
CURITIBA, (Meridional) -

O assassino de uma menor
de treze anos de idade foi
arrancado da pri�ã? por po
pulares revoltados e linchado
em praça pública. O fa to
ocorreu na cidade de Primei-'

I
'

1'0 de Maio, no norte do Pa-

Direror : Impresso' na: ranä. Ainda é desconhecida'
a identidade do criminoso

Artur Müil,er BUGÊNIO VITOR S.CHMÖCKBL Sociedade GrMica Avenida Ltela. trucidado e de sua vitima.

j=============================:=::!::====-=-_=-=--=-============::;:=================11
Reforços policiais de Curitiba

I seguiram para aquele localí-

Ano XLIII JARAGUA DO SUL (Santa Catàrina), Sábado, 1,0, de Dezembro de 1962 -' NP. 2.206 I �:::ó.{)nde ainda reina agi

de, maior rio interior do cataririense

Populares revoltados
Urlcharam o criminoso

'I

I CA.M,� RA
·

M U N I·C I �AL I J�i�Úb�� s����ii!� CE�nt�!dO�E.!!�i���om��e.t��!r����
Aprovação do orçamento com recusa total às emendas da opo- �nda de lDsatl.sfaçao· que c1a�ses conservad.oras e que (a la. Taxa) não

sição - Dia do Santa Catarina festejado no plenário _ Rea- causou a Lei Estadual, �a18 .
representatívas, Constava do Orçamento

'C" d I d d 'b t tô d M
.

h d
recentemente votada. au- msurgiram-ee contra a para 1962. Daí a incons

":'
en em-se aca or� o� e a' es em

..

orno o ,�caqum o, on e mentande a Taxa de Edu medida do govêrno e ínu- tÍlucionalidade.
/' trabalhadores, maqumas e materíaís da Prefeitura voltam a cação e Saúde pela alte- meros' são os Mandados
trabalhar febrilmente I Vereadores do govêrp-o, envergonhados ração de sua incidên�ia de ,segurança na .Justiç_a,

com tanto abuso de 'poder abandonam recinto que pasaou de taxa Iixa pleiteando a anulação
, , "" de Cr$, 10,00 para variá dessa exigência, com só-

A dia . 26 de novembro I riam com um atrazo de pára retirar-se do recinto, vel, afetando consequen- lida argumentação fiscal
de 1962, marcou o trans- 5 vencimentos, o que o que aconteceu com os temente de forma alar- e jurídica.
curso da última I sessão I constratava' com as ativi- demais vereadores do maute o sistema tributá
ordinária da quarra lagis- dades da' Prefeitura que, govêrno, quando o verea- rio das emprêzas,

'

latur'a, destinada prática' surda a todos os recla- dor Schmöckel. pedia aos A atitude do govêrno
mente à ap ovação da mos, deixa t de pagar o vereadores presentes que foi recebida com gMal
red,ação finat do orça' funcionalismo, alegando aprovassem um requeri- surprêsa, eís que, ainda
manto Municipal para falta de recursos, mas manto, pelo qual se la- a poucos días, comissões de
1963. o r ç, a d o em que encaminha infinnä- crasse o cofre da Prefei· AsaociaçõeaOomer cíaís e
Cr$ 35.000,000,00. veis recursos" para a tura, pára ver o que o Indústriais, dirigiram-seóonstrucão de variéntes mesmo continha POI'S os
No expediente o vereá-

Y ., " ao Governador, pedindo
dor Schmöckel, usou da

da Estrada do Maeaqui operários e Iunciouárics não alterar a qualquer
nho, em 'outro Município, estão atrazados de muitos .

palavra para referir-se à ' , Imposto 011 taxe, em vis-

data de 25 de novembro, que não o nessa, mêses e os balaucetes ta da excessiva arreca-

'data consagrada à Santa
Daí porque, lambeando apresentam «g o r d o Sll dação estadual e, em vir-

l se o vereador Murillo saldos
, Catarina, solicitando íõsse

. . tude da extraordínäría

consignado em a t r. a
Barreto de Azevedo dos E�a o fi?I da

ú lri rn a 'desvalorização da moeda,
Dobres vereadores Julio sessao da Câmara MUIII

participação ativa da Oasa '..

.

que por st determina O t dY Ramos e Erich Baptista, cipal que morna inglõ- pa rono a cauea,
no transcurso de tão grata '

' uma expressive arreca- Dr. Murlllo Barreto de
sem desconsiderar óS riamenta entre os seus

efemeride. Na {ordem do demais da situação, fez pares, onde uma maioria dação, O sr. Governador, Azevedo em súas judicio.
dia foram aprovadas as d d't sas consideraçõea, arguiu "Correio do Povo", con-
redações finais dos- pro.

ver aos mesmos ,que, e sete vereadores, ante segua o consta, acei ou

[atos de leis que outorgam
quando falavam em nome irrefutävels argumentos, a sugestão, inclusive com a inconstitucionalidade gratula se com o ilustre
da bancaria do P�D, corria da minoria de prometendo-se as classes do pagamento de Taxa, causídico, defendendo

ao dep. Waldemar Salles
sempre diziam, que esta-\ quatro �ereadores. conservadoras de indicar no corrente exercício

e ao sr. Josef Fontana, .

1 UDN face ao art 141, § .34 da c. (Im brilhantismo uma

O tiltulo de cI'dada-o Jara
rIaill ap alto Úd

,
Pobre Járaguá, por ao Estado ideias, sôbre o

t
d d

.

h I d d
. Constituição Federal e JUs a ca�sa, ao mesmo

guaense, de autoria Jdo para serem apura as as on e camm as. mo o
'

e se aprimorar a

ve.d%dor .-�.uli(} _ Ramos. irregularidades e dpslizes arreC.ada.ção d(l OlC; con· pelo fato de ser a novaI tempo que felicita 8S em-

A 'Seguir foi liIubmetida
com",tidos, pois, não tI

Delegacl·a FI·seal do tudo, noVa lei veio colhêr Taxa d'� Educação e �au· prêsas qúe viram repos-
nham nenhum compro- em cheio comerciantes de, varlavel, (20%

. Fob�e ta a Justiça no seu de-
a aprovação, a redação missa com o Prefeito. Tesouro Nacional e industriais que já 11 par· I o IVC) com destlDaçaa 'd 1 f dfinal -da :Lei de Meios, '

fir de novembro teriam própria, diversa da Taxa VI o
.

ugar, azen o-se

aprovada POl' maioria, em Passa, então, O' verea- Da Comissão Anexônte, de arcar com um anus de Educ&ção e Saúde, fi� respeitar a ,nos�a Cons-

·
face' da rejeIção pplos dor Murillo Aze�edo, a recebemos atenclo�Q ofi� móis elevado.

