
o Município de Jara·
guâ do Sul servi mais
uma vez de palco a uma

h o r r i v e I c e n a, com o

sinistro que se verificou
na noite do dia 19. do
corren e, a 300 metros
da sapata da serra de
Jaraguá - Blumenau.
Naquela'noite trafegava

pela rodovia o caminhão
FNM, placa 26 30 91, com

destino à São Paulo,
procedente de Gas p a r,
de onde é natural o seu

dono Luis Poffo, um dos
ocupantes do veículo. O
caminhão era dirigido por
Hamilton da Silva, tinh 1

uma carga útil de 8.735
kg., mais o p ê o do
caminhão de 6,000 kg.,
perfazendo um peso totôl

A 'ddi' d f I
,. \

d'
de 14735 kg. e, segundo, entl a e c assista e ata.mente proxlmo Ia
contam era a primeiraJaraguá do Sul, tendo em vinte' oito pt

' ,

.

'd d
'

E A'
- viagem do inditoso moto

vista a morosl, a e com
. ncarece, ssoclaç�ao 'rist", pois iria qar baixa

que são expedidas as cer· a�!1da . necessl?a_.ge .urgen do exército ona� tinha
tidõe� negarivas dos Insti- CJ(l [aiS provIdencias vg a rad ã' d bo
tUJOS de Previdêp.cia para afim evif.ar' prejuizos seus g uaç o e ca .

que as indúsrrias possam 'associados vg ·sem contar Do pavoroso desastre
J habilitar-se ,à renovação notificações de multí:ls por não ficou ninguem pal'a

de suas Patent,es &e Re· part.e fisco para lO qual contar como 'se verificou
gistros, vem de dirigir ao não contribuiram :pi o seu início. Pre�ume se

Delegado Regiondl um E�a presidêncra solicita pelos elementos colhiàos
veemenl,� apêlq, para que pronunciamento vossênéia que a tragédia, em parte
os iddustriais jaraguaelises vg sentido- [ranquilizar e se deveu' à falta de expe
sejam 'atendidos em suas orientar classe produtora neoci.a e presença de
'reinvidicaçÕes., nosso Município pt espírito do motoritlta, bem
;Transcrevemos, à pro Gerhard Arthur Marqu,ardt cromo à falta de um freio

I pósilo, o' inteiro teer, do Presidente" que pudesse controlar o

telegrama enviado, àquela, I , pesadq veículo que, na!

au,oridade, prev,idenciária: "Outrossim, comunjca- quela ahura já desenvol
nos o Presidente ,da enti vI'a' grande velocl'dade

" "D�legado Regionai IAPI '

, dade, sr. ,Gerhélrq Arthur Pessôas versadas querem
- Edif, Ip9se - Florianópo- Marq�ardr, que se acham acreditar ql:le o veículo,lis - Sdnla,�Ciltarina abertas as 'ins,criçõe� para no momento em que se

AssoéiáÇão ComuciÇ1J' e os' comercianles e indus despencou serra b"lÍxo,
Industridl vg, atendendo Irlais que quizerem filiar-se ,desenvolvia uma, vêlo
juslos interesses seus as· ao. presligioso órgão clas- cidade que rondava os

sociados vg vem apelar' sista,. inscrições que serãu 100, km., pois o i pacto
essa Delegacia /' sentido feitas, âem a cobrança de foi ·tal que a cabine ficou
urgentes p�ovidências ex jÓia. I' • comp.letamente amassàdà,
pedição cerlidõe,s negati-

.
.

.

i

cow tôd� a carga amon-

vas /induslriais, filléJdos . A Associação alende toada 'sôbre os infelizes
essa instituição para enca· aos interess�dos, à Ru�. j"'v�n8. O, infeliz'. LQ:is

'!
minhamenro e oblenção Mal. FlorIano 54,· no ho- Poifo ficou com a, cabeça
Patente Re'gist,ro F,eder�1 v�! rari<::' ,das 8. à5 12, horas,! entBrrada no bllrro do
cujo prazo enlreg;a expIrara �Iarlamen(e.

'

,

barranco. enquantp que
, " \'

DERROtAS
de BRIZOLA'

f

SALVADOR (Trdnsp)...!
O deputado Anronío Car
los Magalhães, reportan
do se aos ataques do sr.

'Leonel Brizola á Câmara'
f'ederel, disse que "o Po
der Legtslerivo 'é sempre
a' .v�fma. mals fácil' para

, os demagogos, que nem
Fevereiro de 1963 - -, ,N°. 2.216 '

ao menos têm a preocu-
pação demedir consequên-

L· l'
'.

'M
'

1 R
,cias". Acrescentou que

. egiS1Qlivo ..uniêipa 'em
. e:visla ���fo:::I;������:t;:·

S' á
I \

i .

.

