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RIO B�ANCO (Transp.)
Credenciado com inie- - Foram localizados os

gral 'confiança para coor-< destroços de um pequeno
denar, o êssunto. ficou, o avião monomotor

.

em
vereador Dr. Nilson Ben: plena selva amazônica.
der. O aparelho e!St'3va d�sa

parecido '�á vários dias.

Fundação: Díretor :

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
Impresso na:

Sociedade GrMiclJ Avenld. LtdlJ.

Ano XLIV (Santa Catarina) Sábado, 6 de Julho de 1963

Atividades begi5Iativ�5
.

Maria Irani Mueller da Silva
Com um intervalo de

15 e 1� días, reune-se
d'óravante a Câmara
Municipal de Jaraguá do
Sul, em sessões exrraor-

� dínárías, na apreciação
da matéria que se encon

;' tra no expediente e nas
Comissões respectivas.
A sessão de 1� do

corrente teve a assinalar
o encaminhamento de
diversos projetos e' re
querimentos, inclusive a

aprovação de Resolução
da Mêsa elevando as gra
tificações dos Senhores
Vereadores, de que se
abstiveram de votar <>8
vereadores Victor Bauer
e Eugênio Vitor Schmö
ckel.

nêste Município, tendo o

plenário, com exceção
do vereador Clemenceau
do Amaral, votado no
sentido de se juntar aos

autos, a prova de sua

personalidade jurídica,
funcionamento regular e

direção efetiva das enti
dades,providencías, aliás.
que com maior rigôr se

exige na As s e m bléia
Legíslatíva e na Câmara
Federal, na salvaguarda
de interesses mútuos.

Após longa e pertinaz enfermidade, faleceu
aos 40 minutos do dia 4 do corrente a estimada
Senhora Maria Irani Mueller da Silva, espôsa do
Senhor Eugênio José da Silva.

A extinta' contava presentemente 33 anos de
idade e era filha do sr. João O. Mueller e de
Megdalena Demarchl, ambos também já falecidos.

. O seu passamento foi muito sen rido entre a so
ciedade local. onde, pontificava como espõse
exemplar e mãe eerrernose, trensformendo-se
assim em personalidade muito querida, especial
mente entre as suas co:npanheiras que compõe
o Az de Ouro. que durante tôdos os anos de seu
sofrimento se quedavam contritas perante o altar
para pedir ao Alrísstmo o seu restabelecimento.

Profundamente religiosa, a Senhora Maria
Irani Mueller da Silva. leve no ensinamento
Cristão, fonte poderosa de energia pare suportar
com resignação e humildade o desenvolvimento
de sua enfermidade. que agora, acaba de pôr fim
a uma existência tão necessária no seio de sua
distinta família.

Além do espôso, Senhor Eugênio José da
Silva, deixa duas filhas menores: Regina Helena
da Silva e Eliana da Silva.

O seu enterramento deu-se ainda no mesmo
die, às 17 horas. pera a necrópole desta cidade.
com invulgar acompanhamento a lhe assinalar
pela derradeira vez a homenagem do povo de
Jaraguá do Sul a uma mãe qu� era muito benquista.

"Correio do Povo". profundamente conster
nado apresenta à família enlutada os seus rnais
sentidos pêsames.

forma' que se apregôa
pelo Brasil aíõra.

O vereador Schmöckel
obteve a aprovação de
requerimento de tlongra

.

tulaçäo ao Rotary Club
de Jareguá, unânime
mente, levantando ainda
para conhecimento da
Casa, o andamento do
projeto de lei do ex

vereador Vitório Lazza
ris. que cria, a Banda
Municipal de Jaraguá do
S,ul e prosseguimento dos
trabalhos 08 Comissão
de Investigação. que ha Compareceram à ses
treís meses está para dar são acima os seguintes
parecer sôbre o pedido vereadores: PSD - Erich
(Ie auxilio encaminhado Baptista, João Hermilio
pelo v reador Hans Ger- Cardoso,Walde Krutzséh,
hard Mayer, em favor da Clemenceau do Amaral
infeliz Irmgard Rückert, e Silva. Faustino Gírolla

No expediente foram tendo a presidência to- e Álvaro João Bértoli e
Ç) encamlnhados à Casa, mado. conhecimento do da UDN - João Lúcio da

cpelo Executivo" os ba assunto para proviuen- Costa. Alberto Morettí,
lancetes dos mêses de cíar o comparecimento Henrique Wolf; Victor
Janeiro a Março de 1963. da Comissão. sem tar- Bauer e Eugênio Vitor
providência essa cumpri- dãncía. , Schmöckel. ?'

da após reclamação do Na ordem do día foram Nova reu�'ião está mar
líder udentsta, segundo apreciados diversos pro- cada para e dia 15 de
o qual e de acôrdo com jetos de leis que consí julho de t963, com início
8 Lei Orgânica dos Mu- deram de utilidade pú às 20 horas, no prédio
níeíplos não poderá ultra- blica entidades sediadas da Prefeitura Municipal.

•

passar a 15 dias, depois ------------"

do encerramento de cada· I
'

:!R';���,e��d�������:r Irmgard morre'u na 5a.· feira Sucessão pard govêrno
bilidade e perda do man- de Santa Catarinadato. Os distintos Ieítores do ajudas. Não ínteres-

.

