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Reiniciados os trabalhos do Legíslatívo Jaragrraense � .Aprovaçãô

de projetos - Requerimentos pedindo providências Vi>
ao Prefeito Municipal

o vereador E u g ê n i o
Vitor ôchmöckel, fiél ( ao.

seu princípio. de servir a

coleuvídade, viu aprovedos
por unanimidades de 'seus
pares, os requeriment s

de sua autoria, pe
urgentes provtdênc] s

Prefei to pare que
as coutes arreze à,

. -i l'

�f!r���:�;if:'s��e ����eIFusão dos.Sínoitos �Yangélicos
cação de lampadas quei- t ',' ,

.

medes nas ruas de Jaragná, O corrente ano es� ren- tem pôr principal missão
ausentes em grande quan- do grande movimerífêçêo. manter e propagar o.

tidade, dando. margem a no setor religioso, onde Evaugelho de.Jesus Oris-' •

rôda a série de malandra- se tem realizado grandes to, baseado hás Escrltu- ,

gern por parte dos amantes assembléias, que vízern en ras Sagradas dos Velho e

das trevas e impedindo. contrar os cernínhos ideais Novo Testamento,' pro
que as Iarniltes possern que atualizem a religião Iessando as

.

conüssões
aos rempos modernos. da Reforma de Martim
A 20 de outubro. de 1962, Lutero., so.bretudo a Co.n·

Consultas realizo.u-se em Curitiba, fissio. Augustana e o. Ca
Estado do Paraná: um im· tecis_mo. Meno.r dá Mar-

PAI DESILUDIDO, Nesta: Li nesle jornal à portante mo.vimento por tim Lutero..
respeito. das prOfesso.ras que estão sendo. despedidas �arle das )greja� Evangé· O Síno.do. que acaba-
neste Município.. Confesso que me desiludo cada vez hcas, tendo em vista as ��. de unificar-se, pertencemais co.m a administração. pública que dirige .os mat�hes p�ra � sua ulllf�- a Igreja Evangélica (ie
nossos interesses. Sou pai de aluno que precisa caça0.. ASSim e que reUnI Co.nfissão. Luterana no
frequentar escola, Sou pobre e a única coisa que ram se e� as�embléia Ge· Brasil, cujo pre!ó'idente,
posso. dar ao meu filho. é, uma bôa instrução.. Mas ral os·dols Smo.dos Evan· o Rev: Dr. Ernest(l Schlie
nem isso. o. meu filho. po.de receber. O go.vêrno. não. gélicos, o Sínodo Ev�ngé PM,' tem residência na
se interessa' si aluno. po.bre estuda ou não. estuda. IIco. d� Santa

.

Catarma e cidade. de �ôrto. Alegre,O ensino. primário. é gratuito. e obrigatMio, está Parana e Igreja Luterana Estado. do Rio -Grande do.
certo. Mas o que adianta si o. govêrno não. man·' no Brasil, respectivamente Sul.
da prüfessores p'ros guri e as menÍnas estudar. objetivando entendimentos

_ Para mo.st!'ar que esto.u dizendo. a verdade, vár.ios, dentre êles ficando.

Grandes festl·vl·dades do C A Baape d· queria lhe co.municar mais êste ato., que etltá se aprovado a unificação do.s
.. ., n I verificando. no. no.sso. Município: A pr.o.fessora do.na dOis Sínodos, união, aliás

\) mundo. esportivo do. Sra Yolanda Wilhelm 'Oriessen,
Adélia Pradi Floriani, a conselho. médico., ha mais que já se verificava de

norte catarinense vl'vera'
.

d f'
.

I
de úm mês pediu licença para tratamento. de Saú· longa data pelos laços saInauguran o o ICla mente de. Assim mesmo. lecio.no.u até que teve que ser· grado.s da fé.grandes dirls festivo.s com o gramado da nova praça .o.perada, o. que aconteceu ha 8 dias, ou seja, a Face a aprovação em as-a prügrômação. que o Pre de esportes

Sidente Oclacl'll'o Pedro Ramos""
:
d

2. - feira passada, quando mais uma vez fo.i avisado. sembléia a entidade pdssa;-:rossegUin o no.s seus
na Prefeitura, so.licitando. uma substituta, rá a den o m i n a r-se depretende levar >a efeito., festejos, no dia'lp do co.r, sendo respo.ndido que não. tinham pro.fesso.ras pa- "Sínodo Evangélico Lutenos próximo.s' dias, 15 a rente, na canc,ha colorida
ra subl'ltituir.. rano Unido".18 '(,ie no.vembro. de 1962. do CAB haverá nm inte-

d f b I
Até agora as criancas estão sem aulas, quan- O S. E. L. V., assim de-

É
. , ressante torneio e ute o. -Eque, a 15 de novembro do, no. entanto., o.s pro.fesso.res, em o.utras partes, no.minado. Síno.do van·

transcorre mais uma data
de salão, co.m parlicipdção são. dispensado.s, sem mais nem men')s. Não. é for- gélico Luterano. Unido.,

,
de fundação. do club.e mais

de verdadeiros azes desse te isso? '

antigo. de Jaraguá do. Sul es��t�'ia 17 de novembro RESPOSTA: Fo.rte e triste jogar�se co.m o des
e, apro.veitando a data na- (sábado)' verificar se-á a

tino.s de crianças, que crescem na mais santa das
falicla serão. 'levadas a. tradicio.nal dispUla do Rei igno.râncias. Reclame, meu. Amigo., faça barulho

e!eito uma série de fesli do Bolão, seguindo se á
até que te atendam, em nome e na defeza dos pe

vl�ades, delas se sobre noite grande baile social quenino.s seres que precisam de instrução.. Cora
samdo a data. de 15 _de I de aniversário. gem e ... seja feliz.

!'lo.vembro! que ma'rca�a, a Finalmente" no d'ia 17,
mauguraça() do EsfadlO (domingo), novamente no

. Ma,,:, ��Ihelm, uma velna Estádio Max Wilhelm ocor
�splr�çao. de rodo despo.r· rerá uma co.mpetição. iné
fIsta l.arélguaens�. .dita em nqsso meio, qual R!eiteradas cartas nos vem' à redação., ·so.lici
Pelas 8,30 horas daquele sejg, a realização da tando qUA reclamemo.s a limpeza da c,idade, nês

dia, verific,ar'se';á a con· Ginkaoa de Lambretas, em que te pós-eleição. de 7 de o.utubro. Alegam os missivis
cerilração do.s atlélas na os vo.lanres dessa viatura tas que o.s postes de iluminação., paredes e meio.s
praça Expedicionário, se-,mostrarão. as suas habili- fio.s· co.ntinuam com a pro.paganda eleito.ral, ago.ra
gu,do de d_esfde alé p nôvo dades de perfeitos Iam· sob o efeito das chuva's, desfazendo.-se parcialmen
Estádio. As,9,30 ho.ras o. bretistas. Durante o dia te a papelada e a co.la. '

.

"

hasleamento do' Pavilhão haverá outr�s festividades.. A permanência dessa pro.paganda velha dá
Nacional e bandeiras da no mais moderno. Estádio um asp'ecto. negativo à 'cidade, quando. Sb sabe qJie
L. Ja. D. e ,do C.A.B'. e as do norte' do Estádo. em outras cidades, a municipalidade,lo.go.-após as
10 ho.ras a cerimo.nia de A' to.das essas festivida- eleições, o.rdenou a limpeza do.s restos da propa
inauguração do majesioso des não deveriam faltar ganda eleito.ral, co.m o. que as ruas ganharam no
Estádio, co.m � presença os despo�tistas e o Po.vo vamente uma aparência de via pública administra

. das altas autoridades civis, d� Jaraguá ,do Sul e do.s da por um Prefeito. que 're�llÍlente trabalha pelo'
religio')as e militares. Pe lT!unicípios vizinhos, visto interesse da co.letividade

'

,

�

Jas, 15 horas 'do mesmo que o acontecimento é' Ao to.marmo.s co.nhecimento. dessas justas re
dia, empolgante partida de digno de ser aco.mpanhado, clamacões, queremos apelar para o bo.m senso.:do.
fUlebo.l enlre' o Baependi e po.r todos aqueles 'que Prefeito. Municipal, no sentido. de aténder essa me',
Améric@ F.C de JOinvllle, realmente querem o bem dida elementar de estética de no.ssa c,idade.
co.m «�Iart game» ,dado estar e o p�o.gresso do . E a cidäde agradecerá por êsse s'erviço.
pela mildrinha do Estádio', nosso Estado.. blico.

