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Prpsseguem es festejos", no C A B
Com uma inauguração, .Em data de hoje na�erá, Sábado' último,

I

día Comarca, A ceremônia da eleitorais, a colaboração
.que

: marcou época nos a dispure do rei do bolão lOdo corrente, verifi díplomacão foi mais uma eficiente recebida de tô
meios sociais e esportivos, 'li seus cevalhetros e aní- cou-se a ceremônía de altrmatíva do r�nrio'na- dos para reportar se à

mado baile social. O do- diplomação dos eleitos no,. mento de nossa democra campanha politica, o pleí
mingo marcará o encer- 'Pleito de 7 de outubro, cíá, tendo usado da pala- to em sr e os serviços de
remeuro dos festejos com

\ pela Justiça Eleitoral da vra o MMo. Juiz de Di- apuração, que transcor
cepslchoso 'prograPla em 17a. 'Zona.' reito ôa Comarca de Ja- reram sem a menor alte
sua praça de deeportos > 'Com e,feito, pelas 10 raguá do Sul, Dr. Ayres ração, não se verifican

ano, incluindo a comemo- Es tá d i o Max Wilhelm, horas daquele día, reuni- Gama Ferreira de Mello, do nenhum recurso nas
ração de uma, série de nêle se incluindo a Gin ram se todos na Sala das que em feliz ímprovíso apurações referentes aos
melhóremenros. I kane de Lernbrettes. Audjências do Forum da I �ocalizou os trab�hoe I Munlcíptos de Jaraguá do

DOS E�E'IT.()S
Sul, Oorupä Guaramirim
e Massaranduba.

Seguiu se a entrega dos
diplomas aos eleitos, eíe
tívos e suplentes, todos
muito aplaudidos; cons

tatando-se que faltou
entre os diplomados al
guem que se levantasse
para proclamar o perfeito

,

I funcionamento da nossa��=-=-=-=-=-=-=-�=-=-=-=======-=-=-=-=-=-=====-===-�����������==��=====
Justiça Eleitoral e o de
se congratular com os

homens de trabalharam I

I óesinteressadamente pa
ra possíbllítar um pleito
sem atropelo e de modo
particular com os Exmo.
Sr. Dr. Ayres Gama Fer
reira de Mello, DD: Juiz

/

da 17a. Zona Eleitoral

e Dr. Ary Flaviano de
Macedo, DD. Promotor da
Comarca, pela maneira
serena com que dirigiram
o último pleito, possíblli
tando um desenrolar cal
mo da campanha, quan
do maís 'aceso se encon
travam' os ânimos entre
os contendores.

o Clube Atlético Baependi
peossegue nos seus fe�te
los de :

aniversário,' êste

Ano XLIII -'- JARAGUA DO SUL (Santa Catarina), Sábado, 17,. de Novembro de 19�2

de maior penetração no interior' do nordeste catarin'ense
,

Fundação: '

Artur Müller

Dlreror :

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

SocieJ"Je Grálit:ct A veniJ. LtJ�.

,
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'

€amara Municipal' a de preencher 08 cargos
decorrentes da leI, para
os apadrinhados da atual

situação, onde tambem se

verificam manobras, pois,
são muitos os ínteressa
dos para es poucos car

gos resultantes. Houve

, I

Projeto que cria distritos de Retorcida e Itapocuzinho - Agua contaminada
.esta ameaçando escolares em Rio Cerro - Prefeito ainda Dão ,remeteu

documentos de despesa de 1961 - Requerido rernacadarnização de
estradas em péssimo estado Natalício de vereador

)

2a;-feira última reali- Rodrigues, que se eneon- mentos solicitados pelo
", ' zou-se mais uma sessão tram em estado lastima Legislativo, relativos aos

•

'-i.,. da Câmara de)Vereadores. vel, além de out r a s balancetes de 1961, doeu-
'No expediente, o vereador providências de interesse mentes que devem ser
Victor Bauer, levou 'ao coletivo.' Ainda o mesmo vistoriadOS para a apro
conhecimento da, Casa' o vereador levou ao plená- vaçäo de tais balancetes,
estado angustiado em que rio a noticia do natalício tendo tendo sido infor pesados encargos, face a atendidos tõdos- aquelesse encontram os pequenos do vereador Mur i 11 ornado que nenhum papel sua semi-autonomia mO- cedentos de um "galho"; coloraram um áto que
escolares, de Rio Cerro, Barreto, que seanivarsa- havia subido à Casa. nieipal. Sabe-se que, tão contou com tanta bôa
onde o pOÇO de água St1 riava. no dia da Sessão, logo circulou a noticiada levando as disputas entre vontade e entusiasmo do
comunica com a fossa. Já sendo aprovado indicação Finalmente, ainda no criação dos dóis distritos, correlegionários para um MMo. Juiz de Direito, a
foi feito reclamação, até pela qual a Mêsa oum- expediente foi lido o pro- levantou-se uma onda de terreno vago, onde as quem caberia encerrar
agora não atendida. Re primentacia o edil em jato de lei, de procedência mal estar entre a popu- ,

quereu-se a expedição de nOIDe da Câmara. Solici do Executivo, em que o lação atingida, mesmo desarticulação e a ínse- com chave de ouro, uma
oficios às autoridades da tau o vereadVl Schmöckel, Sr... Prefeito . �uniciPallPorqu�, ,a.

coletividade tisfaQão ae v rificam m�!s campanha ��. quatro
Saúde 9.' da Educação, ainda, informasse a pre- 8�hCl�a a cruçao. dos nào,.Ún,ouvJda nêst�ge&t9 lentamente . assq,fto ran��8 mumcipros, sem
comunicando ofícia1-meQte ,sidencia si o Preferto jA Distritos i!e R Ofetda li �. ett a 'tem deve-rá Ber stu&illdo I)� Jj m;Dol""Blteração àa or
a ocorrência. . havia remetidos os docu-, de Itapocuzinho o que foi .outra finalidade que não Comissões. ' ,'� dem constituida.

.