.

X!i, de Cr$, 10,00, tambem tituição.
�ereadores que.dãocober· inf?rmar a qasà' que a cio, de 25'do correnle, C\l-
tu ra ao Prefeito, das malS de 15 dIas é que municando. nos O seguinl�:
'e men'<l�s apresentadas tur�as _de trabalh�dorel'\, ') Sr. Direlor: Temos o Serv'l·ço do Censo" Tora"XI·CO

,

pela oposição graças �o camlD�01'8, tratores e
prazer de levar ao conhe-

CF. pass.arão a,. ser ,

que ficaram consignadas m?tonr!ela�oras da Pre cimento de V.Sa, félce' à
atendidos p�l� la. CF.

Enconlra.se em Jaraguá interessados, me s. mo_
.' deficiencias o! Qameótã· f�ltura' astao trabalhand,o portaria n. 204, de 14 ApreseDlamos a V. Sa. do Sul o conjunto carro I àqueles trabalhadores não

:r:ias, apoótadas pelos na Estrada do Ma?alq�l' dêsle, do limo. Sr. Dele- os nossos proteslos de ambulância do Sesi (Ser ligados ao IAPI, para o
vereadoites, em tempo útil, nho, fóra do MUnICl pIO. gado Fiscal do Tesouro estima e consideraçâo. viço Social de Indústria), que o Centro do SESI
'tornando se, uma lei falha, fãto" �liãS', comp�ovado Nacional em S. Catélrina, Ass. Waldyr de Miraes com a finalidade de rea· eslá aparelhado para as
do p�mto de vista da 'por In�meros popu dares I;l anexamos a 2a. C F. de Lima, Insp,?for .de Coleto lizar o periódico ,Ce!Jso respectivas inscrições.

,

técnIca orqf�entária. por artguns Iv�rea ores, Jaraguá do, Sul, sediada rias; Moacyr' de Moraes Toráxice dos operários
Livre íÍ'��p:llavra, em cl;lusan o espeCle O' acon-

em Corupá. à 1 a. CF. Lima, Chefe da Sec�ão Jpraguaenses.expliçaçõe's'lJe"'ssoais, usou tecimeÍHo,. notadamente dessa cidade. 'Regional de. Colelorias
,da palavra o vereador com os novos movimentos' O' F �/00 Z' L À própósito, 1'eC�beriIOs
Murl'llo Barret-:o de Aze- de hOJ·e (26 11-62, quando

utrosslm" comunica-' ederais \J tl>.i. e em .

'" mos a V. Sa:- que,' a par Linhares, Encarregado da a viSita da Sra. Iracema

v.edp, 'para referir'!fe' ao dois caminhões seguiram tir de 26 ao corre'nle, os TUrma de. Coolrôle e Rodrigues Machado, Che
· atrazo do'fuoQiooalismp, para a Fazenda do Pre�

srs. confribuintes da �a. E�taIfslica._" fe do Serviço da Cam·

.. desde o.mês de Setembro ,feito, conduzindo 14 ope- panha 'Médico·Social, que
'

. .' � de 1962 e qu'!:', acrescido rários mnnIci'pais. en:t nossa redação nos
,

• ",!,da lei que chncede' 0,13°, O vereador Julio Ra' ORPAMENTO MUNICIPAL' de 1963 relatou a finalidade do Agradece",os ao sr .

. 'salá io; caso não sejam mos, a quem cahia expli- y
'7 ", referido Censo e das de· Moacir Barb'ieri e à sra.

féit'os os pag�-t»en'tos, os car a situação da Prefei-
A UDN apresentou emenda, ao Orç'ainento,de mais atividades qu'e se Iracema ,Rodrigues Ma-

'funcionários dá{prefeitura, tura, estranhou que o
1963, 'com. o ubjetivo de ver melhoradasras' situa- ,enquadram na Camp�n�a. chado, a honra qU,e nas

· de Jaraguá' do StÍ-It fica' Jíder da UDN não «ssu- _ . .

'

. . . O Censo Toraxlco concederam visilahdo a
. ,

�isse» a respons"bili ladfl ço�s aflitivas das �ntIdades a serem benefiCiadas, dever� ini.ci.ar-se em data

I
nossa rej:Jação, porrdo à

f
j� denúncia, jugando pOlS de suas atuaçoes depe�de. e� �rande parte de hOJ�, �Isltao�o o carro disposição dos funcioná.

Noticiário O icial " sôbre a bancada do PSD' o transcurso normal da vIda cltadlDa, emenda ambulancla a ftrma Mar- rios do "Correio do Povo"
< 0,

"

•

as «poss'l'veis» !'rregular'l" essa abaixo transcrita, subscritada pelos"'vereado� � A
'

d '

d Ro N
°

h
callo' J. ., segum o-se os beneficios do Carro·

e' 10 egnn O dades, do ,'sr, p, efeito, res Eugênio _Vitor Sc�möck�l, Mprillo Barrdto de
as demais entidades, alé Ambulância e o Censo

• • ,'" • Disse mais que â bancada' Azeved.o, �I�tor Bauer, e ..F.ra�clsco Pavanello e
ö dia 20 de ,dezembro de Toráxico.

