

'

, 'OIRURGIA DO ESTÖMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.

,

i

CIRURGIA DE SENHORAS.

Diag�ostiéo - Precoce �o Cancer nas senhoras,
.

1 )
Oonsult6rió -:- Rua Preso Epitácio Pessoa
Das 9-12 e das 15-18 horas. � Fone,\384.
(

"

�
---_

Ela a encantadora filha do casal Geza Rodolfo
Fischer, securitário e Olga Mey Fischer e ele filho
de Tomaz Rodolfo Martins e Fermina de Sá Martins,
da sociedade Rionegrense. .'

(Reproduzido !)or ler saído com incorreções)
. ����:::CCCo::::::::::c � =�

ÉN'LAC'ES
.

,
.

ALCÉA e CLODOMIR'
Em data de 20 qe janeiro de 1962, em Curitiba;

Estado do Paraná, realizou-se' o enlace mdtri.monial '

dos jovens Alcéa, fillia diléla do casal Argetina C.
Sanches Bueno e Luiz Sanch�s Bueno e, Clodomir,
filho, do

.

casal Fran.::isca· Buc� Oswaldo Buch, resi-'
dentes ,na cidade sarriso. Clodomir é filho d� tradi
cional familia que durante longo temp,o residiu ,em
Jal'agu� do Sul.

,�

EDIR e ARMINIO

" J

/

J, ' •

GQIANIA (Transp) - Ter
minou desentendímentos
e pancadaria o' comício
realizado aquí- pelo, de
putado Francísco Julíão
Iuudador das Ligas Cam
ponesas. Tudo teve inicio
quando os da esquerda
de Goiás tentaram reu
nir em praça pública
elementos de correntes
antagônicas, numa tenta
tiva vã de fazer .uma reu
nião em tôrno de alguma
coisa para melhorar a� ,

condições de luta . nos
'

campos que se.degladía
vamo Com a briga e a

confusão generalísada
Francisco Julião f�giu.
��
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FÄRMAGIA
'

NOVA
.8 ROBERTO M. BORST

a que dispõe de maipr sortimen
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 - Jaraguá
--.(!���

Proibiçã'o

I'

CnHRflO ,00 POUO ','
(fUndoç1O-:. firt':..mülle� - 1919)

r

Emprêsa Jornalística .

"Correio do Povo" Ltda.
• 1961- •• '

Diretor:
, Eug_ê(1/o Vito!, Schmöcké/

A,SSINAl'URA:
flnual • • .'. €r$ 350,00
Semestral; • • Cr$ 180,00
Avulso. . . . Cr$ 10,00

BNDBRBÇO:

ICaixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S" Catarina
-

,Vende-se
Uma propriedade com

20 ms, de frente e 80 de
fundo, havend,o casa e

rançhos de miuleira, tudo
em perfeito estado de
conservação, a casa tem
o tamanho 9 x 8, situado
em ,ESTRADA NOVA.
D,émais' informaç§es cl

o sr� OARL H. F. JUTTE,
ou nesta redação.

, -.:,

',VENDE�SE
UMA PROPRIEDADE OOM 1.200 MORGOS
OONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

1 bananál com 10.000 pés produziveis;
25 morgos de arrozeira plantada;-
36 mil metros de valas para arrozeira;
1 estrada no terreno' com 2500 metros;

250 pés de árvores frutiferas enxertadas;
"
3 cas,as, de moradia;
1 pasta todo cercado (inclusive animais);

12 mil pé� de aipim; , ,

1 batedeira nO. 3 - com ,motor;
2 carroças.

Ferramentas, ranchos, muita mata virgem
etc., IpcaHzada _em est�ada federal - melhores
informaçõ�s nas Lojas DOU4T 1

com Vit'or Zimermann' - JARAGUÁ DO SUL

,

V6NDE-5E
Doii t�atores,' sendo 1 de esteira, com

7,5,00, kilos marca' Hanamarck, em perfeito,'
estapo, e outro marca, Fordson - Major de
pneus\ com máquina retificada, tudo em bom·
estado �e, c.oDservaçãQ,{ por preço de ocasião.

Demais· informaçõe's' com ti sr. Waldo Krutzsch,
Três, 'RiQS do Norte - ��r'8guá do Sul' _:_ S C.

� I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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/

Editál de Citação ASSOCIAÇÃO RURAL de Jaraguá do Sul Edital de Praça
,

I
I CONVOCA4ÇA.o O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz.0 .