. O Vet�ador' Eugênio .
.�

�_

Vitor Schmöckel, por sus"
1

vez, requereu providên- E d
·

tc�as, à Prefeitura, no sen- X p'" I ,., n ,.,
tIdo de urgente remaca· �.., �
damização da Estrada
Jaraguazinho e T i f a

recebido com reservas,
de vez que, a se consti
ruírem os Distritos, os

seus moradores, serão
contemplados com.

mesmo quem quizesse
propor a criação de mais
os distritos de Rio Cerro,
Garibaldi e Rio da Luz.
pois, s6 assim ficarão

Cabe registrar, ainda
'que de passagem, que
grande parte dos eleitos
e suplentes de vereado
res não compreenderam
em tôda a extensão o

significado da cerimônia
de diplomação, primando
pela ausência, o que é
de se lamentar, pois des-

,I

odioso Os engent)os .de cana

são contra
A, União Democrática aplicar os recursos, para

Cristã (U DN P DC) de- render o miiximo na

ounciou essa condenável construção, não podia,
manobra, com o objelivo óbviamente, devolver oConforme já divulgamos de enganar o povo. Aler- dinheiro em tão curlO es

e alertamos no período Ié:lram aqueles parlidos, os paço de lempo e, ante odas eleições, o Prefeito e responsá,'eis pelas comu- inesperado de tão insólito
seus cupin'chas rapa·pés, nidades escolares, da procedimento, ficaram sem
noriciavam amplamenle politização do ensino, 8aber o que deviam fazer
que a bancada da oposi· Cremos que poucos de. para atender a devolução O prêço do referido
ção, no caso a UDN, era

ram ouvidos ao brado de de Cr$ 110.000,00. Cons'- produto, para os fins de
contra a construção de alerta, turvadas que esta- ta que o Secretário da, cobrança do Imp. dfl Belo Horizonte, (Transps)'escolas, que cl municipali, vam os olhos pelo brilho Prefeitura, ainda na mesma Vendas e Consignações Em memorial entreguedade tanlo queria 'ver do vil melaI. •

semana, à noile, foi 'Cj antecipado, foi fixado
ao delegado substituto doconstruidas. ,Seria uma �ois, bem. 3a feira úl- Garibaldi para conseguir em Cr$ 60,00, quando Instituto dos Industriáriosconstrução custeada pelo tima, aconteceu o que já uma assina'turé:l do Dresi no 'mercado comum a Alberto Lis.boa e cujoEstado, (8 salas de aul�) previramos. Vindo de dente, onde ,o mesmo se bebida espirituosa alcan·' original será enviado aoe fiscalizada pela, Prefel' Garibaldi, um dos Dresi- declararia como apropria ça a cotação que varia Presidente da República,lurDa: . _ d�ntes das tais Escolas dor indébito daquele qi de Cr$ 25,00 a Cr$ 30,00., funcionários da Delega-,I�I�-se, enlao, que a conle:npladas com os de- nheiro. .

R
.

1 doposlçao (4 contra ,7) I
,.

d'
A,' O procedimento do Cla 'eglOna o mesmo

,

d"
- pOSllOS e Imporlj:lnClas Lindo expediente aliás' Govêrno -Estadual está i[}st�tuto - renovaram ReuImpe Ia a sua apr<;>vaçao para a construção de uma A " pe'dldo de l'nt v (',a-oe procuravam prejudicar ' esse que mUIto lembra o levantando uma justa ' er eny ,

d'd .di' nova sala de aula, velo "Conlo da Escola" pois revolta entre 08 produ-' f�deral .

no órgão eina caD I atura \ os ,verea- a"sustado para a séde A' , .

.

t d d' l'ddores udénistas que plei- "f' d
' "

• pelo que se ve, o dlOhel tores de' agual\dente de VIr u e e uregu arl a- ,

,_a Im e ,"telrar·se o que ..:: d E d f" <-teavam a sua 'reeleiçao., . -

fA
ro que 'I:' o sta o OI cana, visto que a expor-é)conl�cla, POlS', ora con usado pela Prefeitura para tação para outros Esta- d�s, que apontam, in�lu

Como expediente de v.ldado a d,evol,ver o men- "garantir" a construção d f' .

d' d Slve com exoneraçoes,

clonado dinheiro dentro . os Alca preJu lca a,
'em massa de' chefes deeleição é somar" sem , "das escolas, por onde e f d

A

de 24 horas sob pena de em ace o preço que ser..tl'';os e de'legado OéII'O
.

olhar ,de que mcmeira', o A

'
• alravés qo que, 'se viram não 'é de molde a con

Y y

Eßtado. áinda· dias anles se ver posto da cadela. vitoriosos em
. Gar,ibaldi, correr com produto Oautiero por ter mantido

dás eleições relT!eteu à Co'munida,de 'z.e los a derrotando ,o candidató idêntico, de outra- fonte. atitude contra os desII!an-
Jaraguá, 2, m.i1hões ' de pelos seus interesses, da oposição. dos administrativo, iIiçlu-
cruzeiros, que for,am de· dêsde logo tratou de

\ Consta' que 'vai haver sive nomeação de 3 mll
<

posilados po Banco Na- B, agora, �Ieifa a maio- uma....
, manifestação dos funcionários que não 6e""

cional do Comé�cio S.A., ria,- com .a. barriga cheia,- prejudicados, ! com 're submete'ram a concurso,
levantádo ',posteriormente Condenados,' OS" vOltam se contra os s,eus messa de memorial ao beneficiando -apadrinlla-
pela Prefeitura e 'entregue'

.

benfeitores, para I h es Gov. Celso Ramos, dos.
"-

ern parcelas de éinquenta, incendiários. do cireo exigir fi devolução do
)���

,

_._ ... �...............

(C duz nt' 'I'
. dinheiro, perdendo ',ainda -em e e os mI cru

I GRANDE FRIJOADA EM BENEFICIO Izeiros à8 Sociedades Es- Niterói (UPI),� O Juiz a esperança de ver, ainda �
.

colares, para mostrar a Jovino Machado Jordão este ano, const�uida a tão ) ,DO NATAL pA CRIANÇA POBRE",
'b'" t d ..

