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Um� firma comercial e duas familias I'atingidas ,._ Lamentável, morte do
menor Benno Radünz (Vultuosos. danos

Cêrca das 19.30 horas & Cia. Ltda. e. em cujo' ser' salvos. Contudo," o I Bombeiros VOltl'Dt�riOSI Um äto 'louvãvel dê�ses fazer alguma coisa de
da última ,quarta' feira, segundo pavimento res i- .íogo devastador ia au- dé Joiuville.· destemidos sol'1ados do .útil' ante o desabamento
correu pela cidade envolta diam a Vva. do sr. Leo- mentando as suas pro-

.

Por volta das 21,45 fogo da cidade dos Prín- de tanta desgraça. Pelo
em impertinente. chuva, poldo Mahnks, Sra. Feli- porções, o que motivou horas foi a 'cidade sscu- elpes que, por isso foram menos assim nos pareceu.
a notícia de um ,incêndio citas Koch Mahnke ·e a um chamado telefônico à dida pela sirene salvado vivamente aplaudidos Exceções sempre' houve,
que estaria se verificando família do industrial Joinvitle por parte do ra e, embora, pratica- pela população quandia por isso que não contam
na Av. Mal. Deodoro. Hilário Baratte. ' sr. Eugênio Strebe, por mente nada mais restasse se aprestavam para 're-. alguns poucos, principal-
De fäto, logo em segui- Incontinenti acorreram determinação dos direto salvar.ro seu com nareci gressar à Jolnvillé. mente jovens desavisados,

da viam se de longe as ao local centenas de res da
.

imp irtante- firma manto foi de grande \ra.' Assim mêsmo há que que se compraziam as

labaredas devastando o pessôas com o objetivo
I
Alberto Bauer S. A. Ind. lia, circunscreventlo' a se resaattar a solidarie· chamas desenvolver-se,

prédio onde se achava I de salva!' das chamas os e- Oorn., solicitando o açã� das eh-unas que, dade do povo jaraguaen· chegando :a apostar qual
instalada a firmá Mahnke objetos que ainda podiam 'a ux i l i o do Corpo de afinal foram extintas. ss. Ninguenf ficou sem da parre do telhado de-

.

sabaria primeir o'

1

I,
(, .

..t.

�.

A g t a n d e maioria,
diziamos, foi' solidária
com a família Mahnke
nesta d u r a provação.
Jovens,crianças de poucos
anos, senhoras idosas,
médicos, advogados, con
tadores, farmaceuticos,
índustriais, comerciantes,
operärics, coletores, fun'
cionários públicos, os

religiosos com as vestes

entre as pernas, todos

ensopados pela chuva
que caía, formavam Ion

gas filas por onde circu
lavam centenas de beldes..
conduzmdc a água até
as chamas, Cinco poços
da redondeza foram es

vazlsdoa em poucos mi
nutos. Na rua, outro

grupo de trabalho, com

posto de homens de todos
os tipos e tôdas as pro'

Reiterados r e c I a mos fissões, de \ mãos dadas,
veJ11 sendo dirigidos à formavam o cordão de
nossa redação, solicitando isola mente, para prevenir
providências dos Pojeres novos e perigosos riscos.
Públicos, A reclamação A cidade praticamente
que rnais resselre é a que parou para ajudar os
diz respeito à ponte sôbre esforçados Willi e Heinz
o Itepocuzinho, na loceli Mahnke, sem contar a

dade de João Pessôe. Vva. Felicitas Mahnke
onde o tráfego vai de que tinham que acudir
mal a pior. a todo instante, preocu- ,/Com uma ponte com pada Com tu d o que

I acontecia, 'principalmente
que se realizou às 19 hrs. p erernenre to�ta, provoca- pela sorte dos bens de
do die 31 de janeiro, na

do pelas repetidas enchen-
sua filha Ingehorg e seu

Gruta do Leão, a que II�s? .0 �ondutor. Que se
genro Hilário Baratte,

lambem compareceu o dirigir a Jarag.ua do .Sul,
que ainda não tinham

PIlO logo em segUida depara J '11relei .

no lado jaraguaense com voltado de oinvl e.

Rema espectativa em uma elevaçãoJ que está ./

lorno da eleição da nova completamente "lavada" Além dos ferimentos

Mêsa, pois que � mais se pela chuva, mostrando o por queimadura produ
acentuam O.:s ellcargos, barro brúto As viaturas zidas em diversas pe-ssoas,

a nota triste fbi a elec-
nes:e período. de convul· ficam pdfinando horas trocut>ão do l'ovem Benno
sões e só com um voto a fio, I)em lograr êxilO, Y

de confiança de tôdas as com perda preciosa do Radünz� filho do sr: Ri

bancadas é que se consi' tempo, material e com cardo e Emma Hornburg

guirá atingir os altos bustfvel. Grande parte da Radünz, produádo por um

deslinos do Legislalivo produção do Dis t ,r i I c
fio elétrico que caiu sôbre

Jaraguaeos�, rão. descon- Schroeder, do vizinho o inditoso jo�em. O en

siderado e desmoralizado Município de Guaramirim, terramento do infeliz

nêsles úlrimos anos. destina-se à alimenlação fB�nn'()ddeu sed na quin�a
Vergonhoso, humilhante com o qu� se iniciarão

de nossas indústrias, daí eira, a ca�a. � seus pa!s
e melancólico fim de uma os trabalhos da eleição -------=__,.-- o de estranhar-se o des. para o cemlterlO de RIO
Câmara de Vereadores, da nova Mêsa.'

