
Cumpre nos registrar /
a

honrosa visita que nos íêz, -----i

no correr desta semana,
o sr. Heinz Zahler, vindo
de- ôäo Paulo, onde pre
sentemente reside.
Em 'palestra com o sr,

I Fundação: Dlreror : "Impresso na :
Heinz Z"6hler, talou-nos.de

, suas arívldades na capital

I
.A rt ur M jjlle� BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL Sociedade Gráfica Avenida Ltda. bandeirante, com a pertetra

--- aclimatação de seus Ia-

Ano XLIII JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina), Sábado, 18 de Agôsto de 1962 N0. 2.193_ miliares; contudo; disse-
. nos, uma ponta 'de saudade

����������������������������������������������������� toca a Da. Erna, a Joana,

Oamara M u n -IC·Ipai As trapalhadas �ua���e���Ych�g':o�ci��:
.. .. ... .. ...

.

.

....
.

na
'

Prefeitura �!I� rf���:�������1�:�
,

região.'Vereadores do govêrno .munícípal querem fazer, chant.agem Quem precis� tratar Somos agradecidos às

Homenageados .postumamente Arnaldo Morei,ra Douat, Dr. Pedro assuntos _de ,seu Interesse I generoses referências ao
na Preíeítura local, tem noseo .semanérlo. t

A. Lobo, Vva, 'I'hereza Eigner Hrusehka e Arno Mohr - Reque- notado que é-vítíma de .

.

d Presld dR'blí t d b " constantes trapalhadas na --------'-1"1 O ao resi ente a epu iea pagamen o as su venções as Prefeitura, onde os seus

Na-o e' déb,'1 mentalAssociações Rurais para o combate à Siga t o.ka - Pref-eito au- órgãos' não funcionam,
dependendo como depen-menta novamente 2000/0 as Taxas, sem existência da Lei - Ro- dem deum Preteíto.que O causador do incendio

I d H ld D b h
.

é C
A

d V d nas maís das vezes está
•an aro

.
orn use pisa com os p s a amara e erea ores ausente e os demais ca- no circoNecessidade da Eleição de uma nova Câmara-mais consciente tegorizados,ounãosabem

d I d I
.

I d por desconhecer a maté-
e s,eu pape e egIs a or ria ou cruzam os braços

para não caír nas más
graças do "onipotente"
Prefeito.

Segunda feira realizou- explicaçêo no guíchet é taltue aos funcionarios
se rnals uma sessão da bem simples: - não existe municipais,
Câmara Municipal, depore lei, mas o Prefeito achou "É a mais pura eherite
de uma fracassede reunião, que 10,00 era muito barato. gern", disse, o vereador
ne semana enterior, que Os mais etrazedos em ôchmceckel, lutando de
deixou de realízar-se "por materia fiscal sabem que sesperadamente centre uma
falia de número", muito

o PrefeitQ não pode eu-
absoluta maioria incom

'embora estivessem nas preensível, querer condi-mentar, sern lei dos Ve'
'ímedleções cerca de sete readores que o .eutortze. cionar a aprovação dêste
vereadores. Tal, entretemo, não está projeto de lei, a um pare-
, No expediente o vereador sendo levado em conta, cer que o vereador Victor
Murillo Barrete de AZEvedo Bauer deve dar ,aos ba-
apresentou requerimento Fére o Prefeito Munici- lancetes de Novembro e

verbal pedindo a inserção �al: f!Onlalmente, a Cons- Dezembro e ao Relalório
na ata dos trabalhos, voto uruiçeo Federal, em seu do Prefeito de 1961, cujas
de profundo pesar pelo- a�t. �� 1, Paragr: 34 que peças, é sabido, contém

,.ß�ssamento do jovem Arno diz Nenhum tributo sere grosseiros erros e írregu
.:'t1.',,-Mó1í. -.�"n:'�&muni,e�, e-*i�l'!.o C?� aumentado ��em laridades, e por isso, caso
� ç�o à, familia elllutad'a. • que a I� Cf.�stab�a· ·:-t se esrebelecer ,sais írregu-

� _,g. d e. �rf V rverlormenl�, o Prefeito aridades o Prefeito Mu�a or ge 10 �

Ja mprou u ca. _ � _

ôchrnöckel por sua vez .

h-
., , -ntcípal nao val poder- re-

apres'êntou' requerimento' ml.n oes, JIPesl e aUlom�· ceber as colas do Impôsto
I· 't d t d' veiS, sem qua quer autorl- de Renda e do Impõstoso ICI an o c o ,n s a r os zação legislativa o que . '

Anais a expressão de tris- Ih f' '. de Consumo federais.
teza pelo passamento das d

e az IOco�.rd e� crime É bem nflida a inlenção •
)

ilustres personalidades nas
eÓ�sponsa I � a e.

I dos vereadores que dão Incansa'vel Trabalhador,pes s ô a s do sr. A�n�ldo ,8 v e�r e a o r e s que! cobertura ao Prefeito, a

Douat, ex-Prefeito de Join ap?la� eSle estado ,�e I intenção de, intimidar o

d'11 D' P d AI d COisas, d1ante das palavlas vereador Vicror Bauer
.

Benefl'Cl·O aVI e" r. e ro exan re·
I
..

d d '

L 'b 'd' h '1
-. Irre orqUlvels o verea or

para que deixe de dar umo o, me ICO umaOi arto udenisla "e s f r i a r a fuI' eda cidade dos príncipes e ..
'

d "

fi parecer em separado, onde Broc'a da 'Banana tratado na, Câmara de De,put,ad,os·d V Th E
emu ecera�. a sua u· fica provada a má aplicaçãoa sra. va. ereza

'enle verborreia . . _.

Hruschka espôsa do sau- O .'
h

' dos dmhelro� publlcos mu
O depu.ado f e d e r a I' ,'que maIs c ocou a .. .

d d t
-

•
, doso Francisco Hruschka, .. -

'bi' _

OIClpalS, ém o em r?ca
uma dás familias pioneiras oP'"h,ao PU.sICé? 5'uedacoC"2 a' aprovação do projeto Lauro Carneiro de Loyo-

, pan ou a essao a a' la tem-se destacado noradicadas em Barra do f
. " de lei do vereador Eugêniomara OI o requellrnenlo V � h k I cenário fede'ral, pelas suasRio Cerro. d

'

d J I' Z n ilor ,u.c mrec e, que
I Requereu aindà o verea-

o verea or u 10 Ma.mos, ins'lilui a gralificação na- grandes qualidades de

d 's h
.,

k I d'- que o � � e ve a retirada talina a todos os funcio homem público.
�lf j C moc e, a expe I

I Í'é�mporarJa da, ordem do nários. Não muito remoto, oçao
.

de telegrama�, ao dia, do proJ'eto do verea- Cremos que e' chegado' S
.

d P
,

dP d nIe da Republica ervlço e esqUlza ar�sl � � , dor Eugênio V. Schmreckel, o momento de demonstrar Ação Democrática Parla-�r. loao Goula, t, ao Pr�' ·que dá é: gratificação na,
Sldenle, do Conselho de mais uma vez ao povo mentär, apresentou em