'

I' "d P'
.

V C" necessária nova escola.

I I
oa von a e e- garan Ir a rlmelra' ara ,rIml Realizar.se-á: dia 25 do corrente, 'no Co-a construção da sala de nal de Niterói, profe'riu Expedienle odioso êste légio Divina Providência', às 12 horas, a tl\a-aula, construção 'essa' que sua,sentençà condenando de que �e ,vé_lle o govêrno I dicional .feijoada promovida pelas damas dê Ise daria com' a remessa, os incendiários do "Gran municipal par.a administrar caridade,

.posrerior às eleições, dél Circus NorteA�eri,cano". di' 'ddE'planta elaborac;ia' e apro' Como sa sabe êsse incên- � inleresse a co etivi a e. � sp,era-se e, conta se COlD a colaboração �
vada pelo, Estado de Sra.1 dio criminosa destruiu vá B depois dizem que" a f 'de to�os. ,- _' ,A C O MI S S· Ã O t, �Calarina.

.

rias vidas. oposição é fuxiqueira. I �� �� �__...:__._�
-' . V

1

Vem ao nosso conhe,
cimento mais um episódio
condenável de pós eleição.

O IGovêrno do Estado
acaba de baixar' uma
n'Ova pauta de prêços
minimos de exportação
(Portaria nr. 1.132) para
vári08 artigos, entre os

quais se inclui a ag,uar-
dente de cana.

'

funciongrios
_ MístiC,ft VolOi Vegme
;' Após submeter,_;se a

duas delicadas interven
êões cirurgicas, faleceu
as 15 horas do dia 15- do
corrente, no Hospital São
José, com a idade de 51
8nos"a Sra. Mistie!l Volpi
Vagine, 'espô�a dedicada
do sr. Antonio Vegine,
residente nesta ,cidade.

A ,família Vegine resi
dia em Luiz Alves e ha
questão de poucos anos

d'ecidiram radicar se em

Jaraguá do Sul, onde

granJearam vasto cir�u.
lo

.

de ao;tizade.
c-

,

Deixa a falecid�; além
do inconsolável espÔsO

, Antonjo Vegine,j sete fi
lhos, ,que são' Ol( seguin
tes: Arjstid es ye-gi-,.-íe, ca
sado ,com Maria 'Gertru
des Lazzaris; Olimpio,
càssdo com Mar.ia Ma
rangoni; Iria Vegina, ca
sada com Antonio Strin
gari; Lauro Vegina; L'u
cia Vegine;M�ria Vegine

,

,

e AntoniO Vegine Jor;

Os seus funerais rea

lizaram se no dia 16 de
novembro para o Cerni
tério Munic,ipal de Jara�

guá do Sul.
'

"Correio do Povo;', an
te o lutuosd aconteci
mento, apresenta à fami
lia os seus sentidos pê
sam��._

querem

intervenção
federal no IAPf

,I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o ÚNICd caminhão inteiramente nôvd!

'.

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões �

nacionais!

NOVO SUPER F-100 ) NOva SUPER' F-350 NOva SUPER F-600

---Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford

C A S A O O A M E R I C A NOS I A M E R C A O O O E' A U TOM Ó V E I S

NOva SI,IPER ,F -600
CAVALO.MECANIC,Q

BfuMENAU
Nossa servirDivisa ,

e

'Indústria de' Madeiras RUDOLF sIA Eleição do Conselho riscai; 4. -, Assuntos de
terêsse social.

Página 2

SOC]AlS
Anlv.ersá.rlos I

Fazem anos hoje:
A sra. Amantina, esposa,

do sr. Frederico Ellinger,
restdenre em Blumenau;
- a sra. Elzira Lemke,

filha do sr. Fritz Lemke,
residente em Rio da Luz;
- o sr. Gerinó Ponti

cellt, resido em Ganbaldl,

Eaeem anos amanhã:
A sra. Guilhermina, es

posa do sr. LUIZ ôerler ;.

I
- a sra. Vanny, esposa

do sr. Walter Weller;
- a sra. Lidia de A.

Moreira, esposa do sr.

David Moreira, em Itepo
cuzinho ;
- a erre. Albina Narr,

residente em Guaramirim;
- o sr. Ricardo Borns

cheio, nesta cidade,

Dia 19í:
O sr. RubenS' Nicoluzzi ;
- a sra. Olga, esposa

do er. João L. da Costa;
- o sr. Rudolfo Bleich,

Dia 20:

A sra. Olga, esposa do
,

sr. Alvaro ônnghen, resi
dente em Cambé ;
Marcos, filho do

-

sr.

Levinos Spengler;
- a sra. Onlla Alpers

taedt, esposa do sr Gus
tavo Alpersreedt, residente
em Irapocuztnho ; .'

- a sra. Olga Henschel,
esposa do sr. B r u n o

Mahnke, nesta cidade.

Dia 21:

.Alfredo,"--- filho do sr.

Roberto M. Horst;
- O sr. Camillo An

dreatre, residente em Barra
do Rio Cerro.

- Cecilia, filha do sr.

Pedro Winter, em Barra
dó Rio Cerro.

Proibição
Proibo terminantemente

a entrada de 'pessoas em

minha propr-iedade n? 159
situada em Estrada Vici
nal- Rio Branco, afim de
caçar, pescar, passar ru
mos, derrubar mato, e a

venda de madeira.

Ass.: Miguel Leitold.

"CORRflO 00 POVO
II

(Fundação: flrtur müller - 1919)

Emprêsa Jo -nalistica
"Correio do Povo" .Ltda,

- 1962 -'

Diretor '

Eugênio Vitor Schmöckel

,

ASSINATURA:
Anual • . • • Cr$ 350,00
Sen\estral. • • CrS 180,00,
Avulso. . • • Cr$ 10,00

I
'

BNDBRBÇO:

I
. Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina
-

Francísce Antonio PíecteneAssembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO :M:�n][4CO
Cirurgia Geral de adultos e crianças' - CH

_ nica Geral - Partos - Operações -

.