DOUl�r Ayres Gama Ferrei!a de Mello, Juiz
� De acôrdo com, o d l s P o SIO, no 'Art. 30, dos de Direi to da Comarca de Jaraguá' do Sul, Estado

)
, ,de plreJlo da �omarca .de Jaragua do S�I, Esrado Estatutos da Aseocteção Rural' de jaraguá do Sul, de Santa Catarina, na forma da lel, etc. '

de Santa Cararine, Brasil, na forma da lei,' 'etc ...
,
ficam convidados os senhores asàoctados parai a (FAZ SABBR a ,todos oe que o presente edital,

'

FAZ ,SABER \
aos que o 'presente edital de cl- Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 com o prazo de 20 dies, virem ou dêle conhecimento

ração, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dêle de Fevereiro vindouro, às 9 horas, no edifício da tiverem e interess�� possa que, findo o mencionado
conhecimento tiverem, que por parte de ALFRBDO sede social, obedecendo a seguinte

.

prazo, há de ser arrematado. por quem mals der .e
KOHLS, por lntermédio de seu bastante procurador, ORDBM DO DIA:

' maior lance oferecer, acima do preço da avaliação, '

advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a em frente às portas do ed"fcio do Forum, no dia 15/
,pelição inicial do reör seguinte: PETiÇÃO INICIAL: a) exame do relatório da, diretoria relativo ao de fevereiro vindouro, às 10, horas, o imóvel perren-
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de lere- ano de 1961;

"

cerne ao executado ROBBRrO LARSBN, e que, foi
guá do Sul. ALFREDO KOHLS, brasileiro, casado, b) discussão e votação do parecer do Conselho penhorado nos .autos (ra, Ação Execunva que" lhe
lavrador, residente e domiciliado à Estrada Itapocú- Fiscal, pertinente ao Balanço Geral, bem como étos

move, nêsre juízo, o sr..WILLY JACOB, imóvel êsse
Hansa, dêste Município e Comarca, por seu advogado praticados pela diretoria no exercício findo; abaixo descriminado:

c) assuntos de interêsse social.' •

abaíxo firmado, conforme procuração junta, inscrito 1) ;_ UM TeRRBNO, situado à Estrada Caml-
na O.A.B. secão do Estado de Santa Catarlna, sob NOTA: Não havendo 'número 'Iegal .de associa- nho do Morro, no Município de Corupá, desta Co- /,
n. 916, com escritório à Av. Mal. Deodoro 216, nesta dos na hora, esrebelectda, d Assembleia Geral Ordl- marce, fazendo frente com o Caminho do Morro, com
cidade, vem perante V. Exa. promover a presente nária fica automàticamente convocada para o dta 11 100 mts.; fundös com terras do outorgado comprador,
AÇAO DE USUCAPIÃO� passando a expôr o se, de Março de 1962, às 9,30 horas, em segunda con- com 200 rnts.; de um lado, com terras deOrro Zellmer,
gutnte : - Que o suplícente, possue a mats de vinte voceção, funcionando na oportunidade com qualquer com 660 mrs, e de otYtro lado com ferras de José Link
anos, por ocupação, um terreno situado à Estrada número de sócios. e Caminho do Morro, digo, com um caminho parti-

'

ltapoeú-Hansa, 1°. Distrito dêste Município e Comarca, jaraguá do Sul, 25 de janeiro de 1962. cular, com a área de 60.020,00 ms2, conforme escrl-
fendo 125 melros de lrente, que faz com ai estrede JOÃO LÚCIO DA COSTA, 'Presidente I rura lavrada no Cartório (je Corupä, em 18 de janeiro
do mesmo nome, fundos com igual metragem com ======== de 1962, no livro n. 43, às fls. 126/126 v., avaliado
terras de Germano Engelmann, extremando de um BOTAFOGO F C em Cr$ 100000,00 (cem mil cruzelros), '

lado com terras de Hubert Engelmann e outro .lado • • Assim, será o referido imóvel arrematado por
com terras de "Helrnuth Wielhöft, medindo ambas