,. O Prefei'lo Municipal da UE>N devia apresentar que fOI rejeitada �el�"..�.alOria dos vereadores 1962.
:" °dó vizin�o' MunicípiO de requerimento pàra cons- com assento no LegIslativo: Desnecessário se toro'a

�----.;__---

,

':, -,li,o ,�egrinh<?" vêm' nos tituição de Oomissão de Código Criar enumerar 'as' vantagens
,di�ßlinguJßdo com, um� Inquérito, para ser apu- 9-84-3 Comissão Municipal'de Esportes, 250.000,00 da r�alização do 'periódico
assina.tura do' Orgão, pu- rada a. denúncia 1;1, não Censo Toráxico para o

bl,lcilário da Prefellura deixando para a bancada I Incluir e, A-qmentar trabalha,dor Jarqguaense,
I\.A icipal 'de RIO N�gri' 'PS

'

3-84-4 Sociedaáe Escolar de Rio ·Cerro II, com --

lI'hun '1' d
'

- do Do' encargo de dotação de er$ 40.000,00, aumentando as pois que, através da' ra·
, 10 o,; perm! 10 o que to- 'verificar a, veracidade: da demais existentes de cr$ l,0 000,00 (para diografia poderá', no pró-
memos' c0!lhe€.lment_?,; do qenúncia. cri 40.000,00 (4x30.000,00,= 120.000,00 - prjt> local. do, frabalho,
qu� se, Ptê!'l§sa., naquele. As razões apr.esent�das, 40,000;00 "

'- 160.000,00
com as f.acilidades que a

prospero MumcIPlo. do como não podia' d�lxar ..Aum�nta} locé!lização' indica, cons-
nmdesle· ç(lIarlOense. de ser, não convenceram 2-842 Hosp. S. José, de 100.000,00 pl 245;000;00 145:000,00 lalar o seu estado de
Ainda; esfa semana re- a ninguem e a situação de 2-84-3 Hosp. Jllraguá, de 100.000,00 pr 245.000,00 145.000,00 saúde, ,tão importante para

cebemos' o; n. n5; ·r�Ia-' (r 1 á I 3-84-3 Ginásio Divina Providência; de 100,000,00
,

«sInuca» es ava pa p VI-' • para' 250.000,00 • 150.000,00 O próp.rio trabalhador,
fivo ao mês de novembro pelo que trocaram-se 3-84-5 Escola Particular Jaraguá, de 75.000,00 como 'para CI 'emprêsa

'". d� 1962, Com farto ,Qoticiá· acalorados apa,'rtes entre para 255,000.00 180.000,00 preocupada na manufeQção
rid,· oficiaL Somos,' agra· os vereadores, Mufillo 9-84,·3 Assoe. Benei. das Senhoras Evangélicas, da produrão com empre'
dec'ldo',s '

ao
'

,s·" Nl'valdo B
"

d A d de 30000,00 para 100.000,00' ,70.000,00 ,
�

" arrelo - e, ,zlwe o, 9,84.4 Jardim da Infância' Divina Providência, ga,dos saúdá,veis,
Simõ� de �Iiveiral DQ. Erica Baqtista e o orador, de, 30.000,00 para JOO.OOO,oo 70.000,00"
PrefiWo Municipal de Rio tendo, o 'ver,eador Julio 9-84-5 Jardim da Infância Pestalozzi, 'da Escola O ll.úcleo do' SESI está

Negrinho, .
,pela di'stinção Ramos, so,licitado liceDça Jal,'aguá, de 30.000,00 para 100.000,00 70.000,00 em eond:ições ,de preslar

com, que ,nos cumul�, •

ao Prel>,�ente ,da Casa 1.240.000,00 amplas informações aos
. {

No Munícípto de Jara
guá do Sul, até o

momento em" que encer

ravamos os nosaos traba
lhos, cerca de trinta em

prêzas haviam ingressado
na Justiça local.jileítean
do ao MMo. Juiz, de Dí- MMo. Dr, Juiz de Direi
reito, Ayres Gama Fer- to, acolhendo as [ustaa
reíra de Mello, através razões apresentadas pe
do ilustre advogado ues-: lo dr. Murillo Barreto de
ta praca, sr. Dr. Murillo Azevedo, concedeu li Ii
Barreto de Azevedo, a minar pleiteada, pela qual
anulação do áto. ficam suspensas quais

quer cobranças da citada
Taxa, até o julgamento
difinitivo da eçäo.

Para orientação dos l
leitores, cumpre informar
que o .Orçamento do Es':
tado de Santa Oatarína,
para 1963, prevê uma ar

recadação, só nessa no

vamodalidade de cobran
ça, da Taxa de Educação
e saúde, que vai de um

bilhão e duzentos a um

bilhão e quinhentos mi
lhões de cruzeiros.

Conllido, "aqueles que
desejarem receber infor
mações adicionais, estas

pqderão ser obtidas no

próprio Carro.Ambulância,
com o sr. Anlonio Capa
nema Barreto.

Novo Delegado Regional'
do I. A. P. B. para Sta.
Càtarina

'

,\
«S��undo notIcias pro

cedentes de Florianópolis.
assumiu o cargo de Dele-'
gado Regional, do I nsti
tuto de Aposentadoria e

Pensões dos Bancários,
f1m Santa Oatarina', o Sr.
HerbertHadlich, em subs·
tttuição ao ·8r. Rein�ldo
Wenrihausen. que vinha
ocupandO o cargo ,desde

a. 'descentralização da�referida AutarqUIa,» �

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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1 I . AniYer�ár�os ·1.
Transcorreu dia 50 p.p.

o aniversário do menino
Ferl),ando, filho do sr.

Rodrigo Nlcoluzzi.

Fazem anos hoje:
O sr. Heinz Moeller.·
- Elcina. Bauma�n,

filha do sr. ßertoldo Bau
mann, residente em Três
Rios do Norte;
- a srre. Arnanrlna,

filha do sr. Raulino Neckel
nesta cidade.

, * I '!'

O UNICO caminhão inteiramente

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
"

nacionais!

I rI .

NOVO SUPER F.l00 NOVO SUPER F -350 NOVO SUPER F·600 \
.

