
Morred 3 vêzes
e' continua vivo

LONDRINA, ('.l'ransp.) Úma
criança foi ressuscitada 3 vê- •

zes por uma equipe de mé
dicos da Santa, Casa desta
cidade. O ressuscitado' foi o

de rriator pe:netrê.ção' rió 'interior, catarinense menor José Maria Mauro, que
• .,..- � ___,------'--,---�----'-___._-�--_,__-_,__----"'l .-......; --=-,-_.",.-__'. deu entrada, naquele ltoápital

em estado desesperador, tendo, Fundação: Dlrerör : Impresso na: morrido por tres vêzes e teí-
, , r •

L tas Imediatamente massagensArtur Muller BUOeNIO VITOR ,SCHMÖCKBL SocieJiJge Gráfica A�enlJa ,tcl,a. em seu eôração voltava a ví- (

!=============================r=========-=--=--=-=--=========='=ii'======r========1 ver. Depois de operado foi
posto fora -de. perigo .. iá
,está passandó bem.

'Anti XLIII
,.

'
JARAGuA DO SUL (Santa Catarina), Bäbado, ',3 de Março de 1962

'r-

. AHDon, ·ßATI5TA I ;;I5?�T1�JS�RES
, • .......

...
.. 't' \Novamente a ponte tou a dar trânsito; mesmo ção do grave problema; do, locollzação. e consta- Sábado ultimo consti- Baependí,' tendo logoAbdon Batista ínterrom-: que � titulo precário, de procurando 'resolver o taçäo de que, de '.ato, se tuíu-se em data de satís- inicio

I
as passagens depeu por alguns dlas o v�z, que � reterída' ponte assu�to pelo Ministeri.o trata de o�ra de arte ur- fação para os desportis bolão programadaa.intenso tráf.ég� que de- nao suporta veículos .de, de' VIação e Obra� Publí- gente -que íntegra o plano tas /jâraguaenses com a Um. bem preparado

'

,mand� à Jom�llle e Blu-' grande tonelagem.
,

cas, como. �ncalxe da ,da rodovia federal BR 59 recepção
.

da valorosa jantar .ínterrompeu asmenau, ocasionado por. Com a" 'ínterru ão obra. de arte. entre as que dá a.ce�so de J�ra- equipe de bolão "Grupo competições que, con-nova ruptura de trans-
It à ' pçt- ' que flguramno acesso da gl\á à Joínvílle. .

, de Bolão dos "15" filiaöo tudo, foi reínícíado logo,versi-nas. ,O tráfego, em -vo aé tona, adques ao BR-59 de Joinville à Ja-
'A

..

'd D aue à Sociedade de 'TI'ro e 'd',

conseqüência foi desvia, da ouatrução : a neva raguá I E ao que nos pa-
VIsita o r. 1 e-

,

' em segui a, assinalando
'do pará a' Estrada Ilha ponte que, com

A

a .ínsta- rece. '0 paciente, serviço brandoMarques de Souza (J!lç� 23 �e Set.eplbro, da as, somas das duas com

da Figueira que ímedía- lação dOR g�vernos de do notável. deputado sur- deu-se�' em data de �4 de vízínba localídade de petições uma ligeira
tamente deu sinais de Celso Ramos e Roland tiu os seus prímeíros efeí- Ievereíro (sábado ultimo), São Bent? do Sul., superioridade de 20 päus
que-não suporta viaturas por�busch, em 3.1 de tos, com um telegrama do 'tendo ent�ado em contac: fa:�ece�ll�o�U�e mg::!\�: em favordo'uAzdeOuro".
de grande porte. Foi Janeiro �e 1961, alardea- Ministro 'ao sr. Dr. Híl- to co� diversos homens ecuha� de 'tratar 08

Na manhã seguínte
'graças. aos esforços dos ram s�rIa .atacado_dentro debrando Marques. de d� projeção, que o co�du. forasteiros 08 com 0-

uma nova concentração'
técnicos e operários, da 90S prI�elros. treIS mê- Souza, Chefe do Serviço ziram ao local .prevísto '", P DO Bar Harnack com a

firma Menegotto que a ses. H?Je, mais de ano é Técnico Distr�'sl do 160. para anova pon�e,I�.meQ.' :nent�� �o ,Az de quro execução da bandinha
t Abd B r t 1 decorrído : sem alguma . tando-se a' ausencia do B. C. tiveram condígna TremI, que, aliás, às

po�..._;e, on a IS a V9 -

providência concreta e D.R.F., em FI rianópoH.s, Prefeito, que impediu recepção, em São Bento prímeíraa horas de do-
-------- positiva, embora trans- para" que, eonstatase l!l pudese o engenheiro dís- do Sul, no mês de. Jul!I0 mingo brindou, com ex

pirem conversas que o loco. a naturesa do pedi- por de plantas memoriais de �961, ond� à despetto c�lentes peç�s aos aSSA0'Estado iniciaria as obras e outros documentos para do Intenso trío uma -re-. cíados da SOCIedade Boa
no pröxímo mês de Maio.

Movl.mento Iconstatar em que ponto de nhida disputa de bolão Amizáge. Desnece�sário
Verdade -ou não, o fáto andQmento se encontram eve esplendoroso de- será dI�er due o cIrculo

Honraodo-nos com uma é que o povo já anda E ( os serviços desenvolvi. senro�ar. -

,

de �dmIradores 'da Boa

agradável visita, soubemos cansado', de promessas.' SCC ,ar •
.

dos p�l? ,Estado e ou . A�,slm é que, ��mprla I música cresc�u e�pan;,,

1)or" iDfermédio 'da Irmã Por isso responsáveis e D' l' d
. Municlplo. ao Az de Ouro fazer tosamente e a boutique

co-respo'n8ável's verea-' Ia.. .

o corrente, Ilve-"É" as b,onras da cas8,' re·l do Pacheco ficou peque.Diretora da Escola Normal
d _d Câ

'

M
. ram míclo as aulas do de se esperar, con- cepcionando a equipe do na para conter tantaDivina Providência, que o ?rels a

d .mtra �I- corrente ano letivo. A ci- tudo, a vinda de enge- Grupo de Bolão dos ('15" gente. Ótima confraterabalizado eSlabelecimento Clpat· d �ds�n eressta a· dade, no mencionado dia, nheiros do D,R.F. para na canchA do Clube A nização na verdadeirade ensino de nossa ciddde men e eCl Iram a aear' h t' b Ih ir'
"

-,

bl t
aman eceu com uma rou os ra a 08 espec lCOS, Baependi. Pelas 16 horas acepçao da palavra. Osobteve despdcho favorável g pro, ema por o� ro
pagem diferente, predomi- enquanto continna o per· devidamente

'

uniformi� discursos costumeiros tipor parte do Governador, anco e quer nos p.a,re. nando os vistosos unifor- serverante trabalho do zados
'

concentraram se verain lugar protestandosegundo o Qual, o convê· fer.:. C?II!-c' ulma ��Dl es� m�s dos escolares, entre Deputado Federal Lauro os el�mentos do. "Az -de por novas � duradourasnio com o Estalio está a açao mi Ia ,pos Iva. à grande v�nedade de ves- Carneiro de Loyola junto Ouro" 'na Casa Comer- amizades entre os doisEscola em condições de De há muito os verea- timen las d�n.tro das ativi- do Ministéri,o �e Viação cial da firma Nilton João grupos e" entre a pala-'ministrar o ensino graluito dores que form.am naDan, dades_ cOlldlan�s. Outra de Obras Pubhcas. Coelho ,& Cia., onde re vra do presidente Rai.normal do 2°., ciflo, c�da da UDN Jaraguaen· geraçao que val em busca
. . ceberam os bolonistas mundo Emmendoerfer eA nOIÍcia' é das mais se, insistiram junto do da in.sl�ução em nossas Que todos cerrem .fl!e�. das alterosas e, em'co- do orador Cad Zipererauspiciosas, tendo em vi8ta Deput�do F,ederal Lauro capacltada� escolas par� ra,s em torno dessa IDlCI- mitiva rumaram ao C. A. não ,faltou' mesmo üm

o constante, afluxo de es� C1unelro de Loyola para poder. servir bem o Brasil ativa, porque é a melhor impressionante "Schnor-tudantes
. que não eslão que colaborasse na solu- de amanhã.' que ,co�sUlt8 ao nosso

':> ro-hüppfel" .. Os mais es-
em condições financeiras MUDlCipiO, �esmo P?rq�e ROTARY CLUB pirituosos ficâram inda-de c'ustear os eSludos.