A blé G 1 O di á
• quem mais ;der e maior lance oferecer, além do valor

laterais 626 merros, fendo uma área de 78.125 (se- saem ia era r, n ria
/
lotai da av,aliação. O referido Imóvel penhora poderá

tenta e oito mil, cenro e vinte e cinco) metros qua- BDITAL OB CONVOCAÇÃO ser examinado, por quem Imerêsse tiver, no localI

drados, conforme croquís anexo, Que a posse do Pelo presente ficam convidados os srs, sócios onde se acha situado, no Município de Corupé. B,
referido terreno, vem sendo exercida mansa e paciíl- para a Assembléia Geral Ordinária a realizar-se dia para que chegue ao conhecimento de todos, foi pas
camente, sern interrupção, contestação ou oposição 4 de fevereiro, às 9 horas, na sua séde social elruada sedo o presente edital, que será afixado no local de
de quem quer que seja, e com a intenção de dono, em Barra do Rio Cerro, para deliberarem sôbre a costume, às porras do Forum e publicado pelo jornal

) ("animus domini", que se manifesfa, por atos cons- seguinte OR D B M DO O I A: local "Correio do Povo". Dado e passado Desta cidade
tentes de exploração agrícola, tais como pequenas '1) Prestação de Contas; de Jaraguá do Sul, aos quinze dias do mês de janeiro
culturas de màndioca, cana, inclusive casa de rnora- 2) _ Eleição da nova Dlrerorla; do ano de mil novecenros e sessenta e dois. Eu,
dia. Que assim sendo, se acha perfeitamente confi- .3) _ Assuntos Diversos. Amadeu' Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres
gurado, com lodos OSI requisitos legais, a seu favor Gama Ferreira de Mello, Juiz de Direito. "A presente
o USUCAPIÃO ExntAoRDINÁRIO, definido no NOT A: Não havendo número legal de sócios na cópia confere com o orlgtnal.vdo que dou fé".
Art, 560 do Código Civil. Que para legitimar sua primeira convocação, lar-se-é a mesma meia hora

jaraguá do Sul, 16 de janeiro de 1962.
,situação de fato.. na forma dos Arts. 464 e seguintes, após com qualquer número de �óci05,
do .Códi�o de ::>�ocesso Civil, réquer a V. Bxa. a Ass. _ Vergilio P. Rubi[}i, Presidente.

Ö Escrivão, AMADEU MAHFUD

deslgnaçao de dia e hord para que, com as teste Alvaro S. Piazera Secretário.

Imunhas aba'ixo arroladäs, se proceda a juslificação .• • • ...... ,_.._..,............._....,' ,....,...;-..,.....,...,..........,.__.. Dr. Francisco Antonl',o' Pl·cei'on'edo alegado, após a qual deverão ser pessoahhente �,,,,,:,,,,�,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,;,,,,,,,,,,,,,,,,,,�,,,,,,,,,;,,,,,,,,,, ?1 :lt.ll(:lED:';C co'
&

citados os atuais cOl)frontantes e interessados certos, : V·t'· L·:e b�m s�as mulhe�es _

se casa.d,?s, f.orem,;' �omo do � I O'rIO azzariS 11
Cirurgia Geral' de adultos e crianças - Cli-

mesmo modo, o orgao do MIOIsteno Publico, para : : nica Geral - Partos -'Operações -

requerer o que for de Direito, no interêsse da Fa- � l Moléstias de Senhoras e Homens.

zend� Estadual.e Federa!, e ainda com o praz� de

fl V END E D I V E R SOS L O T ES, 13 Especialisaa em doenças de crianças I

! 30 dias, por edl1al, os IDtereseados desconheCIdos, : �l Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOSI para dentro do prazo legal, contesfarem a presente � .N ESTA C I D A D E, E M A I R �laeão, querendo sob pena de reveli'a. Que não sendo 8 : (Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPI1:'AL

'I.'
\

'contestada a ação, deve ser. desde logo reconheeido á 1 Casa de Madeira e 1 terreno c/1.250 ms2; i JESÚS DE NAZARÉ das ),6 as 18 hs.
e declarado por sentença, <? domínio do autor sôbre : 1 Propriedade na cidade com 2 casas e l:l co R. ITPA - SAN�A CA�AH.INA
o terreno acima descrito, expedindo-se o competente morgo de �arra; B .

r:;:nt::g�ei:e d,!ra�s�����a. dgro�:;:�:�� ;�r ����tr� � 1 Casa de Material com 1 morgo de terra; } ir:::�:::�-::::::-lE-� 1T�I8I:::-'-;-::Í\lU�-;=A ;W=}),
�:�:��ld:eP��:!S c��te�;:�t� ��'rã":,�ti�::ie':�����,e��� �,1 �::: g���:!���al com 1/2 morgo ponto ��!! �l1\\o wb

ll\\1l\U ID\.ßl
'