,
"

No dia 12 do corrente deílue meís um natalíoío
do sr, Dr. Murillo Barreto de Azevedo.: Data das maís
festivas, pois o Ilustre aniversariante é largamente re
lacionado, motivará manifestações de simpatia e aprêço
por parte de tôda a coletividade.

.

, O Dr. Murillo Barreto de Azevedo, é daqueles ho-
'mens que, à primeira vísta inspiram símpatta e confiança,
daí porque o segrêdo de seu sucesso na vida social e

profissional, onde' se têm :destacado dentre os demais.
, .

Como advogado tem sido solicitado mesmo fóra
de sua Comarca para defender aqueles que precisam
da Justiça. graças à sua brilhánte cultura [urídíca e

invulgar inteligência. .

Como desportista, desnecessário se torna repetir
o rosärío de realizações que tem benetícíado diretamente
o norte catarinense, quer como Presidente da Liga Ja
raguaense de Desportos, como Presidente do Clube A.
8aependi e como um dos a non imos construtores a'
idealizadores da Cancha colorida de basquete e de voley

Ido
CAB, assim como do logo maís inaugurado Estádio

Max ,wilhelm."

.

Como protessor de educação física junto dos es
tabelecimentos de ensino colaborá desinteressadamente
no aperfeiçoamento dos métodos da cultura física, tendo
sido, 'inclusive, e para nossa honra, escolhido integrante
do Conselho Direcional que organizará os Quartos Jogos
Abertos de Santa Catarina, a realizar-se na cidade de
Joinville, em 1963, como único ,professor diplomado pela
Universidade do Brasil" .Escola, Nacional de Educação
Física e Desportos. .

. Deixou-se também empolgar pela politica, no in
tuito de dar de sí uma parcela pará o bem e o desen
volvimento do nosso Município. Uma aprecíavel parte
da população o elegeu vereador pela U.D.N., cargo que
-vem I desempenhando com raro brilho e inteligência, ser
vindo aos demals componentes da bancada como seu
líder. O seu amõr pelas causas justas não tem sido
compreendido, por vezes, pelos que lhe são anversos,
daí porque - como ainda na última campanha -, foi
vítima de condenáveis ataques e de injúrias, mesmo
sabendo seus adversários não ser o ilustre aniversari-
ante aspirante a qualquer cargo público. ,

Na vida social é o amigo de todos. As portas de
sua residência estão permanentemente abertas para
receber seus amigos. Até os advers&.rios transpõe os
humbrais da casa, onde reside com sua eSFôsa querida
e seu filho benquisto.

OUlras qualidades poderiamo8 citar para -destacar
a personalidade do' iiustre aniversariante, inclusive a

que lhe marca a sua passagem como jornalista temido
pi:llos seus escritos, usando da pena no único objetivo
de fazer prevalecer a verdade e a Justiça.

, Assim é o aniversariante do dia 12. Assim defini
mos a personalidade do nosso .colaborador. Assim os
seus amigos o tem conhecido. Assim os seus adversá
rios o teru aprendido a respeitar.

Assim, cumprimentamos o aniversariante, com os
votos qqe os natalícios se repitam por muitos e muitos
anos. Parabens, Dr. Mur,illo I

Ao contrérlo do que
noticiamos em uossa edí
ção anterior,' relntcrerern
se na Be. feira desta se

mana os rrapelhos na
Câmara Municipal, sus

pense em virtude dá
campanha eleitoral do.
correnre ano,

No expedíenre foram
lidos os ofícíos expedidos
e os recebidos, entre êles
missivas de agradecimento
de populares e eutortdades
pelas erivldedes desenvol
vidas pelos vereadores
com assento naquele Casa.
Na Ordem do. Dia figu

ravam vários projetos con

cedendo isenção de im
postos, que foram aprove
dos por unanimidade e o

projeto que cria o Conse
lho Municipal de Contrí
butnres, . aprovado por

I maioria, em virtude do.
seu retallamento por parre

da maioria dos vereedorês
que não. querem um orga
nlsmo paritério, preferindo.
continuar no servlllsrno
ao. seu amo. que é o. chefe
do Executivo Iaragueense.

circular livremente nas enfeia a cidade, nã se
ruas da cidade, notada- guindo as demais eidedes
mente nesta época do ano brasileiras que se epresen
em que se manifesta o ram limpas e bem pinra
calôr com mais intensidade, das. A medida posta em

e as festas natalinas estão. prática, dará um· nôvo
às portas e convidam pera aspecto. à cidade, que se

um passeio norurno.. Foi jacta ser uma das cld'ddes
aprovado egualmente re- rnats' limpas do Estado,
querímenro do mesmo. ve representando verdadeiro
reador que pede providên- cartão de visita para os ,

cías ao Prefeito pera que milhares de forasteiros:'
êsre ordene a límpese da que nos visitam ou que

o Cidade dos restos da pro, por aqui passarn em.
paganda eleitoral, 9.ue demandá de outras terras.

...
,

Cartas e

,
Como. tôdas as igrejas,

evangélicas, fazem par
te da Federação.. Evan
gélica 110 Brasil, sediada
na cidad� de Rio. de Ja
neiro., Estado. da Guana
bara.

O Praeses do. Sínodo.
EvangélIcl) Luterano.
Unido, fico.u sendo, I) Rev.
Carlo.s Go.tschald, atual-'
mente presidente do Sí
nodo. Evangélico _do Rio.
Grande do Sul.

. \

O Dr. Iltön Steing,räber
é um co.nstante leito.r do
no.sso. semanário., onde se
tem destacado. co.m co.la.
bo.rações no. seto.r da O seu enterramento deu-�e
economia, valendo. lhe, no dia seguinte, peias 15 ho

por isso. o. reco.ohecimen� ras no Cemitério Municipal
to' de �studioso., da nos-) de Jaraguá do Sul.
sa eco.no.mia e finàn'ça.

Ao. ilustre aniversa·
ri'ante "Co.rreio. do. (>o.vo."
em b o r.á tardiBtmente,

Ú'
,\ > •

P 1 \apresenta aS SInceras

congratulações .

Dr. Ilton
.

, I u C· .

l R I
, Steingräber UB.

.

otarlßO . orte
Aniversariou-se dia 8 Repercutiu 'dolorosamente'

entre a população local; o
do. co.rrente O sr, Dr, Ilto.n passamento da veneranda
Steing.räber, filho. de ilUis- Senhora . Catarina Leithold
tre família do. vizinho. Battel, viúva de Augusto Ri-

. . cardo Fritz Bariel, verificado
MUDl?íplO de Co.rup�. O no dia 7 do corrente, às 11,30,
natahClante é c'Ompeten ,horas, na residência de seu

te eco.nomifÖlta,' residente -lilho Walter Bartel. '

nà C a pi t à 1 do' Esta�o, A ilustre �xtinta alcançoúexercendo altas funçoes a avançada idade de 76 anos
no. Tribunal de Oo.ntas do. e 'era tronco de uma grande
Estado de Santa Catarina. familia, cujos decendentes se

espalham por todo o Estado
e se tem destacadó pelo, seu
amôr ao trabalho"progredindo
e fazendo progredir 8S loca
lidades' onde habitam.

