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r da
Regiona

ela

Vem de ser 'nomeado
para o cargo de Delegado
Regional de 'Polícia o

coronél Olavo Redh, em

, substituição ao Dr. Jucélio
Costa, titular da Delegacia
de OrdemPolítica e Social,
que exercia interinamente
aquelas funções na cidade
de Joinville.

Professor o csi.

olaiRech,
a

quem estamos ados por

Aposentado fraternais laço de ami
zade da época em que

Por decreto datado de' exercia as suas funções
29 de janeiro de 1962 foi na Delegacia Auxiliar de
aposentado Germano dos Polícia, estará na altura
Santos, regente do ensino para realizar uma admi
primário, lotado na Escola nistração de grande al
Isolada de Rio da Luz II, cance, que se refletirá
nêste Município. certamente à nossa zona.

-. ,

Orgão de maior penetração no interior do catarinense
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Ano XLIII JARAGT.JÁ DO SUL (Santa Catarina), Sáb'ado, 17 de Fevereiro de 1962 N°. 2.171
\

o Humorismo do Prefeito

.
I,

, O, t.r a-n s c urs o do 1°. reconhecido pare dar uma vernizedes rotuladas como trair, sem entrar nas indaga
aniversério de edministre- satisfação de seus aros "Reforma do Prefeito Ro ções de multiplicação e da

, dtvísão,-

ção do .aruel Prefeilo vem num determinado lap,O �nd Dornbusch" aré a Pots bem. Afirmou o humo-
seguido de longa prestação de ternpo. aflrrneção leviana de que rismo do Prefeito, diante da
de contas de sua gestão. Assim como' o direito os aumentos de impostos, carga cerrada dos contribuin-

P F dBem ou mal, o extenso de exposição é feconhecl- vherdadeir(H�ente escor- :�:' �u�a�a�uée�!�u1t�!re�OdS� oupança \ orça a 'OUarrazoado, quer nos pare- do, reconhecido também é c antes, sao produto de votação da bancada da �DN. I

cer, lern, a finalidade de
o direito de examinar as maquinações dos vereado- �le só e o executivo. Têm -

• Ia. parte de uma s é r [e de 3 da
impressionar os

:

que, por peças expostas e de co-
res udenistes. Sem contar que executar as leis da ce- palestra proferida pelo Rotariano Gui-

ventura, não acompanha- a piada dos seus aliados, mara, Os vereadores, a mato- Ih Rit
.-

d 9 dmentar os efeitos que os
secundo a qual o Municí- raisa lediaS. UDN é que votaram erme ] zmann, na reumao e e

•
ram as atividades públicas mesmos tenham causado t> novembro de 196i, em Mafra, reprodu-
no redemoinho do co-

na população. Os resulta- pio eslava parado e de E os coitados vereadores zida da Revista Rotáría de Mafra, pelatidieno. dos, é óbvio, são os meís que, agora, já -esré cerni- da União Jaraguaense (SEIS) sua palpitante atualidade:
É nhando. safl'�1l! a procura dos colegasevidente que ,nada desencontrados, ,que vão

M' I h- d da l1:I.}N (CINCO) para vér
temos centra a prestação desde a eherlese do Pre- unes pa mas ao e onde aconteceu o milagre da 'Os novos Presidentes- da República, ao assu-
de contas e do' provável feito contar os quadros e

ler caído no local da nova operação aritmética de mirem, o Govêrno nestes anos, viam-se compeli-
.�' "farol" que disso posse prateleiras encontradas, gravação, pela impolute S. Excía. o Prefeito. ' dos a enfrentarem uma i D f I a ç ã o e r o n i c a e
<reeulrer Na-o d-

.

d das pernas de cedetras resolução do jovem admi- Fica, pois, provado que os
t t A h d á f·

.

,
. eixa e ser ';>

nistrador J.erezueense vereadores ERICH BAP;r'ISTA, empes UOS&. erança o c os manceiro e po-
um direito que a Iodos é substituidas e mesas en- t> �' HENRIQUE BOEDER, JOÃO Iítíco, moral e social, levianamente e ímpasslvel-pondo as certes na mesa, MATHIAS VERB INNEN, JOÃO mente implantado pelas forças responsãvets da

sem olhar que es afirma- CARDOSO, R A I MUND O N

C
.

.

It
uvas atingiam rnais aos EMMENDOERFER E VITORIO ação no decorrer da história Nacional, encon-

,

onsu as companheiros de recente
LAZZARIS e seus substítutos, trou-nos todos, favorecidos ou não, numa encru

_ SÃO DA UDN e os bagrinhos zílhada espinhosa, sem indicador de c a m i n h o

ELEITO
' luta eleitoral, do que, pro- VICTOR BAUER, MURILLO certo, que levasse os produtores brasileiros aoR, Nesta: - Li em "A Noticia", Co' prtamenre, aos que servi- BARRETO DE AZEVEDO, VA-

luna de 'Jaraguá do Sul, de 9-2-62, referência ram as fileiras de outra LERIANO ZANGHELINI, porto tranquilo e seguro, que tanto necessitam e

culposa com J relação aos aeontecímentos que candidatura FRANCISCO PAVANELLO e merecem. A política financeira de uma nação é

leg d CA d UDN t d .' ALBRECHT GUMZ, são do o perpendículo de sua admínístração. Qualquere eram uas amaras, uma a e ou ra o O relatõrío q�e !lpresenta PSD. Com todos éffes e érres
PSD, no ano de 1961. Como sou anunciante dêste nQ programa radiofonico é o da matemática moderna e fino irregularidade do pêndulo forçosamente, causará

jornal, fiz um confronto com o noticiário da época nf�smo que recentemente foI humorismo um desíqullíbrio" sempre perigoso, quando não

e constatei que. uma não confére com a outra. ������u� à��'rOar�ê�� V::::� Mas, não fica ,�í. Fingind?, fôr corrigida por medidas urgentes e reguladoras.
QU'al a verdadeira versão? É a UDN culpada pelos dizer-se algo a respeito. Uma (ãO l�) m:s�o I

Wurstblatt A politica é o ínstrumento confiado aos destina-

accnteclmentos ? Responda.me, sim! . primeira' olhadela já denota

I trn:�s cóme�t�ri�:g�Ôb�eex� dos de governar, pelo povo, por convenções �(J--
,

,
',. .. .

que não foi possível esconder dito cujo. E, depois de 14 luntárias, ou medidas forçadas. Quando êste ins,
'_ RESPO�TA: -- Módéstía à parte, o notícíárlo

I
tudo dos olhsres argutos dos

anos descobriu que o nosso trumento fôr desvirtuado dos seus caminhos clás-
feito por nós, na época, não foi contestado, o que vereadores jareguaensea, pelo diretor é forasteiro e duvida sícos a política apresentar-se-á 'falha. As conse
vale' por atestado de honestidade e autentleídade que esperam-se esclareced_ores do seu passado. quências destas falhas somos agora obrigádos' de
Quanto ao que se quer �screver agora, vai po� �e:a��es'o�����u�;loró���:' inPdelo jeito, o tPrefeinit°d devde enfrentar. É o desiquilibrio em todos os ,campos.

t d
.