Aprovado também re devem estar lembrados sava o sacrifício da tamí
querímento do vereador de 'um noticiário que lia Stein. Muito menos o
João Lúcio da Costa, d� realizamos sôbre as ati sofrimento da Irmgard.
apêlo à bancada catari- vidades da Câmara Mu· Queriam era cartaz, ainda
nense de deputadDs fede· riicipal. em que focaliza- que montado. em cima da
ra is e senadores. em mOß um projeto de lei mais triste das misérias.
�rasília. com I:elação a eminentemente humano

&. Reforma Agrária, sem do vereador Hans Ger- Hans Gerhard Mayer
emenda à Constituição, liard Mayer. não poude mais assumir
aprovação lograda depois O jovem edil, jaragua a cadeira de vereador
.de interminável discus- enEle, penalizado por ver para dar um' empurrão
são, climo si a Câmara tanta miséria reunida na na Comissão encarregada
.JaT8guae�s� estivesse casa de um pobre lavra- de constatar a "veraci-
investida da missão de dor. apresentou à consi· dade". Seus esforços bem mêdo de entrar para o

e tudat e aprovar a re- deração de seus pares intencionados, aos pou· inferno. Pela marotagem
um pedido de beneficio, cos foram sendo sabota- que cometerRm. Pelo

O auxilto em qU61!1tão dos. Afinal. não interes- sofrim�nto que não aju
seria para prott'ger uma sava dar "cartaz" ao daram a minorar.
infeliz moça. de, nome moço. O que interessava Sabe-se que a Comis-
lrmgard Rückert, anor. era não conceder o au·lsão foi vêr, 3.a DU 4.a-

,

mal desde, a nascença. x�lio. Não que a moça feira, a infeliz Irmgard.
vivend.o . em completo nao o merecesse. É que Sabe-se, também. que a

estado' de animalização, o projeto não entrara Irmgard morreu na 5.s_

já ha vinte e oito 8DO'S, I pe!o p�rtido ma!or,itário. feira. Sem ter podido
dos quais 21 às custas TrJpudlando sobre a receber um auxilio. Mor

RIO - Algumas partes do casal Walter Stein_ miséria e a infelicidade reu perdoando, certa
do corpo.de Dana de Tefé, Ella Rückert Stein, 'de �e uma �riatura 'bestia- !De�t�, a.os goz�dores1da
cujas ,unhl)s ceoservam 3 Rios. embora muitos hzada. tUlha que ser 1ndigenCla alheI:� .. Tud,o.ainda um pouco de es- justifiquem o sacrifício. mantida a ati�ude '�osti�, por causa da polltlcalha.
malte foram encontrados dêsse distinto. e abnegada 'ta9.to ao, partido mmorl Da pobresa mental de
na Faz'enda Manga Larga. casal, por, terem' sid.o !árlO. como ao vereador alguns. "

segundo informou o Bu- contemplados cOQl maiO'r mte�I'ante. Ressalvado está o nome
reau Fluminense de lm parcela de uina mingua- . Mes�s se passaram, d� vereador Hans. Ger-
prensa. '"

� da herança. N�nguem se mexia. João h�rd Mayer, a boa mten�
A descoberta de pa.rtes Lucio o. lider' uma vez çaD desprezada pelDs

do cDrpo d'a' milionária As fotO'grafias fizeram 'recl'a�ou a iIiércia da seus companheiros. Salvo
�assassinada p·elo'advoga. confranger o coração dos Gomissão,' da <Lual fazia está o 11der Jo.ão Lúcio.
do. Leop_?ld? HeitO'r

deve-I vereadores. Seria .justo parte. Nôvo silêncio. Njn ao .re�cla!Dar· urgentes
se diligenCIas efetuadas ajudar um semelhante. guem, queria nada com provIdenCIas.
naql;lelll fazenda, pelo Ainda mais naquele es� ninguem. Schmöckel. 2.&_ Os outros que� ponham
delegado Ro�dal. . tad'O: Nem bem humanoi' feira, reclamou o descaso as barbas de molho,. Os .

. Os pedaços do corpo D:em bem animal. �s pa- dos vereadores mal inten- nomes só a Deus mte- ------,----"'!
estavam ,sepultados no lãvras do "Nutzi',· rece cionados. HO'uve muita .ressa. ,A Ble prestarão
chiqúeiro d!:l fazenda, � beram acolbida. AHmtl discussão. P a I a v r ó r i o co.ntas de seus átós.
qual é todo cimentado. eram homens públicos, desnecessário e vazio. Deus levou a Irmgard .

O cimento foi' aplicado presumivelmente tôdos Mesmo so.b protestos, a para Si. descarreg'andö
proposi,talmente 'logo ilustres á rec,on.hecer a Comissão foi reco.mposta. um pesado fardo. Que os

após ,o s6l?ultame,nto de necessidade.. '

Agora às prßssas, porque veread,ores
.

desca�re-'
Dana. A descoberta volta " Mas como tudo cami- a infeliz estava às portas g�em as SU8S .co.nsclên·
a compromete,r seria- nha em função da politica. dà morte, Interessava. c,las. custeando as des
mente o advogado, cujll eS86 projeto "também en- agora. ressalvar respon· pesas do seu sone eternO'.
sentença condenatória ver,edo!). pela estrada da sabilidades. Pelo descui· Mesmo porque, a Irm
tinha sido recentemente .politicalha. Outros jál do deliberado. 'Pela cons gard·morreu na
aDulada. fizeram nome, prometen- ciência· que ardia': 'Pelo feira.