F. .,
o povo. deste mUDlciplO d J á d S I gando éntre os elemen-

Se�undo. pudemos cons- In.anClamento para e tod� zona do norde�te e araga o ',a tos dois grupos o quetatar a Irmandade da,., Oatarmense faz em JÚz Atencioso oficio nosJoi estariam tramando' treis.Divina Providência lestá -

agua e esgoto a uma nova ponte, no endereçado pelo Rotary personalidades num jar-,satisfeita eom' mais êsse
,,' _ . .

menor espaço de .tempo. Club «:te Jaraguá do Sul, dim, .ás primeiras horas
passo em pról da elevação

. Do.Senam" , atr�ves .

do çao. � JUStlçõ, �conomla comunicando-nos a eleição da manhã, quando cO-,do nível de ensino em J�rnallSla Jos� V,ltorlno e Fmanças da Camara dos' do nôvo Conselho Diretor, lhiam pimenta do reino.
nosso rrteio. "Correio cio Lima, recebemos telegra- Deputados reçebendo nO. ASSALTANTES para o ano rotário 19621 E o "Sheríf" não queriaPovo" prazeirosamente ma conc,ebido nosseguin- q84/1962. ::>elo projeto '. 1963 verificado a 9 de nada com o assunto.

'

associa-se, ao� '.á!os jubi- t�s termos: "Levo conhe- fi�ám as Ca.ixas EcoQo- ROUBARAM TRÊS' feve;eir(_) e qu� 'é o se-
,
As equipes formara'mla,reS' que posslbll.ltanlm a, cimento prezado confrade mlcas Federáls, Banco,do, . 'guinle: da seguinte maneira:

,cOi:J�ret'i�a�ãö de'mais uma projeto' autoria senador Brasil, Ba�co Nacional do MiLHÕES EM Presidente,Dorval Mar- Grupo de Bolão.dos"15":'r�ahzaçJ}q da " nossa ,�I�- Ne��.n Macula,n, �pr?v�do D�senvolvlmenfo ,E.con�, carto; Vice-Presidenle, Fer- Carlos Zipperer, Francis-rlosc:t E�c,!:la��Q_rmal DIVI- pelo Sen�do_JOI dlstrlb�ld.o _mico e 0!-lt.r�8 estabe}e�l- PLENA RUA mindo Springmann (dr); co Roesler, João TremI, ,na Providencia. #s Comlssoes Constltu.l- mentos OfiCiaiS de credito "I. Secretário, Moacir Bar- QUo Knob, José Roesler,
" ""

.ou ,que. pos�u.a� de��rta- o' _
bieri; 2: -Secr�lário, Zelin-, Emilio� Engel, E_rwinô

. '&" L"':' l'
menlos credltlclos e (Imda, S.. �ULO (Transp)

. dro Reis' Dlr,..:Protocolo Dunke Bertoldo Roesler,,' arlas: ':' ,-,onsu las, o� Jnstit�lps de P�evid�n- �e�saclonal ,assallo �erl' Ari Flavi'ano 'de Maced� Jo.sé -"Fendrich
> 'SobI':

,
'

:' " -
.

"

cla autor.�zados a fmanclar fl:ou-s� em ,plena rua. (dr); Tesoureiro, He in z (Presidepte), ,Geraldo Zi.
r. 'AUTOM03IUSTA,' Nesta: Sábado último, quan- as Prefeltu.r,as em .�bras Cerca: das 9 horas d.a Rodolfo, Kohlbach; Direto.;. esche, Alfredo Zipperer.
do emplacava meu veículo', presenciei do I(!do de fóra, de abas!eclme.nto d agua, manha, ,o 'gerente do CI- res' sern---'past�s, ,

Osvaldo Alfredo Nehzke, Antopio
da Delegacia, uma forte 'altercação entre o Diretor 'Serviços de Esg�tos Sa, nerr.a Bo�l�vard, Jorge, Heusi e Ic0r�no Mar�arro! Weihermann, José Fen-
dêste. jornal e o Delegado EspeciiJl de .PoHciét, por. nilários" éombate à erosão, l\1arqu�s, fo� ass a! t � d o "Correto do Povo", ao drich FO., Eggon Redlich, .

moilyos que eu ignorQ. É vereJade que o Oelegado fornecimenf'o 'de energia quando ,deSCia do omb!-ls e�sejà do grafo 'aconteci- QUo R06sler, Alois -W�i
chegou ao c4mulo de sacar de' um revolver para elétrica, p'a V i m e n t a ç ã o na esqul�a �a Rua Cle�la, mento, cumprimenta os hermann, Affonso TremI,
intimidá-lo? :"',

' " "

, obras cO,mplenientares', e p�r. tres. tndlvíd�o� qlJe se rotariano� jaraguaenses e Alex TremI. Dö "Az de
RESPOSTA: É verdade.lnfe�izmeiJte a aulori- conslrução de estradas utilizavam d? taxI. chapa pela ele'ição do Doyel Ouro. B.C.": 'Raimundo

dade que se '�iz <;iesacatada s,e desmanda e se .des- m�nicipi:!is, condicionaQ- 300009.. �Ol ·desfec�ado, Con�elho, Direlor. Em�endoerfer" Eugenio
. moraliza com semelhante procedime'nto� Mas como do-se 'que só1 serão 'os um golpe com ,barra, de Silva, Henriqu,e 'Geffert,ri'ão houve tíro,' a' cOisa ficou por isso mesmo. La- benefícios 'conceqldos' às ferro na cabeça do gerente

P bl! _

'.
"

. Àlfredo S�hulze, Walter
.mentàveJme!He: Nem por isso fugimos' ao nosso dever Prefeituras que apJesenta- e tomad'!_ um.a '�asta c�n- � ICaçoe,s Carlos· Hertel, . Wm�elm
d� :c.dti�ar ,�s cousas alen-ta16Í'ias aos foros de_ cidad� rem planos de tra(�a_l�os te�d9 tre�(mllhoes �e crp:, ) 'Recebemos o 'no, '8, de LauHer, Wolfgang Weege,
,cIvIlizada � ,as cousé(ls e�raçlas nesta ferr�. Nao sera aprovados .p�los orgiJo� zelf(�s: Toda. polícta. fo! Janeiro de ! 962 de 'IC _ Gerhal'd, Marquardt, DQr,com intim:idação ,que se' vai' conseguir melhorar o técnicos feder,ais ou pelo mOb.'lzadda e o taxI fOI

R e v'i s t a da I�dústria' e Val MarcaUo, Hans. Brei-noss� esléjdo de e�pírito. E si tudo nos., fôsse negé1do, SceNA'M·· e 'tenh"'m, su�s e�con�ra. ? a.ban,doCnado naI ,'Comércio de 'Santa. Caia- 'thaupt,' Eugênio Vitor
.

d a' t'l'
-' , . A

d"1 I' ''''', u; , 'rua proxlmo a entra 'S h',' k 1 E' h Tham a a ,;on�.1 I!I�ao no�, a�segurarla esse _lre� o a e cotàs e 0xecuçãóA:nçamen-,
' "

rina, ,que se edita em Flo-, c
..