caso da administração ·Cerro, às 17.11ors8, com

onde a minoria" "atreIada" A �leição do.Presidente "A sl·tuaça""'o em pública, que leima em grandt3 acompanhamento.
lap carro das mamatas. e deverld ter, se dddo na deixar este estado de
bandalheiras do Ex�cutivo, noite do dia 31 de janeiro

C
,. coisas:' Os prejuizos 'foram de

só sabia dizer "amém" às de 1963; entretanto, por O ru p a grande monta, atingindO
ordeOl�

.

do boleiero, e razões de profunda cisão" Reclamações' tem sido a casa comercial da firmBj
correr do ple.nari� quando enlre

.

os ver�adores da levadas aos Prefeitos de Mahnke & Cia. Ltda., a

a minoria de posiç.ão é1bria legislalura passada, êstes, No vizinho Municipio Guaramirim e Jaraguá do VVa: Felicitas Ma..hnke e

fogo. .

premidos por um requeri" de Corupá estão se v�l'i-
Sul, em vão Cada um o sr. Hilârio Baratto;

f Melancól.ico·é verdade, menta do vereador Schmö ficando ptlJfundas altera-
dos prefeitos fica esperan- Da. Felicitas à a famHia

mas honroso, para os ckel, abandonaram o ple- ções no campo politico:e do alé que o outro se do sr. Hilário Baratto

Vereàdores .da UDN, com� nário, sem 'relornar a êle, as agremiaçÕ��t�se s��: decida em tomar\ uma ficaram . apenas com a

ponentes dä minoria, êSle não � relido, mesmo, sido forças_. cl'��S vp��itOS '�le;i atitude e co�sertar o esta- roupa que possuiaül no

Conti\nua[J) chegando fim de legislatura, pois convocada reunião extra- tOS p.rox .do de COisas, por sua corpo.
reclamações: de

.

contri- .. -

f ordiná.,ria para o encerra- oraIS.
t Q f'

, .

d' ,

,
.

d
como mlDOria e nao a

ASSl'm s'endo, formou.se con a. ,u,em. Ica .preJu 1- A no'�plllaça-o f I' C o u'buintes que estão pagan o d d M4 d menta d I b Ih to'

pesados .' aumentos nos
zen o parte a. esa, na a os seus ra a os,

em Corupá II denomina. ca�o C?� o flrao!elma dos oonsternada com o pa-
.

AI' puderam f.azer para ser
D í

.

d d UNIÄO POPULAR dOI:S edIS e, r;osslvelmente, voraso incêndio, um dos,Impl)&to�, !odos e es acu:n.a cum'prida a Lei\ Orgânica a os motivos o re- a.
,

o Estado' é o povo labo- .

d� ,,?ermJtldo pela Const'I-, e o Regimento Interno. tarda��nto, �ois que� d�. TRABi\�.�_nSTA, COmP?8- rioso' u� roduz muitas poucos que se verificaram

tUlçao. MUitos dos con- . contrario estanamos, amda ta d.a UOIao D�mocratlca riqueSa�, m�s não élS pode
dentre os últirpos onze

Iribuintes eslão pagando . M,ais uma vez a Fôr,ça 9u� por 4 horas (das 20 NaCIonal, P.artido de Re-
t;ansporlai' por falta de.

anos,

,com majoráções qu� atino do 'Direito Ifo( derrotada as� 24 horas) com duas pres�ntacão Popular e
uma ante em concH õesI gern de 50 a 100% e as pelo DfrteiJo da Fôrça.

.
.

C:amaras, 2. 'presidenles e. ,P.ar�ldo T��b8Ihlsta �ra- 'e est�adas bem eUidaÇdas.
reclamações, ' se gun do:· Fica no livro de atas vlDle e 'dols vereadores, sll�Ho, UDl�O que os en· I " .

ale.gam, �ão s�o �ornfdÇls da <;âmara f\1u�icipal, uma sujeito de ser anulado, tendidos loc�is eIIip�e�- \Ha que se. pôr um pa·, Cure 'seus males e poupe SEU

em conslderaçao, m�smo paglDa em branco. M_as �omo anuladas foram em tarn grande HJlportanCIa ra.d�iro nêsse estado de bom' dinheiro comprando n�

ante o argumento di que na' r�aliçlad� é a página) caso idenlico as' duas pela 'maneira com que f?- coises. FÀRMAGIA NOVAnilo houve levan'tamento -negra da .vergonha, ates-' Câmaras eleitas em 1961.. ram encaminhados os en- ,

d· 6 I d
4,

O
I

d d d' E Ó·
. . ..

'

/
. de ROBERTO M. H.ORSTregular, o im ve para tan o a· inoperancla, o palito e vista ove· ten 1mentmf. m pr XIID8 "Correio do Povo" l que dispõe' de maior sortime�.aplicação de taxas tão servilismo, a. falra de ca- reador Ellgênio V i t o r edição daremos os no· ,

t e oferece seus artl
um J'ornal a

o na praça
•

élevadas. pélcidade e aalheiamenta Schmöckel foi acatado no mes dos componell.tes da
. .