MinisIros, Brochado da que, logo mais, vai esco- uma estação de Rádio do

,Rocha e Ministro da Agri· A d
Iher novamente, os próxi- Estado da Guanabara,

cultur.a, Renato .Costa Li- ci ente mos represenlantes Cla Oâ, um circunstanciado relato
ma, solicitando a imediata mlÍrti Municipal, que o de 'todas as atividades
liberação das subvenções rouba VI-da "amolecimenlo" de alguns doê par18rnentares cata-
ordinárias eextraordinárJas, vereadóres que eram opo- rinenses, não s6 em re-

'das AssGciações Rurais de de J·o,ve'm' sição ao atual estado de lação às suas proficuas
J�raguá, Corupá e Guara coisas, nada mais é do atividades de obreiros da

mirim" para um eficiente 'que' pretender go\�ernar coletividade, como tarn-
combale à broca da bana- Dia 12 do corrente sem consulta aos Verea: bem, em relação à ideo'

,

na, que ós governos, aré perdeu em circunstân� dores, que estão Iran�fór, lo�i� em face, da intran

agora, ainda não atacaram, cias trágicas, a 'vida um mados em méros palhaços qUlhdade naCional.
para de�_espero de milha, jovem. jaraguaense, viti- q�e se locomo,vem para No mencionado progra.
res de pobres colonos. ma de sua própria im- cima e para �a,lxo, apro- ma, para surpresa de'mui-
No expediente o' verea- prudência. vando ou reJelta,odo os to deputado fantasiado e

dor Schmreckel teve ainda Naquela data, na hora interesses da Prefeitura., para grande satisfação do
qcasião de denunciar ao em que os fiéis deixavam Prova de que o PrefeIto norte catarinense, foi
Legislativo Jaraguaense, o a última missa na Igreja n�nca. "deu �olas" ao. Le- apontado o deputado fe
descaso de que é vítima Matriz, trafegava em r� ,gialü:i'lo esta�em qu�, co� deral Lauro Carneiro de
a Câmara Municipal, que guIar velocidade p jovem um atrazo de quasI seis Loyola como sendo' o
o Prefeito ignora coníple- Arno Mohr,: e, perdendo meses encaminha os ba- ÚNICO deDutado da ban
lamerite, ultrapassdndo, in o equilíbrio na sua mo-, ladc�tes, qu� contem mu.i- cada catarinense de-me.

, c1usive, em suas atribui- tocicleta, foi projetado tas Irregulafldades e maIs recer o privilégio e ser
ções a sua competência ao sóIo dá onde foi re- de trinta -requerimentos reconduzido à Câmara
legislativa. colhido' e transportado lhe foram dirigtdos, com Federal, pelos SeUS assi-
Inúmeros tem sido os em �stado, desesperador aprovação· U�A�IME ,e nala�os serviços.

reclamos por parfe de po- ao Hospital São J osé" NENH�M fOI ate a�ora
pulares, dos 'auméntos as.. vindo a, falecer cerca respondido pelo Prefelt-o. A broca da banana
'Ironômicos de impostos das 20 horas do mesmó É de se chämar a aten- O vereádór Eugênio
de toda a séri'1' Agora dia. .". ção do p o v o para as Vitor SChmöckel, obteve
ainda, o executivo enten� O enterramento do in, próximas eleições, que de seus pares aprovação
deu de aumenlar em 200% ditoso jovem, deu ..se no deverão escolher os novos unânime pára denunciar
(de 10,0.0 para 30,00) a dia seguinte, com gl1ande 'lereadores, muitos dêles à Nação o surto epidêmi
taxa de expediente e ,a acompanhamento,

'

já se preparando para a co da Sigatbka DOS ba-

maior penetração no interiorIdo!----��----------------�-------
catarinense

reeleição. 'Convêm ao povo
saber escolher e não se

deixar pela lábia hábil e,
depois fica quatro anos
sern fazer coisa alguma
na Câmara em b effcio
do povo.
Quando muito, dá ainda

com os pés no eleitorado
que confiou na honesti
dade do candidato, que se
acomoda à situação do
minente e entra nos con

chavos 'que se praticam
na Prefeitura Municipal.
Uma tremenda crise de

autoridade se esboça na

presente atualidade. Por
isso, uma escolha ponde
rada; é mais do que ne-

essérie, pera que se volte
aos estilos padrões da
moralidade pública.

Honrosa visita

NITEROI Adilson
Marcelino Alves, eDéquí
nha», acusado do ineen
dio do' Gran Circo Norte
Americano, foi dado como
pessoa normal e dotadaEssa prática tem trazt- de ótima saúde pelo mé-do prejuízos e sérios em- dico da penitenciária do

baraços e insatisfações, Estado do Rio, Dr. Oar
pois, por vezes tem de nélio de Souza Prado,
esperar uma porção de

que afastou assim a posdlas, 'para ver 9 seu as- sibilidade de êle ser [ulsunto resolvido, mesmo gado como débil mental,se tratanto de Interesse pelos seus advogados.da Munícípalídade, por Déquinha deverá responacharem que "9 Prefeito der pela morte de mais
teAm �ue calcular o im, de duzentas pessoas, víposto, q';lan,d.:_o se sabe timas do incendio do
que matéria hscal,lam�n. circo, ocorrido no ano
tàvelmente calcula muíto passado.
mal, e desconhece as leis

'

=====================

que regem' a matéria,
haja vísra o desconheci
mento do princípio de

que, somente com leis

autorlzatíves é que se

aumentam impostos.
Vamos muilo mal, a3sim.

1-

em'

Coletividade

ção Brasileirà para que-
-

volte os seus-olhos para
o Estado de Santa Ca
tarina.

O deputado Carneiro
de L.oyola, falou no ple
nário da Câmara Fede
ral, solicitando providên
cias ao Ministro da Agri·
cultura, conforme se vê
Ho telegrama abaixo:·

nanais do norte Oatari
nense, que, imediatamen
te, repercutiu nas esferas
responsáveis dos gover
nos e, mesmo, entre a

população, Cl u e fi co u

a'preensiva COgl as conse'

quências que o alastra
mento da pra'ga da ba
nana possa, determinar à
nossa economia, pelo que
o "Jornal de Joinville"
em duas edições, fez
q'uestão de colabOrar efi-

"Falando hoje da 'tri;'
buna Câmara solicitei do
Senhor Ministro da Agri
cultura envio represen -

-

tante seu essa zona para
verificar danos causados
broca da banana. Apelei

I sentido seja prestada in'
tegral assistência econo
mica e financeira aos la
boriosos agricultores pre-
jUdicados. Cordiais abra
ços - Deputado Carneiro
de Lo/yola".
A 'atitlllde tOmada pelo

ilustre, homem público,
mereée 'os aplausos por

cientemente nas medidas parte daqueles que.. que
preventivas, 'pu_blicando rem bem à �ua proprie
os .teo�e.s d� telegr�mas, dade e trabalham pelo,
as JushflC8çoes e pieltean- engrandecimento de nos'
do a �tenção dos poderes· sa terra,

'

competentes para o grave -

problema da região. Lauro Carneiro de
Loyola' é a -dignidade na

função pública.-
.......