I quer emitiu parecer a qual-egunda- feira ú I tim a Estranhamente a maio- no plen rto que, recean- 'ma �ria para dar vasão os, trabalhos Iegíslatívoe, quer proposição e que narealizou se .mals uma ses- ria plenãria, embora do um debate claro dos a08 seus instintos mes- ficrrt'am. pasmedoe com época viveu' sempre de Iisão ne Câmara Municipal acolhendo a' [usteaa do prpjà,tos e das emendas, quínhos de vingança. E, a fragibdade dos arguo, cença mas percebendo iSde JaragiJá do ôul,' a que projeto de let em amparar pela [ustesa e oportuní- ao envez de acertarem mentoa, poís, entendem pene Ilxa de seus eubeícompareceram os vereado- o nosso principal estabe- dade com que são apre- no homem ou nos . ho aqueles homens do P?VO, dios.res João Lúcio da Costa, lecimento deensino, agora sentados, os rejeitam, mens sob sua' m-l r a, que controlam a aplíea-
,Alberto Morem, Eugênio às vesperas de co�'cluir desde inicio, certos de acertam a solução es ção de suas contribui- Disse ainda o deputado r
Vitor Schmöckel, J o ã o 8S suas importantes obras que, assím agindo, esta- trábica em pobres ne- ções, que para dizer que Amonto Magalhães que
Cardoso, Clemenceau ,do motivo de orgulho para rão róra do alcance da cessttados e em' institui OI!! auxílíos devem oons- ßrlzole já foi derrotado
Amaral, E r i C h Bapli&..ta, os jaraguaenses, escon- temida palavra do� ve- ções carentes do ampa- tar do orçamento, obrí- várias vezes na Câmara:
Waldo' Krurzsch e Rudi. dendö-se sob a eapa de readores que compõe 8 ro do Poder Público que. garía óbviament'e, a di não conseguiu evitar a
berr ôchrnelzer, sob e pre- u m a "ínconatituoionali- 'oposição, contribuindo assim em última análise,' zer tambem, onde. cons- reeletçäo do depurado Ra
.stdêncía do vereador Lo- dade" até agora não. ainda para que não pagam o pecado de sí- tam e de que contas nieri Mazzíll pera aPre·
reno Marcetto. Faltaram explicada, entendeu d� possam demonstrar no tuarem seus ínteresses de compõe, entre outros sídência da Cese: não con
os vereadores V i c r o r votar oontra o projeto decorrer dos : debates entre as diferenças gastos suspeítos, as ver seguiu a convoceçäo ex

Bauer e Henrique Wolf. de lei, com cujo äto se que a razão está com existentes entre os ye- bas de construção e traordinária e desnecessé-
t

vem de prejudicar o an· seus autores e não, com readores. custeio do Macaquinho. ria da Cemare; não pôde
Não havendo Ordem do damento n o r mal das aqueles que fingindo Uma maneira, pobre / ser o líder da bancada
Dia, a tratar, .permaneceu obras do glorioso Colégio não se aperceber do de iniciar uma -Iegtsla- Uma sessão extraordi- petebtsta, como pretendia,
a Câmera no expediente, São Luis. alcance social e humano tura com prtncípíos ele- nária foi marcada para .nern conseguir elêger pa
onde o vereador Clernen- Quanto ao que respeita das proposíções; valem vados. Assistentes outros a próxima êa, feira, às re essa posição o seu can
ceau do Amaral apresentou à emenda apresentada se de uma eventual que vem acompanhando 20 horas. didato Ternperení Pereira.
projeto Ide lel, concedendo ao projeto de lei que
o titulo de Cidadão isenta de irapostos as'

Ieraguaense, ao Tt�. Cél atividades do contribuinte
Leonidas Cabral. Herbster, Rudi Voigt, a emenda
atual Diretor Interino do que concede a u x i 1 i o
Expediente da C â m a r a pecuniá rio a té o seu res-

tMunicipal. O vereador Eu- tabelecimsnto pela grue mO r e
gênio Vitor Schöckel apre" moléstia que o aoometeu
sentou iequeTiménto,

-

soli- foi sumâriamente rejei
citando informações ao tacta por entenderem não
Prefeito sôbre, o recebi· ser devido outro auxilio,

I menlo de Cota de 1961 do que não o de dispensarI ImpÔSIO Único 51 Energia os mil cruzeiros anuais
Elélrica, um projeto de lei d� impostos, A emenda
çpslea.ndo as despesas de q.ue extende reduQão ne
fôrça e, luz do Ginásio impostos à' firma Hilário
São Luiz e duas emendas Baratta, fiCOU em sus
a projetos de leis conce- pt:lnSo, aguardando a so·
dendo auxilio' pecuniário lução do voto do verea

aOI sr. Rudl Voigt e exten- dor Rudibert Sohmelzer.
dendo redução de impos A assistência qUE:l. se

I tos' à firma Hilário

-Barat.!
fêz presente à sessão,

lO, em virtude de sinistro estranhou essa nova

verificado. 'modalid'lde da maioria

Orgão
,

interior éatadnense

, I

Fundação:
, ,

Â/rtur N1üller
Diretor: Impresso na: i

Soeiedade GráFlc. A .,.,,1'tJiI LtcJ••BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
,

Ano ,XLIV' JARAGuA DO

PAVOR'USO AOIDE
horrivel de seus o'cupantes

. , .

o' inditoso Hamilton da I destino. Logo em seguid& I pos dilacerados para a

Silva foi oolhido pelo populares correram em oidade de Gaspar, onde
v 0,1 a n t e, reduzindo o socorro do veJoulo sinis- foram dados a sepultura.
c o r p o em duas partes. trado, obrigando a der-

rubada da oarga para
Moradores da locali- poderem retirar dos es

dad-e falam dd desespe- combros eJ 'dos lerros
rados g r i tos dos ocu- retorcidos os c o r pos
pantes que nada mais inertos dos infelizes Luis
puderam fazer, si não e Hamilton, Os parentes
seguir O seu t r á g i o o avisados levaram 08 cor

A
.
Polícia de Jaraguá

do Sul, pelo seu delegado
Aldo Prada e escrivão
Osny M.üller,.· tomar am
conhecimento do f a to"
com as providências
cabíveis.

Pedro Colin oferece seus' préstimos
�Do Deputado Estadual, ,do Estado assumi (,) car- Também devosalientar
Dr. Pedro CoHn, ilustre go de Deputado Estadual. que estou p�ovidencianào
procer poUtico da Ter- Na assembléia Legisla- a instalação d-e outro es,

ra dos Principes, recebe· tiva, juntamente com o critório em Florhmó'polis,
mos atencioso oficio. ale. Deputado Mário Tavares, para em conjunto com

recendo os seus présti. eleito pelos udenistas, Joinville, facilitar o !ln-
�

mos na Capital do Esta· estarei na defesa intra�� damento 'de assuntos do

00, onde vai desenvolver sigente dos interesses d� iIiteress-e dos amigos.
Jaraguá e ,de seu povo, Sendo o que se oferece
pois tradicionais vinculos de momento, renovo ao

de amizade nos ligam a prezado amigo e todos
este gránde município OI) amigos correlegioná-'
.desde os tempos ao sau- rios de Jaraguá do Sul,
doso companQeiro - Artur a segurança de minha
Mülh�r, amizade e estima pessoal:
Na oportunidade, levo Muito cordialmente.

ao conhecimento de 'v. Pedro C'olin - Deputado
Sa, que' instalei em Join- Estadual." '�� ,

ville, na Rua do Prlncipe, Consta-nos que idênti
(alto das lojas Douat), co oficio! foi e'ncaminha·
um �scritório para a'fiua- do ao Pesidente do Di-

I lidade de atendimento retóriö Munici'pal da UDN
aos prezados Amigos: e de Jaraguá do Sul, sr�

I
. correlegionários.' Osvaldo Heusi. 1

�ssociação ..Comercial e
'-.