A LIMPESA DA CIDADE

"Corr�io do Povo", que ti
nha na pessôa da veneranda
uma constante leitora, sente'
o seu desaparecimento e

apresenta à familia enlutada
as suas ,expressões de pezar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Dia 3:

,
,

� ComunldadG !grfcßli·�I����,

AMIGO CRIADOR: -
" � I

• JO���� ,
'

,r.;.··.··.· ..�!.:-··,,!·.··ft··!····.··.. -:.O

I Aniversários I Dia 12: 'Registro Civil
o sr. Geraldo Meier; Au�ea' Müllêr Grubba, OficialDr. Fernando A. lo R e gis t r o Civil. doSpririgmann;. r(l. Distrito da Comarca Ja-- (a sra. Hildegard, (aguá .do Sul, . Estado de

esposa do sr. Rudolfo Santa' Catarina, Brasil.Kresein, residente em, faz saber que comparece-Rjo' da Luz Vit6ria; 'ram jno cartório exibindo os

I
BNoBRBça:

IValdemar, filho do sr. docúmentos exigidos pela le:
Caixa Postal, 19

'

Walter Karsten; i
f' d h bili

r IIvenida Mal. Deodoro, 210
_ Nillo, filho / do sr.

l Im e se'. na I itarem ?ar�, ,Jaragua do Sul" S. Catarina
casar-se: �========�Pedro Zapella, em 'Ita- /

pocuzínho.

u

CORRflO 00 POUO�'
(Fundaçãô: flrtur müller - 1919)

o. assunto de . hoje, é de .grands im.portância
para todos aqueles que criam ß se interessam em
melhorar sua porcada. Não, pretendemos com êste
simples artigo, ensinar aos leitores como semelho
ra a raça dOS porcos. O 'que esperamos, tão sõmen
te é despertau o interesse e porque dão dizer. a. .

d d d h b A sra. Ivone. esposaourrosi a e os sen ores para o pro lema.
do Dr. Francisco Gottar-" Desta forma, cremos. que muitos nos procu

I rarão .Sí).ara falar sôbre isto e então naquela opor' di, residente em R. do Sul;
tunidade, ensinaremos pessoalmente um a um. -:- o sr. Sergio 'I'honsen,

. Assim. contamos com a compreensão dos se-
residente nesta cidade ;

nhores por' Ora e posteriormente sua visita ao Es
.
- a sra. Wally �ei�r;

cri�6.rio da ACARESC. para maiores esclarecimentos. -:- o ar. Waher Mel.er.
, Bemv-o assunto àe hoje. será MÉTODOS I)lE resid. no Alto·�a.raná,.

REPRODUÇÃO E MELHORAMENTO DOS SUfNOS. ---: o sr .. MaurICIO.Hého
Os métodos ou, meios que empregamos para

de AI,melCl8, �'�sldente
eonsegutr isto. são em número de cinco. 1 em Lapa-Parana,
·8 I ã "d d t t· "hib'd"

- o Jovem Humbertoe eç 0, consa:ngulnl ii e, cruzamen 0, mes lçagem e ri açA�. Paulo Bortoliníç filho do
.

Diremos. agora, em poucas �palavras o que, sr, Vit6rio Bor-tolini, re-

sign!fica c�Q� ,Uql dêles., , '. Biden�e em, Lapa-Paraná.
S E L E ç A O .:. é um método ,

de reprodução que 'Dia "1:'consiste no acasalamento dös melhores animais de l. '
.

unia raça,' visando a. melhoria da -naça.« I

'

A sra. Jutta, esposa do'
1.'

' Exemplo: quando se. cruza unia porca Duroc sr; Durval Marcatto. nesta:
�,para, com. U.Ql cachaço Duroe também puro. . - Aloisio. filho do sr

. CONSANGUINIDADE;� é o método pelo qual se aeasa- Inácio Tomaselli ;Iam animata .parentes da mesma. raça' ou não. É - o sr. Félix Seheller,
um método que- deve ser usado com muito cuidado L 'dente em Oambê ;

,

.pois pode .Ievar o criador a ter prejuizos.' o. sr. L e o p o I d o
,

' .Exemplo : quando se acasala pai cOlp filha, tz. residente emirmão com irmã. etc. . , ldí ;CRUZoME.NTO _ é o método de se acasalar animais a srta. M à r I e ne
de raças diferentes. Este é um método. que todo Maistsr, nesta.
ct:iador u,sa,' as, yêzes ,sem o saber. O filho dêste
'cruzamento cham-a·se· 'mestiço. I

Exe'mp,lo: quando se cruza,uma leitoa macau
com um cilchaço Duroc. '

•
' M&Sl'JÇãGEIJl _, quando se' acasalam anirllais 'mesti

, QOs,' iÍ!to ,é, animais obtidos d� um cruzamento.: são
''Sca,salados·. eófre si. 'i" ..',,'

1 HIBRlDiCAo �.,.",é obtida quan'do animais de espécies
diferentes são ·acasalta'dös entre si. Êste método nos

:porcos, <Dão, -é· f>ossivsl €) produto.' é híbrido.' i�to é.
não pode criar. Exemplo. de hibrida�o: pato côm
·marreco., cavalo com .burro.� .

Feitas estas considE:lr.ações ,de ordem geral.
passamos a falar r'àpidamente de como isto pode ,Dia 6:'.

ajudar. a .um� ,criador. �
, I Vamos ,dar .um exemplo; esperamos que sejamos!.i '

... �
�. � t ' •

claros "e' simples: :
'

�. . •.:Supunhamos 'que temos 'umà porcada' se�
raça alguma a queremos transformá Ia em um'a
porcada ,dei r.aça DlÍroc, púra por cruza. ,Claro está •

O sr. Alfredo 'Albertod d
- ' Dia 16.'que poderemos ven ér to os 'os, nossos' porcos co· Staeh�êlin, .nesta; ,. j .

mung-e com,prl;lr- outros- de raç'a. 'Porém isto é um.a _ a sra. Olara Glowa ���D'Ioo__

�_"'�_�_""<l�r�:!)�"
-

.

..

solução muito cara e que poucos t dos criadores tzkJ. espOsa Iilo r. Vil6r1'0 O sr. An ton i o A. y"" .

" .

pOderiam fazer. Então vejamos o mAio mais barato Glowatzki; Schmidt; upapa'-
d,e se c�n�egu'k i.�\to... J •

'

•• "_ ',- Eugênio, filho do sr.
- o sr. Ii e i h o I d o

II II tf.\ la medlda � COm'prä'r um' cachaço Duroc. Fazer" Martim Henn, residente Koehle!;;
.' AD.v0,�A�O 7. ••

•

•

,êste cachaço,.,eobrir as melhores porcas gUß, tiver em Jaraguàzinho. - Edson Doering; ==='=====;;"" ..

!mos. Ag fiUias âesta 6ru'za, serão 112 sa'ngU'e Duroc. t lI'"
� - Irineu, filho 'do eSmr, � '); Escritor'io ;ao ;a'�� 'da •

Pref�i1ura�� 28 medida - Pegar 'estas lenoas meio 'sangue e Dia 8: I ,
Bertoldo Panstein,

cruzar nova!Dsnte com o· cachaço .. Quer dizer cru,·1 ,'.' .' ,Jaragt;Já 84. I 'L:::
<

"

•

JARÁ.GUÃ DO 'SUL '.

�u.,zar orf)ai ,PanHas firHias. Teremos dêste'acasalamentb' A sra. AlZira Wmter' , ' ,�. t
1

,
.

.

J ,

Íeitões 'com 3/4 sangue DQroc. _
,

! 'Balestier'y', N'ol'te Para\lá; --=========n' ��
: 3a medida;: _" Óom'pr'ar õiÚro repro�dút�r Duroc. -:-:

- Vald!via.' filha de SE VOOÊ JaraNã.a-deve.mos tornar a;: ,usar:o prime.iro, pois os Hermenegildo. Man e s.
; guaense é MÚSIOO;filhos. nasceriam. d.efenerados.. Oruzar- �êste novo r,esidente em R. Negrinho. não deixe' d,e, insçre-'cach'iQ·o· 'I)'úro·é. êÓql� ãsrêito'�'s' 3/4 de �angue. Obte-'

-

.!",
.