Movimenta-se o Norte
Catarinense para a suces
são estadual. conforme
reunião havida a pouco
erllrando em cogitação o

nome do Deputado Federal
Lauro Carneiro de Loyola,

ville, Que, em conjunto
com os demais Diretórios
do Norte Catartnense
reinvidicará para essa im
portante região econômica
a honra de dar ao ESlado
de Sanla Catarina um

governádor. O assun!o
será ainda levado à Con·
venção Estadual da enti
dade partidária.

O movimento partiu do
Diretório de uma das en·

tidades políticas de Join-

Encontrado
corpo de
Dana de f"fefé

Considerando que sua

agremiação possui 10 vo

tos na Convenção, é de
prever-se que Joinville terá
ponderável influência na

escolha do cantlidato.

Snr. Comerciante � e
Industrial: A. Asso
ciação Com,el'cjal e

Industrial de Jara
guá do Sul' é teu

órgão de c I ass e.

Inscreu-\e c o m o

�ssociado par� a

defesa de teus in�

ROTARY: Posse do

nôv;o Conselho
�iretor r

Com a presença de
delegações e de autori
dadss locais. em reunião
festiva realizada no

Itajara Tênis Clube.
tomou posse o nôvo
Conselho Diretor do
Rotary Oluh de Jaraguá
do Sul para o período
de 1963/1964, sábado
último, conforme notici
amos em edição anterior.

,
Além das palavras do

Presidente demissionário,
sr. Dorval MarcaUo e do
Diretor de Protocolo. sr.
Dr. Ary Flaviano de Ma
cedo, falaram OB rota
rianos Carlos Coarts,
P, esidente do Ro\ary
de Joinville, o sr. Alvaro
Tancredo Dippold, do
Rotary de São Francisco
do Sul, o sr. Osvaldo
Heusi do Rotary local e

o sr. Gerd Edgar Baumer,
representante do Lions
Club. de Jaraguá do Sul.
numa vibrante saudação
ao nôvo conselho rotário.

O Presidente AlfDnso
Buhl' proferiu aplaudida
oração de possa, finali
zando a sua alocução
por concitar seus eompa
nheiros rotarianos para
que nêste n ô • o a n o

rotário continuem envi
dando tôdos DS esforços
na realização de algo
útil. de acôrdo CDm o

seu plano de ação' e no
ideal de c SERVIR:t. so
licitando. além da coope
ração e execução eficiente
dos trabalhos do Rotary
Club, darem especial ên
fase

.

ao conceito de sua

emissão e resumido nas

seguintes palavras: «Um
rotariano bem. orientado
e com os planos organi
zados, pode eficiente
mente' aplicar 08 seus

esforços, seu trabalho e

sua' cooperação provei
tosa nas realizações do
seu Rotary Club, - com
isso enobrecendo e' en
grandecendo-o - e terá
valôr efetivo essa sua

bôa vontade de SERVIR
em beneficio da humani· .

dade; - para glória de
Rotary International. :t

c Correio do Povo:t, q.ue
se f(-z presente às sole
nidades. apresenta os
serrs cumprimentos ao.
nôvo Conselho Diretor,
formulando v o tos de
uma profícua gestão.

, .� selva ,amazônica

Duas pessoas viajavam
no avião sinistrado, e

será organizada agora
uma expedição pór terra,
pois existem sinais de
sobrevi·ventes llQ local do
desastre.

,

�SE VOC� Jara-
guaense é MÓS IOO,
não deixe de inscre
vel- se na Sociedade
de Cultor a Artistica.
Ela necessita do
'concurso de todos.
para proje.tar a cul
tura de nossa terra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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\
_ Haroldo, filho do sr. Bdital n, 5.565,_ ,de 27.6 63

' Uma �rganizaGã� dos bons n9gócms oferece:
Eugênio e::::o1chmöckel Aniversários Erwino Hanemann ; David Murara e

Rua Joao Planinscheck
Ivone, filha do sr. Ru- Ozilda Marta Schreiner 1 terreno 12x73 com casa de madelra, pasto ranchodplfo Reck; luz elérrice Cr$ 400.000,00,' .

"

A"d G Ele, brasileiro, solteiro,- o sr. rlstl es on- 1 terreno 12x62, com casa de madeíre 'CrG! "50.000,00,'I dí d G torneiro, domiciliado e 'IP CJ
çe ves, Iretor o rupo 2 lotes 15x35, cada um CrG! 130.000,00,'B I A

. residente nesre distrito, 'IP
sco ar em raquan. 1 lote 15x44 Cr$ 150000,00;
Dia 12: �;�:���a NO�:�rafjJ�O,,�: t lote 15x44 Cr$ 140000,00.

Francisca ôchewínskí �o centro da cidade -

Eliza ßer- M·urara.
Ela, brasileira, solteira,

1 tterreJlo 'com 12:500 m2" plaino com um riacho

comerciária, domiciliada e
atravessando o mesmo, sern 'casa, próprio pera lotea·,
meDIO, lugar de futuro Or$ 1.600.000,00 pode-seresidente neste di�trito, á combinar o pagamento.

�s�a�a !;J0hvaj filha dde. I casa de madeire, 50 m. da rua principal cl terrelto
HOdo. o \JVc r� nher , e, e 16x 15 negócio urgente, morivo de mudança Cr$.eWIges . \JC reiner. 600000,00,.

'

Edital JI. 5.566, de 28.6 63 Casa de madeira nove 9x9. renehe 4x5, pasto cer
cedo 'plantações diversas, fundos pera o rio Irapocú
terreno com área 7,500m2; Gr.$· 2:000.000,00, combi
na-se o pagamento,

Jaraguá Esquerdo -

ASSINA1'URA:
f\nual '.. . CrS -500,00
Semestral. .,. CrS 300,00
Avulso. " . . Cr$ 15,00

,Fazem anos hoje:

..