,

Moléstias de Senhoras e Homens.

EspeclaJls.aw' e(11 doenças äe crianças
'Àtende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusehka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

IJES'úS DE' NAZARÉ das 1 fi as 18 hs.
co R l1IT]IE"'.A - @;AN3IrA C1CA3IrAB.nr:�:A

I

� '/

Pelo presente ficam convidados' os senhores
acionistas' déste sociedade pera a assembléia geral
ordtnéria a realizar-se nó dia 15 de Dezembro do
c.e. ás 15 horas, no .escrtrör!o da firma, na rua Ve
nan'cio da Silva 'Pôrto s/n nésre ctdede. afim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. - Aprovação do balanço e contas' do exer-
cicio de 1962; 2. Eleição da nova Diretörla ; Õ.:._

.:

Acharn-se à disposição' dos senhores ecíonlstes,
na séde da sociedade, os documentos a que serefére
o art. 99 do decreto-lei rr 2.627 de 26 de Setembro
de 1.940. \

João Balista Rudolf, Diretor Gerente

Ewaldo Rudolf: Sub Gerente
,

João Germano Rudolf, Diretor Comercial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exame vestibular para o curso de preparaçãoA economia alemã não se fez omissa, nos á carreira de Diplomata _ 1,962. Minha amiga dona de casa!

últimos dez anos. nem tardia na aplicação de ca
I
Falaremos hoje, sôb;e a importância do are-.pltal alemão prívado no exterior. As suas aplíca- Achem-se abertas. até 30 do corrente, no

[amento da nossa habitaçãoInstituto Rio- Branco. Avenida Presidente Vargas, .ções nêste setor aumentaram só no ano de 1961, O no o o
.

t id d de62, 40 andar. no Rio de ,Janeiro, as inscrições .pa ss . rgamsmo em necessi a e e arpara 41 .bílhões d� marcos, cêrca de 400/r.· das
ra o exame de .Seleção Prévia que precederá ao lívre, ou pelo .menos de ar sempre renovado. To-quaís maís de '40% incidiram nos países europeus Exame Vestibular ao Curso de Preparação. à Gar- dos os -díás, nas primeiras horas da manhã, deve-vizinh'os à alemanha: quase 20°'°' na América do

se fazer'" are] mento da Pt· I
"

reira de Diplomata para preenchimento de 20 va- "a casa, or as e .jane asNorte', e 29°'0. em paises. apenas parcialmente ou devem ser abertas para qu 1
t t

"

gas na classe inicial da carreira de Diplomata. e o ar pene re em o-de todo. índustrtahzados. Atualmente os investí-
,

O Exame de Seleção Prévia para o referido dos os cômodos. Que .seja completamente renova.mentos alemães se dístrtbuem pelos .seguintes Exame Vestib.ular realízar-se á nos dias 20 e 21 do o ar em todo o interior da habitação..Mesmopefses: Europa' 1,75 bilhões de marcos (42,6°�0); dí
.

f' 't Ide (dezembro próximo, à mesma hora, nas cidades nos Ias mais rIOS, es a ventt ação é necessária;América, Latina. 1,1 bilhões DM '(26.7%); América
de Brasílía. Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Ale- o ar puro está sempre carregado de oxigênio odo Norte. 790 milhões,' DM (19,2°0)" Africa, 2�2 I

qu é ce á' à t Igre, Belo'Horizonte. Salvador e . Recife. e ne ss rro s nossas rocas pu monares omilhões DM (5,4%); Àsia, 15� milhões DM (3,7%)
A inscrição faz se mediante o simples preen- que se chama hematose.·

.,

Na lista de países europeus em desenvolvi chimento de uma ficha, que pode ser solicitada e A hematose consiste na troca do gás carbô.mento, beneficiados igualmente pela aplicação de posteríormente, apresentada ou remetida pelo cor- nico do sangue pelo oxigênio do ar. Tôda a nossacapital privado alemão contam a Grécia a Espanha: reio à Secretaria do Instituto. A documentação vida pulmonar depende desta troca. Um organismoe a Turquia. Entre' tôdas as regiões ultra marinas será exigida apenas por ocasião da inscrição no que sente fome de oxigênio, jamais poderá teré a América Latina a que maís tem. exercido for- Exame Vestíbular própriamente dito. Este será perfeitas as suas funções.ça de atração sôbre o capital ,privado alemão. realizado no Rio de Janeiro, em data a ser fixada Na casa onde não penetra ar e sol, há tam-
. Concentram se no BRASIL mais de quatro ,�éci� posteriormente.

,.
bém a umidade, que além de prejudicar saúde, em-mos, no Brasil e Argentina juntos, maís da meta Entre os principais requisitos que a leí exí- bolora roupas e móveis. Portanto minha amiga, nãode de todo o dinheiro investido em países em fa· ge para inscrição, e que ,caberá ao candidato pro- esqueça de arejar diàriamente sua casa.ce de desenvolvimento. Um cálculo percentual var 'com documentação hábil, estão: a nacionalí Respiração pelo nariz:- O nariz tem papeldemonstre que a América Latina arrastou pará sí dade brasileira; a idade mínímà de 19 e máxima importante .na respiração. Os pelínhos existentesmais de setenta 'por cento dos investimentos ale- de 30 anos de idade (limites a que estão também nas narinas, evitam que as impurezas do ar penemães prívadös em países ainda desenvolver se, sujeitos os tuncíouarlos públicos); e conclusão de trem em nosso organismo,dístríbuídos da seguinte forma: BRASIL, 42,6%, de curso colegial (clássico ou cientifico), ou cur- Existe no ar que respiramos. impurezas. queArgentina. '10,6%; . Antilhas, 5,8%. México. 2,5%;· so equivalente. podem conter germens; causadores de muitasOolombla, 25% .. Panamá, 2.2% .. Venezuela. 1,6%, O Exame de Seleção Prévia constará de Tes- doenças.

