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Brasil roda' sôbre

peças, Joinvilenses '

Ano 'XLIV JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) 'Sábado, 2 de Março de 1963
" .

A' implantação da in-,
liústria 'automobilística
0,0 Brasil geio, reclamaI(
os serviços de;' cerca de ,

200 mil trabalhadores
brasileiros. .levando a

seus lares dias de maior
j

progresso.
Joinvillé. cuia grande

za identifrca se a grande
za da' Nação, conforme
seu lema; ' cE' MINHA
TAMHEM A GRANDE
Z A DO BRASIL». não
podia ficar

'

indiferente
aos reclamos dá atuali...
dade. ,-

,

Dessa forma, entre
outras industrias [oínví
Ianses, a Fundição. Tupy
na data de seu Jubileu
de Prata. pode apresentar
com satisfação o resultado
de seus esforços para a

emancipação da economia
nacional. porquanto mais
de cem mil veiculos estão
notados. de tambores de
freio por essa indústria
fornecidos.

.

I

Orgão de' maior do catarinense
--------���----------�'�'�\�,-'-- ·���·------r---�--------�--------�----------�------�----------�---I
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Fundaçêo :

Artu; M,bller

Diretor:

BUOÊNIO' VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na �

SocieJ.Je GrMic. Ave"lda LtJa.

'GãmarQ,' Muníeípcl.
j

reconhecimento da firma
do renunciante. conforme
prescreve o art. 26 do
Regimento Interno da
Câmara Municipal de
Jaraguä do Sul.
O documento em csusa

se tornará efetivo com

o reconhecímento da
letra "do Gerente do
Banco Inco e não diz
dos motivos que levaram
a que 1 e representante
udenista a essa medida
extrema, repudiando de
público 276 votos de
eleitores Jaraguaenses.
Em lugar do sr. Os

valdo Heusí, deverá a

Presídencía da Câmara
convocar o sr. Francisco
Modrock, rapresentante
eleito por Rio da Luz.
Nova sessão extraor

dinária está marcada
para o dia 4 do coerente
2eAeira próxima, com

debates de projetos que
já receberam pareceres
das Comissões.

Rrodução de
Automóveis

Indicações 'e requerimentos - ,Renlíncia do
, suplente. Osvaldo Heusi

BRAS[UA (Meridional)
-- Dentro de um mês, no

máximo. o Grupo de Tra
balho instituido para '[evan
tar a silUaçao dos funeio
nários do Brasil no exterior
entregará seu rel-atório ao

presidente da República.
Existem segund9 se infor
mou em fontes da Presi
dência da República, várjos
casos de abuso e de ex

cesso de [oiaçãö., como é
o caso' da Delegacia do
Tesouro em Nova Y9rk;

, ondé esfão lotad'os fami
liares de parlamentareS, -e

. altas I personalidades da

'República, com salários

reunidos os requerimen
tos dos vereadores
Schmöckel e Amaral,
para constituirem as

congratulações e as ho

menagens do Legialatlvo
Jaraguaense pelo trans ..

curso de tão grata efe
meride, a 9 de março
próximo.
No expedíente foram

ainda aprovados reque
rimentos do vereador
Amaral e Silva, cqm
relação ao transcurso do
Dia Mundial da Lepra e

o vereador Eugê n io
Schmöckel '\iu aprovado,
por unânimidade de seus

pares, requerimentos de
R[O (UPI) ..:...' Informa- mas não sabe o destino congratulações e provi

se de Pôrto Alegre que a que foi dado a verbe, cujo dências ao €ons. Estadual
comissão que investiga emprêgo não é compro- de Contribuintes. con

irregularidades na adml- vede. Disse o Coronel gratulação pela passagem
nistração da ôuperínten- Alfeu que Brizolla queria do 40.° aniversário do
dência do Plano de Valo- fazer a revolução, não matutino A. Noticia e

nzação . Econômica da queria que Iango acetresse voto congratulatôrto ao

Fronteira Sudoeste liberou o parlamentartsmo a qual- Dr. Carlos Theophilo de
a publicação' dOI depoi quer preço. subindo pera Souza e. Mello, Aeseseor
menro secreto prestado a cabeça com a revolução

I
Técnico do Ministro da

pelo Tenente Coronel Alfeu e lengo não tomaria posse. Viação e Obras Públicas,
Monteiro. ex-tíruler daquele ' 'pelo seu empenho em

órgão. .ôegundo o depor- «Nesta hore fiquei separa- adotar a c i d a d e de
merito o coronel entregou do dêle, eu e General Jaraguá do Sul dos be
ao govêrno de L e o n e I Machado Lopes ficamos neficios advindos do
Brizolla a quantia de 98 com. o Pre�,dente, l�ngo abastecimento d' á g u �. Em edições anteriores zeção de água pelas indús-
milhões. de cruzeiros que e ßrizolla Ilcou sõztnho, O que causou espécie menífestamo-uos s

ô b re rries instaledes.
deveria ser eplícade na querendo fazer. a �e.vol�- e�tre os .verea.dores reu-

uma visita do sr. Dr. O assunto. teve reper
construção da U s i nação», - conc[UI o depOl- mdos, fo� a leltur�, pelo Car[o� Theophi[o de So!!za cussão simpática por parte
Termoelétrica de A[egre·te, mento,' Secre�á�lo da Me6a, de I e Mello, assessor técnico da população de nossa
---------,------....:......-----------,---- um ofiCiO do suplente de do Ministro da Viação e Cidade �ue. anos õpós ano.