0- deputado federal
Lauro Carneiro de Loyo'
la"gue por mais de uma

vez se, colocou ,ao lado
doe bananicultores, (Vêde
o caso das Tarifas, ainda
desta vez alertou a .Na-

,

'",

"Correio do Povo"
,
um' jornal a

'serviço do povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

. -, I" 'I Dia 21: " - Célia, 'filha' do SI\ ,Antiga�ente, no .tem�o dos nossos-avôs, não

Eugênio B::::o�chmõckel
' ,Aniversários

O sr. Arnoldo L. Sch-
Artur Bortolínl, residente' se 'pensava A�m dIsCUtir. aS8untoo ,de porcos,

_' , em ltapocuzinho; com as pessoas que o cnavam. porco, que a

MSINA1'URA.: 'F h
. mítt;

,

'10, sr. Frederico Roesel, muitos séculos originou-se' do porco do mato, foi
aeem anos . 01e: ..;.., Donilda, Illha.do sr. residente em Três Rios melhorando-se de acordo com as 'vontades da' na-I\nual • •.. • Cr$ 350,00 "r " '. . "

. Bruno Fr(edel, residente "

1 õa o estudai NSemestral;" • CrS 180,00 A sra .. ,�arla OaCIlda em Três, Rios do Norte;
do Norte; tureza, sem querqua quer pessoa o estu asse. os

Avulso. . . . Cr$, lq,OO , Wunder,hch, '." ,

_ Orieta Raquel filha
- a sra. Alzira Winter tempos modernos, tem-se .' procurado -conhecer

-
. _ Cl sr, En g e l b e r t o do- Antoní V·'· . Schmítt, esposa do sr. maís de perto os auínos e desta forma adaptá-los

, BNDBRBÇO: Frerberger, em Estrada ).0 sr. n �mo .
ierra: Edgar Schmitt, residente as melhores condições, para que o criador obte-

'Caixa Postal, 19 i ;

Itapocul.,' r ,
•

Antonio, Iílho do sr.
em Rio Molha, f, nha dêle uma bôa tonté der renda.I\venida Mal. Deodoro,,210' < Julio Nicolini; "

Jaragua do sei . S. Catarina '-:- Braulío, filho do, sr.
_ a s r a Hildegar.d I - o sr. Rudolfo Hutí-

Naturalmente que melhoramentos de animais,
\ 'Arno .JUD, ge�, resid�,nte Grub'ba, esp'osa do �s'r.' nuessler; nesta cidade.

I, - - procurando alcançar condições econômicas, não

c;::::.1C::::::::,,=:::==�:::::>Ób e� JOlnv�lle;. '.' Harry Adalberto. Grubba, se faz de um dia para outro. Êste trabalho toma
,

.

- o garotmho. L UI z' nesta .cidadg; 1
Dia 23; \

r 'tempo-é estudos bastante ,gr,andes. Devido a estes

MUD A.5 Paulo Marsehal, fll�o �,o . ...;_ o sr. Arno, Hensehel, O sr.: Norbsrtó Hafer- trabalhos, e que de um porco do mato, conseguiu.'
>.;

• sr, Herbert Paulo. LUIZ nesta cidade.' \',
mann : se chegar aos porccs de raça: Oada raça tem 'suas

_ f,r.u._tife;"s e Ornam'"nt-,'s ' Marschall, nesta. Cidade;
,

. ,

é
.

Iid d I d t
.

d f" A'
_

.. .. •
v m Ge ésío ,'n'

22
_.

,o. sr. A, lvaro Stinghen, I' specia l.a
'es pa.ra 'e ermma os

.

lOS. ssim,
----

- o r JO e n, Lna : .

temos hoje em día porcos para banha porcosLaranjeiras, Peeegueirps, filho do sr. B e r t old o ,
restdente em Oa�bé.

'

, � :
Kakiseiros, M,ac_ieil;as"Ja- Panstein, em Jaraguá 84; !'-- sra, Delorme W. I para carne, porcos qua.dão-melhor em clima írío-

boticabeíras, etc. Roseiras ,a sra. Melânia Kuchen- St.mghen,. esposa do sr. Dia 24: ou quente, etc. '
.

Dahlias, Oaméltas, Coni- beeker, esposa do ar.
Airton S�lJ:'l,ghen, em Pon- Devemos então escolher a raça que melhor

feras, Palmeiras, eto., etc. Otto Kuêhenbecker, resí-
- ta }lrossa; .

"

A sra, Bíízabeth, espo- dê em' nosso clima, e '_ que produza aquilo que
• dente em Estrada Itapocú. B sra, Marla.�adalen�, sa do sr. Lourenço Gres- queremes.' Em geral, os técnicos aconselham a

PEOA� �OATALOßO . esposa do sr, Antonio sínger, nesta cidade;', criar um porco tipo carne, porque o 'mercado dA'

ILtJSTRt'\,DO A Eaeem anos amanhã: Schmidt; • ., o sr, Herbert Buer-' preferência por este tipo. �ste animalproduz maia
- Joel Paulo, filho do ger, residente em Estradá carne do que o porco comum. Atualmente, com o

sr. Rudolfo P. Pereira; Itapocú; grande aumeQto indústria de óleos vegetais (amen-
- Otfred Vogel, resi- - o jovem EwaldQ Zie- doim, soja, algodão, côco, etc.)' par,a'a alimentação

dente em Itapocuzinho; mann, filho da srla. Vva. humana, pouco se usa a banha de porco. Desta
- Nilton, filho do sr. Ema Ziemann, residente forma, o suino vai servindo, ou tendo valor como

Bonifácio Petri; em Três Rios do Norte. produtor de carne. Quando mais carne produzir,
tanto maior será sua procura e seu prêço. ,

Num futuro, bem próximo, vamos notar que'
,o comprador de porcos, vai pedir porco tipo carne.

1 Tempos, virão em que uma arroba de porco tipo
carne valerá muito mais do que uma arroba de
porco-comum, ou tipo banha., Por isto os nossos'
criadores de suinos, deverão estar em condições

Rua Presidente Epitácio Pessôa N�. 704 de oferecer êstes porcos e lógicamente, obterão'
maiores lucros. Vamos então usar reprodutores-(antiga residência de Emanuel Ehlers) de raça e ajudar sua introdução no meio rural.

Clínica geral médico - cirurgia de adultos e crianças' Na compra de um r�produtor, devemos observar
•

• '. -'

A
- Partol' . Diathermia Ondas curtas e Ultra-curtas alguns p O'D tos import�ntes, como: .

, SOCiedade Esp� 'e ReCf. Boa Esperanra . lndutotermia - Bistuli-e.létrico . Flectro-cauterização 1. -:- Qual a raça que vãmos criar?
y '- Ráios Intr�vermelhos e azuis.

� EDITA'L'DE CroNvOOA-QÃO
- Par� O nõsso meio, aconselha·se- tAS ra�as Duroc, �

.. il ...
Jersey e- Wessex (faixa branca), que tem dado ·os

" As��mhléia Geral' Ordinária melhores resultados.
'

-

Pelo presente ficam' convidados os srs.- sócios '�==:::=========:::::::::=:::=:;:::::::::=:::::::::::.=:-.:=::;=::� 2: - Os" reprodutores deverãt5 ser adquiridos
..

desta sociedade, para a Assembléia Geral Ordinliria'l

11)) G
o

� G Itn
II de pesBôas que mereçam confiança:"

-

.

a realizar-se dia 19 de Agosto do éorrente, lis 9 II!!I! fo lillll tfl\ t]) � � tf1\- i,!l. 3., - Os reprodutores devam vir de ninhadas
horas,. ,em sua ,séde social à Rua Pres, Epitlicio !!