Mis$ Brasil . é do
Rio Grande do Sul.

Fazem anos amanhã:

A sra, Vva.
toli;

,

- o jovem Benedito
Joaquim, filho do sr. Pedro
P. Mascarenhas;
- o sr. Henrique ôch

melzer;
o jovem João Pedro,

Illho do sr. João Pedro
Gascho.

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

f\venidà Mal; Deodoro, 210

Ja�agua do 'Sul - S. Catarina

A sra. Paulina Manes,
esposa do sr. Hermene
gildo Manes, em Rio Ne-
grinho; ,

,

- a sra. Maria Gascho
Henn, esposa do' sr. f'ellx
Herm,: em Iereguàzíuho.

o sr, Antonio Pedrt ;
- o sr, Antonio Vieira;

R IO (Transpress) _ a sra. Clacir, esposa
Realizou-se sábado à noite do sr. Augustó Gesser,
dia 22 p.p , no Merece- em Conêordie:
nãzínho o' Jredtctonel _ o jovem Pedro Sch
concurso de. Miss Brasil 'midt, filho do sr. Wende
A primei!a 'colocada foi [llrn ôchrnídr, em Iaraguê-
e Srta. Ieda V�lIgas, -re- zinho;

.

presentanre do RIO Grande .- a srta. Isólde Lange,
do Sul. Em segundo lugar em Irepocuzinho.
colocou se a Mi5s Est. do
Parana,. ôrte. Tânia Maria
�ranco, e em 3 <I lugar é:J

Sr,a. Vera Lúcia Maia, O sr." Alberto Maffez
Miss Guanabara ,e' filha zollt; .

da '. cantora Norq,Ney. A i
- o er, Werner, filho

querte 'colocada 'foi Miss do sr. Alfredo Vasel;
Brasilia, ôrre, Denise Ro- I � a era. Rnth, esposa
cha de Almeida. : do sr. Edernar Schmalz,

-

em São Bento;
_____

--'-_---'.:.0...,...:...., _ o jovem Osmar, filho
.do sr. Walter Bartel.

Cópia de edital de Pro
clamas recebida do Oficial
do Reg. Civil de GUdrd
mirim. -

Marcos Delprã e

Adelaide weu
t cese dé madeira 7x9, um renehe 7x7, terreno de
14x40 todo cercado, luz elétrica. Cr$ 800.000,OÓ ótt-
mo negócio; .

1 casa de madeira com 3 e 1/4 de morgo de terreno
plaino pasto, rancho Cr$ 750.000,00, negócio urgente,
motivo de mudança;

Duas ótimas casas de material terreno com área
de 14x65 uma com fundös pera o rio Jaraguá Cr$,
1.3QO,000,OO e e-s t .500.000,00,
Três Rios do Stit -
t terreno com 13 morgos, 2 mil pes de bananas,
mato virgem, casa de madeira, rancho, pasto cercado
tanque de peixe. negócio urgente Cr$ 700.000,00.

Dia 8:

I

Aniversariou ontem a

menina Maria da Graça,
Wha do sr. João Bastos.

Re istro Civil Ele, brasileiro, solteiro,
altetare, domiciliado e

restdeute nesre distrito,
filho de Francisco Dalprá
e de Laudelina Marcos
Dalprá. ,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente em Guaramirim,
filha de Henrique Wulf
Junior e de Bertha Hins
ching Wulf.

----------------- 0Serviço Social da
.

Indú'stria

Anrea Müller Grubba, Oficiai
do R e gis t r o Civil do
[(lo Distrito da Comarca Ja
(aguá do Sul, Estado de
•

Santa Catarina, Brasil.
faz saber que comparece

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem par a

casar-se:

Dia 9:

Edital n. 5.562, de 22-6-63
Edital n. 6,567, de 1°·7 63 Jr=:::::::::=:::::::::=C:::::==:::=:::::::::::'-==::::::===:::�L'B;�n�I:r�S s���f:t e Alexandre Kubnik e ii Th lO) lE'L))nrIBI lU' i\l[J'fM i\ N�T ii,Broldes Karachak II llJI.I&.o 1& � �B\ !'llL8\!�!� !i

Ele, brasileiro, solteiro, d " li

operário, domiciliado e Ble, brasileiro, solreiro, � MÉDIC::;O C::;IRURGIA.O II
residente neste distrito, lavrador, domiciliado e li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- li
em Ilha da Figueira, filho residente em Massarandu- ii li
de Affonso Alves Correa ba, .filho de Bdu�rdo II sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre I!
e de Maria Finder Correa. Kubn�k e de Hedw,ges.1 clRulmiA - SBNHORAS � PARTOS - CRIANÇAS B

!i

Ela, brasileira, 'sol:eira, Kubmk. ii '. C INle II
industriária, domiciliada e Ela brasileira, solteira, U L A OERAL li

residente nesta cidade, em indusiriária, domiciliada e ii Lon-ga, pr4ti�a em Hospitals IBr8p�1I8 II
Ilha da FI'guel'ra, f,'lha de residente neste distrito, ii II

R b M Ih I II Consultório e residência: .