,

,

ver se nà Sóciedade
t:elIll?� lil�simn,leit?�s .co�('7/8 ,de ,sa9J�?e Dilll0C. !' �

Dw 9:
de Oultura. Artistica.:' 4a medlda:t� Acasalar este � novol cachaç€> DUJ:Ocj O A t B t I'.' '[;I.I.!l ,n e c e Sz" l'ft a dot' '.. .' - ., -�,' ,. '. � -, sr r ur ar o Inl -oI!<, --j0�om_ _as le_i�o'ªs 718 .. çie_.§_�ºgu�e,.. Teremos. filhos__com" lem It'a�ocuiinlio; "

.

concursó" 'de todos

'�55/l6 dde'dsangOue nurocf,:, 1>" '�
. _� h -osr.-HelniuthKrueger, pa·r.a·pi'ojethr à cul-

. •

1 me I a -

ompl'\ar. ma ��?t� um terce_lro mac o !
I ',!��:m.'l _' "lhA'" �

','- " tura de 'nossa te'rra�-
q1e [läça:·e·�f,uz.ar<com·asJeltàas,I5Il:6, .obtendo' fi;'., l)ia' 1()':" -, •.

1

-1
'.' ",',

Ibas com 31/32 de sangue. .

,

!
<. J: I�' �"';. _.

I. 68 medj�a '-. A.c::tsa};lr�nQ.VlJmente O pai _com as fi> .. A
�

sr' a Edl'th 'espo's" o ·,··r.pr·O
..

, 1- bl-Ç.O--O
'�, Ç"}: lO. ,,' �J' .,'

o·
-.

. u { , ,�,I. I' I � -, � " • , � a.. �

llias,-'isto é. o ,3 :.mac,�ö com. �s;(fêmeas' 31'/32 de" dó sr.· Ney'- .F'ranco. em. ,- ,
.

.

'
.

s;�ingQe. obtendo :filh,as' �om 6S.!H� de sa��ueo.R�ro,c. PQ,rto ',Ã.legr·e;
-

Proibo te.r.min:mtementp�ste'��})orcas .. eom 63/64 �.de <sangue serao :J!o'rcos 'I. ..:,_�·'-:a-�sra::-Asta·.·'espösà a-�nfradâ de 'pessoas'ElltJ' .

purq.s, 'P'or�c�uza."Oom!l v)m_os,' usamos" um ma'cho p,o sr.: H;einz· Marquafdt; minha pràiH.'i'Pdáde'no.J 59' �-...,;====�;;;;;;;;�_- = .=====iiiõi;;==__isempre em aua_s ger;ü;õss. V!li-s.e E;lÔ até;p;_aLe fil,h;ls�: :Milto:n Afbus. ..' E' t (C V· .' i '.

nunca ..;'ch"egand,a
.

a-� .�a'i e ·;o.'8't'àS;'· pois' '.os ,Jeít-ões i"
_.

..

'
. snlatul ?Rql�O eBmrancsora a·fal·mlcdle;; � _-_.. _ _ _..:_.:..- ,_ _. _ __ .. _.__ . ..:.:. ..

naséitro·s��setiauíJle_fen'Wãa9S.-.;;- -� .. ��..
�_...

-

-_.'..

"',� Dia 11: -:",..J!.? caça·r. pes�ar, '";assar ru�' I('-
---..-·-·--�·--·-.. · - · ----_.. - ..-·_·-- ..·--- -.�,

Oalcullmctó·etempoque.·uma·�ot.(}lPlevapara , .,'h 'o�,' ,mos'.�ertuPI!Jl,1mato 1n\TÓ) TG.:'TI>ITtrillT Trr�1TTTClMTÂ\�l�T �,l!
..l.ar cria e 'mal's o tem,po 'que uma leitoa I e.V a, para, '." 1,10,smar, fi\! o h·äo 'sr. ',:d"";�' ,:' d"" llJJ�.o 1C�ll:ILIDL ffi\8'llU 1r'lV1Lfi\:J.\U.�· �

ii·LI;,
.

b
.'.... ., '"

d"""'
.

81'''' . 'E' t f M
. , .

E t � ve� a g"'Gma eira. ' ". '�>' • ,

'1:·Roder sei':;é�' ,el:l�.!Y,f"JlOS/qU�:rpo .eremo '.consegUlr,: .. ,S e a�o eler�)eml s '1'" '. c":1Íttt"1 L·t ld ltIÉDI�O �1.RU.RGIA9' .iLd que foi dl.to �Clma ,em .ml;lls oUI �en9.s .4" anos.)�?POcu. l:;',,,':L' �, A.ss .. , gue elo.::
_ , .....�., !:

isto é, p:artindo'rde'�timâ '

pêrc-a9a lf'comu.mtJ e � com- j!" .'_.' ",. ..," .•

-

,., H, J:or:mado pelas Fac�lqades de Medlcma das Umver- n-prandt)I�s.Õnlê[1te.:3 �mifch0s d�tJra'4áo1 ,f,r <,l! \'11' V lq:� Se você fl9r'�s6Iteira. tlvã'r 'de' :''18 '30 anos. e� fi ,� 'sidades ,de"Co16niá' (Alemanha) e. Pôrto Alegre !i
. 'Qu6m"! assim 1jzffl ,11'ánçou IÍÍãô dá qúa:se todos' cQD,cluidQ ..e:"'curso-secundár;Ío ._10 eQ.-29 :ciQ.Lo,;, ,u ,sela: ii [,:, ; ;. t i 'J'\ �.'

,

.

o,'
• -

." II,I I
I

d' f 1 d' I
-

Ih. '. -';--:.'" . -�� ..

, � '." '., .Ov_...
I • " CIRURGIA ---: SE.NHQRAS -,; PARTOS ..... CRIANÇAS" B IIaq,t;I;��S 1Jl&!0,_Q�:._ a:Jl. ..Q.S.:_.:.�8 e.ç_ao� ..,em_.Etsco er.. ,as. gmaslO. n.ormal .[..eg.lDnal .... u�l:mal, .tecDlco ,de -c�n� i!,) ,;' \:.1' 1'.·' <, . �' .,.. .

.

, .

lim�lh"�f e�)or�as � ��r� ..�o�p� ..
v;

_ "," ..�",! .'" �:;,,;::, _. t�bjhd�de. cie�tqi9q.yet�"II;'. d,ei� ja. e!DP:�egar se�,s ii f', '

ÇLIlV.IC� .OERAL ..II.
Oruzamento em acà'Salar t 'Porco Durop com';con"h�mm�n.tos, je�, pr<>l .dl\'j�.am�IH.:..rq,l'al, faça rÀoJe !! t : .. .Longa· pratica em Hospitais Eorop�.os IIontro sem raça.;. 'j' .,') .l; ni�Stilo s'ua inscrição:' .

.

.

. . �t' ii .' -I' ,-' ,
•. , '.:' ,.,' ... ,", il\: ;C(f,?�a�nguinidad;f é�: <ç�p��r �aj c�tp. filli. s� �

,

;',

'

.

Ra,�f\' \8t9; ..�� ,�ô�6r�,àç9�S m�i� ")d,etalp.�dàs; �H '
"

Consul!ono e ���I�.êncla: ,,'

..

. ;MestlQa,g�m, por, �gasalªr'ilDdl'ylcj)Q�S., me!jtlço.S, ,:p�!?tcure ,'o.
...Escrlt()�IO, ,�oça� da �º,A-,R��9., I;l,�\'?t� I! Tel., 244'·- Rua Preso Epltaclo Pessoa, 405 ii.IStO e. aqueles P...rP.du�LdOjs p�}o crQ�amento. ,ci(jã�e;"àj·Äv. Getúlio Vàrgas_668, 9U dl,r,IJ;i�se por 'II, I, :.:-" ,.

C'ONST\L"TAS' 1.1'.1} ,I' ,) , � J
, ,. I' \, , .' •

A' ARE"O' U
.

II

.

X X X X � X X x lcarta à: S�pe�vi�o.r!l 'Regjp,nal, da . o.
, ,,, � ii { "i ,'0

"
• ,', "

:I
.