NOVO SUPER F .60d
C·AVAL:.O·.·MECÁNICO,

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

S/A MER·CADO DE

Divisa
\
\

ßS80C� COMmClHl f InDU81RIßl 'Df 16U8. flO, SUl
CO:&VIT�

Ficam convidados os anttgos ínregrentes do qua
dro social desta Associação, pera uma reunião pre
liminar de retnstaleção.r a reelízar-se no Bar' e Res

rltaurante Merabé, sito a Rua Benjamin Consrenr, nes
ta cidade, no dia 8 de dezembro de 1962, pelas, 10,
horas, onde se apreciarão assuntos ligado� com a

continuidade das atividades. sociais. IASSBMB'LÉIA GeRAL BSTRAORDINÁRIA
'

,
,

AUTOMÓVEIS B 1 U,M E·N A U

Página 2

.�

Faeem anos amanhã:
A sre. -Inez Ntcoluzzí

Espezíe, esposa do sr.

José Espezra ,

. / •

- a srra. Neila Maria,
filha do sr. José i. Copi;
- o sr. Adolfo Lafftn ;
- o sr. Vnörto Borro-

ltní ;
- a sra. Helena Thieme,

residente em Corupé ;
- o sr. José Scheuer,

. residente em Iereguä 84.
I

•I Dia: 3

Francisco, filho do sr,
Vtcror Glowarzkí ,
'o sr. Antonio João
Radtke.

Dia 4:

A garotinha 'Walrrodes,
I filha �o sr. Daniel Hernenn .

.. Dia 5:
.

A srrá, Dulce, filha do
sr, Waldemar Rau, resí

dente em Estrede, Nova ;"
o sr. Caodido To

mesellí ;
A srra. Iurerna, filha

do sr. Antonio Corres,
residente em Barra do
Rio Cerro;
_ Walmor José Gercia:
- Edir, folho -de Manoel

Albino. Duarte;
- a. srÇl. Cecilia Köpp

Rowe, esposa do sr. Hil
berro Row�,' residente em

Rio Cerro.

Dia '6:
O menino Paulo Rober

lO, filho 'do sr Paultnb
Pedri, nesta cidade;
- o sr. José Ribeiro,

nesta cidade;
- o sr. José Weiler;

residente em Iaraguaztnho,

Dia 7:
.

. .

O sr. Francisco Volgr ;
- a sra. Rosa, esposa

do 'sr. Henrique ßortoltnr;
_. o sr. José Iecobt, em I

ltepocuzinho : .

_ a sre. Elze, esposa
do sr. Waldemiro Loewan,
nesta cldade.

(

1
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Espólio, de Edgard Robert Rasan
, ,

Convocação de poseivets credores
" \ ,

.

'

Amigo Agricultor! Faleceu a 29 de outubro úllimo 'passado, nesta

.

O município de Jaraguá do Sul, tem -em mé .cídede, eDGARD :,ROBBRT BASAN, que menti-
día '4,712 morgos plantados com arroz todos os nhe negócios ne Capital de SãQ' Péiulo e em

anos. Sua produção por safra, é de aproxlmada-, Ponta Grosse, Estado do Paraná, e, como o

mente 70.000 sacos, o que dá uma médía de 14'sa_ imóvel do Espólío suo à rua São Paulino, 66,
cos por morgo. em São Paulo, foi adquirido pelo dr. Luiz Oe-

No entanto o clima 'do nosso município e as chlnl, deseja este cercar lai aquisição das ga
terras de várzeas" são próprias para a cultura dês rantias legais, pelo que convidamos a quaisquer,
te cereal. Nossa produção média é de 500 kg por credores porventura existentes do finado, cujo
morgo, quando em outras regiões, está méuía é 3 inventário está sendo feito nesta comarca, a

vezes meís alta? isto é; 1,500 kg. por morgo Por
'

comparecerem em Juizo, a fim de exporem e

que os colonos de Jaraguá do Sul, colhem tão pou- comprovarem seus dírcítoa.
'

co? É uma pergunta fácil de responder,
'

J S 7
Colhem pouco devido principalmente as pra.

eragué do ui, 2 ge novembro de 1962.

gas que atacam o arroz, Creio que todos aqueles Murillo Barreto de Azevedo I'
que lêem êste artigo, já viram êste ano arrozeiras - Advogado, -

I
Achem-se à disposição dos senliores acionistas

doentes. ' Íllilllli',··_1____ na séde da sociedade, os documentos a que se refér�
'Arrozeiras em, que os pés de : arroz estão _ •• '

o art. 99 do decreto-lei n: 2.627 -de 26 de Setembro

amarelados, não crescem, não perfilham. e por fim I R M A O'S EM M E N O O R F E R J S A. de 1.940J·oão Batista Rudolf, Diretor Gerentemorrem, Muitos colonos, para evitar ou diminuir, •

isto, costumam 'tirar a água de suas arrozeiras. É C O M E R C IDE I M PO R TAG J O Ewaldo 'Rudolf, Sub Gerente

oíque vemos então? ,

João Germano Rudolf, Diretor Comercial.

Começa a crescer capim de tipo, que acaba, C O N V O C.A ç Ã. O
,

matando o arroz. Além disso, nos lugares em que Convidamos os senhores acionistas desta
fica um, pouco de água, o arroz morre. Nós que sociedade, a se reunirem em Assembléia Geral
andamos todos os días, pelo Interior do município, Extraordtnárta a realizar-se às 9 horas do dia 27
estamos cansados de ver isto, e de escutar as queí de dezembro de 1962, na sede social à Avenida
xas dos plantadores de arroz. Quantas arrozeiras Marechal Deodoro da Fonseca, 557, a fim de delí
já vimos. serem semeadas novamente, 'pois não so- berarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- brou 1/3 do arroz que tinha nasc'ido. 1 _ Aumento do capital social, com reforma
Tudo isto já vimos e sabemos porque acon- parcial dos estatutos;

,

tece, mas ainda' não descobrimos, porque os colo- 2 _ Outros assuntos de interêsse da sociedade.
nos deixam isto acontecer, quando é tão Iacíl
evitar. Jaraguá do Sul, 20 de novembro de 1962.

, Não entendemos síuceramente, que um colbno Victor Bernardes Emmendörfer
nos diga que usar veneno sai muito 'caro, Quando Diretor Presidente
caro e muito mais caro, é deixar o arroz morrer
Oll semear novamente uma arrozeira, :--------.......----------

Quando f�lamos usar veneno, a la. pergunta .