\ \ gos à preços vantajosos
O caso vai ser discutido dos Vere,adores que for- jan!ar de confraternização Mêsa, com as considera, serVIço do -povo.' Rua Mal. Deodoro 3 . laragu�

na Câmar� Municipal, mam a maioria da,Câmara. entre os vereadores eleitos� ,ções que coube'r&lIl'� ����•.•;;;..•••�

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Direror :

EUGÊNIO VFOR SCHMÖCKBL
lmpresso na:

,

Fundação:
Artur Müller Sociedade Gráfica Avenida LtdlJ.

Melancólica,
Mais

Humilhante e Vergonhosa Atitude ::;t:
do

Ano XLIV JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 2 de Fevereiro de 1963

rävels argurnenlos da
oposição, correndo mais
uma vez da minoria, ee

sunro êste já venuledo
nesre 'Jornal.
Não sendo, como não

foi convocada e realizada
uma sessão ontem, a qual
seria a de encerramento

de legisletura, por conve
aíêncre dos "teleguíedos"
e por temer o Prefeito
Municipal, uma devassa
nos livros de conlabilida
de da Prefeilura, e levan
tamento de contas e nu

merário da Municipalidade,
com um possível pedido
de "empechrnano'" pura e

si.mplesmenle fIzeram vista

grossa da lei (que nunca

ler�l1, mas que têm conhe
cimento de sua existência,
pelas reinteradas, vêzes
que é mencionadä peld
minoria da UDN). Não foi
reallzada sessão de encer
ramen-to. Não foi aprovada
a ala da última sessão de
novembro, Não foi lavrada
a. ata de encerramenlo de
legislatura.

"

Esta página em branco

poderia perfeitamente ser

representada por um par
de I édees e um freio.

Por certo melhores dres

uma ·vez os vereadores do PSD qu� compoem a maioria
da Câmara Municipal, correm da minoria

Encerrou-se ontem dia
31, mais um período legts
letivo da Câmara Munici
pal, com o término do
mandato dos vereadores
eleitos em 1958.
É taxativa a Lei Orgâ

nica dos Municípios e o

Regi m e n to Interno da
Çâmara Munlcjpal, d�ter·
minando

-

que, ne úlnrne
sessão do período legts
letivo (término do man-

o, dato) a Câmara l1averia
de se reunir, pera então
aprovar a ata _ da sessão
.enrenor, e, depois de de
,.c1arado encerrado a Legis-
latura, deveria ser lavrada
nova 'ata, �a'ocasião, que

, depois de lida e dprovada
,seria assinada por todos
os presentes.

.

Mas, como éI Lei Orgâ.
nica' e o Regimento Interno,
não foram feitos para serem

cumpridos e, obedecidos
pela. maioria. 'dos Verea
dores que 'compõe a,situa
ção, e que são em número
de 7, sendo 6 do PSD e

um' Ininsfuga, que ocupa
a Presidência, aquela ses

são não' foi' convo;ada
nem realizada.
É \que, na última sessão

de Novembro realizada
dia 26, os Vereadorés db

" PSD, DEBANDARAM do
Plenário, face aos. ponJe-

Que será da Câmara

que se tnsreleré agóre ?

Uma incogn'l� L

virão, pois, mesmo na

b e n c a d a do PSI) há
h o m e n s independenres,
como é o sr. Loreno Mar
cetro, que não se subme
lerá aos caprichos do
Drefeilo e nem paciueré
com bandalheiras admi

. n � röIlVi:S.

Especlaliva
Até o momento em que

encerrávamos a presente
edição; não linha s'do
elt!i!o o Presidenle e os

Secretários que deverão
compôr a Mêsa da Câ
mara Municipal de Jara
guá do Sul para o ano

de 1963.
Àssim mesmo, cremos

que a eleição se dará,
alé as primeiras horas de

sábado, devendo a sessão
preodtal6ria ser presidida
pelo vereador da UDN
por Retorcida, Si. Alberto
Morelli, que dará a posse
aos demais vereadores e

o
.

aDm,ento,
',d)os impostos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVOI SABADO, DIA 2;2'1963
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-Pelo presente edital: ficam convocados os (
Dia 4: Da. Izaura Ruthes Motta sócios ,da Associação Rural de Jaraguá do Sul,

e receberá o bonito nome para (i Assembléia Geral Ordinária a realízar-se
Ä sra. Lidia, espôse do de Cerize Beatriz. dia 12 de Fevereiro de. 1963, á�20 horas, na séde

sr. Jorge Ersching, nesta Correio do Povo, daseja social, em primeira convocação, .com a seguinte
cidade. a Cerise e seus felizes O r dem d o D i a:
,
- Ortrud, filha do Rew- progenitores todas

.

as
I

do Pastor Waidener, resí- felicidades. a)' - discussão e votação do relatório do

dente em Alemanha. Presidente; .

_ Luiz G. Stinghen.
I b) - discussão e 'votação do parecer da

\

Registro, CI'VI" Comissão Fiscal sôbre . as c on tas e, Balanço
encerrado em õl/12/1962;
c) - assuntos diversos de interesse da entidade.

,
/

NOTA: NAo havendo número legal para o funcionamento da
Assembléia Geral Ordinária, em la. convocação. esta insta
lar-se-á em za, eonvocação, com qualquer numero no dia
22-2-J963 na mesma hora e local.

Jaraguá do Sul, em 12 de Janeiro de 1965

(ass.) João Lúcio da Costa, Presidente

;:,!��"u,D!�/!!O_�
E�prê8a j";;'rnalistlca '

"Correio do Povo" Uda.
- 1963 •

Diretor .