II ,.. �_ ,.' , ., �h"�" ,,'� " . Caixa Postar, nO 12 - INDAIAL. il,� , , .Pela, m�nhã: das81/:}, as:l1 horas, . ii

-;1: ��or�9-���!��e,��par�'JS�n-, 'O :1.1;��s� _

"·:-h _i' (,1 'I ">IÂV�.R�§C ,I, :7,1.(1 L,

II. - .

'I�ela tardé: ,das:14 1/2'ás'�7-Út hor�s .. \ ti; Nova\Ilente ach�m'-se' a?ertas aS�,IDscrlçoes
SERVIÇO 'DE 'EXTENSÃO RURáiL, ii

�
'

..�tende ,chamados 'tambem. à Noite" � iiPllra moças que .q"ese)iílm' ..,t'l1abalhar-. no ,8ervlço de .

.,.' '.',
'

•
.

,

' !l'..���.�__�__�.:. .:_v_.__.�__�_�_,- ._..._ ..: ��__::....:__jlExtensão!Rural � A(JARESO� , '.. ,
ESCRITORIO LOCA:L OB 'JARAGtJ.A OQ SUL '1:_ ..._._. • ..._,-=----:..----------::;:/

..
' ,ii! '..... .'_. ;.'. •

...
� ,

I Emprêsa Jo nalística
"Correio do Povo" Ltda.

o 1962 o

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINA'fURA:
.

1I'rlUal .. Cr$ 350,00·
Semestral. . • Cr$ 180,00
Avulso. . . • Cr$ 10,00

• l..) t

Oecilia- R. dos Santos;
Arão -Paulo, filho

de Rudolfo P. Pereirá ;
,

- a � s.r t a . Oarmen
Bayer, filha do sr. Hanz
Beyer, nesta -eidade ;
- Narciso A. Farrazàa ;
- a sra. Oamila Isberner

Sehweinle, esposa do sr.
Erich Schweinie.

Edital n. 5.411', de 25-10·62 filho de Ervino Manske e

Ary Grosklegs e de Hilda Manske.
Edl Borchardt Ela, brasileira, solteira,

Ele, brestletro, solrelro, doméstica, domiciliada e

lavrador, domiciliado e residente nesre distrito. em

resídente neste distrito" em Três Rios do Norte, filha
Rio Cêrro, filho de Alberto de Ernesto Kneubuehler e

Grosklags e de E r n a de Lína Kneubuehler.
Koepp Grosklags. I

Ela, brasileira, solteira, Edítel n. 5.414� de 3-11-62
dornéstíce, domteillade e

residente neste dlstrlto; em
Iareguézlnho, filha de Er-
vino ßorcherdr e de Ger- Ele. brasileiro, solteiro,
trudes ;Will Borçhardt. industrial, domiciliado e

residente nesre dIstrito, á
Editaln.5412,de-25-1062 Estrada lrepocú-Hense,

Adolar Henn e Iilho de Constante Anverze
Lelüe Horongoso e de Maria dos Santos

Ele. brasileiro; solteiro, Anv�rze. "

làvrador, domiciliado e Ela, brasileira. solteira,
resideOIe nesle distrito. em doméstica. domiciliadá e

Garibaldi, filho de Felix residente' neste distritó,
Henn Junior e Maria Henn. em Ribejrão Gran!1e do

Ela. brasileira, solteira, Norte, filha de. Alberto
doméstica domiciliada e Fontana e de PaulJ!]é! Dana.

, .." f

residente neste distrit'ó. em
.

Garibaldi, filha de Paulo E para que chegue ao co-

w' Horongoso e ide Elzira ohecimento de todos, m;lndei
Ersching Horongoso. pls�ar o presente edital queO sr. LeopoldO Janssen,.

'

será publIcado' pela impren-nes�a cidade; EdItaI n. 5 41�" d� 26-10 62 sá e em cartório onde será
Augusto Maurer, Heinz Manske �

,

aiixaào dUla�te I 'i dia�.' Siresidente em. Garibaldi; Alice Kneúbuehler alguem souber de algum lm-

.

André Gl?watz.�i., Ele, brasileiro. "Solteiro. peàimento acuse-o part os

resldent� em G�rlhaldl; motorista. domiciliado e tins legai5. ,
- AlZIra MarIa Borto residente neste distrito. AUREA MÜLLER GRUBBA

IBini, fi�h� do sr. Vit6rio
Em Três Rios "o .. No, rte, ,.Olicial . ,orto11O:,

Dia 13:

Jonas Anverze e

Maria' Fontana

Q sr· João LYl.'a. pro
prietário da Farmácia
Lyra, ejll Guaramirim;

- o sr. Erwino Mene
gotti. nesta cidade;
: - Q sr. Julio Z. Ra
mos, nesta cidade;.

-.,a sra. ·Wanda Fodi
Doering, esposa do sr.

Eugênio Doering. nesta:
,

Dia 15:

IJia 14.:

Dia 5:

Irrneu, filho do sr. José
Kasteller;

.

,

- Nivaldo Hoffmann;
em Rio da Luz;
- li sra. 'Iduna Rlanck,

esposa do sr. ArQo Blanck.
- O sr. José Miguel

Scheú·er., residimte em

Jaraguá 84.
'

't ,••

1Jia -

7:,
) .,

O sr. Otto Meier.

"

OÜnJRGIA DO ESTÔMAGO
VIA�: �i':'IARES,

.

INTESr,INO_S:� ..� ..

OIR1J8GIA- DE SENHORAS.;ól' ,

Diagnóstico preéoce" do Cancer nas senhoras
\ !1,'�' ,

_ �I..

00nsult6't'-·0.:_ 8�a freso Epitáçio Pesso�.
'

Das 9-12 e .d�s 15-18' boras�1 .' • ,Fone, 384,
'

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ITAPOCUZINHO' I

\ .

SIA I �esul�o �a ExtraçãO da TOM BO LA Edital de Concorrência'da' Festa do NovIciado
JARAGI!lÁ: DO SUL

Pública

'\

'Indústria IextU "JA RITA"

Imo�ilizado
Imóveis e Benfehorias,

Eslavel,
Moveis e Utensilios 118.636,40
Meq Motores e instalações 2.050.208,80 2.168.845,20

Disponivel
-

Caixa
Banco Nacional do Comércio

Realiz8vel ii curlo e longo prazo
Produtos 3.225.630,00
Letres a Receber 6.500 3M,iO
Emprésrímo Lei 1.474/51 46 9�8,1 O
Selos

.'

2 000,00
Depósitos 250,00

. Registro de Marcas 3.300,00 9.778.532,30
Compensação

Ações c�ucionadas

'I ,A. ACARESC torna público que se acha aber-1 ° prêmio: nr" 7598 -MAFRA Sc. - Eres Belcibel ta a concorrência pública para venda, de uma Ca-.

gerente do Banco Mercantil mioneta .marca IN'1'EHNATIONAL, mod.êlo B-120,Senhores acionistas: Em cumprimento à Lei, �
/ r e Industríal do Paraná. tipo Píck-up, ano de fabricação 1959, tração em 4disposições esterurertes a diretoria da Indústria Tex- 2. premio: nr 12758· Florianopólis: Asilo de Orfãs rodas, côr verde, motor n. BD 240657.918.til "JARlTA" S/A com satisfação apresenta á vo�sa

3 Nr,' 15812: Jaraguá - Roberto Pe tri. Os interessados poderão examinar o veiculoapreciação o balanço geral encerrado <! 31 de agosto _

4. Nr. 8627: Rio Negrinho.' '

no Escritório Central da AC'AREHC, à Rodoviado corrente ano', conta de Lucros' e Perdas, bem 5. Nr.'17323 - Corupá, .

L b t L I FI' ó I' '0 h ärío da/s 76. Nr, 983,5: Rio Neglrínho eo er o ea, em orran po IS, no, or '

'como e parecer do Conselho Fiscal.
" I

às 13 horas diàriamente.,

Pelos documentos apresentados, ficarão, os se 7. Nr. 6008: .Jaraguä - Anôuímo O preço base para propostas é de Cr$ ...nhores ecíonistee, perfeitamente inteirados, da situa- 8. Nr. 9284,: Jaraguá - Marily Bauer. 920.000,00 (novecentos e vinte mil cruzeiros). _

,
ção da sociedade, bem como de seu desenvolvimento, 9 Nr. 5566 - Rio Negro. PR As propostas deverão ser colocadas dentro deficamos entretanto, ne séde social; a disposição, pare 10. Nr. 18606: S. Bê'nto do Sul

um envelope Ieehado e no envelope escrever "Oon-
os esclarecimentos que nos forem "solicitados. 1!. Nr. 3405: Jaragtiá Lidia Zacho. I corrência da Camioneta Internatíônal", .