d b d I f t' d mini
a a agora es ar r o a

Ccon a e quem queIra ar as suas a a adas, ace as a atuala� stração, grande piada. Pois já que rises do tamanho da n06sa, somente são possi-
também permitidas neste restinho de democracia que não tel!las cores límpidas cortou o assunto e: para au- veis em pasies completamente desgovernados.
f�rida .pelo. egoism.o �� seus homens. O ve�d';\d.eiro �� eill.fi���u���s� �:tí�i��t:. mentar o riso <Ja piada, fica Os naises bem governados confirmam a verdade. '

tIra tEnma. caro mIsslvIsta, é o processo InICIado É assunto para outras opor- o. gr:nd: ag�strador auto- Falamos sempre em superlativoR, apr�sentamos
pela bancada da UDN contra a Câmara de brio- tunidad�s. ��:sJiuae�;a o;gIiIi�s�: ��: cifras astronômicas, citamos evoluções, sem du;'
quedo, presidida pelo vereador Erich Baptista, em .o qfle nos vai pr�ocupar irá bisbilhotar o passado dêle vida, 'apreciáveis ma!" também, apresentamos, ao

que ''Jlnstiça acabou por liquidar a farsa até en- hOle, é o fino .humorIsmo do (Prefeito) e do nosso diretor mundo,- como grande Nação, um dos maiores indio."". - 4 • • Prefeito MuniCipal. Dono de t d b'd d d'- aO' stente, anulando as leIS aprovadas pela Câ- uma verve tôda especial vez nosfiseãoreds a prOl dI a fine, a ces de desiquilíbrio, apesar de sermos talvês o
f t d - it d P f·

'

pro ss o, a mora,' as an-
i

.

mara an. asma, que ançava a� r mO' o re elto. por outra, dá vaz.as ao seu
ças e da sociedade. Muita coi- pa 8 malS rico do mundo. Somos, de certo, em

O resto e conv�rsa de quem nao sabe o que está encantador humorIsmo. N�o sa bôa e extravagante o po- consequência enor "do, poder aquisitivo, o campo
informando. satisfeito com as placas (de vo conhecerá dos dois perso- mais fértil para di&prita em busca do poder, entreha muito derrubadas pela po- nagens .

ASSOCIADO, Ri'b, Grande. Nesta: _ Senhor pulação) da POJ?-te Abdon Ba- Por isso. o Prefeito está
as nações domiDantes do globo terrestre. Anciosa-

Redator _;_ O "Correio do Povo" da semana re-
tista, da qual Jactava-se ser

com a palav'ra e a ação. mente procuramos conhecer os canais mais com-
.

.
..

_

o seu reformador. sem olhar Enquanto isso. achamos prometidós aos, quais devemos responsabilizar,c�o;v_fmda publIca �dItal de convQcaçao da Asso - o. suor do, co�ércto e indús- muito engraçado o humorismo como fator, désafticulador, pela crise, sem preceCIaçao Rural d'e Jaraguá do Sul, para a assembléia I
trIas locais (vejam noticias �R do Prefeito. dente, óra acusada e registrada. COMPANHEIROS:

geral. ordinária em que se fará a prestação de I
época) e de outras que irIa

,
'. . colocar no cocoruto das vacas 'Crise não existe onde o ritmo do trabalho não

ias aos seus assoCI8;dos, Como aSSOCIado VbU (que não são de matéria plás-
'

• rt I ceStle ou sofra ruptur'as compactas, em consequên-�; e'V ,tar-.a questão para testar a dir.etoria; entre tica) mas que vão morrendo DeclaraçãD de" ::.'

cia de guerras intbrnas e externas, oriundas de
"tanto Q' ste intermédio de tempo poderia V. S. aos ...poucos ou dão' entrada

Utl·Jf·.r:ade Pu'b"II·ca incapacidade diplomática- para resolver as difi�nl-'inforni i ja foram prestadas -as contas dos fes- nos �çougues, v.en,cidRs pela UI
. '

• _, ,.' . esterilidade.. continua nas suas dades surgidas, pacificamente, em reconhecimento
�eJos A

d!l QUi do C�lon_o de _1961? Crew que os espirituosas inscrições. '.. I. do dire1to mútuo, ou, quando ho'uver um declineo
Interes� t AssoClaçao e�tao sendo

_
sabotadas As inscriçõ�s nas -yiat.uras, ..A'Duas_ en tld a a es 1ara- progressivo das' safras agrícolas, generalizadamen-pela pref�ltu� Po�e-me adIantar algo à respeit Im beQ}.o fino llumorIs.mo, 'guae,nses, 'acabam .d.e Ser

te' e, motI·vado por catástr()fes bll-mátI'ca's que 'fo-/

_

' {. .

.

, 8prendune�to pelas cO.lsas conSIderadas de utilIdade .

,
. RESP06T : - O assunto', de fáto, envoN que re.aliza e da qual pública' a Lei n 2948 gem a,o controle do honie\n. Felizmente, nad� disso

g!avida�e, not�/d.am�nte quando �e trat� ?e in are���1e��in����e��ov: de / 23/i2/61 decl�ra d� somos obrigados a registrar. N�o, e mais uma vez,
resse dl;l:_ colet�-Vldade, corni) é a AssoCIaçao Rurä como simpleslembrete de uma Ut i I i da d e P ú b I i c a o nã,o é justo deixar o povo maluco sßmpre -éom o

de Jar�guá, dü Sul. _Levados pela natural curiosi, modesta administração que se Ginásio Divina Providên- mesmp subt9rfúgio frívolo, e acusar criminós�
dade da" ca,�ta, indagamos (não foi o Loul'enço lou;{ra nas böas �ntençÕ_�s.. cia no Município de Ja- mente, por ser mais fácil fugir da responsabilidade,
G essinget) u

'

b d iI' t
-

··á h
- Mas o humorIsmo nao fICa '/ a crise, como autora da 'cunstante alta v ·ginosa'.dr b.l�'

m mem
.
ro_ , ad, Ire orla SI J aVia _aí. A finura da piada é tal. raguá do Sul e n. 2,�49,SI O �ece �ua a pre�taçao � contas pot' parte} do que, para se pegar a intenção tamb' e 23/12/61 que

dos preços das mercadorias base, abso pela
PrefeIto, face. a<? acordo entao estabelecidO e que é preciso muita ginástica. To- decla Utilidade Pú- estrutura orgânica da econpmia da N D.8-.
,o edil jaraguaeqse em sua prestação de contas dos nós s,:bemos. que o nosso blica a unidäde Evan- tural que a atividaße entrelaçadà e to

d�z: ter sido.i'f(mai r. fe�ta j� realizada. A resposta b��e��s ����!�g��r�aal:���:: gélica í u t h e r a n a de dos produtos base também é lançada
,podemos afIrma1{)� negatIva, de �orte que, a E sabe contar, somar e sub- Jarag á do Sul. I moinho suicida, do qual não temI mais e

resposta em part Já _�stá respondIda e, desd,e' Mas é ,absolutamente necessário, que a demos
,

lo,g� está sa�en, I que o sr. PrefeÍto· ,até agora ;-------��!""-----�--- --_ eDcontrar o caminho de retorno à localidade Bra-
não pr�stoq,

é�o,as
à Associação Rural, ne� e1}-

-\ \

1_ sUeira, sem que as cicatrizes de feridas ,curadas, ':
tregou o r�sult dO proporcionalmente a Associa, Festa pqpular deixem rupturas demasiadamente prqfundas, 'que
ção e a AJ'AN" quando �e sabe que, o . r,esultado' ,

, ponham em perigo o juvenesciinento da Nação ,

da festa' passO além da espectativa e a retenção ein benefício das obras do GináSIO São Luís