. Indtustrial, de Jaraguá do Sul:,

Dep, PecJro (olin Produto Similar
Estrangeiro

ao
proficuas atividades na

Assembléia Legislativa.
O oficio é vazado \nos O Conselho de Polítioa I capacidades deI soergui-,

seguiri'tes' têrÓlo,s: Aduan�lra acaba de,reco mento. de pt! sos:' 500,
"Eugênio Vitor Schmö- nhec�r as talhas "Tupy" 1000, 2000 e 3000 quilos.
ekel, DO. Diretor do Uor- fabrIcadas pela Fundição O êxito 'alcanç ,do repte- \,
reio do Povo. Prezado I'upy S. A" ',de" Joinville, senta, ,sem dúvida al
Amigo: Com' o' presente como, similares ao pro- guma, comprovação da
ténho 'a honra e a satis qu�o' de procedênoia qualidade dos' pródu1qs
fação 'de comunicar, ,ao, estran'geira. As talhas da inqústria cátarinense.'
ilustre amigo e demais produzidas pela empresa que - vem contribuindo
companhei'ros" que -em' joiovil,enEle. öbedecem ao ac�otuanamente' p�ra _a
sessão ext,raordinária da sistema planetário" ,sendo nos s a emancIP.açao
Assembléia Legislati.va' fa br'i()a�as, com q'iJatro ecoI\ômi�a.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"

CURHfm 00' POUO "
(fundação: fJrturmüller - '1919)

I
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I: "I � o sr. Otacilio P.
.. 'Aniversários ,Ramos, nesta cidade.

"
- o sr. Erich Tft.

Brauer, nesta cidade.
- o

.

sr. Nestor Padri,
.,

A sr�.. Angelina Pedrí .nesta. c!dade.
Peters, espôsa do sr, Al- T � jovem ILaul'O Ce·
feu Peters. nesta cidade. sar, Iílho do sr., Lauro

,

- Mári�. filho do sr. Braga nesta cidade'.

Henrique Hatemann, nes- :- o sr. �aribaldi Ri-
, ta. cidade; beiro, resídente
- a' sra. Ida Müller, Joínvílle.

p,==========-=-=T,- espôsa do sr.,Jos� Müller,
I residente em Corupá.
,SE 'vOC� Jarâ- ..

"

I \ A t D Ií d O t
guaense é MÚSICO,

\ Dia 24:.
sr a. ar 1 a ios a

residente em São Fran
não deixe' de insere-

O sr. E.ugênío Wolf. cisco do Sul.
.

'Ver se na Sociedade W lt d
de Cultur a-Artistica. i

- a ru es Rowe,
EI 1

" Dia 25: filha do sr. Hilberto Ro-
,
a "n eo e s s i t a do, .

ld t R'
d d O W Gosch. we, resi en e, em 10

concurso e to os 8�. erner. 'Oerro,
para projetar a cul- - a sra, Herta, espô-

_ a sra. Ursula K. Ra-
tura dá nossa terra.: S8?0 Sr. Walter _GoElch, duenz, espôsa do sr. Del,

residente nesta CIdade. fino Raduenz, residente
Ir-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�� !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�..!!!'!!..!!!'!!..!!!'!!�.!!!!!...�I em Rio Cerro.

- o sr. ouo Kuchen
becker, residente em a

Estrada Benjamin Cons
taut, el»:

Emprêsa Jo nalística
"Correio do Povo" Ltda,
,. ".1963·

Diretor
, Eugênio Vitor Schmöckel

Relatório da Diretoria

Dia 26: RegistrQ

Senhores ectontsres �
.

.

, .

Em cumpnmento à�' dlsposlções legals e eera
tutanes, vimos submeter li vossa apreciação, as 'contas
referentes ao exercício social eneerrado. em 31 de
dezembro de 1962, bem como o parecer do Conselho
Fiscal. '

Ficamos ao VOSSO dlspôr pare qualquer escJa-'
recímenro que julgardes necessário .

Ieregué: do Sul, 13'" de fevereiro de 1963.
'

VICTOR BERNAlmEs EMMENDÖRPER, dtr-preeídeare
EDMUNDO ARNQLDO EMMENDÖRPER, dir.-gerente
JACOB EMMENOÖRFER, dir. vice presidente
AMANDO JOÃo EMMENDÖRPER, dir.-Iécnico

,
.

BALANÇO GERÂL encerrado em 31 de
I dezembro de 1962

I"
. ENDEREÇO:',

-

Caixa Postal, 19
..

venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina, em

,

,O sr. Vitor Bernardo
Emmendoerfer, nesta ci
dade.
- a 8ra. Paula esposa

do sr. Otto Bäumle,
nesta cidade.
- o ar. Osório José

Schreiner, nesta cidade.

ASSINA'k'URÄ.: '

f\nual • • • • Cr$ 1500.00
Semestral. • • CrS 300:00
Avulso. . • • Cr$ 15,00

'Fazem anos hoje:

. \

\'. JA.RAGUA DO SUL·

Dia 27:

,Aurea Müller Grubba, Oticial
do R e gis t r o Civil do
[(lo Distrito da Comarca Ja.
(aguá do Sul, Estado de

Santá Catarina; Brasil. .