vereador, p la bancada Obras Públicas. Na opor· sofLe mais e mais as coo
da 'ÇDN. sr. Osvaldo tunidade abordamos o pro. sequ�ncias das periódicas
Heusl, em que aquele bJema do abastecimenio estiagens, com irrupção de
representante do povo. d'água 'no nosso Munici- epidemias e situações da
ao se.r �onvocado para pio e a disposição do nosas às inaústrias aqui
subst�tUlr o vereado::, entrevistado. J'untamente estab.e[ecidas,considerados exces8iva- H W lfenrlque o, ap�esen- com o deputado Mario A comunicação da so-

menre altos, se fôr levada tava a sua renúnCia em T I
A

_[ [- [ d
em consideração a situa át' á 1

avares. em reso ve o. uçao, pe o menos,
,

o

ção financeira do país.
car er lrr�vog ve que. No correr desta semana'l estudo a que deve sub

t contudo naO' �hegou a recebemos nova e honrosa meter se a cidade. deixa
, se tornar efetivo, por visita, desta feita com antevêr que ä instalação'Funcionários brasileiros faltar no documento o dödos mais obJ'etivos, re- da rêde d'água não vai

nos Estados Unidos per-
cebem salários de até velando que as alividades tardeu e há mesmo quem

quatro, mi[- dollars quando Reiniciam-se desenvolvidas, surriram os queira arriscar-se, face as

o. próprio presidente norre- desejados efeitos em be- informações prestadas pelo
americano tem vencimentos as aulas '

nefício da coletividade, Em Dr. Carlos ,Theophllo de

qe 3.500 dollars, Êsses pormenorizados deta.[hes. Souza e Mello, que os

b d i SE"xta-feira última a contou-nos o Dr. Carlos trabalhos se realizem ainda
a usos ev rão cessar nos '

próximos dias, pois será cidade deBpertou com Theophilo de Souza e' êste ano. que acreditamos

baixada determinação pre- um movimento diferente. Mello, da missão a que, prematuro.

sidencia[. --esta,belecendo l!.: que. de acôrdo com êle próprio, se encarregou Assim m'esmo. está de

novos níyeis salariais aos as instruções emanadas de sol.ver. comunicando· parôbens a nossa. cidade

funcionários que' servem pelas autoridades do en- nos ainda que o fundo pelas fecundas atividades

sino. o Estado de SantA necessário (cêrca de tO desenvo[vidadas pelo) Dr.
Catarina inicia o seu ano milhões de cruzeiros), já

I letivo a 10, de março, se encontram à disposição

ç I U b'�e' "A,t I e)l>:t I· ,C O', B a' e' p' e O.d.l· Daí' a movimentação f6ra d'o Deparramenlo de Qbras

.

do comum: enchendo as de Saneamenro, devendo
ruas da cidade, com um os estudos durar apro�i

fJOMUN'IUAVÁO, vozeriu' de gente moça, madamenl(> quatro mêses.
, todos êles 'envergando Os estudos. que consis'

O Clube' Atl�tico Ba�pen'di tc;>rna p,úblico que vistosos, uniformeS daB tem no levantamento com

'po'r Imotivo!, d� absolut�.Jf�rça, Ólai()�•. �e encontra e!lcolas a ique pertencem, p[eto da rêde a ser cons
na contingenCla,· de s,uspender deflßlqvamente a\ É·o Brasil que .caminha truída,. inclui egualmente
rifa dó automóvel « Volkswagen », cuja extração pelos' pés dös ativos eB a [oca[izaç�o da estação
iniciálmente prevista para 16·11.t962 havia sido cola es. em bUBca de' umá de tratamento d',água, sua

adiada para 15,õ-196.5. providência que objetiva PátrIa fode e esclarecida. captação (proyave[mente
não acarretar pesados prejuízos do clube.

,
do rio Itapocú) e outros

Comunica outrossim" estar a ·.dir�toria jmIta prob[emas, de ordem geral.
mente com a Comissão Pró-Col,lstrução do Estadio, 'Snr. Comerciante e que vizem suprir a cidade

promovf:'"ndO o levantamento respectivo afim de dêsse' precioso
.

líquido.
proceder a 'restituição do numerário aos �brtador�s In'dusJrial: Pr;estigíe

\

cientificamente 'trata'do, por
qas cautelas qu� se encontrilrem �esgatadas. tlUJ a, tua classe, inscre- ,um ,pet,fodo de 10 anos,
todo ou em parte:' , vendo·te na Associa- calculado o consumo d,iá-

JaTaguá do Sul, em 28 de. Fevereiro de 1963 ção C o JD e r c i a 1 e rio. por pessoa, de 250 a

r

\ Industrial de Jara-. 300 [Ítros, denlro do cres
CLUBE ATi-1'fICO RAEPENDI

I

.\ gui do Sul.,
'

cimento normal da região.
A Dlretori adicionada ainda a 'ulili-

- 1
\

-

taram indicação e reque
rimento, solicitando à
Prefeitura a abertura
tia Estrada Ribeirão
Grande do Norte' pare
ligar essa próspera lo,
calídade à Santa' Luzia,
em Itapocuzinhot com

proposta de .auxillo por
parts de particulares, '0
que foi aprovado unãní
memente.
Com relação ao 25°.

ano de fundação da Fun
diç!lo Tupy S.A., foram

A produção brasileira
de automóveis de passa
geiros, desde a implanta
ção oficial da indústria,
em 1957•.eleve-se, .corn a

inclusão dos resultados de
1962, e 181.906 unidades.
A evolução da Í>.rodução,
que áe iniciou em 1958,
foi a seguinte:

.