I
abalada. Temo-nos ocupado com o pass�d�. Mai'S

do dinheitoj conE!titui apropriação indébita. Mas, te' devemo-nos preocupar com o futuro. Üç-nosso des-,
já que o Pt:efeitQ cODtinua falando e provando, é onvite. ,,' tiDO está dentro do copo de dados das forças ocul ;,>;
de se esperar gue-prove aos milhares de' asso A Direção do Ginásio São Luis e mem- tas ao nosso povo. São forças terríveis qt!e laDçam:'
ciados,.' 'aéyi(j�mente documentado, que prestou bros da Oomissão pró-construção do Ginásio os povos na maior miséria, quantlo os dirig!,s.·contas' à Assdfiaç�o, exibindo n4'lssa opO'rtunidade São Luís, sentem·se sobremaneira honrados corruptos mantem as posições ch em,'"s as

o recib'o, qu� será a prova provada que desmo- I Gm' conVidar o distinto público de Jaraguá mãos e ,quando a classe media e t'Qsl .. .()f
ralizará' QS s�s detratores e dará TIm voto' de _, ,do Sul e municípios vizinhos para a grande tão espoliada, q'Qe não, ofereça 'st�nci
cODfiança na :�i�lJ.ra com que' tr.atQu os interêss'es • FESTA POPULAR, progra ada para os not,ável a, sua '-escravidão_ Aindli de 'de

':, da AJAN .e >da',; 'ociaç'ão {turaI. Fóra disso,.tudo d,ias 10 e 11 de lDa�ço, em benefício das mais se u'ni govêrDo nacional, in guiado.
\não passa ,de conv:ersa mole' par� o boi (de ma- obrás dêste e\'ltabelecimento. ; I por homens com reais sentim'e trióticos,
teria plástica), do'rmir. '=-__\" (Confinúa na última página)

�
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Voluntária?
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�l A M:'II Gnibb Oi' "11k S O· C I A I S II �i. ,DR. JORN SOELTER 11-, ure a u er tu a, ICla!!
, I II Ó: ,,,

.

!
• lio ,R e gis t r o Civil do!! ,I (\;. "

'H III ' I CIRURGII'l() DENTlSTI'l I
.

::
\ Cl 'Distrito da Comarca Ja-::,I :, iii I, iii, ,.",.' (ag$;nt�OC��;ina������i'L de

�::I··::::::::::'::�::::-.:::::::::::::�::::::::::::I _ a sre.' Dora!� Cor- ;:;;�::::::::::::::::::::::::=:::t; �I R:::��nft:�:: �:l�r�:���OI
-IIIfaz ��ber ,que c��parece-, ','_, A!1iversários' ,rêÇ,l, espôsa do sr. Pedro

, ,'� A III e "aumenta o 'conforto do CLIENTE. ..
ram no -,arton? .exlbmdo os

. Corrêa]
/

A sra. Emllía, esposa,

Id�cum,e,nios e�I��dQs pela le,l,
'

I
- a srta. Rosalinde, fí- do sr. Camilo Andreatta, CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESEahm de, se habilitarem para,' Fazem anos �oje :', lha .do sr' Gustavo Heus- residente em Barra. do Rio I' RAIOS X ' Icasar-se: ,I

A' sra.: Elfrida, espôse chel, nesta cidade; Cêrro;
'

, ,"
. im

'Edital {n. 5205, de :7-2,62 do sr. CÍlio "Nícoltnl.ines- -ja ,garotinha Rosema- ;_ Ä garotinha Ruth, '11'1 C'o n au l t
ó

r
í

o : fJ.v. Getulio Vargas, 198 III
\

f Oswaldo Döge e ry" filha do sr. Rudi Voigt; filha do sr Egon Hoff
• \ .. - ' m,:

. Herrnlna Wo.lski
ta cidade; .

o garotinho lürgen I.' 'd' I R' "0' "'1'1' (Anexo ao Depósito da .Anrarctíca J Iii- o menino Don é) t o
-

.

r' mann, -resr en e tem
..'" IIIEle,'. brasileiro, viúvo, Friedel, f,ilho do sr. Bruno Georg, filho' do I sr Ger- da Luz; I'

iiii=mS!Sll=i;!'Ei!:::;:i!=miiiE!!:=IIÉlim=ã=ll!!!IiIli=i.alfaiate, domíctlledo e re- Friédel, resldenre em Três herd Hermann, residente A sra. Angelina Ped,ri _
i side�te nesre" distrito, á Rios' do Norte. em 'Gorupé, � Deters, espôse do sr. AI I -,Estrada Nova, filho de I

feu Perers ;

O f .a H (" ·
---F,rederieo Dögee devlose- I Fa�elm anos amanhã: Dia 19:

- o jovem Mário, filho ri ,ernanuD • Jpnng'mannphífia KÜhne Döge. .

do sr. Henrique Hafemann:Ela, brasileirà, solteira, O ·Sl:. Agusto ôartí ; . O sr. Alwíno Lemke, - .e sra. Ida, espõse dodoméstica, domiciliada e
_ a sra. Maria A. Mas- restdente em Estrada Nove; sr. José Müller, residente" residente, nesta cidade, fi- carenhes:

'
. ...:_ a sre. Edelrreudr ,H· em Corupá.r.

.

lha, 'd� Gustev Wolski e
_ a sre. Maria Teoro- Enke, restdeute em G�a-, '., de_ ,Milda Hínkeldey.: nia de Medeiros, espôsa ramirim. I

. Epilal o. 5206, de 7-2·62 do s�. J?ão Línhares de
'Oswaldo Murara e Medeíros ; Dia �O:'. .Merre .Pradi .

.

, '-

la��ed��r�����i�;�:�lt:i�t'l "CDHRflO DO POUO :L
sid�nte neste di�trito, em

,

(Fundação :/l'lrtur tnou« - 1919)Nereu Ramos, f I I j1 o: de \ ....;.
, Alberto Murara e dé Ma ! Emprêsa Jornalística

ríena Schlochet. ."Correio do Povo" Ltda.

Era, ' brastlel ra, sol rei ra, - 1961 -

. Diretor:industriária, domlclliada e
'Eugênio Vitor Schmôcketresidente nesre distrito, á

Estrada Ieragué Esquerdo,
filha de' Horácio Pradi e

, ·de Amabile Pradi:

OIRURG�A DO ESTOMAGO

ASSINAl'URA :

0nual • • .' .

� Cr$ 350,00
iSémestral. .

• CrS 180,00
Avulso. . . . CrS 10,00

"Correio do 'Povo"

um, jornal a

serviço do povo
A sra. Alida, espôsa do

I
:.'--'-.----------

sr. Alberto ôberdeletrí ; ;===='==========i',
l.i=.-===============_====;;;;;;;i!- o jovem Alfredo, Ii-

SE VOOÊ Jara-lho do sr. João Weilerim,
guaense é MÚSICO,residente em Iataguaztnho ; não deiie de insere-

- a sre. Bernardina de ver-sé na Sociedade
Aguiar Cunha, espôsa do de Cultur a Artistica.
sr. José Nilo da Cunha, Ela n e c es s i t a do
residente em Gueraminm; concurso de todos
- a srta. Elzira Lange, para projetar a cu 1- .

reside,nte em Irapocuzinho. tula de nossa terra. I,
Dia �1:

VIAS BILIARES, INTESTINOS,
: CIRURGIA DE SENHORAS,

.

Diagnóstico preéoce do Cancer nas senhoras.
..

.

. Oo nau l t õr i o - Rua' Pres. Epitácio PessoaI

Das 9·12 e 'das 15-18 horas. - Fone, 384.

Edital n, p267, d� 8-2·62
I
.-

.

Carlos Nass e BNDBRBÇO:

IÀneliese Raduenz
, Caixa Postal, 19

,
\ Ele: brasileiro, solteiro, I\venida Mal. Deodoro, 210

motorista, dorr.iciliado e ...!::!ua do Sul - S. Catarina

residente" neste distrito,
_

������a�:.�r�. J�hEIi�: Relatório das Atiyidades· do CentroEla; .....brasileira, sOlteira"e I I "M h � � A'". élOT'éstica" 'domicili�da, �. u tura a c a o e S S I S noresldente ne s r e dIstrIto,
em Rio C�rro, fi·lha .de EXERCICIO DE

I 1961 IHenrique Raduenz e de
Hilda V91kmann Raduenz. APRESENTAÇÃO: Do Conjunto Musical do
Edital n. 5208, de 8-2·62 Centr.o Cultural "Machado de Assis'! no Clube

Osmar Zocarelli e Atlético Baepenài.
lrdcema Koch COLABORAÇÃO: Por ocasião das festös rea-Ele,. brasileiro, solteiro, Iizadas no Ginásio São Lufs� com vendas de rifas,comercianle" domiciliado, flâmulas ele.