'

Chile, 1,4%, - Uruguay, 0,9%. Todavia nada enun tes de Nível Mental e provas de Português, Francês Procure então respirar pelo nariz e deixe aciam tais números sôbre a cooperação oficial da e inglês. O Exame Vestibular própriamente dito, boca fechada. '

Republica Federal Alemã, nêsses países, nem sô de provas de Português. Francês (escrita e oral),'bre ointercambio comercial, mas tão' sómente sô Inglês (escrito e oral l, História do Brasil, Geografia,bre o interesse da economia alemã por medidas História Mundial Moderna e Noções Fundamentais
em prol do entrelaçamento PRIVADO DE CAPI de Diteito. Novamente acham-sé abertas as inscrições paTAIS. As instruções e programas que acompanham ra moças que desejam trabalhar no Serviço deAinda sôbre a Alemanha, Nestes últimos do- o Edital de convocação, bem como as fichas para Extensão Rural - ACARßSC ..

ze anos, a Republica Federal Alemã aplicou 250 inscrição, podem ser obtidas nas Reitorias das Uni. Se você Iôr solteira. tiver de 18 a 30 anos ebilhões de marcos em construções Êstes investi- versidades de São Paulo, Minas Gerais, Rio Gran- concluido o curso secundário. 1° ou 2. ciclo, oumeatos maiores que em qualquer outro pais euro de do Sul, Bahia e Recife, no Ministério das Re· seja. ginásio, IJormal regional, norm!il, técnico de
peu, tornaram possivel a recuperação da maior lações Exte.riores, em Brasilia. e no Instituto Rio contabilidade, cientifico. etc, e deseja t'mpregarparte das distruicões da guerra. Quase 50% d(,s Branco, na Avenida Presidente Vargas, 62 40. an seus conhecimentos em pról da familia rural, .façainveslimentos da República Federal, foram afolsim dar. Rio de Janeiro. hoje mesmo sua inscriçílo.

.. aplicados em reéonstruções I1Jilhões de pesFôas,
• •

Para isso, e informações mais detalhadas, pro-bem como da construção de mais de seis milhõ,es , cure o Escritório Local da ACARESC, nesta cida-de habitações, mais de 700.km de au�o. estradas, I Dr Waldemiro Mazureehen de à Avenida Getúlio Vargas, 668, ou dirija-se porCerca de 4.000 km de rodOVIas federaiS e 10.000 •
carta à:

km de outras rodovias CA..SA DE SAUDE Supervisora· Regional da ACARESCA produção aJemã' de automoveis subiu nos Rua Presidente Epitácio Pessôa Ne. 704 Caim Postal, n. 12
primeiros oito mêses de 1962 para 1. 507 798 con-

(antiga residência de Emanuel Ehlers) INDAIAL - 8'.,C.tra 1. 418.523 no mesmo periodo de ano passado, A.CABES«:;O aumento foi de 6,3% Aqui no Brasil. 8. nossa Pínica. geral médico - cirurgia de adultos e crianças
industria automobilistica igualmE\nte vem crescen· - Partol' . Diathermill Ondas curtas e Ultra-curtas SERViÇO DE EXTENSÃO RURAL
do animadoramente, porquanto produzimos no pri Indutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterizaçãó BSCIUT�iuo LOCAL DB JARAGUÁ DO SULmeiro semestre dêste bno. 85 616 unidades, con-

. Ráios Intra-vermelhos e azuis, I _.....::... --=...:.;.;___;:ira 71. 219 em igual periodo no ano passa�o, - as- •
(-

, :�u:,�����a p.�oi:�t�:�i�en���/�n;�d�r:U���O;�i�a��: (r===;;;;:::=::::=1E�;�;=::;::1\ lI;:::f=:;::�;;.;:.:::::::;» Cine ,JaraguáfábrIcas aumentaram a sua produçao menos a li 1lJI� �ll'l.Jllli .lli\.8llU !Vll.Bl!'U� liFNM. que a reduziu de 1.500 unidades (primeiro II o
ii

semestre de 1961) para 760. À Toyota voltou a' �l M�DICO CIRURGIA.O ij
operar. O aumento da Volkswagen, curiosamen- li

Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- !jte foi quase nulo (23.280 pa.ra 23 854) enquanto ii II
que o de outras companhias foi surpreendentemen· li sidades· de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II
te alto: Willys: 2_0%·Vemag, 36% . GM, 56% - Mer- !l CIRURGIA _ SBNHORAS _ PARTOS _ CRIANCAS B 1,I,icedes, 20 - Ford,30%. ii CLINICA QERAL li,Curitiba, outubro 'de 1962. I! ii:J I,onga prátiea em Hospitais Enropßo8 II

II Consultório e )'e�idência: ii
q II
ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 II
li II
II CONSULTAS: II
li nli Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li

-; ..De ordem do Sr .. Ten; CeI. Delegado Especial ii . II
de Policia, nolifico aos Srs. proprietários de holeis, ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1, .. horas

I IIpensões, 'casa' de cômodos, bares. bo�equins eIC ... , ii Atende chamados tambem à Noite Hpara renovarem ou fazerem os respeClivos. regislros �:::::::.-:==:::�===:::==::::::::::::=:::::::::=::::::=::::::::::::::::::=::::::::::::�para o exercício de 1963, aJé o dia 15 de dezembro
do correnle ano. OUirOsl5im. ainda .estão inclu!dos i6)SIIil8SIDS8iS8iS6lõti��(iIQH8S8F��88I!lI6S8�
nesla obrigação legal os proprietários de cirie'!las, i . FOTO PIAZERA I
salão de snoocker, de bailes públiCOS ou sociais. I i )cham·se. à disposição dos senhores acionislas às'canchas de bocce e similares, bombas de gazolina etc.

'I
DBPRONTB Á PRBPBITURA - JARAGUÁ Du. SUL I documenlos' de- ,que traIa o art. 99,_do decrelo·lei:;Os proprielários dl'! armas. de fogo, deverão '. \

I
n. 2.627. d��6 de selembro de 1940.' "tambem renovare.n alé o d. ia öl do mês acima, os

.

fotografias em Geral '- fotocopias de Document<>s -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios J' d
. � I '1.1 d outubro de' 1962regislros e po rIes de armas pa-ra<> referido exercíCiO, aragua o uU " em CI. e . .