José Schmidt e de Esilia em I eirão o a, fi hê! :1 ii
Borroloti Schmidf. de Genoveva Karachak. II

Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, -406 II
Edital n. 5563, de 24·6·63 Edital n. 5.568, de 2�7 63 ti CONSULTAS: II

Gerhard Schulze e Ar.ool.do Diel e li Pela manhã: das 8 t/2 ás 11 horas II
Reli da Horst Leomäa Georg II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas II

" II

ü Atende chamados lambem à Noite li
li
----------------...: ..J.��_ .... :::::r

. ,

Ble, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Ilha da Figueira, filho
de Leopolçlo Diel e de (!J&ll&i!- 8_,.,__ :M__,.&l_�

Dorotea Ender, Diel. I FOTO PIAZERA I
Ela, brasileira, solteira, I, ,

.

,

I
"-

doméstica, domjciliada e

I
DBPRONTB A. ,PRBPBITURA. - JARAOUA DU SUL

residente neste distrito, fotografia. em Geral - fotocgpias de DocuDKlDtbs -.
em Ilha da Figueira, filha, filioes e Material foto - Aparelhos Ac:etlsórios
de ,Bdmundo Georg e de

I A pedido. atende a domicilio 4& tambem IEdital n: 5.564, de 27·6·63 Jem Dorn Georg.
I �m lO'=Glidad.s viziDh�.

, IAlfredo Teodoro Fagundes E para que chegue ao co- �__lõIIõImoo?"' � =

_ ... �
e Luzia Kammer nhecimento de todos, mandei

Ele, brasileiro, solteiro, plSsar o presente edital que 1!=U!E!!!-=-rl_:;;;;:;;;;li!!!!I!!Ei!-: d!li!!E!�1I

serralheiro, domiciliado e será publicado pela impren· iii I!!residente neste distrito, á sa e, em cartório onde será III O R. J <:> R N SO E LT E R
_

Estrada Nova, filho .de aiixado dUlante I S dias. Si iii I CIRURGlfW DENTIST/i I Ieodoro Adpio Fagundes alguem soub�r de' algum im· f!!
'e de Bma P. Fagundes. ' �e�ment.o acuse-o para 05 I Moderníssimo, "A/ROTOR" m

d
..

.
•

'12 41: h
'

,Bla, brasileira, solteira, hns legaIS.
,

'

I
-

Iommgos,· as , 'd , oras, doméstica, domiailiada ê AUREA MÜ�l:ER GRUBBA II
Reduz o tempo de traba lho

faixa de 1090 Kcs.: '

resipente neste distrito, à .Ohclal
1-

e aumenta o conforto do CLIENTE.

Entrev.·sla- com o deputado Pedro.Col,in Bstrada Nova, filha de .
.

OLíNICA - OIRURGIA - PRÓTESE IAndré Kammer e de Maria III 'I d
. n I Iii -

-------------= Kammer. wB emlro r;8U I � RAIOS X I

i......,_,'lMf�� -;
,......

=:
'"

;
·

. �. �� 'I S t'b m it z I C o<",.:':�:ó��o�.::�iI�·�:Ii�D�:;:'�:�/9!!.,___:I....Il�.� IVllll1lrnlllldb 11))_atrre,llO- �e, Ei7L,eWe�o II ca;�ra H�ld!��rJelite�t� =1IIE�!!E!EI!�IEE!IIB'==r =m=' = '_,,,"

pracht-Schmilz - Walde- , .

• .,,,.G.". II mirb Schmitz," nasceu �_"'..;"-:.:.b--:.; ...�,..._v..��"",_",��

ml_· 111111• LN'�é�l;sio�n,�tiL�U;I'Ze, �:od:a::Mi:Sar�l'�a· i:::r·�r, f, ê,·�-n a fi�·�···i··�,�·hn·ri·m·ä·ö·n···:.�.�·I_ii'
Com escritório nésta cidflde à Av, Marechal' Deodoro

l

P � 1UI da FonseCa n°. 122, para,melhor servir seus c I i e n te s ; ��::�g:l�, R�B:cle��r�: f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VrAS BILIA- :�

II mantêm, est.reito intercâmbio judiciário com os Escritórios, Ohristina e' da Etelmari ,�� RES, INTESTINOS ...;_ Çirurgia de Senhoras �J
passará a adotar o bonito H:.· 'DiagióstiCo Precoce do Cancer nas Senhoras �::'�de Ad�ogacia DR. lJERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, nome de Waldemiro Paulo ti 1

. fil' com séde em Joinville é São Francisco do Sul; está em ,I
Schmit�.

f'
(olftuniell 110. seus dientes que lJte,nclerj no seu

'1R '
• • «Qorreio ,do P<?,.o:J _!lQ � novo. eonsu/t6rio .;, RUII Artbur Müller It' ,160' � ,

1-
condições �e, também, ac�itar caus�s p_ara, aqúelas pd- agradecer a partlcll?8Ç80, : (AO ,LADO DO' NOVO, HOTELl ,:

'

I' lmar"c,a,St. 8,em ma,io,r,es. onuB para s,ens constituin,.tes. I
apresenta aos pais os f: D 9 2 d

. :" F'O E :J
se�s cumprimemos e um .8 aB -1 e as 16-18 hor�B - N , 384 �1

li! i"'lE!!!JiEEi�'_SBlE!i!!iãJJ!!IÍii!iEiiIJ!!iEII"'Iiiii!!!!!!IJ�_ii1!i!!SI �orte abraQQ n� menino. �r·······",�:·.··.··,.:,r·.····"···r····.··,:,:.:,··..�y·.··· �r·':"·�'Ct··fj!l·':'
)