.

e residente nesta cidade, ACONTECIMENTOS SOCIAIS: Aproximaddfilho de Luiz Zocatelli e mente foram três os bingos dançante� patrocinadosde Helena Klock: pelo Cenlro Cullural "Machado de AssIs" realizadosEla, brasileira, solteira, no Clube A. B'aependi, e cujà renda líquida 50%' fd- ......comerciária, domiciliada e
ram entregues à. Associação Jaraguaense de Amparoresidente' ne s I a cidade, aos Necessitados,

•

filha de Erich Koch e
..

de ESTU�OS: Sôbre as finalidades de nossoMiltana 150ch.
.

.

Centro e o nosso palrono Machado de As�is.Edital n '5.209, de 9-2-62
.

PROGRAMA RADIOfÓNICO: Temos semanal-
., AréeQ Aptu,nes de- Andrade. mente um pro�rama na rádio local.

_e Orland�na Lescowicz . AS.5IST.ENCIA SOCIAL: Arrecadaçao de rou-
EI�, 'b5asil�iro, solteiro, pas aos flagelados das I últimas enchentes do Vale .Ficam con�idados os srs. acionistas para assis-� operáriO, domicilia'do 'e re' do hajaf.

_

I •
tir a assembléia geral ordinária, a realizar'se nasidente nesta cid'ade, filho, TEATRO: Apresentaçao da peça teatral. entltu:" séde social, A�. Mal. Deodoro da Fonseca, 991, nestade Bento Ferreira de An- 'Iada Terra' Generosa no Clubé A. Baependi. cidade, no dia 3 de mar90 de 1962, às 15 h�ras,drade e de Maria do Nas- '. EX"CURSÖES{ À Praia de Piçarras em con- com a seguinte ordem do dia:

- cim�nto Antunes. "

. junto com os' coleg'as do Ce�tro Cullural '''Visconde 1. - Discussão e aprovação das' contas da
, 'Ela, brasileira, solteira, de, Taunay" de Joinville. ,:; -. ; diretoria do ano de 1961;,

" . domésricCl, domiciliada e, AMP L A DIVULGAÇÃO pOS NOSSOS 2 .
....:. �Eleição do conselho fiscal para 1962;residente nesta cidade, fi- I PRINCIPIOS PARA A AP,RECIAÇ.Ã() .

3. - Assuutos de i teresse da sociedade." lha' de' .. João Lescowicz e
,. DOS JARAGUAENSES. NOT A _ A�

. Proibo terminantemente. a
.

') à disposição dos, srs, entrada de pessoaR em meu
de Ana �okor Lescowicz. • ESPORTES: Voley, realizadas lôdas as segun- acionistas, os documen ue se refere o art. 99, terreno, situado em. Pedra

'

Ed't I'�. 52io de 12.2-62 pas feira� na �a��ha Alfredo Krause do Clube .A. do de'Creto n. 2.627, de "0, relali�os ao exercí· Branca, �fim de pescar e cau-\ � a '.' z'j 'd fr Baependl, COIll. ImclO ia� 19 horas, .
A

'

d 1961

I
sar outros danos, não me

',i "HR·�anzI' ! zK �r e
.' INTERCAMBIOS: Mantemos intenso intercqm- CiO e.

.,' resp�nsabilizando pelo que
.

au ma ruger '., .

Jaraguá do Sul, 31 de lanelro de 1�62. possa ocorrer.
'

'1
. '1' ,bio de correspondência

CO�OdOS
os Cenrros Cu{- h" IEI� ... brasJ elr?�:I�odteIro� :turàis do Brasil, como: Ce Iro Cullural "Lúcio' José J." RIEDRICH BARG . Diretor Presidente (ass.) RUDOLFO ZIMERMA�

.

ope,raf!O om. IC,I Ia o
, 'dos �antos" de Belo Hor'I' nre, -Centro ultural '..;__ ,

/'

�slde U:a ��:�� '!�U�O �e Abril" de Marilia E�tadb de S aulo, .!��"===�H�!�I���U=��d���U�· U=I��!� 1�1•.

d
o,
H S? í ��(f�-� Centro Cultural "tackson de Figueiredo" d Pau m'

lI)) M[' o��· t 185'
, '.

t' � MI
. "

�) - �I,.l
e, e, Iewer

\ 0-' lo, (Capifal), Centro Cultura! "Vieira de A ar" de iI."".I; . Iro . ,,·1l1lrn tTh dJl[Irfh <fl\ P,',,71�\\T ih tfl\
_ I':i,'.\QOErflf., . 'I"' 'ri"ra "Ponta Grossa (D,a-raná), Centro ,cultural "Visconde �!, \UI cru.. � \UI � fi.d� V· � \UI g�"'� �I �Ir�, :s,o el 'de Taunay" de doit1vill� e tnuitos oUlros., �. III II II l�do�estlca dOlV!Clh�d.a. e

, ORGANIZAÇÃO INTERNA: Livro de presença, ..... ••"G·';"". . .' I'U':
resIdente neste' dlstrllo,

d {."'. bl' - .,

d IiiR' d L
�. f1hd' de arquivo os artigos e pu 'caçoes em JornaIs, qua ro IRe� . '?'" 3 pz,

d
I

H"ld de sugestões e muitos outros.' l \ -1':11: ii"aIlK,_·Kr _geJ}_ � .
e I· e-:, ': OBJETIVO: Cristhmiún e personHicar \0 povo I ' IIIgar, ruger·. ,- Brasileiro

'

.
.

:Iii Com escritório -nésta cidad� à Av. Marechal Deodoro
.1'':;/� !"É ,pará": qué.' chegue ao co�

.

'PRÓXIMA'S ATIVIDADES .

",I U da Fonseca ·nO• 122, para melhor servir' seus c li e n te s ; ., ohe_çimento de todos? mandel "

, _ d' 1"1'1" 'I I
•

' 1
• • 'IR

.

<:passa� o.p1�en�� �dl.tal que ESCLARECi:lMEN!OS:: Curso de._Alfabetlzaçao e
'" mantêm �streito. intercâmbio judiciário com os EscritórIOS gserá publ1caao .pel;!, 'Impren� Adultos,de Jaragua do Sul, que e�ta sendo eSludado
DII Ide Advogacia DR .. HERCrL,IO ALEXANDRE DA LUZ, Di_as �. em cartório onde será em colaboração c(j>m o MINISTERIO DE ED,�CAr' UI Igaiixt�ào'.(lUla J'i dias.,: Si çÃO E CULTURA. -'7 ",

. 1
\

III, com ,s�de em JoinviIle�, São Fràn,cisco, do Sul; ,está' em I�lIguem"so Igum im- ( DIA INDETERMINADO:. Apresent·ação da peça '1::-11' condições de, .tamoem1· aceitar causas para aquelas Co-

I'"
fieàimeJilto para 'Os lteatral entitulada -Maluco do Segundo Andar.

. '.
. '. .tins le�ai .