moc e,. rlc .

pr�)Va em :conlrano. Sa'lsfelt�?, .., tária presradas �s:Câma'tas. Seu motorista momenlos Í'ianópolis, com uma edição �rauer e ßemz,Kohlbach.
, ASSINANTE, Jóinville:: Acompanho .igual!11ente Municipais" ps' prazos ,mtes procurara a políci� ·de 6.QOO exemplares. \', ,�auream'se os seguin
�o bom notiêiáriQ lOcai, e com referência 'às "b.drba- legais, apro 'ados sem para queixar-se 'que seu,' �gualmenle recebemos tes: Visit�ntes'_ Alex
ridades�" ;yerificadas' pelos ,elementos do. poder, �ó i)npugnação'. �T�(!r�ndo-�e' carro fôr,51 roubado e êle Çorre'io'Agro-Pecuário, nO.' Treml·-;- 1'. lugar; José
POSSQ deq.onstrar minha' r.epulsa, esp�ranqo qu� me- de I pr�jeto vitál híteresse espancadÓ por, Irês indi- 1/1962, di:! .Farl)en�rlken Fendrich Sobro - 2, \Iu-Ihor�s' pia'� virão; para sat(sfação' daqueles que tão solicito apoiQ deste I?res· ví�uos. \ 'Bayer /lO,' Depa�enlo gar; Jasé Roesler ,:- 3.
galhardamente defendem os legftimos inleresses do tigioso jornáh: ;Alenciosas \ Fitoss�nitáFio. . /

.

'

lugar e 24°. lugar Carloé
Município i. Jaraguaense, lugar' em que V, S. ooupa Saudações, Jose,Vitorino "Correio do Povo" 'omo� agradec�os pela' "Zipperer. 'Dos' da 'casa:

,

. lugar de n),erecido aeslaque�. .,: :e, Urea; Diretor, qe D.iyul· '

. ,g�nti'l rémessa. d1ís publi- Raimundol �mmendoer-í" ,R�SP;OSTA:, Di� melhores já se anunciam no 'ga'ção e Informaçãet d_o um Jornal a, cações, QU� encoQlram fer '\ 1.1ugar� Henrique
'. h�rizorite. �$, correÍlt�s polítiças já se aprestam! pard ,SENAM' - MjDt�tério da semço do po�(): ,à disposiÇ.,�6d� interes- Geffert ""'"- 2 lugar e Wi-

"
isso. :Quapl� ao que nos lo,ca� �uilo obrigado. • J.USliç��, ,i

' sados, ,naAledaçao. . lhelm,�ufer.- 3.1ugar.
:; � .

. i •

l ..

"

,\
'I
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. Repnise!ltáçäo Popular

,

Dlretórío- Municipal ,de Ieragué do Sul "(fundação: firtur müller - '1919) !!
'- '.

. .

!!'
"c�r::.�[�'s�c!p�:��ti��da. . i::::::::;:;::=:::::::;:=::::::�=:::::::::::: ... •
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'I I
'

- o garotinho Benicio : Dia 6: filiados ao Parrido de Representaçãp, Popular, . nêste
I

Diretor': Aniver$,á,rios Rogério, filho do sr. Nes-
" .. Munlcípío, convocados para a Convenção Munici-'

,

Eugênio Vitor Schmöckel .

tor Pedri,· nesta cidade; . A sra, viuva. 'da. Eleo- pal, que se realizará no próximo .dia 18 demarço, ASSINA1'URA: Fazem anos hoje:
_ a �arotlnha Marcia nora Luz, residente. em de 1962, ás 9 horas, no Salão ßôa Esperança, sito"nuãl .. Cr$ 350,00

.' fdara, fIlha do sr. Dor- Florianópolis.;' \
a Rua Presidente Epitácio Pessôa, nesta Cidade deSemestral, '.. CrS 180,00 A sra. Clara, espôsa val Malcatto! nl cida!le; __; a sra, Juliana. dá Iaragué 'do Sul; pera o fim de eleger O' novo Dire-Avulso .... CrS 10.00 do sr. José Albus, nesta

.

- a garotinha .Lemze: Veiga Coutinho, realden- torio Muníclpel. (',' .' cidade; , 'filha do .sr.�ernel' Hor�t, te em Joinville. Jaraguá do Sul, �8 de fevereiro de 1962.
'. ENpEREÇO,.

'1\
- (>'sr Ernesto Silva' - o meDIDO -Sé r g

í

o
• ... '

,

;Caixa Postal, '19 .

_ a sra' Maria Wailatti: Onadír, mijo do sr. Ona- PEDR.o GERENTE'- Vice· Presidente no El�rcicio
, "ventda,Mal. Deodoro, 2�0, ,

•

R
.

I d '. dir Motta nesta cidade. Dia, 7: SIMPLICIO. FREYBERG.P.R _ Sectetá'rio �

.

jaragua .do Sul -, S. Catarina - o sr. e gl n.a o ,
.

. I ,

Kretschmann.·
.

'A sra. Vara F. Spring- .Dia 5:
mann, espôsa do sr; Dr.
Fernando. A. Spríng-'
mann, residente nesta
cidade;
- a sra. Edeltraudt

Rahn Hermann, espôsa
do sr. Gerhard Hermann.
residente 'em Oorupá.

,
,

CORREIO DO POVO

"

..

,

. ' .

', i ,
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..

,
.

, Eaeem: anos amankã:
SE voon Jara-, I

.

guaense é MÚSICO,
"

A, sra. 'Linda Rístow,,

não deixe de insere- residente, em Astorga;
ver· se na Sociedade - o sr. Carlos Rutzen,
de Cultura Artistica. comerciante. residente

'\ "'Ela necessita do �� Oorupä:
concurso de todos _-----;,-_-------�---......-....,
para projetar a cu I-

Itura de nossa, terra, nr�, 'Fraacísce. . Antonio Piccióne
,:M[�.lD�CO..

Cirurgia Geral de adultos e. crianç�s - CU
nica Geral -'Partos .,..- Operações _

Moléstias, de Senhoras e Homens.
..'

,

Especialisla em doenças äe, crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs -. HGSPITAL
JESÚS DE'NAZARÉ das 1'5 as 18 hs.
COH.lUP,A,·- SAN�A CA:JrAH..lIÇNA

'\

,
.

. Vende-se uma' C a s a,
com 4.000 m2 de t e r r à,
situada em Estrada Nova.
O e m a i s informações

com o sr. Erwino Mene
. goUi.

··.·A·V·'I8:0.

. i ('
Em, abril de 1�61 um Cidadão d� orig�m alemã

tropxe-me 2 pedras para exame em mínha casa
sito à rua Epitácio Pessôa ,1.1�.6, cuja pedra escura
com' ramífícações" de míea amarela no l0. exame
visual parecia ser .ouro. A outra branca após
examinada por um perito paulista e por mim deu

Dia 8: o resultado analízado C.I\. Mg. (CO) "DOLOMITA"
ou mais simples.: mármore, pOl' sinal, um tipoO' sr. Leopoldo Mey, ainda não encontrado no pais. Êste Senhor proresidente em Joínvílle

, meteu-ms voltar em 15 días.:» que até .agora não
. .:.._ o sr. Carlos Hass, fez. Nada será cobrado a consulta, somente índí-

nesta cidade. cado Uma Companhia. interessada lia exploração
do dito mármore. "

O sr. Geronínio Tóma·
seli;

.

_ a sra, Ilisabeth Vi·
eira, espõsa do sr. 'ou
vio Vieira, residente em
Estrada No.va.