Por áto do Diretor A sra. Ines, esposa do

Regional do S e 8 i, foi' sr. Julio Maffezzolli;
de!;lignado para as fun·· - o sr. Arthur Bmmen
ções de Encarregado do doerfer;
Núcleo Regional de, - José Augusto, fillJo
Jaraguá ,do Sul, o sr. do sr. Albano Stinghen;
Norberto Hafermann. - o sr. Martim Henn,

,
em Jaraguázinho; •

F======:::=::::::�' - Isa Marta Mohr, filha
:1 z � � u.aj "do sr. Alfredo Mohr.
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'.;::::===::;::::=-===:::V O sr. Pedro Klein ,filho;

- o sr. Samir Manar,
nesta cidade;
- a sra. Edwiges, es

posa do sr. Guilherme
Spengler: Ble, brasileiro, solteiro,

..... o sr. Frederico Hof- industriário, domiciliado e
fmann;

,

residente em Joinville, filho
...:. o sr. Leopoldo Ma- de JohanniS Schulze e de

Iheiro�; . I Paulina Schulze.
Tobias WahrhaftIg, em Bla brasileira solteira

Curitiba;
. come;ciária, do�lciliada �

o sr. Zeno Forom, resideNe nesra ci,dade
nesta cidade; filha de Germano Hors;
- a sra. Olga Krutzsch, e de Mathilde Meier Horst.

filha do sr. Willy Krutzsch,
nestà cidjlde.

Dia 10:

Dia 11:

Sintonizem I Rá�io Colon de Joinuille
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:'0 ·(JN'ICO
A ;policia do
'Paraná Faz o
Cerco a Uma
Quadrilha de'
Traficantes de
.-Maconha

Curitiba, - Em ação
conjunta de várias dele
gacias do Nordeste do
Estado, á polícia' para
naense está ne iminência
de desbaratar uma vasta

organização de IraficafJIes
de maconha que vinha
abastecendo o mercado de
viciados desta capital,
São ::>aulo e Guanabara,
Nova plantação de erva
maldita foi localizada no

município de Formosa,
travando a polícíe cerrado
tiroteio com os traficantes,
quando foi morto um dos
contreventores, A I be r t o
Floriano da Silva.
Em diligência em sete

municipios, as autorida
des conseguiram destruir
c i o c o plantações de
macon a, ecreditendo-se
que restam ainda outras
quatro. Mais de uma de- .

zena de prisões foram
efetuadas, sendo. que
muttos dos traficantes
teêm residência nos Es
tados do Rio, São Paulo
e Guanabara.

A ÚNICA*liriha
completa de,

caminhões
nacionais!

Recorde absoluto: Aumento
de 52,7% no custo

.

da ,ida em· 1962!

Acelerou-se em 1962
o ritmo do processo
inflacionário. ' Segundo
os estudos publicados
na edição especial de
fevereiro de "Conjun
tura Econômica"· a' ta
xa de crescimento dos
meios de pagamento
no ano passado foi de
63,6% .. Por outro. lado,
o cUsto da' vida no

Estado da Guanabara
registrou no mesmo

período a elevação rê
corde de 52,7%.

NOVO' SUPER"F -100:'

-V��ha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford
I (�Sa':'� A�ernC�IDW §.lt M�rcadö de AUlltomofds
,.

'

�,,' =: � ,., '>(
,. I.'

"o
.

NOVO SUPER F-600
CAVALO-MECANICO
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o o PO'v 'o Ij�:��:� :��;o�;�.��---------�::....._--------------..;;..-------�-------- Organizadora recebemos dos seguintes torneios:A.NO X\IV. - JARAGU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 6 OB JULHO OB 1963 NO '2235 atencioso oficio, eomu- Atletismo, Voleibol, Tê."!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!.!!!�������!!!!!!!!!�����������!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'! nicando nos a realização nís de I

Mêsa, Natação,:1'::::::::::::::::::::::::::::::-'::::::::::::::::::::::::::::::;::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::\1 dös Quartos Jogos Aber Tênis, Saltos Ornamen-

li s o C I A I s li Novas Indústrias li�;�;f�::d�:���� �:��e���S�!f��;!:�:�/'-\:::::::::::;;:::::::;.__ :::::::::::::::::::::::::Ji de MaIharia de 1963. e Punhobol.
Para maior grandesa

a cidade dos Príncipes
apresentará as seguintes
atrações:
IV Jogos Abertos de

Santa Catarina;
êa. Feira de Amostra

de Santa Catarina;
Exposição de Orquí

deas de Joínvílle;
Exposição Agro Pecuá

ria de Joinvi1le;
Exposição Filatélica de

Joinville;
Museu Nacional de Imi

gração e Colonização.
Os IV Jogos Abertos

de Santa Catarina, de cuja
Oomíssão Organizadora
e Técnica faz parte o

desportista Jaráguaense,
dr. Murillo Barrette de

enquanto admite que a

despesa somente com o

funcionalismo, em 1964.
irá a um trilhão e 300
bilhões.
Para facilitar ao leitor

quanto a um cä l cu lo
sôbre a respectiva apre'
sentada pelo desequilíbrio
orçamentário, podemos
informar que em 31 de
maio último o meio eir
culante no país era de
523 bilhões e 72 milhões
de cruaeiros, segundo
levantamento feito pelo
s e t o r competente da
Comissão de Orçamento ....------..-----------••
da Câmara.