Jr!Vll�l�l� II
ríeias, vistorias, Dá se à presente, para efeitos fiscais, : 292 morgos de terra próprio para banana, :� fi M.8!IDICO CIBURGI.sO fi
o valor de Cr$ 3.000,UO. Nestes Termos P. Déferi· . 4 kl. distante da cidade, sendo mais R, ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
mento. (sôbre estampilhas estaduais no valor de da metade mata \""irgem; �J ii sidadés de Colônia (Alemanha) e POrto Alegre li

'r- Cr$ 4,00, devidamente inutilizadas, o seguinte): Ja-
• 1 Gasa de Madeira, estabelecida, à Rua :, i! iI

. / raguá, do Sul, 23' de sefembro de 1961. pp. (a) Rl'i· � Nova, em Guaramirim; :� h CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS' - CRIANÇAS B Ü
l noldo Murara, - TeSTEMUNHAS: as quais com I: 1 Casa de Material, em ótimo estado de :J ii CLINICA OERAL ii
1 parecerão independenlemente de citação. 1.0 - Walter

f: conservação, estabelecida à Rua Emilio :J!! !i
j Ziemann, brasileiro, casado, industrial, residente e: Stein, nesta cidade; :l ii Longa práUea em Hospitais EnrOp1!DS II

� domiciliado à Estrada Itapocú-Hans�. neste Município. i 1 Casa de Material com 3 �orgos de terra, i li Consultório e residência: ii2.0 - Artur Henschel, brasileiro, casado, comerciante, 1: .' . d:! li
-

residente e domiCiliado à Bstrada ltapocú.Hansa neste g
estabeleCIda à.Rua .Rudolfo Hu�enuessler, B 11

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II
município. 3.0 ., Alfonso Nass, br�sileirot casado,

f:
1 Casa de �aterlal co� 2 morgos de terra,

:} H CONSULTAS: . II

operáriO, resid,ente e domiciliado à Bstrada Irapecú.: estabeleCida à·Rua RIO Branco. : 11 fi
H

. , .

" <ö:.BNTENÇA V' t' t
• • :: Pela manhã: das 8 1/2 ás-li horas ..

ansa, nesle mUnJClplO . u : IS os e c e,. �,. �� �� ����: �� ii ii
Julgo, por sent�!lç�,.a justificaç�? de .fls. e n.s., para ��

,

.. !I Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ,n
que surla seys Jundlcos e "�gals efeitos. Cttem·se, r;;:; � ,I Atende chamados tambem à Noile I!
por 'mandado, os confrontanfes do terreno, e, com o

DR· ld M !L,' ii
prazo de Irinta (30) dias, os interessados incertos, P. elDO O

.

upara \6:::=:::::::===�:::=:::=:::===::::::====:9
por edilal, 'a ser afixado no local de costume e pu· � II

7'

II' { !!l=Il-li==i!!!!!!!lõE!l; -f--i:-.;;;::;;;;;;i!!ii!iiiI!!!

e��::�:jo�n(�? ����e�� ���g�v�� l�u;�:�aC�5�:sasp!�2 ) ADVOGADO' , II DR. J O R N SO E LT E R IIRequerente. P. R. I. Jaraguá do Sul, 2/ janeiro /1962. t Escritório ão lado da 'Prefeitura ,)' Ir'!'I' I CIRURGIAo DENTIST/i I
(a) Ayres Gama Ferreira de Mello - juiz d� Direito. 4 ) m

Em virtude da que cita e (cham�, a todos quanlosL JARAGUÁ DO SUL � !ii ,Mod,erníssimo "A/ROTOR"
• I iii

in, r.eressar po&sa� ti direito lenham sôbre ,o' imóvel
"

. �I .

m!lld I I d
.

(30) d' ��� -- Reduz o tempo de
....

trabalho

���;:��;' oa q��e�ig��e�ra:ob'é,�g�e :e��n�,�teress�:s� tf:::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::::;::::-':-:"::::::::� I e �umenfa o conforto do CLIENTE.

�����o�. I}��g��� ai��u�n�:��râ��ia�o����:e���e:i� I!::!:; JD) ro ' Gr llIlll � �
.