Afilio Cereseto

Proibição Prospetor de-mínéeíos autorizado

�

1-;;:;;:".... males e PO"P' seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
•• BOBERTO M. HORST

a que dispõe de maior sortímen,
to na praça e oferece seus arti

. gos à preços vantajosos
RUI Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
��

,

. Proíbo" terminantemente
a entrada de-pessôas sem

minha aatortz a ção em

minha propriedade, situa
do em Guamiranga, mu-.

nicipio de Guaremlrim,
afim. de caçar e causar

outros danos; não me res-
.

ponsabilizo pelo que possa
ocorrer aos ínfrarores des
ta proibição.

Ass. Felix Heroandes

Dr. fernando H. �pringmann

rIJVitó;i�'=-L--;;;;i;; r-;�SO�R '=11:ti vENDE DIVERSOS LOT E S .� I I CIRURGllio OENTISTflI
"

� I NE S TA" C I.D AD E, E MA I R
'. �l 1- Mod"ernfssimo "A/ROTOR" I

�. /1250 2 1 Reduz o tempo de traba lho iii: 1 Casa de Madeira e 1 terreno c. ms;

�� 1- ,
, Im-

1 e_aumenta o conforto do CLIENTE.

1-
:

�

1 Propriedade Da cidade com 2 casas e i
I�: morgo de 't�rra; : CLíNiCA _ CIRURGIA _ PRÓT.ESE{� 1 Casa de Material com � morgo de terra;

J

ill . R.AIOS X�: 1 Casa de Material .com 1/2 morgo po n t o· iJ ... • 1-g para-comérciO'; .'. �ll Consultório,: Av. Getulio Vargas, 19�
ii292 morg�s de t2rra �róprIo para ban�na, ß I'" (Ànexo ao Depósito da Antarctlca) I4 kl.. dIstante da c�dade, sendo maIs :1da metade mata nrgem; :J ii II!iiii!BIi il-j!� _.i�;m�_lIItt&;;;!.1 Casa de .Mádeira, estabelecida, à Ru� oINova, em Guaramirim; ::

Ap'otheke ,,'Scbulz" '111 Casa de Material, em. ótimo estado de :
.

conservação, estabelecida à Rua Emilio :�Stein, nesta cidade; :J

l-
1 Casa de Material com 3 morgos de terra, :l� .estabelecida à Rua Rudolfo HufeQuessle.r;- �l�

. .' : t Casa de Material com 2 morgos dt3 terra,

:�Dr. Reinoldo Mu.apa f:o" estabelecida à Rua Rio Branco. �/ . ,i. Das Symbol der Rechtschaffenheit, dest { \
./

Vertrauen&' und der Dienstbarkeit, die Sie
, �r.r,".�",!-�","",�,:;,"...r,.���:o�'''''''',''r�'',",:"",,,,,'��� a'm b�sten zu de,n geringste? Preisen bedie�t. I'

�(j II .���-"...c.A /� li II I'" ii ., ii, 7--�.·· ii ii JARÀGUÁ .DO SUL ' IItF==;:::::'=:::==:::::::::_:":::=::::::::::::::::::=:::=c=::::,::::::::=:::::::::::� !! 9 5 pés -�pDlicoIGrido - 1960 ii II . iiII
'.

]})TD>' IElO>lltrIBI Trr � lTYflMr'l\ 'R-..T"R\T
' ii li 'I .

. Ii !I Medicamentos e Perfumarias IIII '. J1'i.'o' '�\L." l.l)\ßHU !Vl1ßU�!� 'Jl ti LOTHAR SONNENHOHL
. II ii Simbplo' ·de. Honestidade ii�._:I ·-,bDI ....- "'11,11[11UlIJII.:::t,11'&0 • I:.' '1'1" 'A•. M�",hal O••doradafoas.,a.8418 I:.' '!l' Confiança e. Presteza illi

- .L'JJilm
,

'-J'UJ v� A""V'I"itl. II II .IAU&uÁ DO SUL
.

Esi. d. SII. C.'arla.
I:ii' 'I

' .
. ii Fo�mado pelas' Faculdades de Medicina das Univer-' 1,'lli, !r

'
.r

!!. ii � ��io;ne���o��: �����: li,l
.

ii

�i
ii sidades' de Colônia (A�emanha) e Pôrto Alegre ii li' '

.

' . .

.

'. .' ); \b�_.__ _--_._----._------"':_----==----::dli' CIRURGIA -. SENHORAS - PARTOS --:' CRIANÇAS E' II �-::::=::::::==:::=�:=:::=====::;=�========i::==,d�=:::==;::t, -- ---.-----

--:---------,
---

li
.

"

CLINICA. QJ!.RAL
.

II· I'.· ,

•.-;::::::=;.:====�:::=::::==:_.:::;:::=::;�::::=::i±::::--:::==�::::::=:::=:�11·
,'Looga prátlea �m' HosPrt�is EDro��Ds. II·· ii· . '0',o· ;

.

. ii!,il • Consult6ri� e 'residência: . I. 111"
1. Dr. Wáldemiro Ma�Urechen 1

..1. lDl ro fuI lU! nd o G 2l S dlW Iii" f}A,SA:',DE .'SAUDE "
,TeL, �44' - Rua Pres.. ,Epitácil'l'.}',Pessõa:,. "4,05.. 'I

..
o

o ii . � ; o II'II / ' • I Rua Pre"'l'dente Epitácio PessÔa N /. 70�.. Cirurgião -'Dentista ..

. I
I II

""

,ii liII '. 'CONS�LTAS��, II· (antiga residência de Emanuel EhÍers'). ii CLíNICA � P�Ö'iESE' _ C�RURGIA IIII
Pela manhã: da.s 8 1/12 ás 1 horás II

.

Óí�i�a geral rilédico - cirurgia de' adultos e criaJ;lças !! ii
II

li , II .1.n Pela tarde: das 14 1/2 ás 11". '. hóras: 11,1 Parto' Diathermi.. Ondas, curtas e Ultra-curtas ii A v. Mar.echal Deodoro, 5.87 ...... JARAGUÁ DO SUL' n
' II

Indutotermia - Bisturh·eiétrieó .. Fledro.cautenizaçào ::

f I' iIii ,. Atende chamados lambem à oite II _ .Ráios Iotra.yermelhos e .azuis. ii De ronte 'a grela Matriz !i(L '.J) ". �:::====�:::=:;::::::':==="�=:::===�:::=======:-.:==:::#.�-===:;::::=:::==:::===r-==========- ====

VENDE-SE_
UMA: PROPRIEDADE COM 1.200 MORGOS
CONTENDO AS SEGUINTES BENFEITORIAS:

1 bananal com 10.000 pés produztveís:
'25 morgos de arrozeira plantada; ,

36 mil metros de valas para arrozeira;
l' es�rada no terren'o com 2.500 �etros;

250 pés de árvores frutileras enxertadas;
3 casas de moradia; .

1 pasto todo cercado (inclusive animais);
�2 mil pés de aipim;
1 batedeira n°. 3 - com motor;
2 carroças.'

Ferramentas, ranchos, DlUita mata virgem
etc.; localizada .em estrada federal _ melhores
informa_ções nas Lojas DOUAT -

com Vitor Zimermann - JARAGUÁ DO SUL.

t
, VENDE-.SE

. '

Dois tratóres, 'sendo 1 de esteira, coio
7.500 kilos marca Hanamarck, em· perfeito
estado, e outro' marca Fordson - Major' de
pneus, com máquina retificada, tudo em bo�

. estado de conserv�ção, por preço de ocasião
..

Demais informações com o sr. Waldo Krutzsêh,
Três RiQS do N�rte - Jaraguá do Sul - S.C.