Eugênio Vitor Schmöckel

Di", 5:

A srre.' Terezinha, filha
do sr. Alfonso Nicoluzzl.
- o sr. Eugênio Strebe,

nesta cidade.
- Iracema Lemke, filha

do sr. Alvino Lemke, resi
dente em Rio da Luz.
_ Edelrnar, filho �o M.

Bertoldo Dörtrig, residente
na Estrada' Itapocú,

Dia 6:

A sre. Gertrudes Trapp,
espôse do sr. Frederico
Fernando Trapp, nesta

cidade.
- o jovem Edzar, filho

do sr. Erwino Grankow,
nesta cidade.

Aniversários

ASSINA,'URA:
ftnual "

. , . Cr$ 500,00
Semestral, .' _ CrS 300,00
Avulso. .1 • .' Cr$ 15,00

Fez anos hontem o me

nino Samir filho do enr

Onadir Motta, restdeute
a Estrada Nova.

Fazem anos hoje:

Anrea Müller Grubba, Oficial
ia Registro Civil do
[(lo Distrito da Comarca [a
(agua do Sul, Estado de

Santa Catarina. Brasil.
Faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

locumentos exigidos pela lei
ifirn de se habilitarem par« � --...

casar-se:

Evaldo Fritz
Kucheobecker e

Irací Gruetzmacher

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neere distrito,
á Estrada Itapocü-Hansa,
filho de Walter Kuchen- "--.. --------------------!

becker.
Ela, brasileira, solteira,

protessora, domiciliada e

residente neste diatruo,
à Estrada ltapocú Hansa,
filha de Emilio Gruerz
rnachar e de Helga Grue
tzmacher.

,F::::::::::::::::::::::::==:X:-_':-=:::::::::==:::==='

ii . �lo lElllCIBI IAlUfMLANN II
ii MEDICO CIBURGIA.O II
n II

!I, Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- il
Edital D 5449, de 24-1-63 ii sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre II

h n
Illt CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCASoB IIZunmerruann e

'I'ereztuha Correa II CLINICA OERAL .11
Ele, brasileiro, solteiro, II Longa prátiea em Hospitais .Iurop�DS II

lavrador, domiciliado e II Consultório e residência: II
rpsideote rieste distrito. II Tel. 244 _ Rua Preso Epitácio Pessõa, 405

n

em Pedras Brancas. filho ii I'
de . Fernando Zinuner- �I CONSULTAS: It
manu e de Olga Vasel. ii "

EI b ·1' I·
II Pela manha: das 8 1/2 ás 11 horas II

a, rasi etr'a, 80 terrn, ii li
doméstica, domiciliada e II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas. 11
residente neste dlst�ito, ii Atende chamados tambem à Noite II
em Pedras Brancas, filha IL. _)}
de Pedro Mano .. l Correa �:::..�:==========::::'I

e de Maria Laureana

�:;:;���t��:���:� 1 63:
'I

� R.'M�:i!!':!!-rumß�III:!I!:�e:!!Oo·DEI!!�E:!!O/:�'�·:·i'Jol!!�!E!�EI!IE!IIIIRIiiiiiE-1
Ele, brasileiro, sclteiro, E

lavrador domiciliado e Reduz O tempo d�)rabaIhõl_.residente neste distrito, e aumenta o confortoIdo CLIENTE. •
em Hapocuzinho, filho'" '

Ide Leopoldo Gnewuch e CLíNICA.- CIRURGi� � PRÓTESE
"de Olga Marquardt <;íoe RAIOS: X I

wuch. .. .

Ela, brasi1eira,so:teira, Consultório: AV'.'O,'etulio Vargas, 19�\' Ido�éstica, domiciliada e

residente neste distrito, (Anexo ao Depósit'o da Antarctica)
em Itapocuzinho, filha de :,,,,,.11Il'_!l!E!!!. IBali!!!E!I!!!S_---__a

Oswaldo Fritzke e de
8elma Brüsse Fritzke. �----'!!!!"!"'..,'!!!!"!"''!!!!''!''''!!!!''!''''!!!!''!''''!!!!''!'''�'!!!!''!''''!!!!''!''''!!!!''!'''.-!!!!!�'''-''''''I!!I!!!!!!!!�

A data da 25 de janeiro,
foi de grande a I e g r i a
para o féliz casal Onadir
Mona. funcionario da

Socied. Gráfica Avenida
Ltda e de sua esposa
Da. Iolanda, Nicohlzzi
MoLta, com ö nascimento
de uma tão. esperada
menina que veio fazer
companhia aos seus 3 Edital n. 5.451, de 26 1·63'
irmãozinhos, Sergio. Sa-'
m\ir, e Sandro. Leonel da Sijva é

Na pia batismal, que
Maria Moreira

Se realizará na Matriz Ele, brasileiro, solteIro,
lõcal, terá com� plidrinhos opArário, domiciliado e

seus avós paternos, Snr. residente em Joinville,
Tarcicio de O. Motta e filho de Leoael Americo

" da Silva e, de' Felomena Dtag�óstico' Precoce do Cancer' DaS senhoras
!. Cardozo.'·

.
, '.,-

\
.