,

Fóra dos prazos acima eSlipulados será acres A pedido, atende a domicilio IS tombem
LorQno ].\IJarcatto, Diretor Gerente

'

cido a mulla de conformidade �om a lei em 'vigôr. I' em localidades vizinhas
Osvaldo Heusi, Diretor Presidente

Jaraguá do Sul. 13 de Novembro de 1 962. i6)�l§I8lõtil§l8S898S6S!il1(J8(i(J811!11! !II! EIl! !(J8@&1'1§18(J8'S8�

'OSNI'MOLLER, Escrivão de P�icia.

ECONOMIA ,

"Capital Driua�u alemão, oa furOOD e ßmétiéas"

Oportunidade para senhoritas

ffssemb/éia Geral Ordinária

CONVOCffÇflo

Emanuel Pôrto Machado

Pelo prt!!senle, ficam convidados os senhores
acionislas desla sociedade, à comparecerem à reunião
da ass�mbléia geral ordinélria à realizar-se na séde
social à rua CeI. Emilio C.'Jourdan n. 1 tO, em jara":
guá do Sul, dia 1°. de dez�mbiO de 1962, às 15
(quinze) horas, para deliberarem, sôbre a seguinte

.ORDEM DO DIA: /

o e I e g a c·i a A u x i li a r de P o I i c i a
A V I S O 1 •

.....: Discussão e aprovação cio balanço geral
e demonslração da conta de lucros e perdas encerrados ..
em 30 de' selembro de 1962, acompanhados do rela
lório da diretoria e parecer do conselho -fiscal; ,

2. - Eleição da diretoria;
3, Eleição do.s mempros do.Conselho Fiscal; ,

4. OUlros assunlos de inlerêsse social.

-ffVISO-

1II·_··_··_I'_I'-'!I!!!!:!!!:�_ ..��===-====�e!!!!!!!!!!:�!:====i_'\::

i�: -

,:

� R:: J:'O :� �-��-;�-;;-' III
IIi I CIRURGllio DENTISTfI.1 I
iii· Moderníssimo' "A/ROTOR" I
:"

Reduz o tempo de Iraba lho. IIII�
e aumenta o conforlo do CLIENTE. ii

�

mI. CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE '11.:1.I RAIO� X II

,� C.onsultÓrio: Av. Getulio Vargas. 198 I�
Iii (A'nexo a� ,Depósito da Antar-clica J �!

b..-=======_;;-=-__-=__=======iiiiiii'o== ;�i=!!;li!EE;i-!;_I!=;!=;i=!;=!i=ii=i1i!I!!!ij�u=;m

, li

"Correio do -Povo"
um jornal a.

. serviço do povoDr.. fernan�o 11. Jpringmann
, .'

CIRURGrIA DO ESTÖMAGO
VIAS BILIARES. INTESTINOS.

I I

CIRURGIA DE SENHORAS.
. . \

Diagnóstico Precoce do Can�er nas senhoras

ConF!lllt6rio - Rua Preso Epitácio Pessofl .

Das 9 12 e das 15118 horas. (Fone, 384

/

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



\

20.000.00 5.508613.80

'/

"
. ',/ PAS S I V, O

•äp Exigivel
Capit,al, fundo'd.e Reserva
Legal, Fundo de Reserva'
Especial, Fnndo para Au-'
men'to Capital, Fundo' De·,
vsdQres Duvidosos e Fun-
do de Depreciação, 2.255.768,00
[xigivel a torto, � longo prazo '

Fundo para pag�mento do
130• Salário,' Titulos Des-
CO!}tados, Contas Uorrentes,
Grabficação a Empregados
'a Pagar, Contribuições L�
gáis a Bagar, IbJpostos ª' � ,1

Pagar e Dividendoe. 3,232,845,80
,

'.compensação
Caução da Diretc;>ria 5.508.613.80

-!!!!!!'!!!!!!!'!!!!'!'!

'(

20.000,00

Demonstração da Conta de /Lucros e- Perdas
em 31 de Outubro de 1962

,

,

, 6 389 327:30

, '

, ,

Melhores esclarecimentos com:

Francisco Fischer
Av. Mal. Deodoro, 204 � JARAGUA'

Indústria Textil "Jarita" S. A.

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas

'

Em atenção ao que dispõe ós 'estatutos sociais.' -i\":'"�o-:-X'!'"L1-II---JA-R-A-O-U-A-O-O-S-U-L--(S:"A�JN"T-A--'------------------D-B-'-19-6-2--�-N-O...;.2-2-0-4
apre�erJta.mos o relatö-ío relativo, ao' exeroioio Em- "!!!!'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!''!!!!!!!!��!!!!!!!*!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!"!i!!!!!:''!!!!�!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!�!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�-''!!!!!!''!!''!'i
cerrada em 31' de Outubro do .ano ocrreute. ,

,. "I I'
,

Pelo-bàlanço e demonstr��ivo da' c�nta de �u-, Urde.m" d'OS Mu's·ICOS do Bras'I·I,· Heriuelto José �'lul ,Gramática e dicionário '

c�os e perdas, �onstAntes abaixo, poderao as aoio-
,

' ' 'I ' U� u '

O' d'mstas Iicar mtetrados da sítuacão econômica' finan,
'

, , ó r d I d
para S_Iß ,lOS

�eira d.a $ocieda�e., "

_ '. .'
I' ,

( 'C�NSELHO REGIONAL DE SANTA CAURINA nOSS8e���;oro 's���:dad:
" JAUARETÉ (Ri� Negro)

•

.Ficam a disposição dos Srs. aCI.o�llstas to.dos I
'

CO'M UNI C A ç Ã O - 'Moacir Silva· Terezi - (AMS) O Pe. Antônio
-t os dooull'l:ent�s ref�rentes, �,ao .