1958 . 2.189
1959 . 12,001
1960 ,. . 37843
1961

I

• 55,065
1962 f '. • 74.808

, '

5a.-feira última reali
zou' se a primeira, sessão
extraordíuárta

'

da pre
sente legislatura. Ainda
sem ordem do dia, per
maneceu a .Câmara na

apresentação da matéria
constante do expsdíente,
onde os vereadores Ru
dibert Schmelzer e os

J representantes, por Ita!
pccuzlnho, sr. João Lu
cio da Cost'a e o ativo
'edil por Retorcída, sr.
Alberto Moretti, apresen-

,
'

Carregam areia
monazítica

, São Luiz - Parlamen
tares levaram ao conhe
cimento das autoridades
através da tribuna, que

PORTO ALEGRE -- numerosos homens. diri
Continuam em estado de- gidos por dois desconhe
sesperedor as quinze pes

'

cídos, estão trabalhando
soas, hospirelizedes após em caruaruca formando
o acidente <;om um ônibus montes de areias. que
de turismo. no qual mor- presume se seja mona

rerarn, no local, três pas- zítíca, de transporta-Ia
sageiros. Os irlnre e oito para um barco ancorado
restantes foram medicados, na Praia Oaoca, para
retírendo-se em seguida. posterior embarque em

O coletivo rolou uma lalto mar em navio de
ribanceira de dez merros, procedeaeía americana.

Três Mortos e

53 Feridos em
I A

Desastre de \ Onibus
Severas acusações a' Brizolla

Abuso e ,excesso de lotação
de

.

'funcionários no exterior

Carlos Theophilo de Souza
e Mello. nôvo amigo desta
terra, a que' se pode juntar
eguahnente o Dr. Gerdldo
Reis, DD. Diretor Geral
do DNOS e o Dr. Carlos
Krebs. consultor Técnico
daquele importante Órgão.
engenheiro' que conhece
os nossos problemas: pela
sua atuação no sam{ÉI
mento do rio Putanga, de
cuja reunião participou
outro

.

grande amigo de
laraguá do Sul, que é- o
Deputado Lauro Cärneiro
de "-Loyo[a. e em cuja
.::ompanhia \ o Dr. Krebs
conseguiu constatar "in
[oco" as condições precá
rias 9a regiâo. no que
respeita ao problema da
água e do esgôto, do'
saneamento. enfim.
,So'mos agradecidos pela

visita que nos fez o dr.
Carlos Theophilo de Souza
e Mello e pelas oporlUnas
informações que transmi
timos.à pop'u[ação,

ABASTECIMENTO D'ÁGUA em Jaraguá

I

no ,exlerior. . r

VírUS.CODluns seriaDl
causà' do câncer

HOUSTON, TEXAS -I Terapêuticas, que,apresenUm .'cientista disse que tou um relatório no sim
certos vírus comuns pode-_ pósio de - investigação
riam estar estreitamente fundamental do câncer. no
relacionados com o câncer. Centro Médico, ,disse.J-que
Segundo o Prof, -Maurice ag_ora se dispõe de meios

B. Hilleman. «experiências científicos ppra comprovar �

cienrfficas cada vez maio� ou abandonar essa possi
res tendem a relacionar bílidade. USe fôr verídico.
os vírus comuns do bócio acresce(1tou, há esperanças
m�rpes. varíola' e outros, de, prevenir os cânceres
com certos' cânceres do causados por vírus ·me

sêr hum�nm>.' dial'lte a ,vacina, do mesm�
modo que se dO(\linam
outras enfermidades viru
[entas".

Hill.eman, do Instituto
Merck. de,' Investigações

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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: Snrs. Acíonlstas
"
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,

' '

_
Em cumprimento às, disposições Iegais e es-�:r��!r- Bodes de nra'ta Registro Civil I' Aniversá.rios tatutãrlas, cumpro a esta Diretoria "apresentar-vos

Eugênio Vit,or Schmãckel � ,este relatórío, aeompanhadn do balanço geral e'Aúrea Müller Grubba, Oficial
, ,

' da, demonstraeäo da conta lucros, e perdas, en-
I , do R e gis t r o Civil do Fazem anos hoje: cerradas em 31 de, dezembro de 1962;, por cujosRodeados de seus fi- I(l. Distrito da 'Comarca ja-,' documentos podeis constatar a'verdadeira situaçãolhos.vgenroa, noras,patos (a'gu� 'do �ul; Estado de O sr. João Girola, re econêmíca-Iínanceíra de nossa sociedade. Para ,,'

e demais pssaoas de soas Santa Catarina, Brasil. sidente em Barra do Rio quaisquer informações e esolarecime tos achamo-relações, onde proporeio faz saber que �ompare<ze· Cerro; pos à' disposição dos snrs: Acionistas em nossa
naram aos mesmos uma .rarn no cartório exibindo os - Pedro, filho do sr. sédeaocíal, sita à, estrada Rio Cerro lI...animada festinha, festejou documentos exigidos pelalei OUo Bäumle, u] cidade; Jàraguä do S11,I. 18 de fevereiro de 1963.dia 26 p.p" suas' Bodas afim de

'

se habilitarem par a - Marise Liane, filha
de Prata o estimado' casar-se: do casal Herbert e Re Gerhard Reeder, Diretor gerente.
casal Francisco Olibio linda Marschall, nesta B I G I d Ati

.