11 \UI
_.

cru 0l � \UI
II
numerosas e fártes, pois, geralmente também ,oa:

P,essôaj
.

para. deliberarem sob r e a seguinte li I: r�o ni n boa das g r a n � e s.
•

. ORDEM DO DíA: ii Cirurgião - Dentista l! 4. _ O animal deve ser bem desenvolvido e

a) - Eleição ,da Nova' Diretoria; ii OLíNIOA _ PRÓTESE CIRURGIA II estar ·,em . bôas condiçQes de s a ú à e e bem

, b) - Prestação de Oontas; II ii a I i m e n t a d �. ,

.�
, c) - Assuntos de ,interess'e social. i! AM' h 1 D d 587

' II! 5, - Apresent,ar
-

os órgãos àe reprodu'ção,'"
'N .

''-./._ ,

h
I

I l' 6
.

-

II!
V. arec a eo oro,

.

- JA RA..QUA DO SUL.. f't A fA d- t
.,

.

.
: C?ta.�·.Nao_ aven�to m,lIpero ega de,� ClG.s email . Defronte a Igre)a MatrIZ II per elos. s emeas evem er o maIOr numer-o

prIme.lra ,convocaçao far-se·á a .mesma mela hora li. ii de tetas possíveJ, ou sela de 6' a 7 P1ire�; As tetas

'após com qualquer número de sócios. \;..:::::::::==:::::::::=:::::::::::::::��==:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::.:.:::=::::.-::::::::} não d�vem ser falhadas e 'devem ter tàmanho médio.
) -

'.

Àss! BRUNO BESEKE. Pr_esldente
' 6. - Os animais devem ter p-e r na 8' retas e_

de tamanho .uniforme e bem aprumadas: .'
'

7. - Finalmente devemos observar nos ma

chos, todos os sinais de masculinidadà e nas fê
meas, temperamento manso e instinto. de 'mater
nidad�. Numa criação correta, os· reprodutores
macho Er' fêmea, não devem ser usados antes de
t O a 12 mêses de idade.

'

_. :F
-_ �

O 'reprodutor macho não deve ser muit.o
g()rdo .. Sua a1imentàção deve ser suficiente, _ para

'

mantê-lo ,e� bôas condições para' a reprodução. _ ,

Os _reprodut'ores ,poderão set usados ,enquanto
.

tiv�rem bôa produtividade, isto é, darem niiihaoas
numerosas de

\

leitões 'sadios e uniformes. -. ""
,

�����
. Cure seus ma'les e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
'a ROBERTO M. BORST

'

a q�e dispõe 'de maior ·sortimen.
to na praça e oferece seus artl·

,

gos à' preços vantajosos,
Rua Mal. Deodoro 3 • Jar,aguã
�����

A srta. Dorothéa, filha
do' sr. Pedro P. Masca·
renhas;
- a srta. Benta Alzira,

filha do sr. Pedro P. Mas�
carenhas;
_ Elizabet; filha de

Manoel Albino Duarte; ,

- Ademir Bogo;
- o sr. Erwino Gran·

kow, nesta cidade.
- o garotinho Pedro

Francisco, filho do casal
Yara e Dr. Fernando'
Springmann.

Leopoldo Seidel
- CORUPA' ':'_

, "

Dr. Waldemiro Mäzure'chen
CJASA DE SAUDE

RejnOl-;;;�
·I .

E.c}óri�DWOG&DO II ' i
ao lado da Prefeitura J1- "

'

.. JAR�GUÁ ,DO SUL
.

�----<!����

OIRURGIA' DO E'STÓMAGO
VIAS - BILIA-RES, INTESTINOS.

';� CIRURGIA DE,·SENHORAS.
. '

,Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras"
'r ...:........ ,_.

.

.

" .

GonsuJt.6rfo -.,Rua Preso .Epitácio Pessoa
Das .9- í� e. dás -15--18 horas. - Fone, 384.

SERVIÇQ DE EXTENSÃO . RUR�L �
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Edital .·'de Citação Bebidas Max Wilhelm' S. A.t t
It � 1, f

f
.

i ....
.,

,
O Doütor Ayres Gama Ferreira' de Mello, Juiz, AssernblJéia Geral, ,!Ordinárla , O Doutor Ayres GCI,ma Ferreira de Mello, Juizde Direito da Comarca de Jaraguá do, Sul,' IEstado It

Co'nvoca.r.!;ão de Direito da Comarca de jaraguá do ôül, Bstãdode Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. '

\
." _

'

,..
, de Santa Catarina, Brasil, na, forma da.let, etc ...

, F ,l\Z/S,ABER a todos os que o presente edital, Ficam convocados os senhores acionistas desta FA'Z SABER aos que o presente edital virem
com o prézo de trinta (30) dias, virem, ou dêle co- s�éie�a,de, a se reunirem. em assembléi!l �eral or- ou dele conhecimento tiverem, que por parte de L1DIAnheclmento tiverem, passedo .a r e que r i me n r o da dinäria; em sua sé�e social, à rua B�u)amm Oons- SCHALDACH, por intermédio de seu bastante proCASA BANCÁRIA' GERMANO STEIN S. A., pelo tant, 594, nesta cidade de Jara�tla do Sul, no curador advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi, dirimesmo cita a JOSE DA SILVA,' brasileiro, casado, ,dia.31 de out�bro de 19?2, ás 9 (nove) ho�as" para ,gida a petição inicial do teôr seguinte: - Exmo. Sr.comer.cia�le, residente neste cidade" atualmente em deliberarem sobre a seguinte O�DEM DO DIA: Dr. Juiz de Direito da Comarca de Iaragué do 'Sui.
lugar i�q�rto,' e não sabido, pare no prézo lega_! de ] 10.) - Exame, discussão e aprovação do ba- LlDIA SCHALDACH, alemã, com permanência legalvinte e quatro, (2;4) ,�oras" qu� jse contar� apos_ o. lanço geral, .eonta de lucros e perdas, parecer do no país, casada, enfermeira, "resident e domiciliadadecurso ,do prazo acrrna referldo, pagar a ímportãn- conselho fiscal e demais documentos referentes ao ne cidade de Corupä nesta Comarca, por seu advo
Ci� de Cr$ 3_50.000,00 (trezentos e c.inquen�a mil =. exercicio social encerrado em 30 de junho de 1962; gädo e bastante, grocurador que está subscreve, íns-:zetros), ou nao o fazendo" nomear bens a penhora, ' 20,) _:_ Eleição do Conselho Fiscal' crito ne O.A.B" seção do "Estado de Santa Carartnesob I?e,oa de lhe "serem penhorados ,t a n-r q s. b�ns, o) _

"

" " A •

' '

sob n. 9,15; com' escritório 'à Av. Mal. Deodoro 21 Ö,quentes bastem -para o pagamento do principal, 3 .