G (dl § c nn·� iii!! I CLtNI04, - CIRURGIA - PRÓTESE 1_11-o pre�ente edital, que será afixado no local de cos-
III •

. RAIOS X '
.

turne, às portas do Forum, publicado pela imprensa::. I: o.. J -
,

local e no Diário da justiça do 'El)tado. Dado e H Cirurgião-Dentista I� I Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos lJ�ve!I CLíNICA _ PRÓTESE _', CIRURGIA 'I bl (A D" dA' J

li!
dias. d'o mês de janeiro do dno de um mil novecentosii, 'h III

"

nexo ao eposllo a ntarclJGa
_ 'I

e sessenta e dois. Eu, Amadeu Mahfud; ;'Bscrivão, l� .

v
, li 1(ii!=I;-"_.�l-!l�iIIEE· 'l!!!Eill-;l::::;_ll!II!IIIl!llil!ll!I._

o 'subscreví. -(a) Ayres Gama Ferreira de Mello - ii Av., Maréc)hal Deojioro, 587 - JARAGUÁ. DO SUL, II tl..,';..'::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'-:::::::;::::::::�•••Juiz de Direito. �A presente' cópia" confere com 6 ori- ii ' Defrontá a Igreja Matriz li II
-

"

II
ginal; dou fé; Jaraguá Cio Sul; 9 de janeiro de 1962. �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�:",:::::::::::::.. :..'::::::::::::::::::::::::::::.=-.::::::::::::::::::ti ii 'li

O Escrivao, AMADEU MAHFUD ,-. , r, (liMAX VITORIA I!
.

Dr. Walde,ml-r'Q I.Mazure·ch'en 1'11 ��2� 'iii.ril88!Sl8(J888��Ii!II!!I@II!l!(j�., "II!!fiIi!ll!!l&!lll€l8(i) I / ...::>.::::
::

, FOT'O ',PIAZERA I'
I ·CASA DE SAUDÉ li 9,5 pés·policoh.rido-1960 ii

Rua Presidente Epitácio Pessôa Nil. 70( li IIDBPRONTB Á PRBFBITURA - JARAGlJÁ Du SUL

(antiga. residência de Emanuel Ehlers) ii
lOT H A R SO N N E N H O H L

ii!....
- •• A•. M.",hal O.odoro da Fons.,a, 84 18 •

fotografias em Geral - fotocopias de DocumenttJs -

Clínica geral'médico :. cirurgia de ad.ultos e crianças' II. IAlA&UA Da SUL En. d. SI•• (ot.rl.. !lfilmes e Material· foto � Aparelhos e Acessórios, "I
_ Partol' ,Diathermia Ondas curtas e Ultra-cu.rtas !I I!

A pedido. atende a domicilio -18" tambem , ., Indutotermia � Bisturi-elétrico - F\ectro-cauteri�ação
\

ii ..,
\. li

em lOl;alidades viziDhas'
_ Ráios lnira.vermelhos e alUls.,II _ ii

i)1IiII!ilI(J881ll11����1SI6t!I88888(J8(j .. • 1 ... �:::::::::::::::;;;:::::::::::::;::::::::::::::::::::::::===:::=:::::::::::::::::::::=:::::::::::::::.:1J
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Lauro Carneiro' de
'

Leyela
o Deputado F e d e r a 1 A visita 'do' ilustre ho-

Lauro Carneiro de Loyola, mein público teve ampla
aprovettando o recesso da recéptívídede eryre os.que
Cêmara dos Deputados, militam DOS diversos par
egt Brasllle,' teve oportu- tidos políticos, notadernen
nidade p a r a r e a 1 i z a r re os da"Uóião Demcera

rica Nacional � o p o.v o
.l o c a I, ocasião em que

(

teve oportunidade de ou.

,
vir palavras de agradeci- "

ménto pela meneíra eflcí
ente com que vem- traba-)
lhando pela zona por onde I

'for elei to. resolvendo sa

tiSCatoriamente os pröble
más da região.

.

Vários populares que
foram apresentar ao' Ilus
tre deputado federal 'os
seus cumprimentos, por
DO c � s i ã o da mencionada
visita, externaram o seu
desejo, no- sentido de que,
volte a concorrer a reelei
ção .ao cargo de deputado,
rJQ próxi.�o plei�o, ,Ipois
que, assim, estereo asse

gurados os legitimos in
reresses da zona.

.\;.