CONFErI'ÃO DE FbAMULàs:' :1" marcas, sem m�lbres onus para, sev,s constItUI teso ImAUREA . RUBHA 1 'IV""'
. v' .1 ,'/ \ !li

. "

DIA INDETERMINA'PO: -Bingo Dançante. mii!!lll! �!_IBE!II!IiEI!=:!!!l!lE1L-=1�1�li=li=li=li=Ii�I�l!iilllEI'i!lEll!l1E!l1ll
,\;

DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAGUÁ OU SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Documentes -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio Ia tambem
'em lot;alidades vizinhas

(

O sr. Pedro M. Perfeito.
nesra cidade;
- o sr. Erwino Pedri.

Convidamos os senhores a c i o n i s r a s para a
assembléia geral ,ordinária que terá. lugar na séde
social em Jacú-Assú, Municipio de Guaramirim, ás
14 horas do dia 15 de Março do correnle ano a fim
de delibe-rarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:

10• _ Leilurà, discussão e aprovação do rela:,.
lório da Direloria, balanço geral, demonstração da
conta de lucros e per:das e demais contas referentes
ao exercicio de 1961 Ie .parecer do conselho fiscal.

2° - Eleição' dos membros do conselho fiscal
e seus suplentes p�ra o exerçicio de t 962.

A V I SO: - Acham'-s'e á' dispösição· dos senho:'
res. acionistas, no �scrilório da Sociedade os docu·
mentos de que trata o art. 99, do decreto lei nO 2.627,
de 26' de Setembro de 1940.

Jacú· Assú, tO de fevereiro d� t962. \

AfFOISO WAGNER - Diretor Comertial

"

��--'<!JPAULO WAGNER S.1,.·A,. �:::: :��e�Je�o�:r�{�� s:�
,

Lavoura. Comércio e Indústria, FÃRMAGIA NOVAJACO-ASSO - Municipio de, GUBramirim -' SA"TA CAlARllA !Ie ROBERTO lt1 HORST
-

ASSEMBLÉIA GERAL ORDI.NÁRrA 01 que dispõe de maior sortimen_
to na praça e oferece seus arti-

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 ' Jaraguá
�--'<!J��

Declaração
P�Ia p r e sen t e, eu

abaixo assinado, Leo
poldo Lemke, declaro
publicamente que as

palavras proferidas pór
mim contrd a pessoa .

de Herbert Lemke não
são verdadeiras,
Rio da Luz III -

Jaraguá do Sul� 14 1/62

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Vende se uma C a s a,

com 4.000 m2 de r e r r a,
situada em Estrada Nova,

HUlD ]H�HfiUfl 8. ß. - Iß�úslriB R··Comércio Vende-se

Dem a is' informações
com o sr. Erwino MeDe
gotli..-

Q:
Proibição

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COl{REIO', D'O "7
'

��������������,���������������D�,L�A�.'�1�-�2��1�96�2�,�'���������������r '), ",i '" ,
"

Edital dé! ,Cita/ç�ãol ',}',. ' ',.' �'
','

,:' '� /,

"

,

-o Doulo� Ayres Gama Fereeíra de Méllp.' Juiz: (ç® illDllUlllllnda�e, A,grnçl(j)la, II 'Ö,D?UIOY Ay�es Gama E'erre!�. a"Melloe Juiz
de Direito da Comarca, de Jaragué doSul, Estado, ,

,,',' /
I ',' "

( :/

' de Dlrel!o da, ',Comarca. de Jfragua do �cl;. Estado
de Santa Catarina, Brasil, nà forma: d'a'lei, etc':'.. ,

I ,MINHA AMIGA DONA DE,C�SA: :
rJ' de �an1a ,Catarma, Brasl�, na forma ,d&!lei,--:é.tc./. ,

I
I

, ." (I' É b .J... h ibí
,

" ,/ ,\
'

, ,P E L O presente editai, (orna público, de acôrdö
, .' _!i'AZ SABER aos, que. � presen�e e�lta'I, d� ,

,,' 0111 _a ItO c�ome!ar o dli;J,':comendo fr�lIas e �om a Lei; 'que MA�THA ELSA WILHHLM nature]
citação com o prazo de trmta (50), días VIrem ou' devemos,' comê-lesstrês .vezes ee día. A melhor so-, da A'E''''ANHA nascid

1,
26 d M' d' 1897

I

d�l h"
. " �' " b '. 'd

"

'd f" "b ,.. , I a aos e aiO e
e e con ecímento tiverem, que" por parte. de- rernese .pare a sau e e a e rutas, " ' filha de Frtedrtch Bduard L' k dA'

, E'
I RQSALINA, ��A:RAL WERNE�, pQr interméd'i9 de, ,': f\os três 'mêse� de ida,de, ,j�, • a<fctial)�a, deve nesilne,' née Dörlng domést:�� eca�ad: r��.���lt ,r- ,..

seu bastante procurador, adfoga'do, dr. Osmar- de começar a ,tomar todos os dias, uma colherlnha de dorní d· 'cl' B" C
t

594 SI, 'dede
So�za Nunes, Ih'e foi dirig'ida a ,petição ini'.Pial do suco d� -romete. Ade laranja., ou de maçã-bem madura, desej� ��n�n�i',��aa s��a���i�n����:t" d

,n, CI a e, ' J

te�r segu��t�: PETIÇÃO INICIAL: "Exmo! Sr. Dr.' Ä,,1l}edlda que for .cnes�endo, a, º_ose, deve ser au fim dé obter ra Cidadania brasileir: . e

r
o.rlg�m, a

,JUIZ de Díreíto da Cemarca de Jaraguá,Qo Sul. mentada e o,utri'ls frutas lhe deverão ser dad/as., TíTULO DEÓLARATÓRIO tudo d'
po

f mel?d �e
,

ROSALINA AMARAL .WERNER, bräsüetra, 'viúva, '1 As 'crianças precisam se, ecostumer ,a 'comer com as formalidades da Lei n 818 � �Sn orrm a e

f
, resi?Emt,e: .e domíeilíada na. cidade. de 'J,araguá do fr,u,t�s, porque I el,as,; f�zem 'muito �em à. �sa�de:, O u�o bro de 1949,: Qualquer' cidad�o' 'od�rá de Sete�-

-...,__ Su�, V,or seu advogado, abaixo a�slDado, vem res- dl?rJo �e _

fruías'. e, d� grande importancre para' a impugnação quer tiver rrc prazo Ie dez (f�)s�� ar
.

/

peítosamente, na Iorma dos artigos 550. e' ,552 do . preservaçao -ce saúde. '

" contados na forma da' lei E ara ue h
ias,

, C. Oívílse 454 do' C. P. Cjvil; promover a presente' v Hé em, uosse terra grande veriedade e ebundân- conheci ent

.

de' todos' e
.

a 'uP . i c egu,: ao

"
'ação de. usucapiã,o" propondo-se, a prova.r, se ci(l' �e .excelentes fru:tas, q'ue na maioria não são b�m mimda � M �L Juiz' de Di-reit� �� ����er��;r e��:��;

. �eces�árIO", o segumte; -� 1°.' - que a SuplIcante aprovelt�das, . '/, ,," , êste edital ue s á élfixádo no I ar d
P?SSUI, por, si e, seus antecess9�e�, a mais de, , M�Jtas ,�essoas amda dlze�_ q�e as frutas p�e- às 'port�s 'd� F'or�m e publi�ado .feTa im:re��:tl��:1
1IQte B;nQ�', mansa, continua e pacIfl'camepte, sem Judl;cam a _sallde em certas �c�sloes, Que a larama, "Correio do Póvo" e no :'Diário daí Justrça do E t d "

lOterrqpçao e nem embargos de quem Quer, UM a lima, nao devem ser comidas quando eslamos Dado e" assado nestd �idade d J 'd SS Ia o .