_

Assuntos de mteresse social. nesta cidade, 'vem na forma derArt. 1316 inciso I do
qCresciQ,o.d,os.Juros, custas �roce�suais e honorários Aviso: -Acham-se a disposição dos senhores C.C.B., expôr. e requerer a V. Exa. o seguinte. Que aadvocejíclos, Ilcendo outrosstrn, citado pare contestar, acionistas desta sociedade na séde social à rda suplicante em 12 de Agôsto de 1954, outorgou a proqu;erencto, no de.ceni,o .Ie�al�,� .açã,o: execu�v,a que. Ih�, Benjamin Constant, 5�4, n;sta cidade, os d�cumen- curação inclusa, lavr�dÇl no livro de procuraçõesf(:)I-'proposta, ,CUH:J pençäo lnlclal. e do teor seguinte: tos a que s'e refere o art. 99, do decreto lei n" 2627, n. 40, às Ils. 305 do 2. Tabelião Vitalício e Oficial de
-:- «Exmo. Sr. Dr. juiz de Direito da.'. Comarca de de 26 de setembro de 1940, referentes ao exercicio Protestos de Títulos, de Carlos Fagundes, da cidadeIeragué 99 Sul. ,ÇAS� BANÇ.�RIA,' GER�A�O, encerrado em, 30 de [unho de 1962. - de União da Vitória,' Estado do Paraná, a seu marido�TEIN ,S. k, estabelecída -na Cidade de . jOlDvlHe., .

. . H - Oscar Bernardo Augusto ôchaldach, brasileiro, ca-
neste Estado, à Rua' Dr. João Colin N. 119, vem Jaraguä do Sul, em 30 de julho de 1962,.

.. sedo, lavrador, atualmente 'restdente e domiciliado' ne
através de seu bastante procurador, (ínsrrumento pro Elsa Yolanda Wilhelm Driessen _ Dir. Presidente cidade de Corupá, pera o fim especial de assinar
curerórlo anexo} edvogedo adiante assinado" inscrito Nelson Leopoldo Dríessen - Dir . Oomercíal escritura de

I
venda de terras total ou parcelada,' Elene O.A;�.,....seção. dó Estado de, Santa Çata�in,a, sob Eduardo Francisco Wilhelm -,Dir. Técnico.. proprledade ao casal, situadas no município de Co-

n. 9.t-õ,.com escrnõríoê Av. Mal. Deodoro 215, nesta' rupé, podendo dito procurador contratar, ajustar pre-cidade, com ',.as .duà� NOTA� P�OMISSÓRI,AS in- Brasl"lel"ros que I"nvestl"ram no mercado de ti.' ços. e condições,
.

dar quita�ão, transmitir posse, doclusas, a. pr,lmelra ,do. valor '�e CJ.$ 200.000,00
, mímo fazer boa firme e valiosa venda, tudo de COIl-

\ e 'a, segundd .de' 150.000,00, �encidas ,em, 25-4·61 e .tulo norte americano em pânico versus Brasil formid,!de co,m a certi.dã? ane�a. Que por raz.oes. vá-29-5-61, re-spectlvaIT!ente, propor a presenle AÇÄO, .

' rias, nao convem mal� a suplicante manter em vigorEXECU-r:IV.� DE, COBRANÇA, nos lêrmos. do 13. lugar entre as pot ê n c i a s industriais a referida �rocuraÇ'ão, motivo pelo qua! �_ a prese.nteart. 298,. mClst> XIII do C.P.C., contra o ,Sr. jose da para revoga-Ia, com fundamento no Codlgo e artl,goSilva, p�los fatos que pässa a expor: _,... Que a su- lhJ M und O acima citados, pelo que, requer a v. Exa. de confor-
plicante diz' ser credora do Sr. José da Silva, da de Emanuel Pôrto Machado midade com o arl. 724 do C.P,C., se digne mandar
importância de Cr$ 350.000,00 (Trezentos, e Cin· notificar o suplicado, de que ficam, ,para todos ós
quenta MiL Cruzeiras), conforme Notas Promissórias Cálcula·se que somi:! de 100 a 120 milhões de efeitos, revogados os pode,res dá mencionada procu-inclusas, ,toda:s vencidas, protestadps e não pdgas. dólares as aplicações de brasileiros em fílulos norte- ração de que lhe foi outorgada. Que requer aindél a
Que apesar d.e efetuado todos os esforçQs para co- americanos. É sabido que tem havido baixas 'sensa· expedição de Ca'rta Precatória ao Juizo da Comarca debrar amigávelmente, aquilo que lhe é devido, o Réu cionais nas cotações de "Wal Streel", e como a UnIão da Vitória, Estado do Paraná, para mandar
persiste em' nâo querer cU'mprir a sua obrigação maioria dos op,eradores brasileiros desconhece deta- averbar essa revogação no livro competente, do 2.
líquida e certa. Que pelo expô&to, requer a V. Exa. lhes do mecanismo bolsista de Nova York, têm so- Tabelionato de Carlos Fagundes, e a não mais for
através da presente Açã'o Executiva de Cobrança, se frido duros prejuizos, .:_ inórmente considerando-sé necer certidões da referjda procurâção ou, se a fizer,digne mandar. citar o devedor josé da Silva, para que SUi;lS aplicações foram efetuadas de um modo nelas constem a averbação da revogação. -Que para
que dentro das 24�horas seguintes ·dá citação, venha geral no início de alta das cotações, -- colhendo os 'conhecimento de terceiros, publique-se pela imprensa,
pagar a quantia pedida, mais juros moratórios de 12% a baixa atual de surpresa, como bem indica a amostra após o que lhe sejam os' autos entregues, indepen
ao ano, custas processuais, honorários de advogado, da queda das cotações de julho p. pdo., em relação dentemente d� traslado. Para efeitos fiscais dá-se o
êstes na _base de 20% sôbre o valor pedido, ou yir a janeiro: valor da ação de Cr$ 1.000,00. Nestes Têrmos P.
c;:oiJlesrar no prázo legal, se assim o desejar, nome- Serviços públicOS 21,5% Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais no valor'dôdo ell'tão bens a penhora, tanto quantos fórem ne- Siderurgia' 24,5% de Cr$ 22,00, ,devidamente inutilizadas, o seguinte):cessários, . para arantir a dívida, despesas e hono- Industrias eletrÔnicas 17,0% )lIraguá do Sul, 8' de junho de 1962. pp. (a) Reinoldo
rárl� sob pena, de revelia e cOI},fesso, ficando desde Industrias automobilisticas 21,3% Murara. - A p�tição acima transcrita;' I�vou o se-
j,4, citado para t�do� os �t�s e têr�los, at� fina� sen- Industrias de pneus 23,5% guinte de�p��bo: ,:.,_

.
DESPACt-!0: - De!i�o o !eque- _tença 'e·1 execuçao. Protesta por, fodos os melOs .de E assim, os nervosos que procuraram fugir d,a rido na IDlclal,' notifIcando-se, do seu çonte!ldo, o

provas 'admitidas.em Direilo. Dá·se, o vólor da Ação, incerteza do cruzeiro, investindo em Nova'York, � Sr. Oscar Bernardo Augusto Sç:haldach. Outrossim,
para ,efeitos fiscais, de Cr$ 350.000,00. Nestes Têr- a segurança dos seus investimentos se deparam para conhecimento de terceiros, publique se edital na
ritos P.' Deferimento. (sôbre estampilhas estaduais �o nêste momento com resultados imprevisiveis. Imprensa local e Diário da justiça, do Estado. Expe·,valor de Cr$ 22,00, ,devidamente inutilizadas, o se- Para êsses trânsfugas do cruzeiro, o bom senso ça-se Precatória à Comarca de União da Vitória - Pa
guinte): ,jafaguá do Sul" 4 de l1!.aio de 1962. pp. de alguns técnicos do govêrno o incitam a conceder- raná, para �s fins requeridos. -lE� a!raz{). por acuo
(a) RemoIdo. Mu_rara. - » PETIÇAO: c - Exmo. lhes um empréstimo em dólar, que evidentemente mulo de serViço), (a) Ayres Gama Eerrelf�_ de Mello - �

- Sr., Dr.' Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do lhes intereesaria. Juiz. de Direito. Pelo. que se passou. o presente e�ilal, •

Sul. CASA BANCÁRIA GERMANO STEIN S. A. 'Aqui no Brasil, o mercado' 5ie títulos reage� para Ciência de, terceiros intere�sados,.. ;2, que _será
vem nos autos da AÇÃO EXE9�TIVA D.E COB�A� -

mau grado 05 desmandos políticos, - o nosso par- af;x�do no lo.c,a� de, costu!De, �s portas do Foruf!l.ÇA, que se processa no CartorlO, do JUIZO de DireIto que Industrial, comercial e agricola cresce e os nos- publicado no DIario da Justiça e J�rn�1 local cCorrel(�, desta Comarca, CO-Dlrd o, Sr., JOSE DA SILVA, tendo sos' faturtamentos prosseguem em escala sempre as- do Povo». Dado e passado nest'a Cidade de jaragua <

em vista o,mesmo não ter sido citado da referida cendente motivadus pelo aumento' consta,nte da pro- do .sul, aos dezesseis dias do mês de julho de mi!
ação, por achar-se em, 'lugar incerl�, e não sabido, dução a�res'cido ('om a desvalorização moeda. . novece�tos e sessenta e dois. - Eu Amadeu· Mahf�d,./,reque're� a.V., Exa" QOS têr,mos d�s �rfs. ,177 i�ciso I É, o país, que nas estatísticas mundiais vinha escrivao,. o s�bscrevf. :- .(a) Ayres Gama Fer�el.rae 178 IQCISO III d� C.P.C., a cltaç�o por Edital, a ha anos figurdndo no setor industrial, englobado no de Mello - JUIZ de Direito. - A p�esente copia,
ser publicado na imprensa Jocal e Orgão Oficial--do rol de "outros paises" - aglgantou-se, conquistando confére com, o original; dou fé,
'E.st"do. Neste� Têrmos P. Deferimento. sôbr� estam- galhardameme o 130 lugar entre as potênCias indus·, '

Jaragllá do Sul,' 16 de julho' de 1962.pilhas estél_duals no valor �e Cr$ 22,00, devldÇl!1lente triais do mundo. .
. _

,j

inútilizadas, o seguinte); Jaraguá do Sul,' 26 de julho Ha cinco anós atrás, quem se detivesse numa O EscrIvao, AMADEl} M�HFLlD
de 1962.j)p, (a):Reinoldo Murara. » DESPACHO: - estatística mundial de produção automobilistica, iri�Cit�.-se, por e�i�al� pelo prázo' de<.trint,a {30) dias,'o ver, se conseg!lisse o indice:

"

,

(F::::::::::::=:::::::::====::::::::::::::::::===:::::::-'::::=�'::::;==:::::;� -

:Executado, editaI esse a ser publlca.do uma (1) vez BRASIL - O. E hoje veria BRASIL 150.000. II 1T'I\ lO> lElD>lltf'I8I TC1 l\lUJI:!lMT l\ �T�T II
no Diário da Justiça e duae (2) vêzes, no jornal Cor-' Estamos classificados em décimo lugar entre os pdi- II ' 1JJI�o

'

� \U �ßl 1['!.'l11ß\!.� 1� nréio do ...Povo, local. Em 31/7/62. (a) Ayres Gama ses produtores de veiculos, e em 1970, mercê de II '- iiFerreira de Mello -:- Juiz de Direito. � Em virtude Deus estaremos, no sexto ou sétimo lugar. �, - M�.DICO CIRtJRG!..t\0 Hdo que foi expe�ido o presente edital, que será afixado.' 'Na produção de cimento, estamos 'em' 10° lugar, !! For�ado Rela� Faculdades de Medicina das Univer- iino local <te costume,. às portas do Forúm e publicado com 4 m.i!hões 'e 447 mil toneladas. Em produção ..,.
�- fi

na for�a da leL" Dado-. e �assado} '�esta ,cid_ade da ,de coque, com uma. industria sider._úrgica de apenas ii sidaaes de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre 'It!ll:Jarag�a do Sul, aos dOIS dias do m�s de agosto de 2() anos, estamos classificados, mundialmente em JI CIRUROlA - 'sBNHORAS ....... PARTOS - CRIANÇ�S B'mil novecentos ,e sessenta e dois. - Eu Amadeu 23° 'Iugar com 704 'mil ton�ladas. Na pro,dução do ii . CLINICA QERAL II
JYlahf�d, Escrivão, o 8u�sçreví.. -:- (a) ·Ayres Gama aço, estamos classifi�ados �m 25à lu�ar, com 2 mi- II ,'nFerreira de Mello - JUIZ de Direito. - A presente Ihões de toneladas. Na produção do algodão classi· iI Longa práílea em Hospitais EnropßDs IIcópia, ,confére ,com o otiginal; dou, fé, ficéJl11o, nos em 6° lugar com,um bilião e 273,milhões ii Consultório· 'e residência: II·Jaraguá do Sul -2 de agôsto de 1962. de metros. Na de rayon e acetato, colocamo-nos em�! Tel 244 _ Rua Preso Ep'itácio ,Pessôa, ,405, II '

-

,'� _ " 90 lugar com 30 mil toneladas, - obtendo dêste modo iI.,
'

IIO Escrlvao, AMADEU MAHFUD a média final de colocações: 13° lugar.' ",
.

II CONSULTAS: II

�i=!!.!!!!i!ll�!!!!E!ll!!!lm=m5=!!�!:�!!!!i!!El!�li=!llii!Emi r 'Assim o Brasil, vem conquistdndo o seu lugar II Pela manhã: das 8 1/2 ás-.l1 horas' II
l'lii

." ",'

I' no mundõ, como potência industrial, com .lutas e li' , li
g D R J' A RN' � r"\' r:: LT c R' ',sacrificios, - mas abrindo sempre entre as nações, !! Pela t�rde: -'(ias 14 1/2 ás 17 1/2 hõras. !I- il!

'

,_,,

I C��RGIAO D�N'";,S?I'I I
I..... ',-,

�l um' lugarzinho ap SOl.
,.

li At��d� chamados tambem à' Noite li
'�!ilJI fiil. Curi,tibá, agôsto, '�e ��62E'manuel Pu�rlu. Machadi'u l:::�:.-:==:::==::::::=;:::::�:::==�::::::===.:.._:::::::::==--=::::::==JModerníssimo "A IR-OTOR" 'II ..

I� - I
.1:

._

'"I.,H··
, Reäuzjo tempo de fi'aba Ih,o

,

I. II
o

"

II!I e aumenta o confor'to d,o CLIENTE. '

. VEN''nE SEiii
CLíNICA' _ CIRU�GIA :..... PRÓTESE '

1-
' u

- , diversos
I.mil, ,

"

.