ANO XLIII
�

JARAOUl DO SUL: (S��TA CATARINA)

Comunícaçãó
, COLONO, Garibaldi Senhor Redator: Não '

i" ,ê ,'prec�so ir] muito longe para mostrar como as A Firma "jOÃO WIEST & CIA. LTDA",
nossas estradas são ruíns. Vez por outra o gabinete têm a lsatisfação de comunicar, à Indústria e

da Prefeitura expede noticia aos seus [ornaliatas Oomércio e à todos os seus amigos' e élientss
para esdre�erem que si as estradas são' ruins'é tiestay cidade que, em data de 7 de dezembro
I?orgué, o tempo: não ajuda. Si não é o tsmpo, põe próximo' passado, fot 'regíatrada na MM, Junta '

ii culpa na falta "de mäquinas. Si não são -as má- Comercial do Estado de Santa Catarina, a spaq�lÍ'nas, é a falta de operários, mesmo sabendd-se Escritura Pública de transíormação legal pua
que' os

.

oçlonôs 'es.t�o louoos para ajudar com alguns Sociedade Anônima, sob nO. 26.056, .livro 13 B.
dias de trabalho para poderem sair de: suas casas. Com a aludida transformaçãoz- a Firma
Tudo isso me passou, pela .eabeça, quando �oube passou 'a denominar-se :', _

pol' um conhecido 'meu de l'6assarandàba.' de q,ue MI'
·

J
-

W· t S Aum tràtor: da Prefeitura de Jaraguá do Sul tinha eta urglca, oao
.

'les • • demorada visita aos rnu-
ido tralialhar naquele município. Não Iíea bem em>

.

àssumindo rFODO ativo e passivo de sua ante- nlclplos do .nordeste cata-
Mas�ar��'&l:>a., fi�a e� �uiz AI�es, de 'onde um eessora, e esperandc continuar' merecer" a con- [rlnense, que contou, lnclu-
morador veio ate aqui para cavar com, o nosse fiança que sempre desfrutou nesta cídade, de' sive, uma visita à Jaraguá
Prefeito 1 'trator' para f�zer uma estrada que desvia - todos os Bancos, Indústria e Comércio em geral. do Sul,

.

onde possui um
uma ponte calda. Disse o meu 'conhecido que o - - "

,., acrescido n.úm e r o de
trator foi lá fàz�r 'o ser�iço. "Ag.ora eu pergunto: Jaragúä do Sul, 23 dê' 'janeiro' de 1962. edmlredores,

-

Os tratores do' nosso munícípíó podem sair assim JOÃO'WJEST JR•.
'

à, vontads? Isso é uma pouca vergonha, com tanto Diretor Presidente da

s_ei'�iço'no nosso município para fazer, com estradas ·MetQlúrgica João Wiest S.A.
íntransitäveis e os tratores andam passeando em Rua Exp. Antônio C. Ferreira, 103
-outros municípios ;,fazendo trabalhinhos de- pré-] Caixa Postal, 55

,

eleição. Acredito que é por' isso que o Prefeito JARAGUÁ DO SUL (SC)
"carcou" tãó altos tmpostos ,em nossas terras, 'que _

nem sabemos como pa�ar. o-i}-ue deve-se fazer _---------------------_
,

para acabar' êsse abuso. O que acha o Senhor de
tudo isso? I.'I,

'

. RESPOS'l'A: Nestes tempos em que os avan-

ços são encarados com naturalidade e, em que se Jaraguá do Sul
tJ constróem "maoaquínhos" em outros municípios

com a facilidade. de quem constrõí em sua pröpria
casa, tudo pode acontecer. E o remédio é aguentar
firme .para não caír em outra ratoeira. Avisos não A direção do Ginásio São Luís, desta cidade.
faltaram. Caíram os que quizeram. Por isso não avisa aos senhores pais de alunos que as datas
nos resta outra coisa, senão lamentar .mais êsse para matrícula e exames de 2a. época no suprq- Recebemos á circular do seguinte teôr:
atentaddàcoisa.pública. E ... ,quem sabe,lembrar- citado estabelecimento de ensino, serão as Senhor Diretor:

,se-á o amigo nas pr6ximas eleições, daquilo que' seguintes: Cumpre-nos o dever de levar ao conhecimento
já pr�gamos. na passada. MATRfcULA para EXTERNATO: de V. Sa., que na sessã� plenária realiz�da no diaCONTRIBUINTE, Nesta _ Escre�o-lhe esta Curso Ginasial: 6 a 13 de fevereiro 28 do mês de dezembro do ano próximo passado,
para um desabafo. Não. ê possivel tanto cinismo a Curso Primário: 6 a 13 de fevereiro foi eleita a Diretoria que administrará iste Conselho
um tempo s6. Imagine o �r. que fui notificado para EXAMES de 2a. ÉPOCA: Region'al de ContabiIida_de, no corrente exercício,

'.

� pagar as tais diferenças imaginati9as do Indlfstrias Admissão ao Ginásio: 8, 9 e 10 de fevereiro ficqndo a mesma, assim constit1tida: J
.