TER���O situado na cidade de! Jaraguá 'qo Sul, grip�dos, porqu� ,são frutas �rias.; No e�tanto, � jl!s- trinta � '�m dias do� mê� de ,j�n:ir:r��uaan� �,aos
, �uOlc1.PI'0 do mesmo nome,

t'q�al tem a:área de �a�ente o c�ntrarlo. A ,la,raDla, a t!lngerma, o hma?, mil novecentos e sessentáe dois. Eu:Amadeú
� um,

�.631, ,40 \metros quadrados, e tre,mand� '.ao Norte Clfmal tod�s a� frutas cl-'rJ�as. c�ritem grande quanU-" Escrivão o subscrevi. _ (a) A r�s Gama �a�f�d.
'\ com t�rr,enos\' de Edgar Fr nzel e LIlI Frenzel, dad� de vltamma C e calclo mdlcados ,no tratamento de' Mello' _ JU'IZ 'de DI'rPf'lo' A p

Y
t

"

er ,ef�ra
d' d t' I' h . 's I' d'

.

f
'

d ' '

,r'
-. resen e COpid con ere

me lO,? es a, 10 a, 124 metros, ao u, com ,a e grlpe� e res na os. '. ,,' I. _ i com o' original' dou fé, jarag.uá'do Sul em 5111/62
"

mesma ,metragem, e faz em terrenos de LeIher MUltas pessoas Imagmam qu� nao se deve "

. _
'.

,

' I,.'
Sonnenhohl; a Leste com' '8 �ua 29 de Outubro, tomar leite com frutas. Estas pessoàs estão engaDi:ldas.'

" ,p Escrlvao, A.M,ADEU MAHFUD,

med,lndo 36,50 e ao Oeste, medindo 3�,20, e faz Podemos fazer para a hora do lanche, ou para so

numa rua projetada; 2°. - Nestas 'condições, requer bremesa, refrescos de leite/com mamão, com abacate,
a IV. 'Excia'. se digQé de mandar designar dia- e gO!laba., bana,na ou uva, que nada nos acpntece e

,I hora p�ra ,a justificação ,prévia, ciente o Dr. Pro- constitui um 'Ólimo alimento, replelo de vitaminas. ,
Assembléia Geral Ordinãria

motor ,Público ,da Comàrca, ouvindo·se as' teste- EOlãol, 'dona de casa amiga, ,se quiser garantir EDITAL ,D� CONVOCAÇÃO
munhas que, oportunamente, arrolará e requer, a saúde de sua familia, não se esqueça das frulas / Pelo presente ficam con9idados os srs. sócios
,ainda', a dispe'nsa da cHação de Serviço, do Pa', na alimentação diária. , para assistirem a Assembléia Geral Ordinária, quetrimônio !la União em face da jurisprudência do Não se esqueça também que 'as frutas poàem realizar-se-á dia 18 de ma.rço; às 9 horas da manhã
S, T.,F. ReqQe'r, mais, que feita a justificação da ser armazenadas, em forma de geléia, doce ou com-

para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: -

pösse' e julgada' a m�sma (por senter..ça, se digne pota. Assim pod�remos comer frutas o.' ano inreiro.
determinar a citação, por mandado, os confron· Agora veremos o valor das frutas mais encon- PRESTAÇÃO DE CONTAS;

_

tantes certos 'e referidos, bem como o,. Dr.' Pro, tradas em nosso município:· ,) ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA';
motor Público, e' .os interessados incertos, au-

' BANANA s rica em sais minerais e\ hidratos A$SUNTOS DIVERSOS,

sentes e desoonhecidos,' por edital, todos, para de carbono, pos5uindo também bôa quanlid�de de

acompanharem os têrmos desta ação até final sob vilalÍ1inas. A chamada banana nanica é a que contém

p�na de rf3velia e'lcontestá-la, se quizerem. Pro- maior quantidade de ferro. Portanto, se quiser engar·
testa-se pelo depoimento de testemunhas. pesso'al dar e forlificar o sangue, use Qananas nas refeições,
e de vistr.rta. Dá-se a esta o valor de Cr$ 2.500,00, As frutas CÍtricas como o LIMA0, a LARANJA, o

para os efeitos de atçada, P. deferimento, (sôbre A_BACAXI e :ambém o MAMA0, são ricas em �ita
estampilhas estaduais no valor de CrfJ4.00, devi- minas C e cálcio que combatem gripes e resfriados.
dametite inutilizadas, o seguinte): (a) Ç>smar de O ÄBACATE, - é rico em cálcio, ferro, fósforo,
Souz� Nun,es". S�NTENÇA: Vistos, etc ... Julgo, magnésio, sódio e ainda em vitaminas A� BI, ß2 e

por s'entença, a justificação, de fls. e fls., para C, Dortj:'mto o abacate é de grande valor nutritivo,
'que surta seus juridicos e legais efeitos. Citem se, for(ificante ... do sangue, músc�los, nervos, �érebro,
!pór mand'ado, os confrontantes do terreno, e, com olhos, etc, '

•

, o prazo de trinta (30) dias, os intere.ssados incertos, A U V A - é a fruta mais rica err: açúcar,
por edital, a ser afixado no lo,}al de costume e contendo também cálcio, magnésio, ferro, sódio, etc.

publicado uma (1) vez, no Diário da Justiça e pl)rtanto d uva é também de grande valor nytritivo.
l duas (2) vê2'J�s. no, jornal locaL CURtas pela Re- ACARESC
r-

querente. P. �,1. Jguá ào Sul, ?/1°./62. ,(a). Ayres SERViÇO' DE EXTENSÃO RURAL
Gama FerreIra de Mello . JUIZ de DIreIto. Em .

virtu�e do que cita e chama a todos quantos ESCRITÓRIO LOCAL DB JARAOUÁ DO SUL

interessar póssa e' direito tenham, sôbr,e o imóvel l'
�Tis��!{���rae�irOemq��o j��::�e�g� ���ri��a s��� ASSOCIAÇÃO RURAL de Jaraguá do Sul J;>ela presente ficam proibidas expressamente_
inte êsse e di !'t E h

�, ,
11 quaisq�er planta�ões-::e roças em terras de minha ,

y r s relos., para que cegue a9 co� '4JONV.OCAf�O propriedade, nã,é' me responsabilizândo' pelo quenhecimento de todos ,EI ninguém alegue ignorância, De aco� rdo com o di' s,p o S I o no' Art, 'tO, dos
'

manda expedir o pres�nte edital, que será afixado u possa acontecer àquelas roças e plantações que
no ,local de costume, às portas do Forum, publi. Estalutos da Associaç�o Rural de Jaraguá do Sul, não estiverem devidal!lente contratadas,

'

"
,

.

cado pela imprensa local e no Diário da Justica ficam convidados os senhores associddos para a Jaraguá do Sul, 30 de janeiro· de 1962:,,-, �
äó Estado, Dado e passado nesta..Jcidade de Jara, Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 28 àss. Leopoldo BIese.
'gu�

.

do Sul, .aos nove dias do Ihês d,e janeiro do de Fever�iro vindouro, às ,9 h?ra�, no edificio da
ano ,de um mil novecentos e sessenta e dois. Eu sede SOCial, obedecendo a segulßte
Amadeu' Miihfud, Escrivão, o subscrevt .(a) Ayre�.', ORDBM DO DIA:
Gama Ferreira de M-éllo. Juiz de Direito. A pre- 'a) exame do relatório da diretoria relativo 'a,o
sente,_,cópia coo'fére com O original; dou fé. " ano de 1961; "

,

.

"'c.

I� Jaraguá do Sul, 9 de janeiro de 1962. b) discussão e votação,do parecer do Conselho ',,' "

,O Eser�vão, AMADEU MAHFUD
"

Fiscal, pertinente ao, Balanço' Geral, bem comç> álos MEDIKÁMBNTE 'UND PARFÜMERIEN
praticados pela diretoria no exer�Ícjo fjndo; ...