. Dr. Francisco Antonio Píeeíene
que nos fazem é. esta:

Quanto custa o veneno?
Nossa resposta é: um morgo tratado com ve

neno sai mais ou menos Cr$ 1, OOO,GO.
A resposta imediata do agricultor é: mas é

multo caro, não posso fazer.
f

Então vejamos o que sai maís caro; usar ve
neuo ou deixar o bicho acabar com o arroz. Um
morgo tratado com veneno custa em média
Cr$ t. 000,00 Um morgo não tratado, os bichos di
minuirão a produção de mais ou menos 3 a 4
sacos.

'

Calculando o preço <}o saco em Cr$ 1.500,00, ve'.
mos que os bichos tiram de nós de Cr$ 4,500,00 a

Cr$ 6000,00
Agora respondam o que custa mais: gastar

Cr$ 1.000,00 com veneno por morgo, ou perder
Cr$ 4.500,00 a Cr$ 6 000,00 por morgo. .

Nós achamos que mais barato é ainda gastar
os Cr$ t. 000,00 com o veneno do que Or$ 6,00000
que o bicho come.

'

Alguns agricultores, depois de fazer esta, con
ta vêm que realmente é mais vantajoso comprar
(J veneno e matar os bichos. Só que não fazem
por não ter dinbeiro em mão.

Sabemos que esta é unia época na qual o co
lono tem pouco dinheiro. Mas porque não previnir
com antecedência? Porque na época da colheita,
quando todos tem dinheiro, não comprar o vene

no e deixar o mesmo guardado em casa, pare usar

quando for preciso? Pensem, reflitam e vejam se

não temos razão.
. Ci?so estejam interessados sm combater os bi- Escritório ao lado da Prefeitura

chos, usem o veneno certo .€1 ,da maneira certa.

� Á
'

,

, Para isto consultem a AOARE..,C. JARAGU DO SUL
,

Não façam co'mo alguns, que usam o que não
deviam e' depois dizem, que veneno não dá .

�

::::��::��:�:.�O�U!:10:::�:1�\�;::e::am:: q:: ��i?��E,!I!>j:-IB.�BliI'AIB,1@�I!IUi!l';p;J,8!I!I:I!ILlI!I_81
foi usa'do"errado. O sal amargo é para uma coisa,

I
'

'b fotografias em Geral - fotocopias de Documentbs -

e para dor de ca eça usa-se outra., filmes e Material foto - Apar�lhos 'e Acessórios
A Ijilesma' coisa pode acontecer e .acontece na

lavoura. \ ' . A pedido. atende a domicilio e tambem

Não tenham receio em procurar a ACARESO, i,
em lot;:alid�des vizinhas i

nosso serviço atende a todos sem cobrar nada. (i)Ii!!I888@1!l111i11i1!@1881!1�I!lI3'€ItllI(iJl!l8S1õl1�'€M�_€ItllI88(i �-======�==�=------------ d

=���:���:=:�I�'�' ��"lvEND�SE
.

Oportunidade para senhoritas • !LPr. 1V1llUlfUnnl[» lI))alrrd 1]1 \lliC .8lZeVCi\Ill[» lia ���/�,::,�i·�:�:."7Xt2
Novamente ac.ham-se abertas as inscrições pa , �I II •ai-A�,. aa II I mor�os de terra (cultiva-

ra moças que' d�s,ejam trabalhar no Serviço de -'-"1' ..

g ..v •_ ..v -,-,',' das) .

Extensão Rural _ .AOARESC. . Preço de ocasião, moli·
Se você fôl" solteira, tiver de 18 a 30 anos e "':1- I-ii, vo de doença. Tratar com

concluído o curso secúnd(lrio, 1° 011 2' ciclo, ou "o Com escritório nésta cidade à Marechal 'Deodoro .I! Gabriel Gesser, nesta ci-

seja, ginásio, normal regional, normal, técnico de 'U
Av.

, Idade. .

• contabilidade, cientifico, etc" e deseja �mpregar ,g da Fonseca n°. 122, para melhor servir seus .C I i e n te s ; _ ..

Be�s conheciment,?s e� _pról da familia rural, faça !It mantêm estreito intercâmbio )'udiciário com os Escritórios I
hOle mesmo sua IDscrlçao. ,

:.: ,,: --------

( Para isso, e informações mais detalhadas, pro �I d� Advogada' DR. HERCILIO ALE:X:_ANDRE DA LUZ, II _..:__

cure o Escritório Local dá ACARESC, nelSta cida- ''''I' com séde,' em Joinville e São' Francisco do Sul,' está 1li "

de à Avenida Gétúlio Vargas, 668, ou dirij'a-se por..
em

III
----------

carta à: <'
,

,",01 ,�ondi9ões de, também, aceitar causas para aquelas Co-
_.. uCorreio do Povo"

,

Superviso'r'a Regional da ACARESCJ 0'_

." �J um J'ornal a
Caixa Post�l, n: 12' III, marcas,' sem maiores onus para seus constHumtes.

I serviço do povoINDAIAL -' S. O. "iii'''=I._.I!!!!!!!!B!.......,,''''''''''I,_!!I!!II!!!!!!II!!I!!!!!!!!!!.j;;;;;;:::I===II-=-II-.-II===I!-I===II-=srIli!!l!!l!!l·II!!!!!!!II!I.··'1ii..._.I�iiiiIiiiIia liiiiiiIU.iiiiiiiiiii••_........ I 1 ,,_,.;:::;;;;;;;.i�liiiiiiiiiiiiiiil;;;;;;. _II iiiiaiiiii._ __I iiiiiiiii. .... • --=

:::J) :: ::::::::::=-..;;:;:--.;:::::=--=-=_"::::::=:::::::::::::::;;;==::::::=::::::::.�
;1 r". II • e I • uI e _ " li.·· 'ii
'1 lO

h ii
ii .JARAGUÁ DO SUL -- " Iii II =- • _
ii I!