,e, !Prof!ssõ�s; �nvet;ltadas pela :Fa�enda MuniCipal Curso Ginasial: 8, 9 e 10 de fevereiro Presidente: Contador JOSE PHILIPPI
.

para e:lÇtrair dmhelro dos contrlbuJDtes ,assustado�. VENDA DE LIVROS: 26 e 27 de fevereiro Vice.Presidenre: Contador AécIO CABRAL
Como t,odo bom cb-ntribuinte que_preza o ssu NOTA: No ato da matrícula deverá ser NEVES. Membros da.Comissão de"Contas: Técni�,
dinheiro,' fui à Prefeitura para falar ao Prefeito. paga a importância 'de Cr$ 600,00 (seiscentos cos em Contabilidade LUIZ NUNES' e MARTINHO
Não 'est!iva. 'l'inha ído para '0 seu engenho. Fui ao cruzeiros), relativa à jóia de matrícula. AURÉLIO BONETTI. ,

,engenho e encontre! o homem. Expuz-Ihe- o caso. Jaraguá áo Sul, janeiro de 1962. Aproveitamos dêste ensejo para apresentar-lhe\ Como quem não quer Dada com ninguem, disse .

A DIREÇÃO os nossos protestos de. real estima e elevado apreço�
que nada' podia resolver,' que isso' tinha sido feito .

JOSE PHILIPPI _ Presidente
pela fiscalização. Deveria ir à ,Preieitura, falar eom .

. .. '
.

, . !gr1�;:��:�i�;fi;'f�:��·i���;�;'�t·�i���� r'iSPET·ÃCULARml. ::!��Oc�m::f� � .. ')�
.
o jeito era pagar .mesmo. Fiquei' por conta com

'1)tanta indiferença. Contaram-me oUtços, .que" por H : (Cont. da la. página
�ezes,· jn�antam desculpas esfarrQ,padas, dizendo 8 As LOl·aS naUAT colocam à sua disposição .;

dque' as diferenças (los impostos são de�idas em l;::
'

�::. que
criam leis -de uso

. ,a
'. vi'rmde . do' relaxamento dos guarda-li�ros. Onde uma .completa linha, de artigos domésticos: ), terra"Que falam em 'refor-

,

ma agrári<.i ,e
.

que prócu--está a Câmara. Municipal que não �ê como são

I:::.
- "

\ �::: 1F O G O E S A
�

H E L lOG A'S ram discipliparasre@ç6espizados os contribuintes, justamente aqueles 9ue
'

do colono' com ca terra,. "

sustentam. a . Prdeitu,ra? Não SB pode dar um •
--.:......---__;;,.--------------

, \ jeito nisso? " 1: das afamadas marcas WALLIG - BRASTEMP _ BRASIL :1 si por parte" do governo
RESPOSTA: Cada po�o, tem o go�êrno que (� -�J não exis.e· pulso firme pa-

êle qaer. Si nãc:> houve engano na v,o'açã.o, como I.::.
SE M E R ._ G E R A L - DA K O

;:•.�
ra assegurar o míJ,limo in-

afirmaíÍl alguDs, é lógico que a 'maioria ap6ia êsse Prestações' mensais a partir de Cr$ 700,00 _ dispensável do colonO.
I

estado de cois;as. Logo,... não há que recfãmar. • pelos produtos de sua la-

Est�tudo de acôrdo com o figurino. ' l�:. �:l vourà,' negaeeiam uma
'JJ-' Qllsntd aos passeios ','forçados" que o miSSI- ( PIANOS: Schwarzrn'ann MÁQUINAS I? E LAVA R � pronta resolução quaQcio

�,ista reclama, êsses sã'o iguaizlIihos àqueles apre- (: ROUI> A ALVA e BRASTEMP)- ENCE�ADEIRAS. _ :1 grupos' prelendem- Qomi-
'" goàdos pelo atual Prefeito, �ntão canpidato, dizendo :

. l.., =J nar um mercad,o, visando

que ningúem. de�eria ��otar no João 'Lúcio, porque �� BATEDEIRAS é LIQUIDIFICADqRES' - m.arcàs Wallita, :1lucros:faveis
o ,imediátos,

,o se.u estimado prmio era, matuto e morava na : Arno à Douat _, GELADEIRAS BRAS,T,EMp. : em flagrante exploração
'colonia. .,'

,

) \
" : :

I
do hom.em do campo.