Agradecemos a cooperação obtida do Conselho 1,2. Nr. '18095: Jaraguá ,Salete ,'TIecila. Êste envelope' deverá- ser colocado dentro de
'

Fiscal, dos acionistas, funcionários, operérlos e re- 13. Nr. 10854: Curitibanos.·
,

outra sobrecarta, e endereçada ao' Escritório Local
!,r�sentantes, que mulro . conrribuiu pera o grande I N.B•.� Snr. Eres �el�ibe� num rasgo de gran- da ACARESC, nesta cidade, à Rua Getúlio Vargasexuo alcançado., de generosidade e sacrítícío dignou ·se" como con , n. 668, ou para a Caixa Postal 46.

.lrapocuztnho, Jguã. do Sul, 16 de outubro de 1962, templad.o,. doar novamente o Iogäo a gaz ao nos- , \Nas propostas deverá constar em letras .bem
João Luclo da Costa - Diretor Comercial so Novícíado., legíveis o nome e enderêço do preponente e a im-
Olga Rohweder da Costa -- Dir. Técnica. O' Noviciado "N. Snra. de Fátima" agradece portâncía oferecida. .

. .

,

.'! \
a todos que generosaJmente contrtbuíram

'

nesta As propostas que apresentarem ímportânciasBALANÇO GERAL, encerrado em 31 de agosto de 1962 grande ,campanha da tômbola e em suas ardentes Interíoreaa Cr$920.000,00 (novecentos e vinte mil
A T I V O preces, $I' que diariamente os NOVIÇOS elevam cruzetrosj.> serão anuladas.

.

'

.

aOR céus, os recomenda a Deus em suas necessída- O pagamento deverá ser mtegra,� e ,a vísta,
1.109.297,80 des espírttuais e materiais nestes tempos tão difi Para tanto, o vencedor da concorrêncía, no ato da

ceís como duvidosos. 'Pe. Honório Link S. C. J. retírada do veiculo deverá apresentar o comprovante
'do depósito efetuado em nome da ACARESC, em

um dos Bancos de Florianópolis. I

As propostas serão recebidas pelos Escritóriós,
até o día 15 de novembro de 1962, e serão abertas
no Escritório Central da ACARESC em Eloríanopo
Iís, no día 25 de novembro de 1962, em vísta dos
preponentes presentes.

RELfJ TÓRIO' DfJ DIRETORI/l

. (

63.782,40
63.202,20

580;20
Indústria Textil "Jarita" S. A.

Assembléia Geral Ordíuâria
EDITAL DE CONVOCAQÃO

2.500.000,00

Convidamos os acionistas désta sociedade para
se reunirem em Assembléia Geral Ordinária, na
séde social, à Estrada Itapocuzinho, pelas 8 horas
do dia 29 de novembro de 1962, afim de deliberarem
sôbre a seguinte ordem do dia :

1.. - Exame, discussão e aprovação do balanço,
encerrado em 31 de agôsto de 1962, demonstração
da conta de Lucros e Pernas, Relatório da Diretoria
e Parecer do Conselho Fiscal;

2. - Eleição da nova diretoria;
3. - Eleição do Conselho Fiscal e seus

suplentes;
4. - Assuntos de interesse da sociedade.

-AVISO-

752.813,00
Acha-se à disposição dos Srs. Acionistas, os

documentos 9 que se refere o art. 99, do decreto
lei n. 2.627, de 26-9-40.

40.000,00

Metalúrgica João Wiest· S.A.

.69.090,00
214.526,20
H14_948,80
274248,00

6.993338,80
191.924,10
494.844,50
220068,00
221.600,00

1.746.969,30 9.867.644,70

Assembléia Geral Extraordinária

Assembléia Geral Extraordinária

Convidam-se os senhores acíonístas desta so

ciedade para a assembléia geral- extraordinária,
que terá lugar na séde social, à Rua Expediciouâ
rio Antônio Carlos Ferreira, 105, nesta cidade, no
dia 14' de novembro -do coerente ano, às 15 horas,
para o fim de deliberarem sôbre o seguinte: OR,
DEM DO DIA:
a) Abertura de um Escritório Comercial em Cu

ritiba (PR).-
b) Aumento de Capital.

Jaraguá do Sul, 31 de outubro de 1962 .

JOÃO WIEST, Diretor Presidente.

13.160.457,70

Ião exiglvel
Cepne]

Reservas
Fundo de 'reserva legal
Fundo devedores 'duvidosos
Fundo' de desenvolvimento
Fundo de depreciação .

. 'EXigivei "8 curlo e longo p(azo
Contas Correntes'

.

Banco do Brasil S/A
Banco Inco S/A
Devidendos é! pagar

'

.Drdenados a pagar
Lucros a disposição da
assembléia pare distribuição
, Compensação
Caução da Díretoria

PASSIVO'

13.160.457,70
Itepocuzinho, Jguá. do Sul, 31 de agosto de.1962
João Lucro da Costa; d!retor comercial
Olga Rohweder da Costa, diretora técnica

DemonstraGão da Conta de Lucros e Perdas, re,.
BalanGo Genl encerrado em 31 de agosto de 1962

CRÉDITO
Lucro bruto verificädo em P�dulos
Juros aufúidos \

DÉBITO
Aposen'tadoria 674 454,30
Material de· escritório 44998.70
Conservação e Limpeza 4õ 320,00
Força e Luz

-

5955B,90
Consêrtos 105761,00
Despezas Gerais' 158350.90
Juros e descontos 90'1.4'49,50
Sêlos,' 1.191 26�,OO
Impostos 80762,60
Comissões 1.133.955,30
Lubrificantes e Combustivei� 119898.20
Despezéls de cobranças'- 331.22780
Publicações " 1(4250,00
Frétes ' 168327,00
Seguros 112304,20
Ad-valorem 662550,00 j.

Despezas de viajens'
.

80417,00
'

Salá'rios, orden.· � honor.! .3.248.014,30
Letras a receber

. 18770,00
Lucros a dispo da assembl.· 1745.969,30

1Q:895571,00 1089.5511 00
Itapocuzinh'o; Jguá. do Sul, 31 de agosto de � 962
João Lucio da Costa, diretor Comercial e Técnico

.

'r em Conta0. reg. sob nO.
32.084 e na CRÇ sob nO 479

Olga Rohwede� da Costa, direlora Técnica.

Parecer' do Conselho' Fiscal!
,. i J

Os abaixo assinados, membros do Conselho
Fiscal 'da Industria Textil "JARlTA" S/A no exercicio
de suas funções declaram na forma da Lei que tendo
minunciosamente examinado os livros .r.efer.ente ao

Balanço Geral, demonstração da conta de Lucros e

Perdas, ',inventário�. e
' demais' livros e documentos

relaciona.dos cóm o l3alanço encerrado em 31 de,

Oonvidamos, outrossim, os Srs, Acionistas para =i=, .E!m=!!!!!!!:--!!.ECil!.E'!i!EEF!!!.

!!!!ill!''''''''''''=õi&m-m!uma' Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se 1'0 SO· E LT E Rno local acima, na mesma data, com início às 10 II O R. J e R N
horas p a r a dehberarem s ô b r e a segu in te 1= ----.-C-'R-U-R-õ-'-A-o-D-E-N-r,-/5-T.-�-1"--- l-o r dem do à i a: ...

a) - Exame, discussão e aprovação da Ex· III Moderníssimo "A/ROTOR"
ooaição Justificativa da Diretoria e do Parecer dO'I'" Reduz o tempo de trebelho mConselho Fiscal para o Aumento de Capital;

e aumenta o conforto do CLIeNTE. •b) - Alteração dos Estatutos; f$. Ic) - Assuntos gerais. �I CLíNICA _ CIRURGIA _ .PRÓTESE .