Enlace

Fischer - - Martins
Kuc�eß�ec�er-- Janssen
Ainda em data de hoje

a sociedade [araguasnseA sociedade [araguaen serä recebida em festas,
se torna a ser palco de assinalando as b o das
marcante acontecimento dos [ovens Pérola, filha.
social, com as ceremonias encantadora do casal
do enlace matrimonial Félix Kuchenbecker, re
dos jovens Yalva, filha sidente nesta.cidade com
dileta do casal Geza Ro o sr. En n o J aussen,
dolfo- Fischer e eompe- técnico contabilista e
tente funcionária do filho do casal Walter
Ban c o Indústria e Jaussen.
Comércio de Santa Cata- Filhos de numerosas e
rina H.A. e João, filho tradicionais familias, O
do casal Tomaz Rodolfo acontecimento s o c i a I
Martins e provecto fun ficará indelécelmente na
eíonärío do Ban c o lembrança de quantos.Nacional do Comércio familiares, parentes, ami-

- S.A., da cidade de Rio gos e convidados se fize
Negro, Estado do Paraná. rem presentes aos festejos

do enlace.
A

.
ceremônia religiosa

terá lugar pelas 17 horas
na Igreja da Comunidade
Etrangélica Lutherana de
Jaraguä do Sul, devendo
a recepção dos convi·
dados dar-se na residên
cia dos pais da noiva,
à Rua Benjamin Constant
nesta cidade.

A ceremonia religiosa
terá lugar, nesta data,
pelas 17,45 horas na

Igreja Matriz São Sebas
tião, em Jaraguá do Sul,
sendo os convidados
recepcionados na resi
dência dos pais da noiva.
ou seja no Restaurante
M.atabâ, à Rua Benjamin
Oonstant, 299, nesta ci
dade.

.

<Oorreió do Povo», as

socia-se pcaaeirosamente
à grata alegria dos jovens
nubentes, apresentando
OS seus cumprimentos
com votos de felicidades.

«Correio do Povos, ao

ensejo do marcante acon

tecimento social. apre'
senta as suas congratu
lações aos dis tin los jovens,
com votos de perenes
felicidades.

Projeto· de Orçamento da União para
1964 prevê o deficit de 287
bilhões em números redondos

RECEITA ESTÁ ORÇADA EM UM TRI·
LHÃO E CEM BILHÕES DE CRUZEIROS

BRASILIA, - No pro
jeto de orçamento da
União para 1964 que o

Exeeutivo enviou ao Oon
greaso Nacional, a receita
está orçada em um trilhão
e 100 bilhões de cruzeiros
e as despesas prevista em

um trilhão e 387 bilhões,
o que proporcionaria um

"deficit" de 287 bilhões,
em numeros redondos.
No- entanto, a realidade

é outra, porquanto o

deficit não será sõrnen e

de 2870 bilhões, de vez

que a propost-a orçamen
tária do Executjvo não
incluiu o aumento do
funcionalismo e mais 345 --''-----'-------'
bilhões, q'ue são I trans
feridos

.

de 1963, para
pagamento em 1964.

A União Estudantil Ja-
$ealmente, tj3mos ii

raguaense realizou nêste
seguinte composição or- mês a sua bapitual eleição,çamentária: 287 bilhõ�s a que concmreram diver
previstos na proposta or- .sas êhaDéls dos vários es
çameJ;ltária mais 300 bi tabelecimenlos de ensIno.

- lhões; no minimo, decor- O pleito que se feriu
rentes do aumento do nos dias 24 e 25 de Junho,fun�ionalismo c i v i I e apontou como seus fav-o.
militar e 345 bilhões de rilos, os 5eguinles, querestos a pagar, perfazen terão a seu cargo o com
do, portanto, o "deficit" promisso de co,?duzir a
total de 932 bilhões di' União Esludanlil, Jaragué!'cruzeirós, isto sem contar ense no período de Junho
o qllle Congresso au� de 1963 a Junho de 1964:
mental'á com a aprova-
,ção àe e m end a's ao Presidenle: Alvaro Pêreira,
projeto 'de Orçamento. 510 VOIOS; Vice-Presidente:
Por outro lado, sabe se Ademir Correa, 416 volos;
da existên�ia, na comissão S(>ctetário Geral: Jandil'a
de Orçamento da Câmara, Rubini, 409 volos; 1. Se·
de um.relatório qUf! apre- crelário: Aldo Schiochet,
senta a recelta de um 476 votos; .2. Secrelát.io:
trilhão e 100 bilhões, Charl.es May, 28f> votos,;

Vendem-se máquinas de malhas, de tríco
tagem e de meias para homens e crianças,
com assistência técnica e financiamento para
a montagem e reequipamento da indústria de
malharia.

«A. t:::EMA »

Ruà 7 de setembro, 995

Defronte à Estação Rodoviária
BLUMENAU

Jaraguá do Sul está
habilitada a fazer se re

presentar com destaque
nêsses jogos, pelo alto
nível de seus desportis
tas que a estas horas já
devem ter iniciados os
seus treinos individuais
e coletivos.

t Todesanzeige und
Danksagung.

Artísticos trotõus serão
coníerldós aos campeões
e vice-campeões, com
medalhas especialmente
cínhadas com o símbolo
dêstes Jogos para os 1°.
e 2°. colocados (n08 es

portes coletivos) e ter
ceiros colocados (provas
índívíduaís), bem como

diplomas aos recordistas.