I..,

• Hofe, felizmente, as'coisas são diferentes. Tudo g .t
", �1; É �r�cls� que os' cbm-

·'mudou. Para mélboll, é claro. Tanto o cólonocomo gAs' L.ojas DaUAT, comunicam. a'O. público :J ponentesda COAP'saiam
o' citadin,o, 'não encontram o Prefeito na PrefEiitura, p , .

'

.'.. __
. :J dos fôfos estofados do

porque êle' está preoo�pado com ii produção .;-. dÇ)! (�, 'que_ aCábam de receber, a b,nha completa dO,s:,F9goe� a.Gaz �1 g�binele in�laQo .na,ça-: '".

seu e,nge�ho.. Logo, n�o paga a �ena a g,&nte estor-

�:, ,da afamada marca GERAL com planos' 'a partir de Cr$. ':1
pltal do Estado, para em-,

�ar o, edIl para recla,mar" a bagatela d;e, 1:.000 ou : ,
.

'

_",' .:. " � . brenhar-se no, ,int�rio! ca�
2.500 p,orcentos de, aume.nto. I'" x :. 1.500,00 mensaIS. RédlO& e Radiolas General

,:},arinense, ondé>" ver:!l0 de
. CÍaro está� em qúe aquele que' quizer, receber'�:' ,�.". .

. r

I "d' !o. d ,. : perto o s�or. du co'lono
um ab�timehtozinho, de�'erá fa�er o sacrifíc'jo'\do 'f; �letrlc e malS uma lmh_a cornp eta

_

e artlg�s ,0mestlCos i espijlhado .sÔbre, a -larga,

.'
pas��io �t� o engen�o b�!D :r;nont�do� em terras

de.�:
'

a sua escolha: . No m�s de N ao t a, I" temos, ,um plano para ';>l 8uper.ficie Iiqui'da,'infes�ada .

seas dedIcadOS e leaIS ex-s.óCIOS. SI nao lograr nada,: d d""''''' t' -·do : de 'Iagarla�' e outros inse., '

:... aQ me_nos, 'poderá 'ter ii chapce, e, apfoveit-ando a :
- to os pO .ere:m presentea� seus en

�

es ,qU.e.I'I
" S.

; tos e .que à despeito das
_,o magnífrc� visita, fidquirir um."q�ilo qe arllOZ' ama..;.H "

I;' . .

.

, \ '

'

,
,

., ,

. ':1 agruràs que enfrentam,
,v relãó, braoC!),uin·ho,.agulha ou qliirerinha, \ com dis- 8� R b GELADEl'RAS 'Ch .. ,PRESrACQES MENSAIS,; encon!ram larga co}heitB:pensa do Venda's.' e Consignações, já que ,as expor� f:

Ieee emos .

, , \' , amplOD •• " deseJe CrS 2
..
300,00

.�- que
é como uma Jus_ta'"'lações estão' ré'stringidas.

v

'.', ,.. : .'

'

•

'

:
•

i 'relrib.uição da nátureza
:. Nc:>,qu�' �izJ,respeito aos �u�rda-li�r:os,.:..., E ",VISIT�-NO� SEM COMP�)OM\SS?' �'·,pÇ>r ve�es_jncl,emente e
esses -, os cOIta;dos, sempre,fora:r;n bóde eXPI8lÓrIC?!: ,(". DOI.,TAT "Filial JARAGUÁIDO, SUL, _ Fon,e 285' 3 'que a� maos de 'alg_!lns ":.. '.
Jogam neles 'aqu,Il9 que eill despelta�os', oEl me,squI- :". 1.l,,0J3S, U '1 'R' 'Cl I' E �r 'c';r li d 83. B· poucos ,homens maus

li'nhos e OE! vazios por dentrot'\geralmente ,não tem :," .

,
' "

ua -: e, . .mI 10 ,. o r: an .

:� querem a todos o preço
O peito para apontar ·na letra ;fria da lei é, decidir 1� t' '

'

Matriz ':érn J 01 N V I'L L E :
'

lír'ar.,
com ele,va.ção 'e equid�l�e� Pr�ferem apela� \para o [� .,. : �

"f ""
' '

':

���:::��r��_���;��.!�j����8:

r

Pela presente ficam proibidas expressamente
quaisquer plantações e roças em terras de minha

propriedade, não me responsabilizando pelo que
possa acontecer àquelas roças e plantações que
não estiverem devidamente contratadas.

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1962.
aS9. Leopoldo BIese.

' .

Ginásio São �uís
Santa Catarina

'A V I S a Conselho Regional, de Contabilidade
f Em Santa Catarina

'

1
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