-

Pelo comparecimento, desde já agradece, I'" RAIOS X IA Diretoria

IJaraguá do Sul, 25 de outubro de 1962

1- Consultório: Av. Getulio Vargas, 19E!

_-Joio LúCio da Cosia - Bir Comercial
I Olaa R. da Cosia _ Dir. Técnica (Anexo ao Depósito da Antarctica J

:!J

tO.8��.�:�:�g ... 1 111
�155iIIpe.-!iIFi��! .!!!.!!!!li=:=!i!!liiiiiii!!l!!!!IEIi!IEE!l!l!Elii

Dr. Waldemiro Mazureehen rf'::=======::'::::::==:::=--=========-=
-

-=�
<;ASA DE SAUDE II ID)]ro G lUlU � � Gr 21 § C 1ln.� II

Rua Presidente Epitácio Pessôa N·. 70"' ii : II
(antiga rêsidênci� de Emanuel Ehlers) II /' Cirurgião - Dentista n

Clínica geral médiço - cirurgia 'de adultos e crianças i! CLíNICA .

_:_ PRÓTESE OIRURGIA II'
- Parto!' . Diathermill Ondas curtas e Ultra-curtas ii Ei

!I iilndutotermia - Bisturi,détrico . Flectro-cauterização ii II
. Ráiös Íntra,vermelhos e azuis. I:: Av. Marechal Deodoro, 587 _. JARAGUÁ DO SUL II

li Defronte a Igreja Matriz ii
�:::::=====:::::::::=��.' ..._======:::===�=::=�-�j

rF:·:==::::::=:::O:::'=::::::=--:.o=�:::::: ==:".:::::::::::;;;;;=:::::::::=::::::::-�.
1.1. 1''' a II, • e I. .,' UI e II U ••••. 'I!:

Ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!

!! .ii Apotheke "Scbulz"
li JARAGUÁ DO SUL Ir
li II JARAGUA DO SUL
ii Medicamentos í e Perfumarias. II

.

li Simbolo de Honestidad� . 11 .MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN
ii Confiança e Preste,za ii
ii . 'I! Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

-

IiI A que melhor lhe atende l� Vertrauens und der Dienstbarkeit, die 'Sie

l==�=:::�=::-�:�::=::::�:-::::::��::=-=-:::::=J am besten zu 'den geringsten· Preisen.' bedient. I

40.000,00

agosto do corrente ano tendo constatado estar tudo :r:.:=::::::::=::::::==:::7=:::::::::=:::::::::=:::::=:::::::::�:::::::::=�I .,
,- '. 11

na mais perfeita ordem, são de parecer que devem' ii

� �. U f u f' n
II

os mesmos serem aprovados pela assembléia que II n li I n O r na n n I Q n o r II
para .esse fim será convocada, por exprimirem os II h ( U [j II U O li li II
mesmos à verdadeira situação da '{SOCiedade; belJ1 II •• _

'

. -, \ I! .

como recomendam a aprovação de todos os atos II Clrurglao DentIsta II
praticados pela diretoria durante o ano �ocial. ;1 Comunica a seus clienteA que, se acha II

ltdpocuzinho, Jguá, do �ul, 16 de outubro de 1962 ii estabelecido em suas novas instalações li
(ass) WALTER SACHT H à Av. Getúlio Vargas, 170 - I!

LUDGÉRO TEPASSÉ ii· (ao lado da Sapataria Fr�iberger)
. ii

. WERNER' lAHN l\
__� �_:... .

. �.".,. :..__J!� �---_ _-_ --_ _ __ _------_:::/
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ANO XLIII - JARAOU� DO SUL :(SA'NTA CATARINA)

, I

'Edgar R,ober1t, Basae
.

Repercutiu dolorosa- em busca da
(

próxima
mente na sociedade local; etapa. Tudo' em vão, po-'
o Infausto' passamento do rém. O Destino mudou o
sr. Edgar Robert, Basen, roteiro do' alegre e bnn
engenheiro arquiteto reno- calhã� engenheiro arquitelo
macio. O extinto, conquan- E a 29 de outubro de10 não fosse largamente
conhecido entre a popula 1962.

_

pelas 5, horas da
ção, Iez dentro da socie- m�nh?, na quíerude das
dade local, um ecentuado' p�lI1�elréls h,oras que',anun
circulo de amigos, pelas cienem. rneis um dta _de
suas lnlguelévers quelide- esperà�ça e r,ecu�Haçao,
des de cidadão intelrgente desped�u'se. da vida ter
é cullo,' com permanente rena, silencioso. sern gr�n.
bom humor, uma de suas,

de alarde, em I?�Z consigo
carecrerfsnces primordiais. e com a humanldede, qU,e
.Convtver com O Edgar chora o seu desaperecl
era motivo de satisfação mento,

pare Iodos' aquêles que Uma vida produtiva que
lhe eram \ apresentados. não chegou a compleier
Um nôvo bale papo, ,"ao 49 anos. Uma grande
pé do fogo" ou em alegre trtsteza paira no ar. Mas
reunião, e_ra a coisa mals o confôrJo em Cristo e no
desejada. '

Salvador, os sobreviventes
Por isso o' seu dese- compreenderão o Altíset

perecimento foi mui 10 mo, ne sua maneira de
sentído. Pela separação I escolher o nobre e dlstinto
de alguem a quem se quíz

'

pera junto de St. E. nos
bem e que teve que partir, resta o coníôrto de dever
enres de nós. Deixou a cumprido. E, as homena-

r>;
sua e sp

õ

s e, Da. Emilia gens à memória daquele,
Sophie Basan. Deixou os I que em vida soube ser
seus pais, a irmandade e compreensivo e lusro.
os parentes, todos êles

,- com o coração em lágri- "Correio do Povo",
mas. Deixou a Da. Yera pezeroso, apresenta à
ê o. Dr. Fernando. A. ôprtn- familia enlutada as expres
grnann, seu cunhado, que

sões de seus 'sentimenros,
se. desdobrou na consulta pelo' seu infausto desapa-
aQS conhecimentos cien recirnenro

.•
'

•níícos pera preservar a

vide daquele ä quem tenro c::::::u::::::;::.c:::::;::._<:::::oo::::::::::..:::::::::=o
queria, bem. A tmptedose MUD A 5molésne, porém, apressou
os inexoráveis designios
de Deus. que preferiu ehe- Frutíferas e OrnlJmen.t.Jís
mar pera Qi aquele que Demonstração Conta "Lucros e Perdas" Encer-u Laranjeiras, Pecegueiros, d 30 d S b d 1962tanto bem e tanta alegria Kakiseiros, Macieiras, -l a- ra a em e etem ro e .

espalhou pela face da boticabeiras, etc. Roseiras Conlas DÉBITOterre. Em 1957, o suíço Dahlias, Camélias, Ooní- Receitas e AlugueisEdgar Besen, chegou a feras, Palmeiras, eto., etc. Despêsas- Gerais, Seguros,conhecer a encenredore
Comissões, Ordenados. Im-paulícéla, de onde deveria PEQAM CATALOGO
pósros e ôêlos, Alugueis deseparar-se para estagiar ILUSTRADO Filmes, Fréres e Carretos ena cidade pereneense de,

S id I Juros e Descontos, Fundos,pODIa Grossa. Os planos Leopoldo e e
, Depreciação, Reservas, Legaljá estavam feitos, as idéias - CORU.PA' -

E
.