Ela, brasileira, solteira, ConsuU6r�o - Rua Preso Epitácio Pessoa
iodustriál'ia, domj�i1i�da :Das ,9·12 ·e, das 15-18

hor4·s.
- Fone, 384.

residente neste dlstrllo, _.
elfi Ha pocu�inho, filha de J ' • , ,

-

'

,

Seb.á�trão M.oreir'a, e de 'ltap�cuzinho', filha de Ma- residente neste distrito, em
Emlha l\��relra. Doei Pedr.i e de Anna Pre- �lo, da Luz, filha de Hel-

Edital n. 5.452, d� 28.1.63' ,tri Pedri.
'

'_ G�:�I��eisler e d� Lili'

,Com escri.t6rio. nésta cidade à Av. Marecha'I Deodoro . I Ed't I !::. 4!::.'f. d . 'f.0 1 6't.
_ 'O'ldrl'chK'lemtze- I a, n. u. uu e' ,u - - u ,"

I C para .. que chegue ao ,co-
da Fonseca nO. 122, para melhor s'ervir 'seus � I i ent e B; Romilda' Pedri Bernardo Hm���rt e Ilhecimento de todos, mandei

mantêm' estreito intercâmbioLjudiciário com 08. Escritórios' ele, "brasilei�o, solteiro, Irmgarda" Gelsler Plssar:o 'presente! édital -que

de' Advog"acia' DR. HEROILÍO ALEXAND,RE DA I,UZ
lavradO:r, domiciliÇJdo e re- ele, i:»rasileiro, solteir'9, sera publica�o Rela impren

,

' ,., sidenre nest� distrito. em ind'Q,striäriQ.: ct9miciliado e ,sa e, em ,art6rio onde sera

com,,'sêde em Joinville e São Francisco do' Sul;,. está ,em' Itapocn2;inho., filho de R�- reside.nte Õest.e'distritQ, em aiixado dUlante' I'i diàs. Si

.'
d

,.

b
\.

'

cardo Klemlz e de Vicen- Alto.àa.ribalct'i.Jjlho'de,Ap- ,�lg'u,em sou.��r �e algilm 1m-

condl(;Õ�s .�,' ta� �m, aceitar causas. Ipar� _aq4�]as, Co- ça Klemtz. tónio HUbe,rl e de., CaJari perumenta,. acus�';..o ,pafa' os

marC'aSi �elA 'maIOreS ,onus para seus constituintes. I,: EliI". brasileira, solteira, �a Hil�ert.· .

.

;'
" �,,'" � Hns leg;tis, '\

'

,.',
, "',

"

\ dom�tica, domi�ili�da,:..e Ela, brasihma., sollelfa, AUREA MULLeR GRUSBA

��I����������.g�������f�&�I��������. ��iden�ne�e�!�rl�,� �P�'�iC?, aomichi�� _ :.Ö��l·. �

.

BNDBReço:
Caixa Postal, 19

ftvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul _ S. Catarina OS, srs. Lino, Mario e

_________ Francisco Voigl, filhos do
sr.' Francisco A. Voigt,
nesta.

I
,

_ a sra, Francisca Mau
rer, espôsa do er. Augusto

Frutíferas e O t'
Maurer, em Garibaldt;

,

rn/Jmen ,,'s
_ Faustino, filho do sr.

Lar�nj?iras, Pecegueiros, I Pedro Zepelle, residente
Kakiseiros, Macieiras, Ja- em Ilha da Figueira.
boticabeiras, etc. ,Roseiras ,

- a sra. Gertrudes Dia
Dahlias, Camélias, Ooni- cetznl, residente em .ßele
feras, Palmeiras, eto., etc. Vista do Parelse. Edital n. 5448, de 24-1-63

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO I Fa�em anos amanhã:

Leopoldo Seidel O garotinho Alexandre
- CORUPA' - Mauricio, filho do casal

c:::aC::::>C=>"",,""c:::::::ac:::>c:::::=o Silvia e Lourival de SOUZil
I

(f::===::::::::''::=::::::=:::=:::::::::::::::::::::::::::===�
II DR. WALDEMIRO MAZURECHEN li �i:r:: Claudete, filha
II M É O I C O I, do sr. Claudio Stutzer, re-

'1.1 Rua Presidente Eplrécio Pessôe N°. 704 III sideme em Curitiba.

u (antiga residência de Emanuel Ehlers) II
Sra. Selly, espõse do sr.

I! Clinica geral médico - Cirurgia de .adultos e til Erwino Lernke, residente

II· P I em RIO da Luz
I '

crJanças - arios - Diathermia - Ondas curtas e I

ii Ultrd cur-�st !ndutotfrmia Bisturi-elérrtco Elec I'
- a sra. Angelina Mü

I! tro cautenzeçao • RaIOS Infra vermelhos e azuis. i lle] Petry, residente em

'lo
Ilha da F!gueira, espõse do

�=========:::==:::::.==.)) sr. Ladislau Petry.
- os gemips, Reyner e

Renilda, Irlhos do sr. AI·
wino Modro.

Rudolfo Vasel

•

Dr. Francisco Antonio Piccione

",

:M:�DICO

Cirurgia Geral de adultos EI crtenças - CU
nica Geral -r Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

Especialisaa 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. \
c o lIilt u.P.A - 8ANrA CArAH.)[NA

Dia 8:

O sr. Francisco Mnyer
- o sr. Ermho ôehlíng,

residente em Ilha da

Figueira,
Oscar Guilherme

Gneipel, residente em Es
trada Schroeder.
Lori Lawin, filha do sr.