CIRURGIA DO ESTÖMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Consultório - Rua Preso Epitâcio Pessoa
f Das 9·12 e das 15-18 horas. - Fone, 384,

JA.RAGUA 'DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

'.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Façam·se as citações r.equeridas, Citem-se, com o

prázó de trinta (30) dias, os interessados' incertos,
por edital, a ser afixado no local de costume e pu-

. blicado umd (1) vez n.o Diário Oficial da Justiça e
duas (2) vezes, no jornal local. Custas pelo Reque
rente. P. R. t Jaraguá do Sul, 25/9/61. 'Ca) Ayres
Gama Ferreira de Mello - Juiz de Direito�

I. .

"ENCERRAMBNTO: Em virtude do que cita e
chama a todos quantos interessar póssa e direito te-'
nhám sôbre o imóvel requerido, a virem, no prázo
legal, alegarem o que julgarem a bem de seus inte- Despesas Gerais I .631.589,60rêsses e diTeitos. E, para que chegue ao conheci- AQfalto n O lo ri' rlo ro rluz' I' ra" an I' rl °nto Q Fundo de Depreciação . 23.650,00mento de todos e ninguém, alegue igôorâncid, man- Ho lJ U lJU lJ ULJ lJO Fundo de Reserva Legal 4.804,00da expedir o presente edital, que será afixado no DIVidendos 35,000,00local de costume, publicado pela imprensa local'e E

..

I b'l'"
A

695 36no Diário Oficial do Estado, Dado e passado nésta
' xpenênclas em arga automo liStiCOS, vem ,04 • o

cidade de Jaraguá, do Slil, aos dois dias do mes ,de escl,lla' COm, um novo sendo atualmente rea· Jaçú Assú. 31 'de Dezembro 'de 1961.
outubro do ano de mil novecentos e sessenta e 'um. tipo de 'asfalto especial lizados no Estado de 'AFFONSO WAGNER, Diretor Comercial,

.

. Eu ,Ama'deu Mahfud, Escrivão, o sub�creví. _ (a) para' OUso em. rodovias e Illinois, Estad�s Unidos� . CURT FLEMING, l5>iretor Técnico '

.

Wald�"Jar'R�u,)lJiZ de P�z e� '�x�rcício ?o· cargo estra�as pavimentadas,· O produto é conhe. OSWALDO BORdES, Cont. Tec. eRC. --sC
de: J�IZ de, Dlre,lto. A presente cO�la, confere com ,o o, qual, se�n�o "

os
cido como

.

"asfalto co.

.

0.316 e DEC. no. 26.387�
Ç>r!glD_çII, dou ,fe. I',. . tecmcos, contnbUlra de· tondo'" e apresenta as ·.PA,RECER DO CONSELHO FISCAL

"

Jaraguá do Sill, 2, de outuBro de 1961.. cisivamente para reduzir , t',
. _

'

u;,.,.' ','
d 'd

. .mesmas caractens lcas Os abaixo assinados, membros dO' ConselhoO EscrIva?, AMADEU MAHF u. ' o. numero e acl entes dó asfalto cqmum, po. Fiscal da firma Paulo Wagner S. A - Lavoura, Co-
o ,

,

d f b' d mé.rcio, e Indústr.ia, tendo procedido' <> exame' do�1E!$!7"""I�ii. :1=!!!iiii!!!!ií=i:=!!liiiii!i!i;�!;_;' Ir==;:-ll-l'm.=:: I_i. rem, po e ser a t:1ca o

IR lU balanço geral, demonstraçãb da conta de lucros. e
II
,', .

.' o

.

-

.

>
>

•

'
,

'. '\
I!f em várias côres que se perdas e demais contas referentes ao exercício de

II J]J)ro M[,1l1lIrllli({)· >.Batrre!ij . �e -:AleVe�O" I �:tê:'uso.in�!i�!ve�: !��1d�0::::�:�a�u: aex:��:�bl�f:t��ra�o���J::�s o:�t '
.

'''II' .,. ..- .elldr.:!�, ,. ... ,6 ·11
I [� c�lorações . c0D!:' que o ap.rove,· bem como a Itodo� os ato$ praticàdos pela

II .,.'
. '..

ftg .. V V-gv '. m nov�matenal ve� sendo diretoria.
. Jacú Assú, 11 de Fevereirp de 1962.

::-

•

. 111111 'Iii
'fabncado de�tacam·se R U DOL F o \ TE PAS S Éiii :>'

'

P. o vermelho, o amarelo
, J O Ã b C R AST

'

•

1111 Com escritório' néstâ cidade à Av. Mlilrech.al Deódoro I' el' o negro, além do epUARDO LBSCHINSKY
da F'onseca nO; 122, pgi'a m,elhor servir, seus ciientes·, 'branco,as quaispodem .

. " .

mantêm estreito, iht�rc�mbio judici�r�o com, os Escritórios m ser 'apÍicádas pa�a indio i�- _IJR_ �il!.!I"!lI!'88�IõW!!>BF -����,
I"'· de Advogacia DR.' HERCILIO At�X�NÍ>RE .DA LUZ, m ,aar aSdi�ediaçõe� de FOT PIAZERA I

. '
uma ro OVla, as, mter· DBPRONTB Ã PRBPêlTUR,A - JARAÓUÃ DU SUL I

\

I
corri' séde' em JDinviuê e São Francisco dC? Sul; est� em

, I, seçõe� e outros cruza· foto�rafias em .ral _. fotocopias de DocumeDtCJs _

.

'condi'ções de, também, aceitar causas par� laqueIas Co- mentos, 10cai!3' onde filmes e'Mat aI foto' _ ,Apare�hos �'Ace�órios'
marcas' sem 'maiores onus· para. seus constituintes. II màis . freqüentemente o. atende a domi.cilio li .tambem,

III' em localidades YiziDhas
m_��---�!I I�I!!!!!!!I�!�ISII. ocorrem os acidentes.,

I

CORREIO I " BABADO, DIA 3-3-1962
!!!!!!!!!!!!!!!
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Editäl de' Cil�çqoClube' �gua'V�rde:PAU10 WAGNER:S'A,o, C"d dã W Id R J' d P
As s e m b l é l'a .Geral Or dl n

é

r t e ." • '.I a ilO � emar, au, UlZ e az em
.

..
' , '

,

exercício do cargd de Juiz de 'Dlreito da Comarca EDITAL DE CONVOGAÇ�O ' Lqvoura. COmércio e Indúátrla
de Ieragué do Sul, Estado de Santa Catarlna, Brasil, Pelo presente fica'm convtdados os sócios desta JA.CO ...ASSO

I
.: MunicipiU

-

de GuárámirilJl -' SalTA CATARIIA'na fór:na da leí, etc .. ,. , " '.
d d A bléí G IOd'"

, , '
,

" ."
'.

" soele a' e pare ,a ssem Ia era,' r. marl'j:l ,a rea-' "I. "

FAZ SABER aos que o presenie edital de lizer-se dia 11 de março às 9,ÕO horas da manhã RELATORIO DA DIRETORIA
citação, com o prazo de trinta (30)' dias, vire"!" ou pera deliberarem sôbre a segulnle ordem do dla: '

Senhores,' Acionist�s: 'Dando cumprimento às '

dêle conhecímenro tiverem, que por; parte de JOSÉ "., .

LUIZ REINERT, por, Intermédlo ,ç1� seu bastante pro- .

o 1)"":" Prestação de contas; , • dlspoaíções legais e estatuárias, aprésentamos a sua
J

curado!'; advogado dr. Hélio Alves, lhe foi dirigida _,

/ 2) - Eleíçäo da Nova Diretoria; epreclação, o balanço geral, demonstração da conta
a petição inicial do teôr segulnre t. PETIÇÃO INICIAL: ' 3) -:- Assuntos d� Int�resse Social. de lucros e perdas, demals contas reíerentes ao

. . "

Nt N- h d ú' ': I' I dó' ex-e,rcício/encerrado em 31 de Dezembro de 1�91;"Bxmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iara- .
o a: ao aven o n mero ega, e s CIOS .bem como o parecer do conselho fiscal.