- .!--------

II Medicamentos e Perfumarias II .!'F'=========:::=:::===:::=====:::=:"::::=::�=�ii Símbolo de Honestidade !l 11

ii Confiança e Presteza ii ii

on' rl f -ri' F' h
II

ii � ��;:,:'�::o�:: ��e��: li II r, uUluO
.

�rnanuo _lSGner!!
�=====,::=--=:=:::==:::=:::========-.===tF ii Cirurgião Dentista i!,

i! h

'�
ii Comunica a seus clientes que se acha li
!! estabelecido em suas novas instalações ii'

Dp. Rejnoldo Mupa... ii à Av. Getúlio Vargas, 170 - II
ii (ao lado da Sapataria Freiberger) !!

II ADVOGADO II \!.:::::::::=======:::-....:::;:=:::===�=:::==-7=J
=====

QORREIO DO POVO SABADO, DIA 1-12-1962

I

,

:M[�.D][CO

Cirurgia Geral de adultos e crianças - Clí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhor. S e Homens.

Espec/alJsla em doenças de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

/

/

, f

Página 3

-

Ilndústria de, Made,irasJ RUDOLF siA
Assembléia Geral OrJi,niuia

I

CONVOCAÇAO '

Pelo presente ficam con�idados os senhores
aci<?ni,s�as désre socíedade pera a assembléia geral
ordínéria a reellzer-se no dia 15 de Dezembro do
c.e., ás 15 horas, no escrilório da flrrrra, ne rua Ve
na�cio da Silva Pôrto s/n nésra cidade, afim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

\ '

1. - Aprovação dd balanço e contas do exer
cicio de 1962; 2. -�Eleição da nove Diretoria' 3.
Eleição do Conselho Fiscal; 4. :._ Assuntos de in

, terêsse social.'

A V I S O

,-;:::'::::::::::1:::::::::::::::::;''::====::::::::::::::::::==:::::::::::::::====::::::::::::.,'\.1 ,iI

li ]))10 lEIHC! J[AlUflWANN II
}! M�D�CO ,CIRUBGIAO li
:I II
!! Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
II II
,I sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II

II li
:1 CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B li
ii CLINICA OERAL IIIII !
H Longa prátiea em Hospitais EDrop�D8 II
II Consultório e residência: li
'I T

.

II
II el. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II
II II

�! CONSULTAS: II
II II
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas i'
II Il

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ii
li Atende chamados tambem à Noite li
li 'i
-.:::::=:::==:::=::::::=====::::::==:::::==:::==.::1;

Dr. Waldemiro Mazureehen
CASA DE SAUDE

Rua Presidente Epitácio Pessôa N°. 704:

(antiga residência de Emanuel Ehlers)
f)

A VISA à sua distinta clientela que por
motivos de saúde só reassumirá sua clf
nica em 3 de janeiro de 1!)63�

, "

Ort fernan�o ft. �pringmaßn
CIRURGIA DO ESTÔMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.·
OIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

Oonsultório - Rua Preso Epitácio Pessoa
Das 9-12 e das. 15-18 hO'ras. - Fone, 384.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EDITAL
A Coletoria Estadual de Jaraguá do SUlI,

AVISA ao Comércio e a Indústria, bem como aos
contribuintes em geral,

I

que o Diário Oficial do
o\NO XLIII - IjARAOu4' DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 1.0 OB DEZEMBRO OB 1962 NO '2206 Estado n". 7.,176, de 21 do mês em curso, publicou

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''....._ a' Lei m". 3.129, da mesma data. que prevê a dispensa

E d 1- tal d e'
'

rl'\- '1- t a' ç a- o l��"""""""',
.

............,..��---,-------G�,�
de adicionnis e a' redução de 50% (Cinquenta por cento) na3'

\J" mUitas, devidas pelo atrazo na satisfação de obriga-

Fo rm a tU r ções tr ibutâr-iaa principais, ou que foram aplicadas
O Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz � a 5 � por infração a dispoaitivos regulpmentares, desde

de Direito da Comarca de leregué do Sul, Estado �
, que o recolhimento dos tributos se verifique dentro

de Sente Catartna, Brasil, na fórma da leí, etc...
....._._.---....._._.

I
-------- de 30 (trinta) dias, contados da vigência da referida

. FAZ SABER 'aos que o presente edital de cí- Conladorandos da contadorandoa: Adolpho Lei. ou Sf'j� de 21 de novembro de 1962. '

t�ção, com o prázo de trinta (30)! dies virem ou M�hrud, Airton Fernando O benefício será requerido ao Inspetor deaele conhectrnento tiverem, que por parle .de JOSÉ E T C São Luis Ramos Alíbert Ewald F' I
_ -

._

WENCESLAN SOARES, 'por inrermédlo de seu
• • •

A n é s1 a Emmendörfer' Isca iz açao e arl'ecadaQa� .de R.endas da Região, I

bastante procurador, advogado dr. Reinaldo Murara,
. Dentre as inúmeras Arlindo Ricardo Born' ,e yrevalecl:lrá para o� débiros l�. apurados pelo

lhe fai dirigida a petição inicial Ja teôr seguinte: solenidades de formatura schein, Calixto. Stinghen,
FISCO, mesmo que IDscr�to.s em «DIVida A�tlva:t, bem

PETIÇA.,o INICIAL: _ Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito dó corrente ano, ressaltá Celso Mário Bertolí, Ed- como, para todos os d�bnoB que, expontaneamente,
d C d J 1 f d 1 t mundo Klosowskí, Enno

e devedores os deuuneiar.
a ornerca e araguá do Sul. José Wenceslau aque a arma a pe a ur-