, Imo�l!izado
faz saber q.ue c��parece- Bens de raiz, báquinismos, móveis 'e

ram no cartóno exibindo os veículos
d�cumentos exi��dos pela lei '

Disponlvelifim de se habilitarem par a Caixa e bancos
casar-se: Realizável a curto e a longo prazo

Edital n. 5463, de 14.2.63 Contes correntes, 'contas de ,

Luiz Grebner e fregueses e, duplicatas a

Maria Matrindade receber 17.402.890,00
't!o Participações e adicionais,
Ele, brasileiro, víuvo, de impostos 638.601,70ferroviário, domiciliado e Veículos novos, peças e'

residente neste distrito, acessórios, betertas, molas,filho de Bernardo Grebner combustíveis e lubrificantes,
e de Mari� �rebner.. pneuse câmaras, refrigere-Ela, b.rasllelr�, s�ltelra, dores e outros ertlgos 16410.851 8034.45234440
doméstica domtcíltada e

"

residente neste distrito, Val�res Pendentes
.

Iílha de José Matrindade Contas pagas enreetpedamenre e

e d e A p o Ion i a seguros a vencer
_

I

Matrindade. Cont�s de Compensaçao
Títulos descontados em bancos, ações
caucionadas e títulos em cobrança 22.333.200.00

e-s 64.042.142.90

PASSIVO

ATIVO

2.879.499,00

4.235.048,30

'MEDIKAMENTE UND PAR.FOMERIEN

I Das Symbol der Rechtschaffenheit, des

, 1,_· v_e_r_tr_a_u_e_ns__u_n_d__d_er__D�i_en_s_t_b_ar_k_e_il_,_d_ie__S_i_e==�1,_

am besten zu den geringsten Preisen bedient.

'Apotheke "Scbulz"

f1:;:=::::::--:-=:::::;;:-'::::;:;::::::::::::::::::::::::::::::::::::==='-':::::::==�

II JI))ro Gll1lll�� ,GalS'c1tn� II
li

'

II
li I!

. II �lrnrgião - Dentista li
'lI CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA II
ii li
II -- II

, j! Av. Marechal Deodoro, 587 f
- JARAOUÁ DO SUL li

li
.

II
II Defronte a Igreja Matriz li

\:.':::====::::::=::::�:::==:r:..:=::::::=:::::!==::::::===�:::=d)

,

A sra. Eliza Braga,
residente em São Paulo.
- a sra. Líllí Scheller,

espôsa do sr. Feliz Sehe
Her, residente em Cam
bé - PR.
- a sra. Elza K. Viei

ra, espôsa do sr. Antonio
Vieira nesta cidade.

142.051,20

Gaslos gerais, adminislra
ção, sal'ários, comissões,
abonos, fretes, viagens, ban,
cárias, juros e descontos,
maleriàl de serviço,' apo-
senladoria, seguros, contas'
duvidosas, impostos, luz e

fôrça, r e s e rval e � a I e_
reserva para aumenlo de

ff::=::::::::::::=::::::::::::=::::::=====::::::::::::::::::::::::::''::� capital elc. 23.790.849,70

---Q-u
....

·-a-l-. ...,.....-é-.-o-,-L-im-l-·t·-e-?---: li, DR. WALDEMIRO MAZURECHEN 'Ii �:;���i��t�:I:�a�e����:e!
., , . l,'!' M É .0 I C Cl) 'Iii e lubrificação; vendas de

.
Mil laranjinhas é o limite tôdas as 2as. "as. . vefculos novos,

.

peças e

e sex,as feir�s .. 'das 20,QO às 21,3U horas, pela II' Rua Presidenle Epitácio Pe8sôa No. 704 li acessórios, balei'ias, molas,
sua Rádio Jaraguá.'

"

.

ii. (antiga residência de Emanuel Ehlers) li combustíveis e lu_brificanle�,
Mais' utn� atração ..\ i! Cliniéa geral médico - Cirurgia de adultos e

11 pneus e câmaras, refri�erd-

..-' .1'
. João Jocias - H. Stein .'

__/ II crianças, Partos Dialhermia· Ondas curlas e II dores e oulros artigos, juros
. Num gentil patrocinio, das .

ii Ullrd curlas - Indutolermia Bisturi-elétrico Eh�c II e desconlos ativos,. rendas

.
BeBIDAS MAX WILHELM S/A� ii· tro cauterização· Raios Infra vermelhos e azuis. jj divers.as· elc. . 23.790.849,7P

!- ,------------ -----�-= ,�::::::::::::::::::::-�:::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::_-==::::::=::;;:::::::::==::::Jl " ') Cr$ 23.790849,7023790849,70'
..', . '.

�i��!������!�I�U�I�����!�P !��!���.�p�!m )araguá do Sul, 31 de dezembro de 196�

'_lllJlf. " MlUllfm�r l:atrrdo �e AleVe�O I. ' ��C:;B�::������N�Mifi��J;}��I:f�!���·
I'

.

,

.

. II <::Dc:::a�_"c::::a-=-c:::::o 1

.. II •·•••Ga.G! II ,r
,:: M lJ OtA S Pa,re�er �o' Cons��ho Fiscal

�I (....- �I·.· ---,
Os' a�alxo-as�l?ados.! membros .�.felivos do

I"g f 1 I
. 1111.1' Iii f.rutíferas e Orname�t"ís Cons�l�o I:ls�al.da }r!!laos E�mendorr.e� S. A.

'!I I
'. Jd"

. \' OI '

.

.'
'- Come·rclQ e lmporlaçao , cumprmdo delermmações

Ih
.

'Oo� escritório nésta Cl ade à. Av, -Marech,�l ,Deodoro I'" Lar�nj�iras, Pe?e�ueiros, legais, e estalulárias, e�ami·naram o· balanço' gerai"
.111 da. Fonseca nO..1,22, 'parp. melhor servir.., seus, c1ien tes'; Ka�ls"Iros, MaClélras, Ja- demonslração da conla',"Lucros & Perdas" e o,rela-

1"1' ,
.,

.