P
" .

d'Vieira e sua digna eón Edital D. 5,463, de 14 2-63 cidade.
a anço era o IVO, e assívo encerra O

sorte Da. Elizabeth G,' lbrahim Abdallah Sala h em 31. de dezembro de 1962
'

Vieira, nesta cidade. e Rainilda Junkes Fazem a�os ámanhã: \ A T IIV O
\ Ele, 'solteiro, comercio A sr a. Clara, esposa

Imobilizado
Ao 'feHz casal embora ante, natural de Jerusa- do sr. José Albus, nesta

Imóveis e Benfeitorias
tardiamente "C�rreio do,llem, domicili.ad? e r.esi- cidade; I

Eslavel
"

I ti .' • dente em Jcinville, filho
_ o sr. Ernesto Silva, Veículos. Máquinas, Instalações, Moveis,

I Pov� ,desela a cont.l�ua- de AbdAlIah Salah e de nesta cidade ; Utensílíos, Ferramentas, Semoventes 1.805.559,40ção de todas as Ielicida- Assma Rachid,
_ a sra. Maria Wai- Disponlvel

des que até agora o Ela, solteira, doméstica, latti, nesta cidade; Caixa
Criador os tem propor- natural de Jaraguä do Reginaldo Krets- Realizavel

Sul, domiciliada e resi- chmann : Mercado-ias, Lavoura, Criações, Contas
dente nsste diatrtto.. á C. Devedoras, Diversas Contas 2.084.028,40Estrada Nova, filha de Compensação
Alberto Christiano Jun Dia 4: Ações em Caução
kes e de Veronica Prim.

,/

\ .

783.403,50�

ASSINATURA:
f\nual • • • �' Cr$ 500,00
Semestral. • " CrS 300,00
Avulso. . . • Cr$ 15,00,

- I

BNDBRBÇO :

'jCaixa Postal, 19 '

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

-

1>

SE VOO� Jara
guaense é MÚSWO,
não deixe de inscre
ver se na Sociedade
de Oultura A'rtistica .:
Ela necessita do
concurso

_ de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

186.584,iO

clonado.

E para que chegue ao co

nhecimento de todôs, mandei
.nassar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde será
afixado dur ante I � "dias. S,
alguem souber de algum im

pedirnento acuse-o para os

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oficial

o menino Sergio Ona-
dir, filho do sr. Ooadir PAS S I V O
MOUa;'< Ião EaiOi,el
- a sra. Maria

oorrêa'l Capital e Fundos Diversos ' '2.42275300
esposa do sr. Pedro Cor- Eligi,eJI, .'
rêa, residente em Pedra C: C. Oredoras, Letras e THul08 a Pagar,Branca; Emprestímos, Gratificações e Dívíaeucos
- a sra. Linda Ristow. a pagar 2.43682250

residente em Astorga, compensação.
'

Norte do Paraná j Caução da Diretoria 30.000,00
- o sr. Carlos Rutzen.

residente em Oorupä ; 4.889575,00
Benieio Rogério, Demonstração da Conta Lucros e Perdas

filho do sr. Nestor Padri, em 31 de Dezembro de 1962
nesta cidade;

- Marcia Mara, filha D É B 1 T.O
de Werner e Elvira Horst; Juros e Descontos, Despezas em geral,
- Denize, fil�a de Funnos Diversos, Gratif. e Dívídendos 4,045.892,40Durval e Jutta Marcatto

CRÉDITO

30000,00
---

4.889 575,00
Dr. '. Francísce Alitonio Piccione

:M[�DICO

Cirurgia Geral de adultos e, crianças - CU
nica Geral - Partos - Operações -

.Moléetías de Senhoras e Homens.

Especialis'à -em äoençss de crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
JESúS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.
co 1IiI. JJ� Ao. - 8AN�A' CA�.ARINAIr..

'tF==r==-:--==== . ==:::=====:::====-====,

'II J[)) ro Ge 1Ul n � @ G a sc ]bro II Almino disposto,
li II.
ii, C�rnrgião - Dentista li a renunciar
'1 IIii OLíNiOA - PRÓTESE CIRURGIA I

ii ' II
li Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL II
II Defronte a Igreja Matriz II
li _: .__.:.:. .=�__ .J)�----_ _ ....._-�----_._._---- -_.__ .......-

Dia 5:

O Ir. Geronimo Toma
selli ;

�lizabeth Vieira,
esposa do sr. Olibio Vi
eira. em Estr,ada Nova.

IRREGULARIDADES
- O Presidenle da Re

pública delerminou à chefia
do Gabinete Civil qu� so

licitasse imediatos esela·
'recimenlos ao presidenle
do IAPI sôbre ás irregu·
laridades e favorirismos

-

��
que se estariam verifican-,

,

. do na aurarquia e que
Dr. Reinoldo Mupapa foram objero de denúncia,

1 apresenrada em moção

II, ADVOGJA.·D"O 11-' ,. subscrita pela federação
dos Trabalhadores Meta-

====�

j
lúrg'icos de Minas Gerais,' Dia 8:/EscritóriO � ao lado da prefe,itura. "
Recomendou Jang.o que

J. JARAGUÁ DO SUL ,.

uma vez apurllda a proce- O sr; LeQpoldo' Mey, Das Symbol der Recbtschaffenheit, des
'. J dência da denúncia, fôssem residente em Joinville; VEtrtraueI1s und der�Dienstbarkeit, die Sie

��-..��_...,...ItoQ1'_ooi)o
'

-<iihr'-<:�-.-Ià)o_, adotadas as providências - o sr. Oarlos Hass, am besten zu den gerings,�n ,Preisen beqie.nt.