'

,guá do Sul. JOSÉ LUIZ REINERT, brestleíro, casado, em a primeira convocação, Iar-se á a mesma' em ,Entretanto permanecemos a, disposição parelavrador, residente na Estrada Rio Branco, no dis .. segunda convocação meia hora após, com qualquer prestar-vos quaisquer esclarecimentos tornem neces-trito e município de Gueramírtrn, por seu procurador número de sócios.
.

I .

' • ,

infra r'i[mad(), advogado IiELlO ALVES, inscrlro ne Ass. ERVINO MENE60TTI r; Presidente
eanos.

. 'Jacú, AS5Ú'� 10 de Fevereiro. de 19?1.
O.A�B.; Secção' de S�nta, Catarina, 80b n-, 1.301, AFFONSO WAGNER,. Diretor Comercíel
com, escrltório na cídade de Guaremírtm, nesta, Co' ,

'I"
CURT f'�EMING, Diretor TécnicG.

marca, vem, com o devido respeito, propor ação de Soe I- eda de d e Desportos Aearal J' •

usucapião, de conformidade com os artigos 550 e .

'. . Balanço Geral encerrado em ,31 de dez. de 1961
552 . do .Código Civil, aquele alterado pela lei n. '

Ass e m b I é i a G e r a I O r d i n 'á r i d A T ,I V O
2.437, de 7-4-955, no decurso da qual provará: 1 - ImobUizado: �

que, por si e seús antecessores, é possuidor' de ' um
'

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Imóveisterreno situado no lugar 'Rio Branco, no distrito e .

Fic1am convidados pelo presente o Conselho. Estável: I
município de, Guararnirim, neste Estado, contendo a Déllberetlvo e demale Sócios pera assistirem a Semoveotes, ' 30.'000,00área 'de 122.500 m2. (cenro e vinte e dois mil qui Assembléia Geral Ordinéria desta $ociedade á rea- Máquinas e Instalações 115.000,00,nhen!os merros quadrados), com a.s Aco�frontações lizar-se dia 18 p/v as 9

I
horas da manhã, na Secre- Veículos 84.500,00segumtes: frente, ao sul, numa dlstâncía "de 150 tarte do Clube à Avenida Marechal Deodoro da Fon- Móveis é Lltenstlíös . 6.500.00 236.500,00menos, -com José Fernendes e luvenal dos .Santos,' seca, n, 110 (Defronte Bar Sibéria) para deliberarem Reallzaval a curto e longo prazo: .fundos.' ao. norte, com 200 metros, co.m loa.qulm Bon sobre a seguinte ORDEM DO DIA: '

Participações 1 308,000�00kowskl, de um lado, a leste, numa dlstâncla de 700 '".
metrôs com terras de Teodoro Felkmann Aninha 1) - Prestação dé Contas;

I Adicional Lei 'nO. 1.474. - 12.770,00
Rodrig�es e Norberto Gueeser, e do outro 'lado, ne 2) - Eleição da Nova Diretoria; Lavouras '15,000,00
mesma distância, com José Fernandes (croquia in. 3) - Assuntos de Interesse Social. Mercadorias 263,903.10 599.673,10
cluso); 2 - que, há mals de vinte anos. o desfruta Ass. -M&RIO M. AIROSO _ Presidente' Disponível:
como seu, em tôda a sua extensão, exercendo ali I

. Caixa

���!����E$� :i;:f�::eE!:;::::�����::.��f:!�:�!� r=O==r===�=u�=I·�� =�:r�-n::a:=n��=n-;'I:�r=:::\' AÇc�:�a e� C��t�n;�ção:
dita, posse, solicita que V. Excia. se digne de designar !! I l1 tru r li U u r o lJ IIlJ '

PAS S I V . Odla e hora, pare serem ouvidas as testemunhas abaixo ii I.. _ . -- _

arroladas, com a presença do Dr. Promotor Público, ii ' Clrurqtöo Dentlsto Hão exl�ivel:
que deverá ser citado pare todos os têrmos da pre- l'

,-'-,- Capital em Ações
senle ação. 4 - requer, finalmente, que sejam citados, ii Comunica a seus clientes que se acha II Fundo de Depreciações
ôs confrontantes, bem como os interessados incertos, '11 el[!tabelecido em suas novas instalações' ii fundo de Reserva Legal
P9r editais, na forma da lei, e, após os trâmites legais, II!

'à Av. Getúlio Var�as, 170 -
_ i! Fundo de Reserva Espec.

seja a presente julgada procedente, concedendo-se ao ! ao lado da Sapataria Freiberger !! . Exigivel a carto e longo prazo:
requerente o título hábil de d,omínio, a fim de que �::=:::==:::==:::==:::::::::::::::==::::::::::::=--=:::::::::==::::::�!'.:t= Dividendos' 158.480,00
s,e proceda a t�anscrição do mesmo 00 Registro de Títulos a Pagar 91.629,0.0
Imóveis da Comarca. Prolesta provar, desde já, as Mestres para'

t. Contas a Pagar \. 2.114,60 252.223,60alegãç'ões,' feiras por todos os mei'os de provas em
I Conta 'de. Compensação

direilo admitidas, dando-se o valor da causa em
Ç> '" alfabetl·zar,' Adultos Caução da Diretoria 30.000,00

\ Cr$ 2.100,ÚO. P. deferimento. (sôbre estámpilhases-. '

taduais no valor de Cr$ 8,00, devidamente inutiliza-
• 1.167.5f1.70

das, o 'seguinte): 'Guaramirim, 13 de abril de 1961. Todos os professôres e Janeiro, o seu cur- Jacú Assú, 31 de Dezembro de 1961. '

(a) Hélio Alves. TESTEMUNHAS: '1 - José Ferol professôras que �e _

consi- ritulum "itae, contendo a AFFONSO WAGNER,
'

Diretor 'Co;;;�rcial
nandes, brasileiro, casado, lavrador. 2 - Norberto derem em co.nd!çoes de indicação de.atestado, cer- CURT FLEMiNG, Diretor Técnico
Guesser brasileiro casado lavrador. SENTENÇA: reger, ou contmuar

. é;I. �e- tificados ou diplomas de .

OSWALDO BORGES, Cont. Tec. CRC. - SC. .' "

ger, no' seu mUOlé,plO, conclusão de cursos ou '

Vistos, etc... Julgo, por sentença, a justificação de classes noturnas de ensino de tirocínio de magistério. I' 0.316 e DEC� 0°.26.387.
fls., para que produza seus jurídiCOS e legais efeitos. prima rIo supletiVO

'

que
•

Demonstração da Conta de Lucros e Perdasvenham a ser instaladas Os cursos serão de sete
, em 31 de dezembro, de 1961no corrente ano, mediante mêses percebendo o regen-

acôrdo entre Ç> govêrno te, em cada um dos sete C R' É D I T O
estadual ou municipal e mêses, a remunera�ão pro
Ministério da Educação labore de Cr$ 3.000,00 sem
e Cultura, queiram enviar prejuízo do exer.cfcio de

qualquer outra função pú
blica ou particular,' desde
que haja ,compatibilidade
de horário.

259.800,00

\

4t.5�8,60

30.000,00
1.167.511.70

1'00.000,00
141.900,00
38.488,00
4.900,10/ 885.288,1<>

'

,

à Campanha de Educação
de Adultos - Palácio da
Cultura, sala 1404, Rio de

DeBITO
,695.043,60

Wercadorias
Lavouras

'

Càminhão Chevrolet c/ Frétes
Juros e Descontos

'

Lucros e Perdas

527.044,90
. 60.000,00 .