I'Ü botic�l:íeiras� etc.: RO,seira.s 1ório da dir�lori,a, �elaIiV\os ao exerc'fcio social encer-
..

'mantêm estreito· intercâmbio: judiciário qóm os \ Escritórios Jf Dahhas, Cl,l�éh�s, 0001- rado em 31 de 'dezembro de 1962, "sendo de parecer

.11 ,de Advogacia' DR. HEROILIO AVEe:ANDRE DA LUZ, m feras, Palmelr�Sj etc., etc. que, ,os mesmos devem, mereceI,' a aprovação dos.

1-,'1" 'com séd.e em J'oinville e, São. 'Francisco \ do, Sul,' está em I'" PE,f)AM CATA:LÖGO sen�o!�s, acionislas na próxima' assembléia geral \

. " .' .

.
.

, , Ö' ,orihnarla., . "
.

,

I'li condiçõ�s d�, .ta.m�em, ac�Itar cau.s�s ,pa�a :a�ue�as Co� �i
. ILUSTR1AD '., Jaragua do Su.!, .12·.de fev��elrp de �962. \

.II marcas. sem' maIOr,es onus p�ra seus con�tItUlntes.\ /', ,P. Le,opoldo Seidel,
, LORE'NO MÄROA1.'TO

JII J
,"

'.

•

'" .•
,'

• II, � <JORUPA' ,'_

I!.·U��·I! i!S!li!lliE5iiliE!lll.!'!!ilillll�;I!!!IIil=;!l!!!!!!I�II_lil!!!!!!II_IIEi!!ilii!!!Tilib;Í !i:::::li=-iiÍl c::::::::oc:::;::.d";""c:::::ac::::=.6._i

;/1 \. '

.

'I
'

\'
'

tF=::::::::::::::::=='==::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::--'::::::::::::;::::::=i\

I' ]il)lo IERllCI8I J[A lUlFMANN II
ii

' :n:.8DIUO UIBURGI..\.O "

,U 'Formado pelas Faculdades de M�dicina das Unik- II
:j! 'sidades de Col6nia. (Alemanha) e POrto Alegre II
II I!
II !i
!I CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS' - CRIANCAS E 11

, ii CLINICA gERAL I'!U j

ii Longa prática em 80spitais Enrop�os II
ii Consultório e residência:' li
lj "
li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, '405 '

tiii I.

Il CONSULTAS: II
U 11
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas Il
ii li
ii Pela· tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2; horas "
ii

�

11
.

ii Atende ch�mados tambem à Noite II
lL__.___..::. . ..}j�---�-----------------------------�-=--

Dia 28:

A sra alara, espôsa do
sr. WaJter Schütze, resi-
dente em Oorupá. /

O jovem Martinho, filho
do sr. Martim Henn, re·
sidente em Jaraguàzinho.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
ousar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
atixaào durante 1) dias, Si
alguem souber de algum im
peàimento acuse-o para os

!:ins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

O�ial

Ião Exlgl,el
Capital, fundos de .reserva e provisões 31.005.972,30

Ex!ul,el 8 curlo e a longo prazo
Contas e duplicatas a pagar, comnbul-
ções e impostos a pagar, empréstimos 10.7.02.970,60

Contas de C4Jmpensacão
Desconlos de IflUlos em bancos, caução
da diretoria e tflulos em cobrança 22.333.200,00

, Cr$ 64 042.142.90

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro, de 1962.
VICTOR BERNA.RDES EMMBNDÖRFER, Dir.-presidenle
NORBERTO STASSUHN, Técnico em Contabilidade

CRC-SC sob n.O 1.945 , '

BOTAFOGO F. C.
Assembléia Geral Ordinária

Editai de Convocação
Pelo presente ficam convidados os 81'S. sócios

quites desta sociedade em sua eéde socia] ás 9
horas da manhã do dia 3 de março' para partici
�arem na Assembléia Geral Ordinária com seguin
te O r dem d o O i a :

Demo ....sttação da conta '.'Lucros e Perdas"
em 31 de dezembro de' 1962

CréditoDébit�
1) Prestação de ,contas .

2) Eleição da Nova Dirstoria
3) Assuntos de Interêsse Social

(
NOTA - Não havendo número legal na la:

convocação far se-á a mesma, meia hora após com
qualquer número de 80cios.

.

Ricardo Hruschka - Presidente

I ,

J
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Dr. Francisco An.tonio Piccione
'c; ,

] '\ :mi[�]I])][ co

Oírurgía Geraf de radultos e crianças - CU�
nica Geral - Partos - Operações -

'

Moléstias de 'Senhoras e Homens.

Especialis.a em doenças dé crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JE Os DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.'

'

c (]» :na lIIJ JE- A - S�N:DrA CA�AR.llLl'_(A
.

I

---I

CIRURGIA DO ,ESTÖMAa'O
VIA,S BILIARES, lNTESTINOS.
,

CIRURGIA DE SENHORAS.
Diagnóstico Precoce do Cancer nas senborás

11:·:::::::::::::::::::';:'.:::::':::::::::=::':'_:::::::::::::::::::::::::;;;;::::::::::::::::::::::'!i '

:::f/ ,;/. , I � ...

ii I••••el. ul·e,aUII·· fi
ii II
I

JARAGUÁ 'DO SUL __

III

." "
" p
II Medicamentoa e Perfumarias II

.... ii !!

ii Símbolo de Honestidade ii
li Confiança e Presteza '

,

ii
!I li
':1 A que melhor lhe atende ii
'I I

I.