:.L. '

__ .�. � �._ , _.__ ,_�__.; _

�

legé)is cabíveis ao caso.. nesta cidade:
,

. I.r---.::==--- �---.- - -------.-------
\ ;,__ """""'"___�I :_.,�!! ,_....

''f '.
F '.' t! E!!IiiII!Iiíii!!!EEi!ElãJ�"=f-!i=U_=iiiiiiiiiiiI�-li-·1 =! .�. ;---;I-UiiIiiiiiiiiI;.....�!iil \

� nnt.����!,c�!E!!!��N." I 'lDlr. Mlnum@ Barrdo �e\ l\\leve�@ I !:I:��:n:!::a
':: '

I! ". · iU
.. ·•.· norte-americanos_�,:"lli ,Forinad� pela�Faculd�des de ,Medicina das

.

Univer- 'Illi!." 11""1
'

/ '. '

II ., a_A .m. aA ,II I�'.I' sidades de Cpl6nia (Alemanhà) e Pôrto Alegre
,.

R111..- V V 519
..II / ,'p S I

I
I:... .�" "11' 'iii

NOVA YORK (UPI)
II CIRU�OIA - SBNHORAS - ARTO - CR ANCA� B

,11111 m
Uma editora novaiorquina

U'
-

J

CL!NICA QERAL, li ,,:
..

Com, escritório nésta cidade à -Av. Marechal Deodoro ii ofereceu a f6'aströnaUlas -�

ii, Longa p�átiea em Bospitais.Enrop1lDS m, 'da FOIi'seca nO. 122; pa a me.lhor servir, seus clien�es; 1111"1' ��,��� ��e:!�:��sp���r�;;:ii I"

I Consultório "e residência: Iit
�

'E'
, . "M ., 2200000 d'!!

:244 _ Ru'" Pres·. Epl:ta"cl'o Pes'so�a, '405 '.. mantêm, estreito intßrcâ'mbio, judiciário com os scrltOr1�S · .. ·1 ercury,
d' h

.

o·

I,'ll'
)Tel." 1"'1' '. iii' él_res em 10 eno, um,

'

• de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA. LUZ, p.. seguro de vida ,DO valor'

l.i.I,·1 CONSULTAS: \

:11'1'\. com.. séde em Joinv�lle e são Franci'sco ,do, Sul; está, em Iii de 100000 dólares PAõra "-

Pela manhã� das 8 1/2 ás 1 t horas;, ' III cada um e �m emprego
, �,Ii', Pela ta;de: das '14 1/2 ás 17 1/::! horas' m condiçõ�s de, ta.mbém" aceita� c�usas pa�a .

aquelas Co-, 1'1 vitalício em troca da pu-
'"

i!'
h d t 'b 'N"t 11 1"1-1" marcas, sem maIOres onus para. seus constitumtes. "mQ blicação' exclusiva dos

'1'11 Atende, c' ama_/os am em a 01 e li ,'_
•

"', ' "I ,'. relalos· de' �eus v ô os" ,
,

, Ir. I "- f tli
••._._.__...... ....... •••__ .--'.1 ••••===s!!=====,�J!I!!!!!!!!!!!!:=�, J'=I'''''_''===':_"====-!'!i!!iiilll jI===m==!iII1l 1I1!!I!!!!!!!!!!====j-ii,lS U uros.,....._�::::::=::==:::::::::= ..._ ..A-- •••_ ••--_._-- ••••••••••- .......-----......-_� '�••_diiiiiiiiiiiiiiiiiiii.I_,. ._.�_ ••�••_liiiiliiill.iI _�••_ �._._.........

.

(/.
"

" �

� \

Dr. femando H•. �pringmaQn Dia 6:

Mercadorias, 'I'ransporte, Juros e Des-
contos, Lavoura e criações 4.045.892,40

Jarsguá do Sul, 3t de dezembro de 1962

OIRURGIA DO ESTOMAGO
VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

renunciar ao cargo, caso

não. lhe dê o gE>vêrno
federal completa cobertura'
na sua devassa nos IAPs.

Almino está disposto à
examinar a situação dos

-

devedores dos Institutos
com todo o rigor.

BRASíLIA (Transp)
Fonte credenciada infor
mou que o ministro do
Trabalho, sr. Alm i n o

Afonso, está disposto a

_. Dia 7:

Gerhard Roeder, Diretor gereute
,

Francisco F. Fischer, Guarda-livros - Cart.'
n. 314 do CRC, de SO.

Parecer, do COnselho Fisoal
Os ,abaixo,assinados, membros efetivos' do

Conselho Fiscal da So�iedade Roeder S/A, Agro
Ind. e, Oomércio. tendo examinado minuciosamente
o balanço geral, conta de lucros e perdas, livros
e demais / documentos referente� ao exercício'
findo, constataram a ,sua exatidão e conformidade,
pelo que recomendaml a sua aprovação pela
assembléia geral ordinária.

'

.Jaraguá °do Sul, 20 de fevereiro de 1963

Diagnóstico Precoce do Cancer nas senhoras

A sra. Vva. Da. Eleo·
nora Luz, residente em

Florianópolis;
- li sra. Juliana da

Veiga Ooutinho, esposa
do sr. Robtirto da Veiga;

Oonsultório -, Rua Preso Epitácio Pessoa
- Das 9·12 e das 15-18 horas. - FO'ne, 384. A sra. Yara Fischer

Springmalln. esposa do
sr. Dr. Fernando A.
SpringmanlJ; .-

- a sra. Edeltraud
Rahn Herrmann, esposa
do sr. Dankwart .Her'
rmann, residenie em

Corupá.