Thomaz Radwanski S. A.-Ind.! Com. e Agrícola
Assembléia Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados 08 Senhores
Acionistas desta Sociedade, para se reunirem em
Assembleia Geral Estraordinária, a realizar se na
séde social, em Guarani Mirim, Mun. Massaranduba
pelas 15 horas do dia 18 de julho de Hi63, afim deO
apreciar a seguinte ORDEM DO DIA:-

a)- Alienação de bens móveis e imóveis à fir
ma Industr ia Reunidas Radwanski Ltda.;

bl- Assuntos de Interesse geral.
Pelo comparecimento. desde já agradece.

A DIRETORIA
Guarani-Mir im, 17 de junho. de 1963.
GBRTRUDES RADWANSKJ-Dir. Presidente
ADELAIDB RADWANSKI Dir. Gerente

o

Wir teilen allen Verwandren und Bekan
nten die traurige Nachricht dass es GOII den
Almächngen gefallen hat unsere Liebe MUU..:r
Grossrnurrer, und, Uhrgrosmutter.

Bertha Radünz.

Sociedade de Atiradores Boa Esperança
Aesembléía Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente ficam convidados 'JS srs. sócios
desta sociedade para a assembléia geral ordinária,
que fará realizar dia 28 do cerreute em sua sede
social com a seguinte c::.

ORDEM DO DIA:
I Eleição da Nova Diretoria;

Prestação de Contas
e Assuntos de interêsse social.

NOTA - Não havendo número legal de sócios em
a 1.& convocação, Iar-se-á a mesma meia
hora após com qualquer número de sócios.

t

im 'alter vom 61 Jahren, 9 Monaten, 'und 6 Tagen,
in die Ewigkeit abzurufen. Wir Dan k e n

allen denen die uns in den schweren Stunden
so Hilfreich zur seíre Standen.

.

Herzlich Danken wir Herrn Paslor Rosen
bauer, und Missionar Bus, für ihre Trostreichen
Worle im Hause und arn Grabe, und allen
denen. die der Lieben Mutter das letzte Geleit
gaben, und das Grab mit :3lumen Schmückten.

Ieragué do Sul, 18 Juni 1965.
Die Trauernden Hinterbliebenen.

5 Kinder, 11 Enkelkinder, und 1 Uhrenkelkind.

Nachruf
Mit Fried und Freud ich fahr dahin, ein

Gotteskind ich allzeit bin, Hab Dank und Freud
du Förderst mich, ins Enwige Leben wandre ich.

......1 .

-t A G R A O E C I M E N T O
Eugênio José da Silva e filhas, profun

damente consternados, vem de comunicar
o falecimento da espôsa e mãe,

Maria Irani Mueller da Silva (Nina),
ocorrido no dia 4 do corrente e agradecem
as palavras de conforto, aos que acompa
nharam o féretro até a sua última morada,
que enviaram flôres, corôas, cartas e

t e I e g r a mas.

Os enlutados convidam a tôdos os fiéis
para a Missa de 7° Dia, a realizar se na

röxima 4a. feira. dia 10/7/63, na Igreja
Matriz de São Sebasvãc, às 6,30 horas.

A Familia enlutada

Jaraguá do Sul, Julho de 1963

VENDE-SE
Por motivo de mudança um terreno com casa

de rnadelra, 1 gelaaeira Climax, estado de novo e
duas bicicletas:

Rua Roberto Marquerdr; Informações com o sr.
Anrcnío Quadros - proprterérto - leregué do Sul- SC. .

(i:::-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::'::::::::::::===:::=::::::::::::=:::::-i\

� Dr. Josá Waldemar Vieira Dias I!
ii Médico operador - inse. 8�7 - C.R,M. Pr. II'� G !
:: .inecologia Pediatria Urologia !!
!i Doenças de Senhoras e .Crianças ji
!l Ultra-Violeta e infra vermelho H
i! Rua Epitácio Pessoá, 111 - Tels. 224 e 376 ii
ii ii

li JARAGUÁ DO SULt - STA. CATARINA ii
ii !!

ii Das 8 às 12 horaS" e das J4 'às 18 horas. ii
li Atender·se-á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs.. H

I,i. e aos domingos pela manhã em Nereu Ramos II
i (Retorcida)

,

.j,:
r: . :c

�::===:::==::::::::::-.:==:::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::=:::::::::::..;.::

:::::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::.::::::::::;: :::::-.==::::::-: :::::::::::: I!
ii ii

III DR. IVO KAUFMANN i\;
II ii
I! ii
!i Cirurgião Dentista II
ii· li

li !1
ii Consullório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 li
II II

ii (em frenle da BMPResuL) ii
i! II

iI - Aparelhagem mocJernissima ,. II
iI, RAIO J( - CLINICA - CIRURGIA li
li - PROTESE - CLINICA INFANTIL ii
I! II

::::::::::::::::::::::::=::::::::::=:::===:::=::::::..-::":::::::::::::::==:::::-::;:::::::"'..:::

Tesoureiro Geral: Adernar É Assistente Geral o

WoH, 397 votos; I. Tesou Rev. Irmão André.
reiro: Regina Heusi, 278 "Correio do Povo" con
volos e 2. Tesoureiro, 302 graiul,,-se pela maneira

1
votos. democrátiCa com que
O Conselho Fiscal ficou transcorreram as eleições

constilufdo pEdos seguin- e almeja votos de pleno
tes: Ub'iratan ,Guimarães, sucesso aos eleitos para
358 VOIOS; 'Sônia Garbe,. tão imp'ortanle missão de
i}37 volos e Ranato Jahn serem mentores ,dos eslu·
com �98 volos. dantes desra cidade.
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