45.200,00
10.052,00
52.746,70

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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D' o v' o A"evoluçãO:; do ',homem,
""'f(';� .'. durou dois millíões de anos

Há quanto tempo o ho- e setecentos e cinquenta
,

JAR'AOUÁ: DO' SUL (SANTA CATA,RINA) SÃBAD,O, Ö ,DB �ARÇO DB' 1�62 - NO. 2.173 Imem; 9ive jsobre a- terra? mil anos.
I

Um milhão de! anos, tal- Se .esaes numeros são,

I ,�
\

• / 'Vez (menos � raspondiam exatos - escrevem osl

ROEDER Sr" IA\" M d d-j" t e'm '- 8.1, até 'dntem 'os
'

cientIstas. peritos ingleses - a evo-'. .

.'.-Agr.lnd; Co�érclo .
un O I eren e

HQje, •••• calculo não �"::�.�odot�óe� :�:��
'JARAGuA, DO SUL ,.- Rio do ,Oerro II ..:.... STA, CATARINA por' causa de' "7" ma' ravl-I'has" pareee mais óorreto-Dots pe�sav�, �

provaeelmente'" \,' ,

, ,
'

, geologos note-ameríeanoaldoís mílhões de anos, de-RELATÓRIO, DA ,.DI:B.ETOR1.A. "

da Universidade da Calí- vendo-se considerar o

Snrs. Acionist'�s: Em cumprimento' às dispo- Um jornal norte-ame- clidas como as sete ma- ����ad������s�r::.: '��� ��m��e �f::��:!�� : g���síções legals e 'estatutárias, cumpre a êsta Diretoria ricano divulgou qUE1 nos ravilhas do mundo mo-
nio encontrado na Africa e desenvolvimento , pres-.apresentar-ves êste relatõrío, acompanhado do ba- proxímos 20' anos o mun- 'derno. )
concluíram .que sua idade suposto pelo eranio em

'

'I -

d t' dis do será, completamente
'

". I:,
: /lanço g�ra e da demonstração' a con a e ucro

do que é hoje, graças a .S�o, elas .': 1), será esta- não é inferior a Uni milhão questão.e perdas, 'encerrados em 31 de dezembro de 19?1. sete prtncípaís'inovações, belecído serviço regular ' '

.:...._; _

por I cujos documentos podeia constatar a ,er�adelra
que serão íntroduzldas de transporte entre a ter- "

.situação eoonômíoa-financeíra de nossa SOCiedade.
pelo avanço -cíentítíco e ra e outro planeta qual- N,ovas ,1evéla"ões sôbre' Para quaiaquer' informações e esclarecimentos
que poderão ser qualítí- quer, pro,vavel�ent.e 'Jachamo-nos à, disposiQão dos'" snrs. Acionistas em

'. ' marte; 2) os atuais fVI- Napolea"'o'
'

Bo'nap'arte-nossa sêde sacia], à Estrada Rio do Cerro' I I, "

ões a jato cederão' seú � ,

Jaraguä do Su�, 22, de fevereiro de 1962,

'" d )'8 lugar a foguetes, que fa-
, GERHARD ROEPER, 'Diretor gerente. ,prov", OS rão o trajeto Nova York- Pàrecia que sôbre Na- .probleme, em todos os

,
. �.11 Londres em apenas 2 poleão nada maís havia aspectos. Entretanto, paraBalanço Geral do ATIVO e PASSIVO,

dtd t horas; 3) serão ínaugu- de ,nôvo pare dizer. 'A desmentir essa idéia, sur-'encerrad0 em ar de dezembro de 1961 can I a os .fiO," radas as ,prim�i�as, auto- vasta bibliografia éxistente. giu na França um nõvo
lO

A T I V O estradas telecómandadas sôbre o corso esgotou o lrvro, do hlstortedor Mau-,

Y t'b I
r-

E 'U' por onde os, veículos ' rtce . Guerrlní, intitulado
'

'RI,obilizado: ,) \, , 8S I U ar andarão guiados por cen- Q C 'd'd "Napole6n devant Dieu",,

'

Imöveís e Benfeitorias
'

771.853,50,' trais radae: 4) nas arandes uatro an, 1 atos que revela aspecto desco-, Estárel: '"
CURITIBA _ Foram dívul- cidades haverá I ruas com pleiteam a secreta,ria nhecido do primeiro ímpe-Veículos", Máquinas e Instalações, ',Má,:

gados dia 25 de fevereiro os 3 andares. sendo" uma redor dos francêses.quinas agrícolas, M6veis, Utensilios, resultados do concurso de para pedrestes, outra pa- do Trabalho, , Guerrini estudou a edu-Ferramentas e Semoventes' 1<800.879,40 habílítação à matrícula no ra veículos leves e outra .

cação religiosa de Napo-Disponlrel: ' primeiro ano do curso de pl pesados" 5) a vida mê- FPOLIS, 26 - Até ago- leão e, em seu livro, reve-Oaíxa
,

26 032 60 engenharia. químíca da Uni-
día do ho�em será .de ra o PTB não indicou o Ia-nos que, no final de sua

.... . , versidade do Paraná.I Realizarei: Conseguiram aprovação maís ou menos 80 anos; nome do substímto do vida e sobretudo durante
'Mercadorias, Lavoura e Criações, Oon- apenas 18 candidatos, dentre r sr .. Vanio Faraco para o exilío em ôenta Helena,tas 'Devedoras, Diversas contas 1.831.135 20 os 108 que se apresentaram 6) os atuais- desertos, a 'Secretaria de Trabalho. o corso foi assaltado pelo,

,
'

para prestar os exa.meso começar pelo Saara, São êles os senhores: problema de Deus. ComCompensação: .

30 000 00 A P R O V A DOS serão transformados ,em Deputado Evilásio Neri citação de cartas e docu-Ações em Caução .
.

'

, A relação dos aprovados é 'ri,ca8 e férteis regiões; C80n" dr:Antonio Carlos mentos relativas ao exilio4,459,900,70 a seguinte: Udo Briet�g(pri: '

"

, Guerreiro de Tubarã, I na ilha, o autor demonstra(meiro dlUglar com mjédi,!,7,65), 7) serão ,substltUldas as dr Gentil TeIles e sr. que Napoleão se nao che-segun o ugar o araõuaense t
-

f t d g'a'," ,
•

Fausto José Machado Reiner; a �als on es
�

e ener I , Rodrigo Lobo., I gou, a tornar-se c_at?licoReinoldo Poermacher, Ricardo pOlS O carvao só, ser[l A homologação do no- fervoroso, nos ultimos2.166.383,00 Las Filho, Hamilton Arnoldo usado como matérla-prl- me petebl'sta para ·ocu- anos de sua vida foi se-RodPlgues João da Graça d t
.

té' , '

Cruz JúlÍo Hyczy Reinaldo �a para. pro u os 81� -

par a Secretaria do Tra- riamente perturbado peloKrause Spitzner JÓnior, José tIcos e m�s�o a gasolI?a balho dar-se-á' por oca- probleJIla religioso. A do-
, Baldin, Liane Ditrfch, Herber- terá �sQ lImitado. As 10- sião das reuniões.do Di- cumentdção recolhida não2.263.517,70 to Ervino Muller, Milena Bla- dustrIas e os, transportes retório Regional do par- é Dava. Mas é examinadazek João Baeta de Mello, funcI'onarão a euergla ato�.1

'

_ ,

,

' Marlla de Lavigne, André , � tIdo, marcadas para, os sob essa uDlca luz, para30.000,00 Gaudie Leite Filho, Rachid de mIca. dias 10 _e 11 de março permitir ao autor poder-4-45�9-900 70 Almeida Fayad, Raphael Mau- Tudo isso em 1981. vindouro. demonstrar sua fese., . , rice Cohen' e Luiz C. Santos.