Soares. brastleíro, casado, Javrador, residente e do- ma de contadorandos da Janssen. Hamilton Garcia Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, 29 da
miciliado, à Estràde .Guamiranga, município de Es c ola T é c n i c a de Hanz Egon Burow, Horst novembro de 1962.
Guararnlrtm, nesta. Comarca, vem através de seu Comércio São Luis, do Verch, João Jocías We·
bastante procurador. advogado adtanre assinado nosso Município. ber, Juvêncio Mengarda,
inscrito na O A.B. seção do Estado 'de' Sta. CalarlO� Oriundos de uma mo Raíner Alfredo Wieie,
sob nO. 915, com escritorio à Av. Mal. Deodoro.Btê, cidade estudiosa, a turma Rubens Nicolozzi e Zulma
nesta cidade, expôr e requerer a V. Exa., o seguín de contadorandos de 1962 Gertrudes Bark.
te: -, Que o peticionário é proprietário por justo forma um conjuoto ídea- Será orador da turmatítulo, de uma área de ferra situéÍda à Estreda Gua lista de primeira línha,. o contadorando Joãomírenge, municfpio de Guarerntnm, com a área mais não se deixando, em Jocias Weber./
ou menos de 125.00.0 ms2, fazendo frente ao Sul, tempo algum, levar peles

-(

com 161 mettos àl Estrada Guernírenge, Iundos ao momentos de intensa Juramento da Turma de 1962Norte, com 143 melros, em terras de Rolf Passold e adversidade, notadamen
Hains Riegel, a Leste, 'com 780 metros em terras de te para aqueles que já
Oswaldo Berrsen, a Oeste com 830 melros em ditas constituiram família ou
de Ricardo. Batista. Que além da área acima descrita. que se entregam ao de
o peticíonérto possue a posse de uma área excedente, senvolvimento de atíví
de aproximadamente 57000 ms2., siruede a Estrade dades profissionais.
Guamiranga, município de Guaramirim, a qual vem A solenidade de Ior
sendo ocupada por s\) e seus antecessores, há mais maturá dar-se á no pró
de 4.0 anos, mansa, pacífica e ininterruptamente, com ximo día 8 do corrente,
"enlrnus dominí", sern �amais sofrer qualquer ernbar- atendendo 80 seguinte
go ou conteslação de quem quer que seja. e inclusive programa: 7 horas
cultivando a. Que a área excedente de 57.0.00 ms2, Missa em ação de graças
aproximadamenfe, utilizada pelo peticionário. de forma na Capela do Ginásio
triangular, objelivada no croquis anexo, confronta de São' Luís; 19,30 horas -

um Iqdo a Oeste com 82.0 metros em terras do re- Solene entrega dos di- E Iqu�rente, de outro lado a Leste com 780 metros em plomas no Cine Jaraguá, SCO a
terras· de Oswaldo Bertsan, e ao Norte, com 151 em presença das autori
metros em terras de Rolf Passald e Hains Riegel. dades, paraninfado pejo
e ao Sul com a Estrada Guamirangà. Que a visla prof. Dr. MarIo de Souza.
do expôsto, se enconlra perfeitamente configurado,
com todos os requisitos legais e a seu favor, o

USUCAPIÃO EXTRAORDI�ARIO, da área de '
...

57 . .000 ms2,.,' mais ou menos, tudo de �nformidadecom o que preceitua o. art. 550 do C. Civil, Que
para legitimar sua situação de falo" na forma dos
arts. 454 e seguintes do C.P.C. requer a V. Exa., a

designação de dia e hord, para que, com es teste·
munpas abaixo arroladas, se proceda a justificação
do a'legado, após o que deverão ser pessoalmenle
citados os atUeis confrontanles e interessaclos cer los,
bem como suas mulheres se cdsados forem, como
do mesmo modo, o Órgão do Ministério Públ,ico,
para requerer o que fôr de Direito, no interêsse da
Fazenda Estadual e. Federal, e ainda com o prazo
de 30 dia�, opor Edital. os interessados desconhecido�,
para dentro do prázo legal, contestarem a presente
ação, querendo, sob pena de revelia. Que não sendo
contestada a açãq, espera desde já seja a me:;ma

julgada procedente, com a declaração de seu domfnio,
sôbre (> imóvel usucapiendo, Valendo a sentença,
como título hábil, pata' a transcrição no Cartório de
Reg·istro 'de Imóveis, desta Comarca. Protesta-se por
todO· o genera de pmvas em Direito permitidas prin
cipalmente o depoimell!.o pessoal de qualquer conles
tanle, testemunhas, perfêias, vistorias. elc. Dá se para
fins fiscais, o 'valor da ação, de Cr$ 500.0,00. N.
Termos P .. Deferimento._(sôbre estampilhas estaduais
no valor de Cr$ 22 • .00, devidamente inulilizadas, o

seguinte): Jiuaguá do .Sul, 19 de julho de 1962 .. pp.
(as) ReinÇ)ldo Murara. TeSTEMUNHAS: � 1} �e-.
nevai Abilio Rosa. 2) Thomaz Antônio Balbi, 3) José

. Serafim dos Sanios, todos brasileiros, casados, Ia
vradores, residentes e domiciliados- à Estrada Gua
miranga, e que comparecerão independente 'de
inlimação". SENTENÇA: - Vistos. elc... Juillo,
por senlença,/a' ju�tificação de fls. e fls.. para que
surta seus jurfdicos e 'legais .

efeitos. Citem�se, por
mandado, os con(rontantes do imóvel, residentes of.

. Comarca, bém assim o dr. Pro=TIotor �úblico. Por
edilal, pelo prázo de trinla (30) dias, a ser publicado
uma (1) ve'z ,no "Diário da Justiça" e duas (2) vêzes
no Jornal local, os interessados incérlos. Cuslas a

final. P. R. I. Jaraguá do· Sul, 5 de novembro de 1962.
(as) Ayres Gama Ferreira de Mello, J�iz de Direito.
Em virlude do que cita e chama, a todos quantos
inleressar possa e direito tenham sôbre õ imóvel
requerido,! a vir�m: no prázo de trinta (30) dias,
alegarem o qne julgarem a b'em de seus interesses e,

direilos, E, para que chegue ao conhecimento d,e
todos e ninguém alegue ignorância, manda expedir
o presente edital, que será aJixado no local de cos

'turne às portas do Forum,. publicado pela imprensa
local' e no Diário da· Jusliça . do E&tado. Dado e

passado nesta cidade de Ja,rag'uá do Sul, aos qua�· 1
forze dias do mês de novembro de mil novecentos e

sessenla e dois. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão.' o
subscreví., (as.) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz
de Direito. A presente cópia confére com () original';