exereiorn alu.dld?" I
,

'. ' , nha Silva, viram enrt- Giac ne re arou uma

�Odf'n�o os mesmos serem examID�dos no escnt6no,
,

Pela presente !ey� a� con,heClmento dos in- quecido o seu venturoso 'gra�tica �'p� dicionário
a sociedads, ?nde também poderão obter qualquer teressados dos mumciptos I de JAa..AGU! DP. SUL, lar.' com', o nascimento' de fraseologia da, língua

./

outros eselarecimsmos \que Julgarem ne�essarlOs., 'GUARAMIRIM. e CORUP�, que fOI estabelícíüo ? de mais um varão, que teliéssert ou rerlene. Esta

,\ ,

' ,

.' João Batíeta Rudolf, Diretor Gerente pra�o ,de 30 días, conta�o da d�ta desta. c?mum. os crgulhosoa'papaís irão. língua tende' a desapue-,
Ewaldo Rudert, Sub-Gerente "

caçao, para que todos !lS. mÚSICOS protísstonaes dar, o Imponente 'neme cer, pois as tribos estão
p

,

JoãoGermano Rudolf, Dir. Comercial, i�geUi�x�pt;�::;ov�� e:p��:lIr::cer�ç.�en:�on,r�1::id: deOHf8erlil.vzeletoveJnOt·osé:d' ,aprleridendol o tukafnlo. Nas"
'

,
' ,

' I eu·se au as os a unos a am I o

Balanço do Ativo e Passivo em :31 de Outubro Ordem.
. . ,.. I

às 9,1,� horas do día 11 'português, O Pe. Giacone
de 1962. ...' "\ ,I ' A lDSC.rI�ã_o ���a do .p�azo está. s�Jelta a do corrente, no Hospital ,é um benemérito dos es-

.r:

, multa e ,prOlblçao do exercicro de protlssäo, São' José, onde' o garotão tudos lingüísticos das
,

'
, , ,A T I V O I ()Imobilizado'" ' ,'\" LEI FEDERAL n: 3,857 _ Àrt. 29 � pe�ou 45 kg , pela pri tribos amazônicas e com

�m6veis e Edifícios & Depen E
.

l í d d
'

'

meira vez fez ouvir a êsres dois -trabelhos vem

d'en�ias
.

187.002,30
. , ,

, s.p e e I a I a es: "

"
sua possaute voz, prestar mais um grende

, ,Estavel . ,- A •
Oomposítores .:_ Regentes de. orquest�as sin- P1.os felizes papais e

[penefíei,o ,no campo cíen-

Máquinas & Instalaçõas, Veí- '

. Iônlcas, bandas e cO�Juntos corais - Diretores aos or�ulhosos avós, 08 Iffico das línguas lndíge-

,c�l,os e M6�eis & Ute��silioS' 938)58;,30
de orquestra ou conjuntos- populares - Instru cumprtmentos do "Cor- nas daquela missão sele-

Rea,lizavél a 'Curto, e, Lon'oo Prazo' ,

mentistas de todos os gêneros Cantores de reio do Povo". síenu.
'

todos os gêneros - Professôres particulares. de
Particjpaçõ!3s, Empréstimo música - Diretores de cena lirica: - Arranja-
Lei n\'14:74/51, Almoxari- dores ,e orquestradores - Copistas de música.

fado, Contas CorrentesMen-
sais, Contas Oorrentes � JOINVILLE, 7;. de novembro .de 1962,

"Me,rcador{as '4,320,941,70 .Iníorm. com � Delegada ANNITA KÚHLBACH
Oisponiyel Rua Visconde de 'I'aunày, 240

C :;lo i x a' ! ' '42.513,50 JOINVILLE - S. C.
, 'Compensação "

.

'i

Ações em Caução
,'.

' ;

Mercadorias, Mão de Obra e

Fmido Devedores Duvidosos
,

, lFocça & Luz, Seguros, Impas
tos, Pro:Liibore,' Despêsas
Bancárias, Ordenados·: & Fé

.. rias, Juros & Descontos, Fré'
tes & Exportações, Despêsas

, Gerais,' $ê\ös e Estainpi�has,
Contribá.iQõ�s Leg"is, ßQno�
tários, Gratificação a Direta·

.

'

ria, 'GraÍ;ifi.c�ção� a Emprega
;

. 'dos â' Pagar, Fundo
.,' p�ra .pagame�t()" do '13°. Sa-
lário. -J ,�. j 5637,859,80

�
,fI

J
�I "

•

Fundo DevedorEis.Duvidosos,
'Fund,o de Depreciação, Fun
'dB de Reserva Legal, Fundo
de ,Reserva ,!Esp,ecialj Fundo'

, ,'para "Aumeilto,Gapital e Piv,i-, .

'd�ndos. '

j 'l 751,467,50'
:

'1
,
6.�89 327 30,,'
- '

�- \� I ," � f

,',�:" J�rag�á d�' SÔ]I ;31 d� 'Ou't!lbro ,dê Úl62_í
r" \ I' •

,I' :A)' Jo·ão Batista Rudolf, "iHr. Geré�nte
,Ewaldo Rud'o;lf, 'Sub 'Gel ente _'

< Joao Germano ,Rudolf, Dir. Oomerciàí
Sérgió Thorbseh, 00ntador' TPg'. no

CROSC"0301 'e' DEO �. 5Cr781 1°;' MEDIKAME�áE UNU PARFÜMERIEN
". '"

�

'�'(:� ,�/.'. I

(",.,

:
r

4:; ",," �J PA�E��R '�C? 'CON,SELHO'FIScAL Das Symbol �er Rechts�haffe�heit, des '

.,1' , " ,v.:erirauens und der Diensrbarkeit, die Sie
<

, ,

:;' O,� abafxo:�!;lsi_n�d:qs, nie.�br9s ef�ti'.vos ,do ,conl., 'arri besten ,zu den ger.ingsten Preisen bedient. �elIl por intermédio 'deste ,agra'decer a todos
J <'

.

selho flsca'l da fl'rma Indus:trra de MadeIras RúdQlf .. I aqueles que oS'\confortaram dúrante o dolo�,
Slk, tendo examinada çletidament,e' to'dos os do-