G. fto�olfo Fischer
Afonso Guenther
Erich Borchardt

Apotheke "Sob'ulz"
JARAGUA DO SUL

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIBN

, "

1 "
'Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO\ DO POVO BABADO, DIA 2-3,1963 Página õ
----�������_���E&�,������.-������

, :,�:::::::::::::::::;,:::;:::::::::::::::::::::::::::;::::::::::::::::-0::::::::::::::::;::::::::::::;:::::::::::::: .. :::i::" "..;..----------------- r;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::::::::"':::::::::;:::::::::::;:::uii DR. WALDEMlRO' MAZURECHEN li. Qual é o L�init e ?, II

n n' � [
,

�
.

[' h
II

II,. MÉDICb II Millaraojinhaséolimite'tôdasas2as.4as. !"II, Ur. uUlu� r,�rnanu� rl��II�r,i,lr.'I 'II e sexree feiras, das 20,30' às 21,bO horas, pela
II Rua Presidente Epuécio Pe8sôa N°. 704 I: sua Rádio' !araguá. I

I' II, Cirur-çlöo Dentlsto 'IIIii (antiga res,iilên�ia de Bmanueí.Bhlere) 'I',! Mais uma atração ii
I

II
r Clinlca geral Imédico - Cirurgia de adultos e li J H S

. ii Comunica a seus clientes que se acha II
II João oclas - . tem "II estabelecido em sU"S novas ínstalações 1.1'crianças ' Partos, Dlerhermta - Ondas curtas e II , ••

!I UII I
.

B'
.

I" EI
II Num gentil patroclnlo das II à Av. Getúlio Vargas, 170 - 'IIi, I'd curtes > n qutorerrnia- tsrurt-e etrtCO eco !! BEBIDAS MAX WILHELM S/Aii .tro ceutertzeção , Raios Infra vermelhos e azuis. ii "Ii ,(ao lado da Sapataria Freíberger)

, ii�......_ ...__ •

I

_ ••••�.i' =---- � _ _.__ .__ . __.. .;. :.. .J)............- .::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::: .. :::: •••••o!( ,•••- __ •__.-:_ •.••__ __• =-'

.

O ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!

\ .

A Ú,NICA*linha
completa de

.caminhöes
naciqnàis!

, I

;/

NOVO SUPER F-350 ,

'NQVO SUPE� F-SOO NOVO SUPER P-SOO
CAVÀLO-,MECANICO

NOVO SUPER F-100
.

..::.Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford
C a s a dl o '1\\me r II ca IDl o §, 'Ajo ,lere'adIo -de \ AlUlt(Ü)llIDlovell§ lB�1UlmeIDl,a1Ul �

- I

Nossa Divisa
. .

se p·v I. Pé I
-

,)
) \

População de Município
Mineiro Destinada
a Desaparecer �

RIO (Transps) .: Estú
dos técnicos feitos no

município mineiro de
Itacaálbira dizem que
êste município está amea
çado de desaparecer do
mapa uma vez que doen
ça das Chagas ataca ali
incidência de quase cem

por ceuto onde a vida é
de trinta e cinco anos e

�em chega a quarenta
e oíto .anos já viveu de
mais. Itacambira tem
população de nove mil
pessoas e embora rica
de ouro de aluvião não
tem farmácia, juiz, dele
gado, vigário,. cadeia,
bancos, cartórios ou
automóvel. População
mesmo na perspectiva
de morte próxima não
se desespera e parece
conformar-se com a si
tuação de esquecimento
que _

estão relegados.

Consolidação das
Leis do Trabalho
será revista
BRASÍLIA (Trànspress)
- O ministro do trabalho,
sr. Almino Afonso, incum
biu o sr, Arnaldo Susce
quim para realizar estu->'>
dos visando a constítuíção
de um Iorum de debates
.para rever a Consolida
ção das Leis do Trabalho.
O ministro pediu, também
a cooperação do Presi
dente do Tribunal Supe
rior do Trabalho, minis
tro Júlio Barata.

M,UDAS
FrutiferdS e OrnamenttJis

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .1 a

boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Gon i
feras, Palmeiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGO
ILUSTRADO

\ Leopoldo -Seidel
- 'coRbPA' -
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,E9itall_ qe Pr�ça
, O Doutor Ay,res Gama Ferreira de Mello, juiz

de Dtreíro da Comarca' de . Jaraguá do SLiI, Estedo
de .ôanre Catarina, ne forme da Lei etc.

Fez. saber a iodos os que o ptesente edital, com
\

.

,t\NO XLIV Jt\R�OUl DO suL (SANTt\ Ct\Tt\RINt\) � SÁBt\�O, 2 OB Mt\RÇO OB 1963 N o 2217
o prazo de .20 dlas, virem ou dele conhecimento li'-

I
\

-:
• verem e interessar possa' qüe, 'findo o mencionado

t,;:::::::::··.. ··_ __ .. I _ ').__ _ _ _._ _ _ _ _ _._ � _ _..... prözo hé de s· el r aeremeredo por quem meis der e.1' -- --

,---- - -- -.----- - _ - __

.'1-
- - _ - -

,,' .'

ii I r I I I 'III .rnelor lance oferecer acima do preço da �valiação,.
III G· , ·

S
.

....