RA.IOS X _ IR.' Completa linha de Máquinas �_Acessórios Terrenos com Oll sem ,Casa .

� .

<
!I para' FaßÍ'icação- dé CliiIielos e Tamancos

I Cons'ul:tór'i'o: Av., Ge;ulió Vargas, 198
_ m �. Tra'tar naFirmaln'd�stri�deca'l�ado�G�sch ,à Rua' Jorge. CzerniewIcz.

�l'
'

(�nexo' aÓ pep��ito:da Ant,arcticaJ . �m .r�;:�1�/�·Cxa.,8�:rat?��el ���eIA�:GU��ôostiL !i�l.
:
I Tratar na IND: QE CALÇADOS' GOSCH'IRMAOS S/A

ijsiFP�I�!!EllEH�I�l;�;;�!�!!���liEI!!!i_� -- --.....--_----------

/'

E D I,T". A"L
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v ANO XLIII )ARAOU � DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 18, OB AOÔSTO OB 1962 -
,-

,.,

Fpólís, 9 de agôsto de 1992.
° Delegado Begíonal do Trabalho no Estado

de Santa Catarina, no uso das, suas atribuições
r R E SOL V E:

.
1. - A assistência ao pedido de demíssão ou

recibo de quitação de rescisão contratual, firma
do por empregado, de que tra ta a Lei n 4.066, de
23 de maio de 1962, será feita na jurisdição des
ta Delegacia, pelo serviço de Fiscalização, pelosEdital n. 5344, de 17-8·62 Postos de Fiscalização ou pelos Postos de Identí-

Arrilio Pinter e Iícação, que obedecerão às normas estabelecidas
Ellsabeta Steinmacher na presente ordem de serviço, enquanto não for
Ele, brasileiro, solteíro, expedida regulamentação da, referida lei.

alfaiate, domiciliado e re- ',2 . ....,.... No pedido de demissão ou recibo de
sldenre nest� distrito, em quitação de rescisão de contrato de trabalho, Iír
Garibeldl, filho de André mado por empregado perante o funcionário com

Plnter e de Clara Erschlng petente, será aposta a seguinte' declaração: "O
Pinter. .presente pedido de demissão (ou recibo de quita-
Etá, brasileira, solteira, ção), foi Iírmado de acôrdo com a Lei n. 4.066,

doméstica, domiciliada e
de 23 de maio de 1962".

residente neste distrito, em
. 3. - Todo documento passado pelo emprega

Ieragué-Alto, filha de Ignä- do e que implique em 'quitação de seus direitos
cio Steinmacher e de Ca. pela rescísão do contrato de trabalho deverá ser

tarina ôchwertz ôteínma- assinado e pago, o respectivo valor na presença
eher. da mesma autoridade, que também exigirá o 130

salário. r

'4. - Aposta a declaração de que trata o' ar
tigo anterior; o funcionárto responsável anotará
em livro próprio os nomes do empregado e em
pregador, assim como a data em que foi firmado.
Q recibo de quitação ou pedido de demissão.

5. - Nos atos de quitação ou' pedido de de
missão, constitui formalidade prévia e essencial
o esclarecimento, ao empregado, do montante de
seus direitos e dos efeitos legais do documento a
ser passado.

(

,

.

6. - Tratando-se de menor de 18 anos, o pe
dído de demissão ou recibo de quitação sómente
será firmado perante seus responsáveis legais. '

7. - Fica o Serviço de Fiscalização desta
Delegacia Regional autorizado a expedir os mo
dêlos .e instruções que se tornarem necessários a

execução das normas estabelecidas na presente
ordem de serviço.

HÉLIO DOS SANTOS

Registro Civil
\ Aurea Müller Grubba, 0tic�al

do R e gis t r o Civil tio
.Cl. Distrito da Comarca Ja

. (aguá -do Sul, Estado de
. Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Edi�al n. 5.339, de 11·8-62
..

Haroldo Boddenberg e

, Edehraude Kopseh
Ele, brasileiro" solteiro,

industriário, -domicíhado
e residente' neste distrito,

Edital p. 5.338, de 11·8-62 á Estrada Itapocü-Hansa,
filho de Roberto BoddenBento Avelino Fagundes berg e de Amanda Kohlse Matilde Nilsen

Ele, brasileiro, solteiro, Boddenberg.
operário, domiciliado. e Ela, brasileira, solteira, Edital n. 5341, de 16 8 62
residente "nesta distrito, à índustriãria, domiciliada A velióo Franzner e

Estrada Nova, filho de e residente neste distrito, Zilda Tecila
Antonio AVelino Fagun- á Estrada .Itapoeü Hansa, Ele, brasileiro, solteiro,des e de Maria Fagundes. flIha de Adolfo Kopsch lavrador, domioiliado e
Ela. brasileira, solteira. e de Hilda Schmuecker residente peste distrito,doméstica, domiciliada e _Kopsch. na Barra do Rio Cêrro,

filho de José João Franz- E para que chegue ao c(.;-.·--IJII---------------� ner e .de Luiza Catarina nhecimento de todos, mandei

t
".

- de Souza. passar o presente edital que

-.
.

A g ra d e c.- m. e n, t o Ela, brasileira, solteira será publicado pela' impren-
.

doméstica, domiciliada � sa e em cartório onde será

A FAMILIA DE ° S C A R M O H R
residente neste distrito, afixado dui ante 1 � dias. Si
na Barra do Rio Cêrro alguem souber de algum im-

preíundamente abalada com o Inespe- filha de Eugenio Tecill� pedimentó acuse-o para 05

rado e trágico acidente de seu Filho, Irmão e de Emilia Rosá Tecilla fins legais.
e T i o AUREA MÜLLER GRUBBA

Edital n.5.342, de 16 8 62 Oficial

São convocados, pelo presente edital; na fó.r
ma regimental. OR Membros do Diretório Munici
pa1. os vereadore's eleitos pela legenda da U.D.N.
e suplentes e� exercício, os delegados distritais
na proporção de dois delegados por secção elei
torai do interior e um por s�cçãO eleitoral do dis
trito séde, para a Convenção da União Oemocrá

!!!i!5!IlSEIlEi!!iii!ilSll!iiiiEli=i!!i!iEIi=!!!!i!!!l!!!!I!líF"l !SSI_lI!Iii!Ell!iE!li�i '1EiI!!1J1ESI!!! SE vooli: Jara- tica Nacional, a realizar se dia 19 (dezenove) do
m· I guaense é MÚSICO, corrente. na séde partidária, à Av. Mal. Deodoro

ií.J' 1f\\ro. mAfllllrnoTITItfl\ lQ)lt))rrptifl\ �p � 7lP'\\TP�iTh

1-'
não deixe de inscre- 210, às 9 horas, para a seguinte ordem do dia:

,

� lUJ IVll. llll\Ul.J.D)<m \,\,,!L\UI �� Pll./L� fi ��\UI ver· se na Socied'ade 1 - Escolha dos candidatos aos cargos ele

I-de Cultura Artistica.
tivos à Câmara Municipal de Jaraguá do Sul;

':1:
-, II • .,".G.". II '

1=-1'1'
Ela n e c e s s i t a do' tidári�s� Estudo e discussão de alianças interpar

U
..