\ ,

; roso tJ1anse, ,em' especial aos diretores.... e

,J
"i ;��!��f'tt�:J��� ;rai�b��!���!rSi�;r����;d:E (f"�=�=:"=;"=.:�=<:�=;�-===���''P gi'���:g:e:�:���F:s���I::���:e��!il:�

e confor,midade; ,pf;3'lo, qu� recoIQenda� á sua"apro.;.I.I' 1.[JJ Ir�' \ur 1ill �,'ill 't!]) "I 'Uf 2l. § � .�jF� II ' ,palavras 'conso'ladora,s proferidas em càsa e

, ção pal'a' N�sembJéi"a Getal ,9rd�nã.ria 'tfó�:àci'onista�, ii :, '

' . ,',
' II perante o túmulo. • ,

"

, , a re,aliz.'1�-se, n.o r �,ia 1r5, dá! De�elIl)Jrql dle'-' 1962 nb H )' Cirurgi�o';.·Dentist&
\' !l Desej'am, outrossiin, a·gradecer de todo'

escrlt6rIO da- d�ta fIrma. ", ./,,', ':1"
" '1

o coração, as hotnenagens 'prestadas pelos
I- J��âg�'á do Sul,\"S,,'d;e:'N0geinbro",de 1962' ;'; ii o�tNIOA ;r ,P.RÓTESE CI�URGIA I! COplP?nent�s /I

do' glorio,stJ 'Botafögo F: C. e

, •

,I
" " c;' .. i ii" "

'

,,-,-,- It' ,i ii . JemalS j�m��os de Jaragu� do 8ul. ; .
'

l'Amadeu Mahfud "
. ii. A9'. M'arech'al Deádoro', '5S7 - JARAGUÃ DO SUL ,n '

Joibville, 13 XI·�962 ..

Henri'q�e G6ffe'rt Jof. ' j],. li <
Defronte.a Jgt'éja Ml;ltriz ," li AS FAllItlAS ENtlJTADAS

:S�,r,n,àrdo G'rup�a Jot.
' "

��:::�::::::�:::::::::::::::::;:::::::::�==::::-.:f��:::;::::;�:::f:::::::::::::;�:::\:::::;;:::::::t: .,,-.IPJ!I..M........-IIII!I!II[I!III��I!III..IIII!II.....i�

, Acha-se à disposição dos Srs. Acionistas, os
6.389,327,30 d t f t 99 d documen os 3 que se re ere, o ar. , o ecreto·

lei n. 2,627. de 26-9'40.
'

Assembléia Geral Extraordinária

Convidamos, outrosRim, OI" Srs. Acionistas para
uma Assembléia Geral Extraordinária, a realIzar-se

,'no local acima, na mesma data, com início às 10
horas p a r a deliberarem s ô b r e f a seguinte
o r dem do d i a: .(

,

a) - Exame, di�cussão e aprovação da Ex
Cosição Justificativa da Diretoria e do Parecer do
ponselho Fiscal para O Aumento de Oapital;

b) - Alteração dos E'statutos;

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAQÃO

Convidamos os acionistas désta sociedade para

I
se reanirem em Assembléia Geral Ordinária, na

séde social, à Esírada Itapocuzinho, pelas 8 horas

Ido 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, Relat6rio da Diretoria
e Parecer do Conselho Fiscal;

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

suplentes;
I 4. - Assuntos de interesse da sociedade.

-AVISO-

. ..

c) _: Assuntos gerais.
Pelo comparecimento, desde já agradece,

A Diretoria

Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 1962
,

Joio LÚCio da eostá - Bir. Comercial
Olua R. da Cosia - Dir lécniça

í

I Ap�·"thek� �'SC!. uW-, I
J.SAGUA U-O

, ___

/
, '

" l" ,,'

/

T Hgrildl!eiml!nlo
\

A Familia 'da ônra, vva.

Catarina Leuheld Bartei,
comunica p seu pessemeuro. ocorrido. às 11,30
horas do dia 7 de novembro de 1962. quando
a extinta contava 76 acos, 8 mêses e 18 dias .

Desejamos agradecer, por este intermédio,
a todos os parentes, amigos, conhecidos e,'
vizinhos, as aemonstraçõ�s de Fé Cristã, que
acompanharam o féretro até a sua última
morada, que enviaram flôres, corôas, cé:rtões
e telegramas de pezar.

Agradecemqsl de 'modo especial ao Pe.
Donato Wiemes, Rev. Vigário da Por6quia,
pelos átos e palavras de confôrto com que
cercou a família enlutada. IA extinta deixa 8 filhos, 23 netos e

1 bisneto.

Jaraguá do Sul, novembro de 1962.

A ramilis enlutada

t lOOf�nnlflfif uno' onnK8ßfiunü
/

D i e F a m i I i e Wtwe

Catarina Leithold Bartel
teilt hiermit Ihr Scheiden; der am 7. November'
um 11,50 Uhr geschah, als die Verslor,bene 76
Jahre,. 8· Monale und 18 Tagen Alt war.

Hierdurch Dancken wir Allen Verwandten"
Freunden,' Bekannten und Nachbiilrn,�fuer tros-

'

trefch Wo,rte, die der lieben Verstorbenen das
lelzte Geleit gaben. die_Blumen, Kränze, Karten
und Telegramme sandIen.

, .-
Insbesondere da,ncken wir unserem Wikar,

Pe. Donato Wiemes fuer alle Bemühung ·und
Trostworte

,

die den Trauernden ' ge'geben
wurden. '-....

.

Die Verstorbene hinterlaest 8 Kinder, 25
, Enkelkinder und 1 Urenkel.

'Jaraguã do Sul, November 1962
Die trauernden Hinterblie�enen

,o,

/,

t
"

A'g r a d e'C i m e n to
As famllias de Antonio Manoel Oorrea

e Egon Bächtold" ainda�colJí'ternados' com o

trágico flilf'cjm�nto de sn� �ilha e sobrinha,

Wilma B_' Corrêa.

.(

/

\; ,
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