L" II
em frente às portas do Edifi.cio do' Forum, no dia

u 1·n a' S 1 O· a'o - U 1 S II 25 de março vindouro, ás, 10 horas, o imóvel perten-.
:1 II cente aos execurados Jorge e Mario ôchrnidr, e que
II\.. II foi penhorado nos euros de Ação Executiva que lhes
li II move, no juízo de Direito da 1 a. Vara. da Comarca
!i li de lolnville, a firma H. Carlos Schneider S. A., irnó-
II I; vel esse abaixo 'descrtrninedo:

.

ii \ II i 1 - UM I TERRENO, situado 'neere rnuníctplo,
II li à Estrada ltepocú, com a área de 62.410 rnsã., Iezen-
II, II 1:10 frente com terras de Lindolfo ôchmtdr; fundos,-

\ ii li com terras de Ernesto Lesernenn e herdeiros Rosa
ii II e entre terras de Krueger e' dilas de José Rodl-igues,

, j'tl II devidemenre registrado no Cartório de Registro de
li Imóveis destla Comarca, do Tabelião e Oficial Márioii '

II Tavares da Cunha Mello, n. 19052 e 23.1fl7, do lt-ii li vro 3-L, fls. 109, avalia�o em Cr$ 55.000,00 (cincoen '.
ii

II ta e cinco mil cruzelros). .

ii II Assim, será o referido imó�el arrematado por
H II quem maior lance oferecer, alem do valor da eve
ii ·11 liação. E, pera que chegue ao conhecimento de ro-
I! II dos, foi passado o presente edítal, que sera atrxado
!!

�

II no local de costurne.: às portes do Forum e publice-
I! ii do na imprensa local Dado e passado nesta cidade
It li de laraguá do Sul, aos quinze dies do mês de íe
ii 11 neiro do ano de mil novecemos e sessenta e três.
II \ , li Eu. Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Ayres
Jl

"
O -OINÁSIO SÃO Luís, orgulho do ensino catarínenae, brasileiro II Gama Ferreira de Mello J juiz de Díreito. Apresen·

ii e JARAGUAENSE e patrimônio de nossa cidade e de seu povo. ao ensejo da realiza- p re cópia confere com o oríglnal; dou fé, Iaregué do
ii ção de sua FESTA POPULAR de 9 e 10 de março, apresenta ao bom povo dêste 'muní- II Sul, 6 de janeiro de 1963. I

!I oípío e dos municípios vizinhes um panorama do que é na realidade a ampliação do I! O Escrivão, AMADEU MAHFUD

'II n:osso maior estabelecimento de ensino:
'

II =i!i!!EllaE�il!!l!!!!!!!I!I1!!!!!!!1 " ,"a!!i!i�_�
ANDAR TÉRREO: Sala de espera - Diretoria - Secretaria - Arquivo - Tesouraria

III O R J O-R N SO E LT E R ;II . ., 1'- Sala dos Professöres - Gabinete de Orientação Educacional - II ---._�--------.-__ III
II Sala d. Pais e Mestres e dOI Antigos Alunos - Instalações sanitárias. ii I ClRURGlfw DENTlSTfi I

1-'ii
.

IIiji! {.O ANDA'R: Sala de auls - Cabeleireiro - Gabinete médico e dentário - Enfermaria
I

Moderníssimo "A/ROTOR"
'1--- Copa da entermeris - 3 apartamentos à dlsposíçâo da enfermaria - II

ii Apartamento do Irmão Enfermeiro - Sala de curatívos _ Dormitório II I Reduz o rempo de tr ab e lho

III para 5 doentes - Instalações sanitária8.
'

II • e aumenta o conforto do CLIENTE.

II· 2.° ANDAR: Dormitório para 7Ó alunes Internos - Rouparia - Depósito de mala. - I,:,: I'!I'! CLíNICÁ' -:- CIRURGIA - PRÓTESEII Apartamento do Irmão Vigilante - Instalações laDitArias.
li RAIO& X Iilll Diante da concretização aesta monumental obra que tanto envaidece e 'II, I

�

_II .projeta a nossa Terra. é de tua obrigação,cidadãojaraguaense,cidadão.dosmuniclpios li CO[J�ulrório: Av. Getulio Vargas, 19� '.1ii
-

vizinbos;" corrtrtbuír para o engrendecímento do Ginásio Säo Luis, patrimônio do presente, 'I'!: I (Anexo ao Depósuo da Antercncaj I--I: justa e bonrosa herança que legaremos a nosso. filhos, aos tílhoe de Jaraguá do Sul e.

ii dos municípios vizinhos que participaram nesta cruzada educacional que pouco a pouco II :iii

II se torn� agradável realidade. i! � •
ii Colabora para o pregresso de Jaraguá e do ensino, contribuindo para as I!

ii obras' de conclusão do Ginásio São Luís, participando da Festa Popular de 9 e 10 de março. H
!! ii

II ,Pr!lpaganda:· Oferta especial das LOJAS nOUAT I!
ii FILIAL JARAGuA DO SUL

. I

r

I;
�:::::::::::::::::::::....'.::::::=::::::==:::::::::=;:::::=,:::::::::=:::::::::=:::::::::::::::::::::...-=::::::==--===:::�::::::.:::...-==:::::;::=:::=::::::=:::Jj

Manoel f. �a Costa ·S.A. - Cont e In�. ROEDER s. A. • Agr. Ind. Comércio

I

snrs. Acionistas,
artigo D. 99 do

·Âssembléla Geral Ordinária
,-

EDITAL DE CONVOC_AQÄO
ASS'E'mbléia Geral Ordinária
'CONVOCAÇÃO

Convidamos os snrs. �cionistas desta sociedade
para se reunirem em assembléia geral ordinâri;! a

realizar se dia 28 de março p.v., com início às 8,00
horas em sua sede social à Es,rada Itapocuzinho,
afim de deliberarem 6ôbre a seguinte

.