�, e pe os menores preços ii,
�, 'rlJ:::::::::::===:::===::::::===-�-===:===:::==:::===!1

I

,Dr. fernan�o n: �pringni,aRn

Consultório - Rua Pres. Epitácio Pessoa
Das 9·12 e 'das 15-18 horas. Fone, 384. •

•

� I ,*,

,O UNICO caminhão -int�ramente nõvo!-'

A ÚNICA*linha
completa de

cafnihhöes
nacionais'!

NOVO SUPER F-tOO

-Venha conhecê-la de perto no 'seu I Revendedor Ford

(C� a s a do 1\\mef R ca lDl o �,§. Ao · IWelncadlÜ) ae Âilll!OJl1Dl(Ü)veR§ Iffi�1UlmeIDl2t1Ul
,

'. I
, \

\
• '

I

Nossa Divisa é servir

NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER, F-600 NOVO SUPER F -600 '

',CAVALO-MECANICO

�����
Cure seus males e 'poupe seu �

bom dinheiro comprando na

FÀRMAGIA NOVA
te ROBERTO M. HORST

,-que dispõe de maior sort[�en.
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua ,Mal. Deodoro 3 • Jaraguä
�����

\

r

r ,

.

, 1 ,
I
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"Escola. .Técníca
�

·Tupy'-' �9vimentaç�o. de Clu��� yt

N!.os dlas 4 e 5 do' mês [olnvílle, JoiÍo,' Cerlos ,I
' ,SOCIaIS e Espo:.;tlvos

'em curso. ii Escola Téc'. do Nescímento São (
.0 Do Serviço Social (da Honra, Erwino Menegotto;ntca Tupy .

promoveu os Francisco .do Sul, K u'r r
Indústria Clube dos Presldente, José Müdes.EXA-MlES DE SELBÇÃO Mur a r a t J o i n v i II e .

SESI' J kel V' Alf d\. p'eré os' Cur I d t'" (1. lugar), Marcos Lindroth Beneficiários uo t' tIDO UD es; Ice, re OSOS n us nars recebemos oíícío, comu Meyer; 2. Vice, ThareícíoTécnicos de·Metalurgia' e - Ioinvtlle, Marcus W.
nicando-nos a eleição da de Oliveira Motta; 1. Sede Máquinas e Motores. Seyer - Curitiba, Markus diretoria, no dia 12 do cretárío, Osório JORé

,
Cinquenta e cinco (55) (l ôchulz - Iotnville, Ney corrente, que' é a se- Schreiner,' 2. dito, Orlan-candidatos se apresenta .

,J Y, . •

ram, dos quals VINTB E Enl�e - Iotnvílle, Norberto guínte: Pre�lde?te.' Osörío do Schreiner ; J,. 'I'esou-
TRES (25) conseguiram José Brpnner - Jaraguá d� Sul, José Schremer VICe, Uco eeíro, Sigolf .Schüncke ;
o índice exigido pela R�be�s Lop�� .de S.a •

- Henning; 1. Secretário, 2. dito, Arno Koch; Dire
Escola. ' \ � [oinvllle,

.

Sergio Zlrnath Odete O. Picolli Hennmg: tor Social, Odilon de O.
Estão de parebene os

- Join,,:_iIIe, Vil��nf Manoel 2. dito, A D to D i o José fMuOtettbaO;I" �;aPladretm@maretlRto�chdae,alunos vltorlosos e devem Soares -" halaJ, ' Walter Fuggiatto; 1. Tesoureiro" "

comparecer com a
'\

éx trna Kohls - [oinville (õ.Iuger). Amandio .Lopes ; 2. dito, Altério Lenzt W ,i 1 d e
Lo- Domingos Correa e Dire Lenzt, Augusto Ferreira,urgência à ôecrer rfa da . I

.

GEscola, no Distrito· \cle' ßrilham os M?ços Iara tor Social, . Waldemar Norberto Koch e etúlio
Boa-Vista. '

. \ gueenses, em mero de seus Maba. Lenzí , Departamento de

Os elunos classificados:

I
c,onlerraneos. o Tiro: Rodolfo Schreiner,

Do Olube Água Verde, Adalberto Stein e Rudolfo
Adolar Wiese ._ Jaragu(l do Sul, . As aprovações - servem o olício circular 1/6:1, Klitzke; Departamento de
Aldemir Koerbel - Ioto pera comprovar que pos- nos comuaica a eleição Bolão: Ftdelís Hruschka,
ville Armin Walter Htlde- suírnos boas escolas e da nova diretoria, eleita Bruno Beseke e Germano
bran'd- lotnvílle (2.lugar), estudantes aplicados, a 10· do corrente : Preso Picolli.

,

. Ciéudío Fissmer - loín As novas diretorias, os
.
vii Ie, Curt- Lebsa - [oin- , votos de uma profícua
ville, Edmundo A'lperlo SE VOCÊ Jara- Energia Eletri_ca ���t:,� do '''Oorl'eio du
ßeckerl·- Joinville, B'milio' guaense é MÚSICO,
F. de. Souza Kirchoff - não d'eixe de inscre- em Pau taSão Francisco do Sul (3. ver se na Sociedade
lugar), Herbert Willi Bn- de Oultura Artistica.
nulat..:_ Blumenau, Hilário Ela D e c es s i t a do
Krössin - Joinville, limar concurso de todos
!oséP Borges - .Jóinvilie, para projpta r II cu I·
lIineo Augusto Radüllz - Jaraguá tura de nossa tet ra.
do Sul,. Jaroslau André Pesch

r

j
-

i
.i

, 'I

�llV JARAOU 4 DO SUL

'D'ESPE,DiIDA
, I Moacir Barbier! e Senhora im'possibil�tados i

I

de despedirem-se pessealàrente de todos os

seus. amígos, P9r ocasião de sua mudança ne
residencia para Cresciuma,'o fazem através
desta nlóta, colocando-se, a, disposição, no Posto
de Abastecimento do �ési naquela progressís
ta cidade Sulina,

'

I Aos Sesíanos e a.08 söcíós do
.

Clube do
Sési, ,em particular agradescem á honrosa cela
.boracão recebida na propagação -dos ídeíaís do

,

.