Waller Lawin, re�idente em

tt==:::=::::::::::::::::::=:::=::.:::=::::::::::::::::::'..::::::::�=� I'�e�� ��:�sena te eSPôsêl

II Dr, Gui�o fernan�o Fi�G�er li ��SI�'C���� F, 'Fischer,

" Cir�rgião' Dentista I! <5) Nascimento
, III, C

- .'1'1ommnca a seU8 clientes que se aeha
II estabelecido em SU8S novas instalações ti

II '
à Av. Getúlio Vargas; 170 _' , II

I (ao lado da Sapataria Freiberger) li
�=�==:!!..:====:::====-:-:::====:d)

..

::1)=--= / -:::::.::::::=�:::-:--=::::::::::::=:::::::::.=:::===:::�

!I �ro G ll1l n d � Gr'21 S � Iffi o �
ii II!i .

'
, i

II Cirurgião - Dentista li
II CLí,NICÀ - PRÓTESE CIRURGIA ii
I" li

, I II

lil �v. Marechal Depdoro, 58� ..:._ JARAGUÁ�DO SUL I!
, J Defronte 8 IgreJa M,alriz li
'=""'1_-_ _;_ --_";"

,

.__._5-=t1 _ ....__-.;� ••• �__ .� ......_::

• e 11 UH.) .'
u

Jl))ro Mhl1lrnlio ]Barreto �e .Á\zeve�o
II •••• G••• 'II

I ...

."11".
'

Qual o Limite?,

e
Mil laranjinhas é o limite tôdas as 2as. 4as.

e sextas feiras, das 20,50 às 21,5U horas, pela
sua Rádie Ieregué. ,

Mais uma atração
João Iocíes - H. Stein

Num gentil patrocinio das
BEBIDAS MAX WILHELM S/A.

.

Ur. farnando·Q. Xpringinann
CIRU�G�A DO ESTOMAGO .

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
,

CIRURGIA'"DE SENHORAS,.
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, O 'lJNICO caminhão 'int'eiramente nôvo!

SABADO. DIAOORREIO DO POVO PAgina 3

cemitério

,parlic..lar -para
I

fregúêses
inconvenientes

/

RIO - Existe na loca
lidade dê Nova Iguassu,
Estado do Rio, uma boite
curiosa. Os 'donos do
estabelecimento manteem
um cemitério p,árticular
no fundo, onde são sepul
tados aqueles que marrem
em consequência de eon

flitös e tiroteios, sem que
a polícia tome conheci- I

meato. Falando à repor
tagem a vedete Maria
Aparecida, que ali traba
lha. disse que o terreno
da ooite Três Corações,
e� Nova Iguassu é um

verdadeiro cemitério e o

leão de chácara Jorge de
tal é responsável por uma
série enorme de assassi
natos. A vedete disse que

recla�ou salário atrasado
e foi ameaçada de ter uma
cova sem lapide no quin
tal na boite. Contou que
os defuntos na maioria
eram freguêses que acha
ram as contas muito altas
ou não tinham dinheiro.
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"NOVO ,SUPER., F-100

-

NOVÖ SUPER ,F-350
.

..�

"NOVO SUPER F-SOO . \
_ NOVO SUPER F-SOO

:'; ',"'"Venh:a eonh8eê-la ,de perto, ,ri,?! �e� R�ven'de,dol" Fo�d�:" ��V;LO-MECA"'C,
ir ,e asa dl{� ,A,m.ericaUDlO §>A;-�]Wercàdl�, ·'d.e AillltOIDnl0VCll§ )lilUlmClllatlUl
c /,_.-" .}, �
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CORREIO DO
"

RODOVIÁQIO, Nesta: Lí..ne- últimá edição o

artigo ESTRADAS DO PROGRESSO. Gostei a

merieíre objetiva com que foi' focellzado o assunto.
ßasta agora só ter vergonha' pare que o Eeredo se
apresse, no atendimento de reínvldlceção tão [usta e

necesaérla. Desculpe-me discordar apenas de um

tópico. o. comentarista EVI SINSVAL certamente
faz tempo que não vai ao planalto pare fazer ral •

afirmativa. As estredas. serra acima, tambem estão
rulns. O "Correio do Norte" ide Canotnhas, em sua

-edíçäo 719, sob 'o tópico MUITA COISA '

... EM
na maior çapítal do POUCO ESPAÇO ... , a certa altura assim se refere:
extremo sul --, Pôrto "Tôdas as rodovias do Planalto de Canolnhas
Alegre. E qual não foi estêo em petições de rnisérla, expressando o retôrno
a nossa alegria em ver- pessedletq e a presença do Dr. Tarc'slo à frente do
mos, 'emoldurando a DER. A buraqueira é infernal. A. destdle a íncuria e
paisagem agreste, a bela a desfaçatez voltaram a imperar na ourróre tão orgaMaria Anita, gauchinha nizada repartição. As práticas vigentes na admlnis
catartneuse da Terra dos tração pessedtere alé 195 t, voltaram a dominar todos

Príncípes e que residiu os setores da Residencia de Canoinhes : protecio
muitos anos entre nós, nismo, recibos "fri-os", desvio, de combusttveís e

em companhia de seus materiais, ludo, ludo em prática .novamenre. Uma

pais Ney Franco _ Edite verba mensal enorme é consumida regularmente e as

Franco, emprestando a estradas estão cada vez piores.".
sua graça e formosura

-

RESPOSTA: - Ante razões tão ponderáveis,
para embelezar ainda nos quedamos respeltosos.
maís os m o t i v o 13 da
oportuna reportagem.