'Demonstraçãó da COIita de, Lucros e

Perdas, em 31- dt! dezembro de 1961
, I

, "DÉBITO

c
,

.

�NO XLIII

rua .em

busca ,da água,

: Ião exigirei ,

Capital e Fundos diverses
Exlgi'el: ',' ,

.

I

C. C. ClIedoras, Letras e Títulos a

Pagar, E'mpréstimos, Gl:atificaçãp
e ,Dividendo� a Pagar"

-,

Compensação:
Caução da Diretoria

PASSIVO

MANOEL F. DA COSTA S/A. COM. INO. Cavaram, a
Juros e Descontos, Despesas Diversas;
Fundos Diversos, Gratifi'la'çÕes e Divid. 3,242.031,70

CRÉDITO

Assembléia Geral Ordinária

Convocação

, Os abaixo-assinados, .membros efetivos, do
J Conselho Fiscal da sociedade Roeder SIA. '. Agr,

1'1...- 'In'd, Comércio, tendo examinados minuciosamente
o balauçó, conta de lucros e perdas, livros,e demms
documentos referentes" ao exercício 'findo, consta-,

.
taram a sua exa�idão e copformidade, pelo que,

, recom�nda� � !i ,sua,' aprovação pela �ss�mbléia,

'

-,Geral Ordmarla. I, ,I., '
';

,
I"

, .. Jaraguá do· ßul, .22 de fe�ereiro de '1962.
\

�F�g�gr:J>�:i�CE�ER
,

. ERICH, BORCH�RDT.,

.'
Pelo presente, ficam convidados os s�rs. acio- RI 0__ Moradores dir a busca de ãgua",Mercadorias, Transporte, Lavoura' . mstas desta SOCIedade para ,se, reumrem em

d J
_

d M 'tia' 4 D'e criações 3.242.031,'0 aS8embléi� geral ordinária a realizar-se dia öl a r�, Oao.a ata, m!is compe ao. IS-

J
'

á d S I 31 d d 'b d 1961 de março pv. às 15 horas na séde social à estrada na TIJuca, revoltados tnto de Águas tomar/, arG�EguRH·AORDu R'OE·DeERezeD� ro e .

Itapocuzinho,
'

afim de deliberarem sôbre a se- com a falta de água, as providências cabíveis.
. , tretor gerente '

guinte O R DEM DO D I A' I,' t _ '.FRANCISCO 'F. }4'ISCHEP., Guarda Livro -

'. ,." reso veram cav�r � .re Os populares acusam o
" Cont nO 314 do C R C de SC 1.) - DIscussão e aprovação do relatórIO da cho da rua Jose HIgmo M" V" '_

.

.. , . , .

Diretoria, balanço geral, demonstração da conta roximo à lav Maraca- eng, oacrr
. '_ areja0,

PARECER DO CONSELHO FISCAL de Lucros e Perdas e de mais documéntoHela- p
_, .'

ctT" daquela repartiçao, comocionados' com o exercício encerrado em 30 de na, a p�ocura do, _ o responsável pela .,
'

Oezembro de � 9�1. , ", colocado. na. canalizaçao parcial distribuição, da,2.) - Ele�çao do DIretor C�merctal. pelo 4. DIstrito deÁguas. água pois aquele fun;3.) ...,... Eleição do Conselho Flsç,al e su�lentes", ." ," . , ,. , .

4.) - Assuntos de interesse da soc,Ledade. CondUZIdos ao 16. DIS- ClOnano benefiCia outras
Itapocuzinho, Jaraguá do Sul; 26 de ,Fevereiro frito ��licial p�r. uma �uas para "onde .torpecede 1962, .

guarmçaQ ,da RadIo Pa- encanamentos, e agua
MAIOEL f. DA 'COSIA _ Diretor Presidente tiulha, forám, ,informa- em abundância, em de-
ADOlfO DARIEL,� Diretor Comercial dos de que "não era da trimenlIo de outras zo-

o • /

A V IS,O: alçada da polí�ia.�mpe- rias.
lf

, �

Acham-se à disposÍ'ção ,d�s snrs, a,çionista8
08, ,Qocumentos' a que se A'efére O' decreto-lei
nr, '2.627, de 26 de setembro de 1940

R()edet S:A. Agr.l�d: ÇOin·IINSHTÚrO 'OE APOSENTUORIA E
Assembléia Geral OrdiDá�ia ',:'

' .. \ .

PEN,SÕES DOS BANCARiJJS":
'

"

EDITAL ,DE ·CO.NVOCAÇAO
.... ,"JARAGUA DO SUl'....: SANTA 'CATARINA"Pelo' pres�nte· ficam convidados os snrs.'

Acioóistas dt;)sta Sociedade 't comparecere,m' à, A V i SO'Assembléia Geral Ordinária á realizar-'Se em nossa,

'\ séde' '80cia�s' 10ljioras do dia 'öl de março pr.ó:�d
mo vindo�ro,"afimÓ·de deliberarem sôbre a �'eguin-
te.. O R DEM D . D_I A: '

1.) - .. Apl,"ovaçã'o do balanço, e contas ,do
. exercício de 1961. r -

,2) _.:: Eleição ,40 Conselho/.FiscaL
.3.) � Assuntos diversos. � ,

A�ham-se à disposição 'do� ':Snrs. Acionistas,
os dôcumentos' a que se refere ,tk_artigo il; 99 do
�ecr.eto�lei n. '2.627 de 26/9./1940. �' ,

I

Jaragti� do :8ul, 22 de Feye,reiro e 1962
.. �. I (

8ERHARD ROEOERi-,Dlr.lór

Empreza' de Transportes "FRENIEL" � I�.

/

"

.'
'

, 'J

A Agência lo�al do INSTITUTO' <DE' APO
,SENTADOI?IA E peNSOES DOS BANCARIOS
f•. A. P. B., c<,>muni�a aos associados o receoi-_
menio do resultado dj:! Classificação imobiliarla - PfanD
B-f96t, encontrando-se<> me&mQ' àdisposição, dos
'interessados. Comunica' OUlrossim, o ,prazo" de
10 dia� cO,rridos p�ra iDterpo&iç�Q ,de recursos,
conlados a parfi.r da data da publieação",

'

•

I •

• f t'
•

" Ja.raguá: do Suf, 2 de março",,,dk 1962_.
"

, , r'" • WERNER .,HnRS1\�' Agente
' ,

.! ,Rua C�I:.I Emitia C. J��rdari�� 1'1"5 "

'

Ässembléla- Geral Ordinária'
...

'

.
". '.

"

Ficam. pelo ,presente' editl;ll convidados os'
snrs. AcioiIil3tas désta sociedade, a compar�c,àr�m
à Assembléia Geral Ordinária, a, realizar-se em,
sua ,séde' soci�l'· a Av: 'Getulio Vargas" 472, em,

Jaraguá 'do Sul, ás 16 horas do dia 31 de março
de 1962) afim de 'deliberarem' sôbr!3 a ..seguinte
'ORDEM DO DIA: �" '

1); ,- Aprov.ação do 'Balanço e contas do
exercício de, 1961., "

'

2), Elei'ção da Diretoria para o novo perlodo'
apministrattvo, como taD;Ibém do conselho fisçal.

, 3.) - Assuntos dh'.ersos., '

,

" �A 'V I S,O,
, '

"

, ÀCham-se à dispo'siçã6'dos �nrs. acionistas,
os 'documentos a que se refere o art.' 99 do de-
créto n. 2,627, de, 26/9/1940, "

.

, ) t" \ �
•

�
.

Járaguá do. Sul, 27 ,de' fevereiro de 1962.
. ','" EDGAR, A, FRENZEL - Otielor Presidenfe

RUY f. FRUZEL - Direror Gerenie '

EUGEIIO ).' DA SILVA ,- Dlrelor GereRle

\

'.
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