__ concurso de todos

'II!I- 1-..
"

para projetar a cul-
D - Assuntos de interesse geral do Partido

tura de nossa terra. Pelo comparecimento, desde já' agradece.. Com· escritório' n'ésta cidade à Av. Marechal Deodoro
I !!:============!! Jaraguá do Sul, 14 de agôsto de 1962.

•

I·
da Fonseca nO. 122, para melhor ser-vir seus clientes;

I��� - Ass. ,OSWALDO HEUSI - Presidente
mantêm est_reito intercâmb'io ]·udici.·ária com os Escritórios Cure seus males e poupe seu O presente edital será afixado na séde par-

'1-'· de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA ,LUZ, II- F.ARdiM'Ã(aÃmprNÔVÄ
tidária e publica�o no jornal "Correio do Povo".

�om séde em Joioville e' São Francisco' do Sul;' está em de ROBERTO M. HOBST
iii condições de, 'também, aceitar causas para aquelas Co· iii. que dispõe de maior-sortlmen. -Club� ,Atlético Ba_epen,gíIII �J to na praça e oferece seus íuti, \

_ .

-d marcaS, -sem ,maiores onus para seus constituintes. I Rua �:I\�\;Oeçd�:Ova3nt�joJSaorSagua' t::: O N V :I T EI"
. O Clube Atlético

-

Baependí tem a subida honra!';'!i!!Sa!i!i!!IIll�!i!!IIIIll5EIliEi!!i!!li_II!I!BP�;;'!!i!iii:1 .l�_�ii!ilE!!l.�ifEIEIIl! �-���� de convidar os seus associados e Exmas. Familias.

!(I)@!@).:@!@).:.®!@)®Y@).:.®Y@.:.. _@!@),®Y@_. ®Y@®Y@®Y@)@f@)®Y@)@!@)@Y@).�_If para o baile social que realizará no dia 10. de Se-
(@

.

\�
tembro de 196�, com início às 21,30 horas, em sua
séde social, abrilhanlado pela afamada orquestra{® 0- GRAN DE DESF I LE � Brasilia, de Joinville.·

.

� �

'..
.

,"
.' ,�. Mêsas inreira,mente' gratis. Reservas de mesas,

.�. OOOOOOOOOO()(�.?ooooooooooooooooooooooóo o 00000000000000000000000000000000 I.
a partir de 31 de agosto, na séde 'social, após 'as

. ", 14 horas. Pelo comparecimento, desde já a�radeceEstamos na hora do grande desfile eleitorat E o momento das A DIRETORIA
_

'@. .

'bandeiras. -Béla_s, atraent�s, panejando soberbas, com lemas em o,uro, esplen· �{@ dendo. M'as, cuidado, nem tudo' que reluz é Ouro! �
@. ..Qutnto mais vi�a, mais 'altaneira, mais drapejante, mais falaz �,(@ é a .b a n d e_i r a. Ela busca' a· tl.la simpatia; polari2:R teus sentimentos,. mas @5
{®

-

corifunde tua razão. Responde ao teu sadio nacionalismo se!ll xen9fobias; �
. -� . atendem ao teu sentimeI)to de justiça sociá}, sem demagogias. E bela, garrid.a .. -�,
{® e ten'ta; más pode ser falsa..' �
l@ �

. Vê quem a empunha.. E" sentir·lhe-á- o' cheiro rvbro do enxofre. �
I

(®
.. É apenas, o teu vot9 que quer.. Para te escravizar. '�

�
� Esélareça e oriente os eleitores. A liberdade está em perigo. '�. Co�suU6rio - RQa Preso Epit-ácio Pessoa@) .

�. ,
. '. @ "D!ls 9-12 e das 15-18 horas. _... Fone, 384.�@Ú@Ã.®@Ã@@.i.@@J®®i.®®i.®®;"'®®i.®@.i.®®i.®@Ã®®i.®®i.®®i.®®i.®®Ji -�==;;;;;;;;;;;;p;;_====-�-�=;;i;;;;;;�'�-�iiiiiiil:

residente neste distrito,
li Estrada NOfa, filha de
Adolfo Nilsan e de Ana
Pereira.

Arno Mohr·
agradecem a todos os p a r e nt e s, vizinhos,
amigos e .pessoas conhecidas" que os con
fortaram e acompanhar am o ínesquecí
vel falecido até sua ultíma m o r a.d a,
agradecem tambem as I generosas palavras'
de conforto e de fé do pastor K. Gehring
na residencia e no cemitério, lambem agra
decem as palavras comovidas e sentimen
tais do senher Dr. Mario Tavares da Cu
nha Mello na beira

.

do túmulo do falecido,
tambem aínda agradecem a todos profunda:"
mente, aos que enviaram carôas, flores, tele
gramas, cartões e cartas.

Jaraguá do Sul, 16 de Agosto de 1962.
A,. FAM,ILIA ENLUTADA
Outrossim convidam parentes e amigos

para assistirem a missa de 70• dia que será
realizada no

_ proximo dia 26 domingo, às 9
horas da .manhã na Igreja Evangelica Lu
therana.

Edital n. 5340, de 14-8-62
Albrecht Wendorff e

Elsina Wendorf
Ele, brasileiro,' solteiro,

lavrador, domiciliado e
residen te neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
Alberto Wendorff e de
Ottilia Wendorff.

.

'Ela. brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada' e
residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de
Bêrtolco Wendorf e de
Paula Krutsoh Wendorf.

.

Ela. brasileira, solleira,
doméstica, domiciliada e

residente Deste distrito, em
Ribeirão Molha, filha de
Adão Maba e de Alme
rinda Maba.

Adolfo Chiodini e
Ladir Maria da Cunha

Ele, brasileiro, solteiro,

I
Aprovado a prorrogaçãolavrador, dcmíclltado e

resldente neste dtstrtro, em da vig'ência da lei doRibeirão Molha, filho de
Angelo Chiodini e de Ar- l"nqul·'I·natocolina Chlodinl.
Ela. brasileira, solteira, BRASíLIA _ ° Senadodoméstica, domiciliada e ---:------"-"------,--------

restdeute nesta cidade, Iilhe aprovou em ur g ê n c i 8
de José Marcos da Cunha especial o projeto do Sr.
e de Marla Budal da Cunha. �frânio Lajes, que pror-

roga até trinta de julho
Edital n.5.343, de 16-8 62 de 63, a vigência da lei

Anizio Klutckowski e
do inquilinato. Foi apro-

"'Maria Maba vado também o proj9to
de lei que regula o direito

Ele, brasileiro, sólteiro, de greve, d.evendo a ma
mecânico, domiciliado e téria voltar a ordem do
residente nesta cidade, filho dia para discussão suplede Miguel Klutckowski ,e de mentar.
Hel�na Olga Klutckowski.

r=================�

Delegado Regional do Trabalho

- ,

UNIAO DEMOCRATICA NACIONAL
Diretório Municipal de Jaraguá do Sul

CONVOCAÇÃO EXTRAORDINARJA

/

'Dr. .' flrtando
.

ß. �pringmann
CI�U�GIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILlARES, INTESTINOS.
OIRURGIA DE- 8ENHORAS.

,Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras
. .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