Nossos cumprimentos
à meiga Maria Anita,
com um abraço aos

queridos pais e às cole
gas Iracema, Marta e

euzana.

vo
A.NO XLIV - JARA':lUl DO SUL (SANTA CATARINA) N.O 2.215, SÁBADO, 2 DB PBVBRBIRO DB 1963

� Aviso
,

'I

,Matrícula Maria Anita Franco
em "O Cruzeiro"·

Pelo presente ficam. convidados os srs. sócios
desta sociedade em sua séde SOCIal Salão Boa
Esperança às 9 horas da manhã do dia 16 do
cerreute para assistirem a Assembléia Geral Oro

De ordem do Sr. Diretor Geral de Veiculos e dinária para deliberarem sobre o seguinte
Transito Público do Estado, levo ao conhecimento

I
. ORDEM DO D!A -

dos senhores proprlerartos de velculos a moror, que 1) Pre.staç�o de Cont�s .

o respectivo emplacamento pare o corrente ano, terá 2) Eleição da Nova DiretorIa.
inicio no dia 15 do correnre, prolongando se até o 3) Assuntos de Interesse SOCIal.
díe 28 de Fevereiro ,do corrente ano. NOTA - Não havendo número legal na la.

convocação far se-á a me ma meia hora após com

qualquer número de sócios.
Erwino Menegotti, Presidente

Convidamos os senhores acionistas para a

assembléia geral ordinária que terá lugar na sé
de social em Jacü-Assú Municipio de Guaramirim,
as 14 horas do día 16 de março de 1963, a fim de
deliberarem sôbre a 'seguinte

Ordem do Dia
10) Leitura, discussão e aprovação do relató- Coletoria

rio da diretoria, Balanço Geral, Contas refArente
o exercício de 1963 e parecer de· conselho fiscal.

20) Eleição dos membros e suplentes do con

selho fiscal para o exercício de 1963.
AVISO

, ,

Curse Normal Regional
Prof,lI ,LeoDor de Souza. Neves

.A v i s o aos
:

Srs. Pais e interessados que a
. metríouta estará 'aberta nos días 21 e 22 de feve
reiro das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas.

Os, exames de admissão serão realízades nos
días 19 e 20 de Ievereiro às 8 horas.

Os exames de 2.a8 épocas dia 19 às 8 horas.

Grupo Escolar Abâon Batista
A matricula" estará aberta nos días 20, 2t e

22 de Ievereíro das 8 às 1 1 horas e das 14 às ! 7 hs,
Observação .

1.) Os alunes novos do 1°. ano primário de
verão apresentar-se oom:

1°_ certidão de idade.
2°. atestado de vacina.

2.) É exigido para as séries o boletim do' ano
anterior.

3.) Nenhuma criança em idade escolar' pode
rá ficar sem escola.

ZENAIDE ESPEZIM
Diretora

Delegacia Auxiliar de Policia

(AVISO)

Outrossim o emplacamento de acôrdo com o

que preceitua os artigos' 75,76 'e 77 do. Código Na
cional de Transito, é obrigatoriamente procedido no

municipio de domicilio do proprietário.

Iereguã do Sul, 14 de Ieneíro de 1963.

Ten. CeI. Leônldas C. Herbster
,

Delegado Especial de Polteta.

'PAULO WAGNER S.A.
Lavoura, Comércio e Indústria

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÀRIA

•

Acham-se a disposição dos Senhores acionis
tas, no escritório da sociedade, os documentos de
que trata o art. 99 do decreto lei n.' 2,527 de 26
de Set�mbro do 1.940.

.

J�cú Assú, 17 de Janeiro de -1963

Alton'so Wagner - Diretor Comercial
. �.,.. '

A sociedade viveu sá
bado passado um dos
seus graudes días, com

Irmãos Emmendörfer S.A. Com. e Imp. �i:an���e�a�:���cie���
o jovem Theo Sigmar
Meyer.
A noiva, filha da Vva.

Catarina Harnack, f o i
conduzida ao al ta r da
Igreja Matriz pelo seu

irmão, onde já se encon

trava o noivo, filho do
sr. Erwino Meyer. A ce

rimônia religiosa foi das
maís tocantes, tendo-se
em vista o recente pas
samento do, sr, Geraldo
Harnack.

_
Foram padrinhos no

do Sul áto religioso o sr. Octa
cílío Pedro .Ramos e

Exma. Senhora e no
civil os srs. Wigando
Probst e Exma. Senhora
e Ernesto Bartsch e Exma.
Senhora.

A população de Jara
guá do Sul ficou agra
davelmente surpresa com
a circulação da edição
de 26 de janeiro de 1963.
de "O Oruzeiro". É que,
entre as reportagens
apresentadas, a que maís
chamou a atenção foi a

que focalizou o Itaímbà
zínho, no Centro do Par

que Nacional dos Apa
rados das Serra, do Rio
Grande do Sul, de autoria
doa reporteres Glauco
Carneiro e Antonio
Ronek.

A reportagem Iotográ
fica focaliza uma zona
de rara beleza no vizi
nho Estado, mostrando
uma naturesa virgem,
agressiva e bela, que
díeta apenas a 180 km.

Agua VerdeClube

AVISO
Em cumprimento ao disposto no art 99 do

decréto leí n, 2627, de 26 de setembro de 1940,
cornuntcamos que encontram se fi. disposição dos
senhores acionistas, Da sede social, à Avenida
Mal. Deodoro da Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul.
os documentos constantes das letras A, B 6 C, do
mencionado art 99.