'-'ti
.,

S I' tE" C b! c) assunios de int,erêsse social. -'I' II Da's" Symbol dér,Réchtschaffenheit, des
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NOTA: Não havendo número legal de SOClOS
na primeira convocação far-se-á a mesma meia hora.- r

após com qualquer número de sócios.

ALBERTO, MEYER, Presidente

Aviso à Praç�,
Cumpre-me comunicar à Praça. que a minha

espôsa Clara Luciano Schmücker, em data de 20
de janeiro de 1962, abandonou o lar juntamente
com os filhos Alfonso e Selma, sem apresentar:
razõe� para semelhante gesto e, encontrando-se em

locar ignórado, peJo presente avisa que n'äo se

responsabilizará por despesas que venha a fazer.
'-J'

Jaraguá do 'Sul, Três �ios do Norte, 5 de
fevereiro de 196,2. ALFREDO SCHMÜ8KER
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Diante do expôs'to, solicita o Conselho admi
nistrativo à tôda' população não negar a .compreensão
e velha amizade .para o Hospital "São José" que
permanece a ,su� inteira disposição.

<
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���
Dr. Rejnoldo Murara ·l·

Esc}óri�::::�::reLura �'
Poupança (fc�!���d�,:.:':gina) I���
vai introduzir e executar f�rvorosamente as me-I !?==:::=::::::::::::..::::::::::=:::::::::=:::=::::::=::::::===:::=======::::::.�"f ••didas adequadas em favor a libertação da Nação. ii
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IIMedidas premeditadamente traçadas e conseque�- ii r U I o () rna n o I Q fi () r litemente homologadas pelas forças responsáveis II I lJ O lJ lJ iida Nação e sob a garantia das nossas forças ar- !! ., -

O
. !!

madas, harmonizadas e unificadas. Ainda somos ii Clrur-çlöo entlsto 1;
uma Nação soberana, entretanto, não podemos 11 Comunica a seus clientes que se acha lisentir as providências tomadas por parte do Exe- ii estabelecido em suas novas instalações ii
cutívo, em garantia da soberania ameaçada. Quer �i à Av. Getúlio Vargas, 170 _

ii
uos parecer que os homens públicos procuram li Fr lb li
esquivar-se da necessidade inevitável de reclamar !! ao lado da Sapataria el erger li
resoluções maís drásticas, imperiosas á normalt- �:::===:::::::==::::::=::::::::::=:::=::'�:::=--==:::==:::::=:::=�:
zação da vida pública. A d�fesa da pátria há de
ser garantida entre a escolha da poupança forçada
e da poupança voluntária; Qualquer delas, sempre
requer firmeza de espirito e é peculiar do homem
forte e esclarecido. Aqui começa o drama do
povo brasileiro. Não \fomos preparados, nem edu
cad.os, que nos desse a esperança, fôss� escolhi·
da e· recomendada a voluntária. Esta é do previ
légio das raças cultas e fortes com um nivel de
moral elevada, representada pela voluntariedade
de ass(lciar·se ao sacrificio, indispensável ao bem
da pátria. A· voluntariedade é a personificação e
e a consagarção da moral divina e construtiva.

MAURO A. SCHNAIDER
Coletor
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• Pelo presente I m os trabalhistas devidamente
�������������.���������������,���_,_.���_.�, finados ao P.T.B. nêst Municipio,convoc�dospara

NO. 2 171 a Convenção Mu icipal que se realizará no pr6ximo.

dia 2 de março ue 1962, às 20 horas, emr sua sede'''!!'!!!!!!�'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!�'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!!!!!!!!.!'''!!'!!!!!!!!!!!!!!!�'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!!!!!!!!'!�'''!!'!!!!!!.�'''!!'!!!!!!�'''!!'!!!!!!�'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!'''!!'!!!!!!� à .rua Presidente Epitácio Pessoa 258, para 0 fim

Socíedcde Ho'sp;ta'l e·' E D ITAL .
de elege� o nôvo Diretörio.Municipal e seu Oonselho
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I )Fiscal, para o triênio 1962 à,março de ,1965.
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, COLETORIA E.öTAD1!AL DE JARAGUÁ DO SULr,' Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro 40 1962.a ernl a e « ao ose.» Impostos sI Tabacos e Derivados 'e s/ Bebidas Alcoólicas
\
LEÓNIDAS O. HERBSTER; PresidenteI. Em 8 de Fe�erei�o de 1962, às 20 horas, na Decreto N .. SF-14-11-61/678 ALDO PR,ADA, Secretário Geral(

Sala de Reuniões' do Hospital "São José", realizou- O Coletor Estadual de Jaraguä do Sul, abaixo
se a Assembléia Geral Ordinária que aprovou, as assinado, convida os COMERCIANTES, INDUS� Grupo Escolar «AbdoÍl Batista»Contas Exercício de 1961 e. re-elegeu a seguinte TRIÁS 'OU PRODUTORES, que praticarem atos
diretoria .'

çom referência aos impostos acima cltadQs, a com' MATRICULAPra ente, Dr. Mário Tavares da Cunha Mello; parecem nésra Exatoria.: afim de se inscreverem. A direção do Grupo Escolar "Abdon Batista, destaVice-Pr ., Dietrich H. W. Hufenuessler ; Diretor, para o pagamento dos impostos em re1erência. 'cidade, avisa aos srs. pais que a matricula estará abertaPe. Donato Wiemes; 1. Secret., Sérgio 'I'homsen ; O·
I

-

b d
-

d 201 nos días 21, 22 e 23 do coerente mês, no horärío das 8 hs,
2. Secret., Ewald H. Bóss ; 1. Tesoureiro, Durval .

s Impostos
A

serao co �a os a razao e 10 às 11 hs. e das 14 hs. às 17 horas. '

Marcano : 2. Tesoureiro Geraldo Marquardt. (dois ,por. cento) sobre o \movl�ento efetuado pelos A matricula para classes de 20., 30., 40• ano e Comple-
.

'"
, ".' '._' ,

.' estabelecimentos, durante o meso I 'montar será feita median�el apresentação do' Boletim do ano
Aproveitando a ocasiao, foraifl tratados diversos

N âl I do I t
-

h á f
-'

d anterior e para os alunes novos do 10. ano será necessário:
t' d

.

terês 'bl'co', \ o ca cu o o im pos o nao a ver caçao e a) Certídão de idade' b) Atestado de vacinaassun os ,e In eresse

PUót
.

Cr$ -1,00, arredondando-se, para essa importância, Os �xames de 2a. ép�ca do Curso ComplemeIitar serãoSO�TEIO D� AP LICES PARA 1962 I, a que fôr igualou superior a Cr$ 0,50, e, despre- :realizados dia 22 às 9 horas.
Como nos anos anteriores, foram sorteadas as, zando-se, a que lhe fôr inferior. Jaraguá do Sul, fevereiro de 1962.

apólices as quais conf6�me �el�çãÖ a��ixo, podem ser A íuscnoão será 'feita pela. Exatoria, à vista ZENAIDE M. ESPEZIM - Diretora
apresentadas no Hospital] Sao Jose para resgate. do pedido de inscrição preenchido pelo contribuinte,

\ Janeiro, N.69, Egon Sasse - Fevereiro, N.:4, e 3 (três) vias, modêlo antigo .de inscrição de
Ignácio Leutprecht - Março, N 61, Dr. Waldemiro Vendas e Consignações, substituindo-se a expressão
Mazureehen. -f Abril, N. 76, Walter Hertel - Maio, 'Vepdas e Consignações, para IMPOSTO s/.Tabacos

·

N. 35, Marcatto S. A. - Junho, N. 84, Augusto e Derivados e s/ Bebidas Alco6licas, I

Caglioni -- Julho, N. 81, Eduardo F. Wilhelm -

Agôsto, N. 68, Egon Sasse - Setembro, N. 98,
E. T. Frenzel S. A. - Outubro, N. 23, Ind. Reun.
Jaraguá S. A. - N�v., N. 113, Erwino Menegotto
- Dezembro, N. 124, Cap. M./Lopes Carvalho.