I Dívíd d 3505 11420já trebalhevam febrilmente c:::::::a:::::::::::a<::>_c::::::;::.c::::::::oc::::::::o'
e, specra e lVI eo os .z;;� ...::.:_' _

3,503114.20 5 50:'U 14 20

Os abaixo a5sinados, membros do Conselho
Fiscal do Cine jaraguá S,A" tendo examinado. a E'S

criluração desla sociedade, feita com clareza e nitidez,
e tendo verificado que a mesma ronfére com o bâ-

C· J
'

lanço geral e conra de lucros e perdas, que são lne araguaapresentados pela' digna dirE'toria, \'os propõe e é_
,

'

zusich Zurufen.
�

de parecer que sejam aprovados üs atos e conJas fissembléia Geral OroináriaI
'

Der liebe Verstorbene war am'28. Januar, relativas ao. exercício social' el)cerraào em 30 de
1879 G b n und erreichte ein Alter von s'et�m��o de -1962 na próxima assembléia geral CONVOCfiÇAo,e ore

-

lordmarla.83 Jiihren, 8 Monate!! und ?7 TaJ;!en. Er S�arb jaràguá do Sul em 31 de outubro de 1962 Pelo present'e, ficam' convidados os senhores,nach laengeren LeIden 1m 'Hause semes "

,

Sohnes Adolf Güths, am 25 Oktober 1962.

I
Dietrich Hufenuessler ' acionislas destâsociedade, à comparecerem à reunião.

A' lIen denen die Uns hilfreich zur Seite
'

Viclor Zimmermann da assembléia geral ·ordimíria à realizjir-se na séde
C d Social à rua CeI. Emilio C. Jburdõp n. 1 tO. em jara-standen ''Dancken wir, insbesondere Herrn , Sergio. Thomsen -

.

ontE! or
guá (Jo Sul, dia 10. de dezembio de. 1962, às, 15Pastor Gehring für die trostreichen Worte '

.

bim Hause und am Grabe und allen die den 'T�TCE'S (quinze) horas, para deliberarem sô re a seguinte
Sarg und Grab mit B.lurpen Schmückten. ,

l.). ORDEM QO DIA:
'f'reis Rios do Norte, Jaraguá do Sul,

Oktober 1962.'

Die trauernden hinterbliebenen:.
, Wtwe� Anna Güths, gb. Schwarz; Kinder

Oscar ReinckE-! u Frau; PauHoa Güths u.

GemaI;, Erich Güths u. Frau; Ann,es Trapp
u, GemaI; Adolf Güths. u. Frau; Ida Dr�ws
u. GeJIlal; Eri.ch Ott u. Fr-au; Alma Gü,hs;
21 Enkelkint:ler und 15. Urenkel. ' t

t Todesanzeige und'
Danksagung,

,

Allen Verwandten und Bekannten teilen
wir die traurige Nachricht mit, dass es GOtt
dem Allmächtigen, gefallen hat, meinen lie·
ben GIÚten, unseren guten Vater, Schwie
gervater,' Gross und Urgrossvater,

Carlos Güths

NACHRUf?! Du hast mich erlöst. Herr,
du treuer Gott / Weinet nicht an 'mt:'inem
Grabe, I gönne't mir die 'ewige Rub': /denkt,' was ich gelitten habe,' / eh' ich
schloss die Augen zu.

"AL INTELECTUAL AUGUSTO SYLVIO, Senhores Acionisias. PRODÖHL (Brasil) EN NOMBRE DE LA CAMA-Cumprindo os dispositivos legals e as exlgên- RA HERALDICA DE LA, ORDEN SOBERANActas estutérles, "remos o grato. prazer de apresentar Y HERIDITÁRIA DE' LOS CABALLEROS DE
pera 'eproveção, o balanço geral e a demonsrraçêo AMÉ RICA, QUE HAcE CUSTODIA DEL INSTIda conia de lucros e perdas, encerrados em 50 de TUTO DE CULTURA AMERICANA, adscr. 5041.setembro de 1962. acornoanhados do parecer do UNESCO, PARIS, TENGOf EL HONOR DEconselho fiscal, documentos estes que atestam com COMUNIUAR' A VUESTRA GRACIA, QUE LEclareza as erivídedes sociais e o desenvolvimento dos FUE CONCE:QIDO LA MM. OTORGA DEnegócios desta sociedade do último exercícío.

C O ME ND A D O R,Ieragué do"'Sul, 'em 31 de outubro de 1962. I

Osvaldo Heust, Dir. �resident� ,TITULO DE LA CATEGOR�,A MAXIMA DE H�-Loreno Marcatro Dir' Gerente DALGUIA HERALDICA Y HONORIS ,CAUSA,, "

POR SEUS MÉRITOS LILERARIOS Y DEB A � AN ç O G E R A L, encerrado em 31 de setembro de 1962 TRADIOCIONES CRISTIANAS.
c A T I V O ,DIaS GUARDIA VUESTRA GRACIA

Em vista do elevado cio de nosso Estado· a
número de dividas dei- fim de angariar fundos
xadlis pela Gestao ante- para fazer (,) pagamento
rior da União Catarinen�e destas dividas. \ Acham·se à disposição dos senhores acionistas osd;)!; Estudl:lntes Secuooá' E�pel'a a União Cata,. doc.um�nlos de que Iràla o arl, 99" do decrelo·lei·
dOR, que !-omam ma s dê I'Ínelise (lOS Estudante!' n., <.l627; qe 26 de, sete,mbro deJ-940.,

trt'zeoto<; 'mil cruz811'OS, Secundàrios_ contar' com J uá dlo .sul em 51 d� outubro. de 1962'-a atual t:1il'�tori8 da VCES li cldabol'í1çao de, todo arôg "
, '

resolvt-'u.fazer uma 'Clim '11 c,'mél'cio do E",tado Loreno MarcaUo. Diretor Gerente
pilnba j1!lDtu ao ,Comér nesta EUil empreitaua. Osvaldo, Heusi. Diretor Presidente

SÁBADO, 10 OB NOVEMBRO DE t 962 NO 2205
"

I

Gine Jaraguá S. 'A.'
RELfiTÓRIO Dfi DIRETORlli

Imo�ilizado
Imóveis, Máquinarios e
Móveis e Llrensíhoa
Disponivel

Caixa e Bancos
Realizavel a curlo e longo prazo

Participeções e Adleioneie
Leis 1474 e 2973
Conlas de, Compensação

Ações em Caução

6:948637,40

50.008,60

Iaragué do. Sul, 50 de setembro de 1962.
Osvaldo Heusi - Dir. Presidente
Loreno Marcerto - Dir. Gerente
Paulo Moretri - Contador' reg.
CRe. SC. n. 2028 e reg. D.E.C.

n, 172.750

CRÉDITO
5.505.114,20

Ieregué do Sul, 30 de setembro de 1962
Osvaldo Heusí - Dir. Presidente
Loreno Mercerro - Dir. Gerenie

, Paulo Morelli - Conlador reg,
C.R.C. SC. n 2028

Parecer 00 Conselho Fiscal

lança campa�ha
p'elo

'

comércio

Expressiva "

Dístínçdo Honorífica
Oonacante ao, que vem de publicar o matutino" i\ Noticia", de Joinville, I e informações recebidas

particularmente, divulgações de Rádio, acaba de
ser conferida raríssima dísttnção honorifica I ao

[ornalísta 'e escritor Augusto Sylvio Prodoehl, re
sidente em Joínvílle, com a outorga do diploma'
de COMENDADOR" documento êsse redigido nos .

seguintes têrmos :
'

/:

EI Maestro de Armas

Flagrante 40 lançamento oficial do último romanee de
Augusto Sylvio, "As Margens do Cachoeira", eDi Joinville,
que lhe valeu o titulo de Comendador. Instante em que
o romancista e.ra saudado pelo dr, prof. Vasco Tabprda,Presidente' da Academia de Curitiba, e entregar·lhe o
diploma de membro da Academia. A esquerda, no centro,
à frente do Bispo de Joinville, D. Gregório War.Qleling,1.l
o festejado acad,emico e, hoje, Comendador também. �

s. A.

1. - Discussão e aprovação do balanço ge"ral
e demonstração da conta de lucros e perdas encerrados
em.30 de se'tembro de 1962, acompanhad�s do reJa
lóriü da diretoria e parecer do conselho fiscal;

2. - Eleição da diretoria;
5., E,leição dos membros do Conselho Fiscal;
4, - Outros ass'untos de inrerêSse social. '

-fiV150
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