,

, dou fé. Jaraguá do Sul, 14 de
I
novewbro d� 1962;

O Escrivão, AMADEU MAHFUD

Mauro A. Schnalder, Coletor

.

t
,

lúrgíeos. Iniciativa de Bender. Amandus
. Jür-

entidade particular, res- gens, Geraldo A. Kiel
salta por íssomesmo a wagen, Dr. Wolfgang
importância do aconte- Voigt. Helmuth Spengler
cimento, em que tem E.' 17 professores, dentre
posição des t a c a d a o êles 1..0 engenheiros.
finado Albano Schmídt, Os formandos são os

fun d a d o r e primeiro seguintes: Berend Snoeí
Diretor-Presidente da [er, lrineu Dressel, Jacob
Fundição Tupy. J. Reimer e Wa1demar

Merkie ..
O programa de forma

tura terá o seguinte de
senrolar: Dia 7, 20 horas,
cerimônia de colação de

gráu na Sociedade Har
monia Lyra; Dia 8 às
8.30 horas - Culto em

Ação de Graças na Igreja
Evangélica Lutherana, à
Rua Princesa Iza'bel; às
21,30 horas _ Baile no qu� se de�aca� �s Srtasi

Técnica T Salão da' Sociedade Gi.! GUloma!, .I. r.entlDI e Val-
U P Y nástica de Joinvilfe, com d�te Ines Pla�.era, de�ta

. a participação do con' Cl?ad� e Heh�te StelD-
Nos dIas 7 e 8 do cor-· t

.

1 T I graber e Rene Maffez-
rente, realizar-se ão as Jun o mUSIca UPy· zolli, do vizinho Munici-
solenidades de formatura Serão homenagflados pio de Corupá, as quais,
dos alunos da Escola os srs. Dr. H. D i e t e r em Joinville vem cum

T.écnica Tupy. de Join- Schmidt, paraninfo; Eng. prindo um e x e m p I a r
vIl!e, Santa Oatarina, pio Raul Schmidt, patrono e programa de Curso de \

nelra entre nós na for- Gert. Schmidt" Hermann Normalista, juntamente
mação de técnicos meta· MEhz, Dr. Nilson Wilson com outras vinte colegas:

____--'-____________ O programa compre-'"

enderá: Dia fi de dezem- .

bro, 8 horas: Missa em

Ação de Graças na Ca
tedral - 20 horas: En
trega dos diplomas na
Sociedade H a rmon i a
Lyra. Será oradorb da
turma a Srta. Léa Saraiva
Grangeiro.
"Correio do Povo",

saúda os bravos forman
dos, felicitando:os pela
conquista de mais uma

etapa de sua vida cultu
ral e profist!ional.

É patrono da turma
de Contadorandos de 1962,
o prof. Paulo Moretti
Colarão grãu, na opor·
tunidade os seguintes

Prometo, no exercício
de minha profissão' de
Técnico em Oontsbilída
de, só executar atos di
tados pela consciência
do meu dever, honrar os
ensinamentos que recebi
e a confiança de meus

concidadãos, e fazer
quanto em mim couber
pela gra9deza moral, e

prosperidade do Brasil.

MINI§TÉRIO DA GUERRA
III Exército

5a RM - 5a DI - I6a CR

5a Delegacia de Recrutamento.
JARAOUÁ DO SUL

Dia. do ReservLsta
dezembrode de16 1962

Exercício de Apresentação de Reservas
Serão solicitados a tomar partie no exercício:

OFICIAIS DA RESERVA, que terminaram o CPOR ou NPOR
de 1956 até ·1961, inclusive.
RESERVISTAS licenciados de 1958 até 1962, inclusive.

,

I
"RESERVISTA A DEFERA DA PÁTRIA' DEPE1NDERÁ DE

TI. APRESENTA-TE, SE CHAMADO PARA O EXERCíCIO DE
APRESENTAÇÃO DE RESERVAS".

Todo reser9ista da 5a RM que receber notificação ou fôr cien· '

tificado de que, está _sendO chamado para participar do EXERCíCIO
DE APRESENTAÇAO DE RESERVAS, deverá procurar o Centro de
Apresentação que lhe' estpja designado.

.

� muito fácil o 'que tem a fazer.
.

,
Basta que compareça' ao Cent! o de Apresen·tação na Junta de

A.list�mento Militar. Tão logo seja anotado seu comparecimento, será
dispensado de qualquer outra formalidade, podendo retornar as suas
atividades imediatamente. '

I

Nada mais lhe será exigido, e· terá a consciência do dever cum-
prido. ' J

As Classes Patronais e Empregadores em· Geral:
Para o completo. êxito do EXEHc'ICIO DE APRESENTAÇAODE RESERVAS, a realizar, se no mês de dezembro do corrente ano

solicita-se a patri6tica e ipdispensável colaboração das classe,s patronai�
e empreg�rtoras em geral, para qur dispensem seus empregados per
alguns plInutos, caso os mesrpos tl'lDiham que tomar' partß

.

no Exercicio.

2

,So'le,nidades do dia 16 de dezembro
" . ,'\

às 8 horäs, hasteamento da Bandeira Nacional, no prédio da
Prefeitura T\1uni�ipal.

.

às 9 hdras, palestra) alusiva à data, proferida pelo EX,mo. 'Sr.
Prefeito' Municipal� na Rádio local.
às 18 horas, arriamento da Bandeira' Nacional.3

Escola Normal
Santos Anjos

As magistrandas de
1962, endereçaram-nos
gentil convite para 08

festejos de formatura, em

Frutiferas e Ornamentais

La�anjeira!3, Pecegueiros,
Kakis�iros, Macieiras, .Ja

. boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

\
\

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

Emprêsa Jo ,·nalística
"Correio do Povo". Ltda.

- 1962 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel
,-

A�SINAYURA :

Anual' • • . • Cr$ 350,00
Semestral. .

• Cr$ 180,00
Avulso. • • • Cr$ 10,00

I
.

BNDERBÇO: .

Caixa Postal, 19
.

Avenida Mal. Deocloro, 210
Jl!ragua do Sul - S. Catarina

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