S�SI em Jaraguá e recomendam igual cola
'boreeão para com a atual direção 40... Sési e
do Clube. /

Jaraguá do Sul, Fevereiro de 1963
ass. Moacir e Joana, Barbiert.

(SANTA CATARINA) SÁBADO, 25 DB P8VERBIRq DB 1963 . - ,N ° 2.216

Convidado' parà
. -

reumoo

a

do 'B.I D
.,

o industr ial Joinvil
lense, Dr. Nilson Bender.
diretor- gerente da Fuu
dição Tu p y S A .., de
Joinville, soa ba de receber
convire para participar
da reunião des Governa
dores do Banco Intera-

,

. '

mericano de Desanvol
vimento (BID) que deverâ
se realizar urõximamente '

em Caracas. na Venezuela.
Aquele indust- ial deverá
comparecer á reunião do
BIO na capital vene

zuelana.

Indústria S.A.de- Calçados I Gosch Irmãos
,

Assembléia Geral Ordínárta

Edital de Convocação
Pelo presente Xicam convidados os senhores

acionistas a comparecem à Assembléia Geral
Ordinária 3. realizaI' sE? no dia 26 (viDte seis) de
abril do corrente 8no, Ih; 9 (nove) hora. na séde
Social, afim de deliberarem sôbre a seguinte Or
dem Dia:

1°) Discussão e aprovação do Balanço e de-
mais documeDtos refarentes as exercício de 1962.

20) Eleição do novo Conselho Fiscal.
3°) Assuntos de interêsse Social.

Jaraguá do �ul, 25 de fevereiro �e 1963.
"

Walter J. F. Gosch - Diretor Comercial

NOTA: - Acham-se à disposição dos senhores
acionistas no escI itório desta sociedade, os docu
mentos a que se refere o artigo 99 do decrAto
lei no 2621, de 26 Setembro dH .1940.

Virá a' Joinville'
o Governador
Carlos Lacerda

Recentemente, o diretor
presidente dd Empresul,
conc9siODária dos s9rviços
de energia fllétnca. em

Joillville e bôa parte do
n o r � e' catarinense, Sr. O governador do Es-.
Wittich ll'r",ita'g, campa' tado· da Guanabara, Sr
receu à reunião da Asso- Carlos Lacerda, aceitou
ciação Comercial e·lndu . o convite que lhe foi
trial- de Jo'inville, para dirigido pela Fundição
realizar uma exposição Tupy S. A., desta cidade,
sôbre'a situação da ener· pal'a uma visita a Joirr
gia elétrica na região. ville, no próximo dia 9
Da referida expo ição. de março. O", ",

•

•

depreende se que, se aié . ·,Como Já informamos,
1964 não tiver sido con' naquela dat.a a emprêsa
cluida a' ligação ao sis' Join�iIlense irá completar
tema da Empl'esul da seu 25°. aniversário de
energia da., SoteJca, de fundação. Etf'tre as 'sole
Capivarí, não podará serj ni<i�des, estfl programada
afastada a ameaça de 8 inauguração de uma

racionamento de eDergia nova unidade de fun
elétrica. dição, cujo equipamento
Continua, portanto, eUl é o ma,is �oderno exis

pauta' o problema do tente na América do Sul
a bastecimento de energia «C o I' r e i o do Povo»,
elétrica, de _importânci I tambpm foi gentilmente
vital para o desenvolvi· convidado para o impor-
mento da regiãq. tante acoDtecimento.

314.13�.564,50
345.282.637,00

1.157.432.612,50
2 238.542,895,00
3451.7958'90,00
4.745003950,00
7.844.606 100,00
138879: 0.800,00
t20.341.445.500,00'
354 454.092 500,00

SUBslolOS H-ISTÓßICßS
BI. 1_.8Gli·-

Ia. Jornal (manuscrito) que apareceu no ano

de T1901, e dele tendo-se notícia de que teve
interrupção final na expedição do 4°. número. I

, ...... A circulação.da Moeda
CAIXA D.E AMORTIZAÇAO

Wenn àie erste Zeile der "Überschrift als
Preisrä�sel,worden wäre, wurde wohl maDcher
auf den' "Correio ·do Povo" bei. der Beantwor
tUDg kommen. Aber weit, gefehlt: Die, erste
Zeitung von Jaraguá war eine andere. Sie �Ierschien im Jahre 1901 und wurde nicht ge
druckt, sondern mit der Hand geschri�beD. ihr
iDhalt war 'so lauD�ger Ar'�, dass man die Ge
legenheit der Jahrhundertfeier deutscher Ein�
wl\nderung nicht ;vorübergehen lassen darf,
ohbe ihrer ErwähnuDg zu tUD, zumal sie in
deutséher Sprache erschienen war. Er erfährt
hierbei zugleich die humoristische Eck� die
ser Júbiläumsnummer eiDe glückliche Berei-
chung ,/

Wie oft je�e Zeitung, der "Jaraguá-Bote"
erschienen ist. (Cic) wurde ,sp�ter 'festg�stellt O Doutor Ayres Gama ferreira de Mello, Juiz
von Carl Lehmert". "Fhckschuster", Wonhaft 'de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Eslado
im selben 'Ort 'der (Fábric4 de Calçados. Gosch de Santa Calal1ina, na forma da Lei elc: 1.952.630.157 508.780.248.449,00
& Irmãos S. ·.A.)

\

dass der herausgeber einen Fez saber a Iodos os que o presente edital, com C r SlIÍseraJ; bei setzte' übe·r einen Verhör gegen o prazo de: 20 dias, virem 01,1 dele conhecime�ro ti-
Circufâção em ao de novembro de 1962 _ 423.787.543.249,00

'-

A. Mielke, in,'der letzten Nummer 4 des Jara-
verem e inleressar possa que, findo o menCionado Circulação em 31 de dezembro de 1962 _ 508.780.248.449,00guá·Bote� stattfand;'

.