'.'

, O R D' E MI D O D I A
.

a) - Discussão e aprovação do Relat6rio da
Diretoria, Balanço Geral, Demonstração da aonta
de Lucros e Perdas e demais documeótos relacio·
nados com o exercício enc.errado em 31 de Dezem-
bro de 1962.

. . .

b) - Eleição do ConsE;llho Fiscal e respectivos
suplentes.

I

.

c) - Assuntos diversos de interesse da socie-
dade......

.

.

'

,ttapoéuzinho, Jarag.1lá do Sul. �1 de Fev. de 1963
Manoel F: da Costa, Diretor Presidente.

-

Adolfo BarteI, Diretor Comercial .

. � V I 8 O _- Acham-s� à disposição dos snrs. Sociedade '., Desportos
acionistas os documentos a que se refere o decreto
lei n. 2627. de 26-9,1940·

.

Pelo presente ficam convidados os snrs. Acio
nistas desta Sociedade à �ompar�cerem à Assem
bléia Geral Ordinária à realizar se em' nOBEa séde
social, à8 10 hs. do dia 30 de março pr6ximo vin
douro, afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Aprovação do balanço 9 contas de, 'e�er-

cício de 1962;
.

2 - Eleição do Conselho Fiscal;
3' - Assuntos dinrsos.
Acham,sé à disposição' dos

os docum.entos à que se refere o

decreto-lei n. 2627 de 26/9/40.
Jaraguá do Stil. 21 de fevereiro de 1963.

Gerhar� Roeder, Dil'etor gerente·
I

\

E d i t a I . de C o n v o c a ç ã o

Pelo presente ficam\convidados os srs. sóclo's
quites desta sociedade em sus séde social, á Av.
Marechal Deodoro da- Fonseca, 1110 na 'secretaria
do

.

Clube
.

à�· 9,30 horas no dia' 10 de mal'�o
de I 96y, pa!'s participare� na Assembléia Geral
Ordinár:ia cpm a seguinte Ordem' do Dia:

1) - Prestação de Contas
2) - Eleição da' Nova Diretoria

.

3) -. AElsuntos de interesse social

Acarai
.

.

Assembléia Geral Ordinária

�Assembléia Geral Extraordinária
.

I· '

CONVOOAÇÃO
I são convidados os snl's. acionistas. desta so·

ciedade para se reunirem' em A!,sembléia Geral
,Extraotdinária a' realizar-se' às 13,.30 horas do dia

, 28 de março p.v., em sU,a sede' social. ã
.

Estrada
ltapocuzinho, para deliberarem Ei,Öbre a seguinte .

. O R DEM D O D I ,A

a) '_ Aumento do Capital Social e conséquente'
/

alteração dos Estatutos 80ciail;1. /

b) - DIVElrSOS assun,tos de interess·e social.. Nôta: Não havendo número legal de sócios
Itapocuzinho, Jgu'ã dó Sul, 21 de Fev. de 1963 na la. cOlÍvocação far-s.e á a mesma meia"hora

após com qualquer ,número de sócio.s
..

"Manoel F� da Costa, Diretor Presidente
JAdolfo· BarteI, Diretor Comercial LEVI�US KRAUSE. Presidente

J.
'I

t
Profundemente . consternados, comuni

camos a todos os nossos parentes, amigos e

conhecidos o falecimento 'de nossa querida
espôsa, mãe sógra e avó,

Elia Ziemann Nase. Janssen

Hgrild�eiml!nID'

ocorrido día 20 de fevereiro com' a idade
de ,52 anos 11 meses e 20 días.

A Família enlutada vem externar por
este meio os seus sinceros agradecimentos
a tôdas as pessôaa amlgas e vizinhas que
auxiliaram no duro transe que passaram,
bem como ao Dr. Fernando A. Spr'ingll!ann
e as I!.' m ã s 'do Hospital São José pelos
serviços prestados.

Agradecem em espe.cial ao Rvdo. Pastor
Ghering pelas palavras !proferidas no Lar
e tio Cemitério, e a .todos que enviaram
110res e acompanharam, a falecida até sua
última morada.

'

Vvo. Eugênio Ziemann
Artur Rode e família

t, U ilnklílllUng
Tief erschüttért teilen wi'er allen unse

ren Verwaten Freuden- 11. Bekannten den
Tod unserer .liebe Gattin, Mutter. 8chwiger
mutter, u. Grossmutter.

EU'a Ziem-aoó Gebor. Janssen'
. die .an 20 Fe'bruar,\verst'orben ist.

. Wier danken auf diesen Waege herzlicb
allen befreudeten Personen und Nachbarn
die uns' in diesen 'schweren· Stunden zur
Séite standen.

.

' .

I· GedàlJikt sl\i auch Dr. F. Springmann
u. Schwe�tern von Hospit,al São José, u. alle
die Gr'ab u., Sarg mit Blumen schmücten
und. die Verstorbene zur 1etzten .Ruhestatt
beg 1 e i t e te' n.

Ganz besonderen dank Herrn Pastor�
Ghering für se-ine trostreichen Wörte in
Hapse und ati ,Grabe.' \,.' \

Eugen' Ziemann
Artur Rode U. Familie
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