Jaraguá do Sul, 31 de janeiro de 1963.

Victor Bernardes Emmendörfer
Diretor presidente '

Estadual 4e Jaragl1á
AVISO

De ordem do Sr. Coletor, tórno público que
de acôrdo com o DECRETO N°. GE - ! t 01·63/41,
publicado no Diário Oficial do Estado de 11 do
corrente, á par:tir do dia I' (je FEVEREIRO p vin
douro, o horái'io da Ooletoria terá início às 8 ho
ras enc.errando-se às t 2 horas, inclusive aos sá
bados. -

.

Coletoria Estadual de Jaraguá do Sul, 30 de
Janeiro 1963

paulino Ped,ri - Escrivão

Sucedem:se - as

,3 escolha·
articulações p�ra
do presiden�� da

Funcionalismo da

UDN
União terá aumento
de 40°/0

S. PAULO - A UDN RIO Com a chegada
vai realizar a, sua Con - ao Rio qo' governador
veß(;ão-Naciorral no pró .r'uracy Magalhães, volta
ximo mês de abril, desti- ram a movimentar-se os

círculos udenistas, tendo
nada a eleição de seu nôvo

em vista a sucessão de
diretório e sucessão do Herbert Levy marcada
deputado Herbert. L,evy
na pr�sidência do Partido para abril' próximo. O

governador. Carlos Lacer
em São Paulo, a ser es· da que' manteve contato
cólhida na Convenção com o sr. Juracy Maga
Regional asar marcadJl Ihães, defende a candida
para março próximo, fora tu ra

J dêste para a presi-

de
' dß.vida será confiad'a

ao deputado Abreu Sodré,
atual presidente da As

sempléia Legislativa.

dência do p�rtidó. Em
Brnsma, porém, certos
grupos da UDN perten- I
centes a "bossa nova",

passaram a articular o
nome de Artauto Lucio
Cardoso; como ponto de
encontro entre diversas
tendências internas da
agremiação, além de re

presentar a legítima po
sição que se está preten
dendo para o partido,
uma posição a ti va e

vigilante.

BRASí�IA - O pre
sidente da Repúblic:a
pretende enviar ao Con
gresso no início da pró'
xima legisla tllHa mensa

gem concedendo aumento
ao funcionalismo púbhco
da União. A ioformação
foi dada por foote auto
rizada do Palâcio do
Planalto. O DASP fã
concluiu 'seus estudos,
fixando em quarenta por
cento sua taxa de aumento
de Hcôrdo com o plano
trienal, cab�ndo entre'
tanto ao Congresso esti�
pular as bases.

Correio dó Povó
UM JORNAL A

SERVIÇO, DO POVO

Arrecadações dó Estado
no Município,

exercício de 1962' está
desfalcado das arrecada
ções do Imposto de Trans
missão Imobiliária "Inter
Vivos" e Imposto Terri
torial, que pela Emenda
Constitucional passaram
aos munícípíos ;

Em edição anterior re

clamava um leitor centra
a falta de publicação de
quadros estatísticos que
demonetrassem as arre

oauaçõsa no Município de
Jaraguá -do SuL. Embora
não tenhamos recebido
as certidões dos demais
departamentos púbhcos,
vamos publicar' as arre

eadações do Estado no

nosso Município, cum

prindo ressaltar que o

Arrecadação da Cole
toria Estadual de Jara
guä do Sul 1960,
Clr$ 64.568.183,30 --1961,
Or$ 90.863732,30 e 1962,
Cr$ 183383,215,30.

Enlace Comparem as arreca

dações e confrontem com

o retorno do dinheiro
em obras e utilidades
públicas.

Harnack - Meyer

Nascimento:

Maria José

A natural modestia im
pediu que notictessernos :

antes êsre acontecimento
social; entretanto o faze
mos agora, enlevados
como enlevados estão os

felizes papais, comunican
do à sociedade local que,
em data de 25 de janeiro
de 1963, pelas 9,15 horas,
nascia pare o disnute cesel .

Uta Gabrielle Deeke
Murillo Deeke, no Hospilal
São José, uma linda garôta,
que na pia batismal rece

berá o sQjeslivo nome de
M.aria José.

Correio do Povo, em· Ao cumprimentarmos ao

bora tardiamente, apre- querido casal, pedimos. \
senta aos noivos os 8eus licença aos .papais ptlra
respeitosos cumprimen· depositar um osculo na

tos, extensivos aos res- face rosada da gen t i I

pectivos pais.
- menina.

, I

IRMÃOS' EMMENDÖRFER S.A: COM� IMe. .,

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores a'Clonistas 'destá
sociedade, para a assembleia geral ordinária, que
será realizada no dfa 16 de lDarço de 1963" às 10
horas, na sede social à Avenida Mal. Deodoro da
Fonsec�, 557, em .Jaraguá do Sul, para deliberarem
sobre a seguinte .

ORDEM DO DIA'

1. Exame, discussão e'aprovação do relatorio da
diretoria, demonstração <Ja' conta "Lucros e Per
das", ,'balanço ,geral e parecer do Conselho Fiscal
referentes ao exerCício sQcial de 1962.

2. Eleição da novaDiretoria;
3. Eleição do Conselho Fiscal;
4, 'Assunt� 'de interêsse na Bocieda�e.
Jaraguá do S!Jl, 31 de janeiro de 1963 ..

Victor B'ernardes Emmendörfer
Direto'r - presidente

"

t
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