/)
prazo, há .de ser arrem.atado por quem ,mais der e, .

o 'Der drollige -lnhalt dieser Nummer zeigt maior lance oferecer acima do preço da avaliação, Maior circulação em 31 de' dez. de 1962 � 84.992.705.290,00
uns, dass man' in der schweren �nfaDgszeit em frenle às portas do Edificio do Forum, no dia .,_----.....---.....�__-�------_der Gründungsjahre 'Vor J'araguã beqlüht 'war, 25 de março vindouro, ás 10 horas,.o imóyel perlen·

Isich mit goldigen Humor über di.e Schwi�rig- _cente aos�execurados Jorge e Mario Schmidl, e qu�
keiten, Bedürftigkéiten, EntbehruDgen und,här foi penhorado noS autos da Açã,o Executiva que lhes
ten MüheD der' ersten Jahre hinwegzuh�lfeD. move no Juízo deI Direilo Ca la. Vara da Çomarca

-

As' LOJAS DOUAT, desejando ampliarGleichz,éitig sehen wir auch, wir genügsam und de Joinville a firma H. Carl08 Schneider S. A.,• imó· suas atividades promociónais de veDdas, temanspruchslos unsere Bewohner dàmals gewe- vel esse abaixo d�scriminado:·
.

vagas para mais dois. vendedores especializa.
seo- sind, Man m9,chte die Menschen der dama- .

� _ UM TERRENO situado nesle municipio; dos, pagando ordenado e comis�ij.o.
ligen Zeit fast beneiden, dass sie i'mstande ge· à ESlrada, hapocu, com a 'área de 62.410 ms2" fazen Balse' aproximada de renda mensal de
wesen sind, ·mit geringen Mitteln die Fruede', do frenre com lerras de Lindolfo Sch'midl; fundos, Cr$ 50000,00. '.

:
.

in' ihr Leben �u, stelle� , com tertas de Ernesto Lessmann e herdeiros -Rosa " É necessário que 08 candidat9s sejam
, Die grösseren �n,sprüc!te ,'�er .. heutigen e entre t�rras de Krueger e dilas de José .Roqrigues, 'motorista, falem o alemão, bôa caligrafia e queZeit habeD ,w.ahrschelOhch keme Erhohung der I: 'devidamenle registrado 'no Carl9rio ,de Registro de. tenha'm bôm conp,ecimento de :artigos eletro-

Lebensfrelld� gebracht , ; .' Imóveis desta Comarca,. do Tabelião e 0ficial Mário domésticos. l
.

I • ' .. " .

Der he�ausgeber d�s Jaraguá Botep war Tavares da Cunha Mello, n, .19052 e 23.161,. do li- " É inutil apresentar-se não preenchendo os
Hugo!Schne�der; der bel Herrn Georg Czer-

vro 3 L, fis. 109, avaliado em Cr$ 65.000,00·'(cincoen
.

requisitos acima. I -.' "

Iniewicz aDgestellt 'und auch der. erste �9.ST ta e cinco mil, cruzeiros). .
'.

. MelbQ,rett iDformações nas�LOJAS DOUAT .

AGENT im Jaraguá.war'vAuss�r Ihm betelhgt� ,

A:ssim
.

será o' referido imóvel arremalado. por com o sennor Vitor Zimmermann: ,'\srch an der Herstellung der: Lehrer von Kand- que'm maio; lance oferecer, ale'm do valor d'a. ava "
'. .

.

ner; ., .' /..
"

, '. liaçãb . .5, para Hue chegue. ao conhecimenlo de to-
. Also Dr1Lc�?rt wir?; angeg�b�n der �en�:- dos, foi, passadó o presenle' edital, que seréÍ' afixado

te.rtisch Agent fur aus"{arts: _Prof�ssor, Insera.- no 10cé)1 de 'coslume, às porIas dó Forum e· publica
. kosten:' nichts, Z_alíl.ungsb.e�lDgu�g�n: .Poslnu-, I do na i1J1prensa loca" l},adß e passado nesta cidade
. merando A!s V��ertltel fmdet .slch dIe, !Auf� .

'

de Jaraguá .do Sul, aos quInze dias do,' mês de jpschrift: FreI pohtt�ches VoJ�sblatt. Als H.edak- neiro do ano de mil novecentos e sessenla e três,
tenr,

o

ab)er nicht ver�Dt�ortlich, zeichnet 'ta- Eu, Amadeu M�hfud, escrivão, o· subãctevi. (a) Ayres
. foncio':.. ' .',

' Gàmá Ferreira de. M�llo - Jui'Z de Oi'reilo . .A pr�s�n
-

/ _,MItarbel�er: Mehrere, Verleger. I�h selbst. Ie' cópia confere com o original; dou fé. Ja�agua do
(Forts�tzung folgt)

,

Sul" 15 de janejro de 1963,
.

,-;_;_..:.;;!._.::;.��;--:+--:-_'�
.

O ,Escrivao, AMADEtt �AHFUD

QUADRO DEMPNSTRATIVO DO PAPEL,MOEDA EM
CIlWULAÇAO EM 31 DE DEZEMBRO DE 196�

,

I

QuantidadeValores IDiportância

CrS Cr$

1,00
2,00 •

5,00 .

10,00 •

20,00 .

50,00 -.
100,00
200,00 ,

500,00 •

1.000,00 ..

314135564 1/2
172.641 318 1/2
23] 486.522 1/2
223.854.289

.

1/2
172589.794 1/2
94900.079

'

78.446.U61
69.43955�
240682891
354.454.092 1/2

;-

" 'Edital de Praça

\'

P;e··d r·)e:j r O'S,
,

, - \
...PRECISA·SE de Pedreirós horistas ou tare
feirps ,na obra do .Banco do BräsiL. à Praça
1;'iradentes, em' Cilritipa, ,Estaé;ló do Paraná
j' {" \" "

Dá· s e a 1 o j � m e n t.o

,

I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