CONSTRUQÃO DE UMA NOVA ALA
Em face da falta de espaço para atender o

crescente número de doentes, aprovou o Conselho
o plano .de construir uma nova ala I de dois pavi
mentos com quantos pa'ra enfêrmos e logo também
para uma secretaria, quartos para mais enfermeiras
e auxiliares. O Auta-Projéto foi elaborado por
pessoa competente em combinação com as revdas.
Irmãs do Hospital, aguardando ainda pequenas
modificações para dar início às obras.

REAJUSTAMENTO D� PREÇOS
Com grande satisfação, pode anunciar o Hos-

· pital "São José" um substancial aumento de sua
· receita de 1960 para 1961, porém as despesas au

mentaram muito mais, não dando mais margem a

pagar dívidas ou fazer novas revisões para qual
quer melhoria. No ·outro lado, faz-se sentir o cons

tante aumento da pobreza:
Em 1959 foram atendidos indigentes, gratui

<-tamérlte, valor Cr$ 80.0.00,00; em 1960, valer Cr$.
156.000,00; em 1961, valor Cr$ 360.000,00.

Sein dúvida, �ensa a população que o Hospital
recebe graudes subvenções públicas para êsses fins
e torna-se interessante publicar os algarismos que
provam bem o contrário:

.

Em 1959, recebeu, o Hospital do Ministério
Saúde Pública, Cr$ 58.097,00; em 1960, Cr$ 40.000,00;
em 1961, nada. .,'

EntIletanto, conta o Hospital receber no decor�
rer�dêste ano no mínimo uma parte das verbas

· atrazadas para p'oder atender mais fàcilmente os

indigentes que. com certezá serão, êste ano ainda
mais nu.merosos.

.

\ Considerando Q que foi acima explicada � em

f�ce com os. aumentO's de todos gêneros alimentares,
viu-se o· Hospital forçadamente, na contingêneia d�alterar seus- preços na seguinte forma:

Preços que entram' em vigor a partir de. lo. de Março de 1962:
Diária dos Apartamentos Cr$ 800,00

.. acompanhantes " 500,00
"I' ,

Diária da primeira classe .

II 450,00
, acompanhantes .' , " 350,00

Diáriá da segunda classe " 250,00

DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 17 OB FEVEREIRO OB 1962

O prazo para pagamento será de 30 (trinta)
dias. Portanto o movimento de Jxneiro deverá ser
recolhido até o último dia ao' mês de Pevereiro e

.Comunidade Evangélica Lutherana de Jaraguá
do Sul, comunica aos srs. pais que durante
os dias 21, 22 e 23 do corrente mês, _se
acham abertas as -matrículas aos diversos
anos:

Jaraguá do Sul, fevereiro. de 1962.

A .DIRETORIA

ESCOLA JARAGUA' I
A direção da ESCOLA JARAGUÁ, da I

Os impostos serão pagos, por vsrba, mediante
GUIA ESPECIAL DE RECOLHIMENTO POR
VERBA, conforme modêlo oficial.

assim sucessivamente.

À falta 'de cumprimento do presente EDITAL,
serão aplicados os Arts. 20, 21 e 22, do Decreto
acima, pelos funcionários da Fiscalização e Arre-
cadação.

'

Coletoria Estadual de Jaraguä do Sul, 12 de
Fevereiro de 1962.

.

VENDE-SE
Dois tratores, sendo 1 de esteira,. com

7.500 kilos marca Hanamarck, em perfeito
estado, e outro marca Fordson - Major de
pneus, com máquina retificada, tudo em bom
estado de conservação, por preço de ocasião.

De.mais informaç'ões com o srT Waldo Krutzsch,
Três Rios do Norte -:- Jaraguá 60 Sul -)S c.

L�gDr Iobtido I Pontos 1 Classe de:1
. Valör doNome do �egurado obtidos Operação financiamento fmpregàdor

lo'!. Seminário
de Estudos'"

Instituto de Aposentadoria e Pensões" dos Bancários

Departamento 'de Aplicação do alrimonio
'Carteira Imobiliári

A cidade Joinville será
séde do la. Seminário de
Estudos da Região Norte

.
e Vale do Itajaí, entre os

dias 22 a 251 do corrente
mês. Promove o encontro
a União Catarinense - de
Estudantes Secundários,
enquanto que a União
Joinvillense. Estudantil é
a patrocinadora do con

clave, com a participação
de renomadas autorida.des .

que abordarão· um temá
rio que inclui Educação,
Viacão, Economia, Ques
tões sociais e Produção'
básica: Indústria, Comér
cio, AgriGultura e Pec�ária.
\ '

Financiamento Imobiliário - Plano
Classificação de Candidatos - Ano d 111961.
Cidade: Jaraguá do Sul - Estado d,e Bta. Catarina.

FLOIÜANÓPOLIS, SC, JANEIRO de 1962.

-

I
III 1.600000,00 Inco
V -... 1.130.000,00 Banmercio
III 1.000.000,00 Banmercio

, X 400.000,00 Bànmercio
III 1.600.000,00 Banmercio
IV 1.600.000,00 Satelite
ÍV .700.000,00 Satelite
IV 600.0QO,00 Satelite
III I 1.05Q.000,OO I AmirescIII 972.,400,00 Sateli1é

PRÍEDADE COM 1.200 MORGOS
DO AS SEGUINTES BENFEITORIAS: 1

2

CATEGORIA""," C
_ (Comum)

Oswaldo Heusi 131
OJécio Motta, Espezim 116-A
João Budal da Sil�a 116-B
George Frederico Doster 114
Zelindro Reis 110
Ar1indo Salai 92
'Osny Pereira 82
Horst Stein 79
Murillo Deeke - Dr. 69
José Go de Oliveira 62

I.

.-

anal com 10.000 pés produzi�eis;
25 morgos de arrozeira plantada;

.

36 .mil metros de val.as' para' Çlrrozeira;
,1 estrada no terreIlo' 'com 2.500 metros;

250 pés de árvores frutiferas'en�ertadas;
3 casas de moradia;
1 pasto todo cercado )(inclusive animais);
12 mÚ pés de'aipim; 'I

,

.

1 batedeira na. 3 � com motor;
. 2 gárfo

(. "
F s, ranchos, muita mata �irgem

etc., I m ."nrt. I.et.nl -

mel:r.sll
'

'

infor Lojas DOUAT -

,

"

com Vit ermann ....:. 'JARAGUÁ �O SUL NOTA:

\'

3,
4:
5
6
,7
;8
9
10

Comissão de Cla.ssificação, Imobiliá�ia (CCI) ";
II

) Ass. CARLOS JOSE GEVAERD • Bancário!
.

Ass. OTÁVIO RENlt LEBAEBENCHON - .Sp.cu.ritário
. Ass. REIN;ALDO WENDHAUSEN - Deleg. Regional IA.P.B.

Qualque� interposição de recursos de�erá ser remetida à Comissão
de Classificaçãõ Imobiliária, até o dia 9 de fevereiro de 1962.

. AVISOI ao proprietário da bicicle
ta deixada nos fundos do
meu prédio, retirá-Ia no

prazo de trinta dias.
.

(as.) Leopoldo Reiner
A,v. Getulio Vargas n. 550

jguá do Sul, 'em 10/2/1962.,
.
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