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Desvanecidos, recebe
mos em nossa redação,
cordial visita do Rev.
Irmão Luis, DD, Diretor
do 'Colégio São Luis,
desta cidade, acompa- ,

nhado do Rev. Irmão
Evaristo Pio, que veio
apresentar as suas des
pedidas, em virtude de
viagem à, Europa, no

JAR,AGUÁ DO SUL (Santa Catarina) SábSldo, 24 de Agôsto de 1963 ,:_ N°. 2.24:2 próximo dia 26 do cor-
r rente.

-

DE' 'RELÊVO Ulal"dl'r Lu'dwl·ch'·.
Disse,IÍ�s o Mágnífico'

" Reitor do nosso principa1
. Nov,O Agente dos estabelecimento de ensí

no, da sua satísfaçãc em

'Correios ter podido colaborar,
Em data de 17 do cor- tentes, os quaís foram alunes e operários, nêle juntamente com Jara-

reute, bO ensejo da COD- conduzidos pelo diretor, sempre despontando a- Recebemos-de sr. Wal guaenses, Corupaenses e
clusão" da segunda ala do o Rev. Irmão Luis, para mão firme do seu diretor, dir Ludwich telegramá Guaramírensea, ainda que
Gínâeío: São Luis, houve 'participarem de um su- que conduziu a bom têr- de 13 do c�rrente, nos por um período, no le-

A Câmara Federal a direto i,a do tradicion�l c.:�1énto churrasco, ao mo a conc�u8ãO desta seguintes têrmos: vautamento de um con-
,

.. estabelecimento de ensi- final do qual usaram da nova ala, cujo custo su "Diretor Jornal Correio junto de edificações que,�p.r,ovou� qu��ta.felra no por bem convidar 8 palavra, o Prdeito'MUJ;lÍ- pera-os 16 milhões de do/Povo - Nesta - CO- melhoram visivelmenteúltima, dispositive de Comissio de Oohstrução cípal, o Dep. M á r 1 o cruzeíros. munico V. S, que nesta o ensino da -mocídaãe.
lei que' concede a tõdas e as Autorldades, que Tavares, Secretário do

No dia 22 do corrente, data, assumi a chefia da Não podendo fazê-lo
as classes ou categorias vi-sitaram' longamente o, Interior e Justiça do

quinta-feira últlmas, com Agencia Postal e 'I'ele- pessoalmente, pediu-nosde trabalhadores, o nõvo p�vilhão, do!ado do Estado. o Rev. Pe. Donato a noticia que se espalhou gráfica desta cidade, on- Iôssemoa o interprete de
abono de família. que A1xISle ds mtaéI� fudn- Wiem.�R, Eugênio Vitor célere entre a população, de me coloco a' seu, in-

suas despedidas a tödos
Clona e!D ma, ria. e Schmõckel, em nome dos de que o. Rev. Irmão teiro. díspõr.. Saudações 08 alunos, ex-alunos, pais,

Alei que deverá ser estabeleclI�ento. destína- professores religiosos e Luis iria afastar-se' da Waldír' Ludwich -.Agen. e amigos que lhe deram
.

d' d t d do ao elISlDO em tOdo o I e i go s o Rev Irmão direcão do Colégio São te Postal 'I'elegráfíco. um vo. to de crédito e
, sd�nclOn� a

di e!ll�o e Estado. de Santa Oatarína. Evaristo Pio e o· home Luis� para empreender I Ag�adecem�s ao sr.. colaboraram. na eonclu .

.ItaS, 'ylsad . ISClbP IIhnadr a, Ainda, vívameute en- nageado, o Bev. Irmão. uma viagem de cerca de Wal�Ir -!:UdWl.ch a eo- são das obras do Ginásio.SI uaçao o tra.a a or cantados por tudo quanto Luis. Tôdos foram unâ- um ano pela Europa, em mumcaçao acima e.' Ia-
· casado, do solteiro, fa- lhes foi dado ver, uma nimes em ressaltar o atenção a ordena de S8U8

zemos votos �e protlcua·

vorecendo o trabalhador neva surpresa estava I vulto da obra, 08 sacrt- superíores, puseram-se gestão na Agêncía a seu

'casado Com a sua próle. preparada para os visi· ncios realizados por pais, em campo os amigos tio cargo.
emérito educador, obje- --------------------Medida humana, sem A tivando um banquete de

dúvida, pois visa oorri- Laerte quer' dinheiro novo: Brazão despedida.
gir uma falha da nossa De fáto, pelas 19 horas
lei .trabalhista: entre- BRASILIA - A A�ência tlruição lIO cruzeiro e que do dia 22' do corrente,
tanto, ante tantos e noticiosa U P I divulgou a se chamaria Brezão. graúde número de pes-

Na ultíma segunda-feira mentem os impostos mu-

nore de que o deputado teve lugar na Camara Mu- nlclpais, sendo de estran-
tantos sacrifícios exigi- Leerte Ramos Vieire, da O projeto proíbe a fa- Ssaoalo�e8 cdoomCp. I1Ar.�BCae�p .. :g�, niclpal de Jara�uá do Sul her a aprovação de tabe-
dos p lo' a e e bricação de moeda ou ce- "',

If'
-

d' I b I fu e povo, x . UDN de Sdnla Calarina, ond� se realizou o baB- a penu Ima sessao or I� a para am u an es e, es-

cução da lei, dará u.m
dula no exterior e l'ropôe uáriil do ferc�iro perfodo pecialmente, para masca.

, apresentou à flâmiua Fe� moedas de' ouro qUt se- qllete de de!lp�dida,. ho-
legislativo, do' corrente tes, complefameote desa-_nôvo pulo no custo, de deral projeto de lei iristi� riam duzenfos e cem bra- menagem que IncluIU

_

os
allO. lualisada e que, advertidavida, pelo encarecimen· fuindo no país nova uni- zões, de prata e de OUfros vizinhos municipio�. d� N� expediente, além dos aCamara "pela bancada

to das utilidades.' dade monetária, em subs- metais Cerupá e Guarammm, I b 'Ih d r f' d
.

f d
.

t'f d.

trazendo para a despe- ra a os e r? ma, OI u em� a,_ o .',n UI o as

, , dida circa de 150 talhe, aprovado rrquenmento, do as�oclaçoes .d� clösses de-
���������������������������

r8S, nu�& festa das mais 'vereadorqlemenceauAma- s�are� parficIpar da ela·
OO_Iji!� , ,

. '��íi�iUi�inl. movimentadas nos últi. ral, cumprimentando o dep. boraçao. de uma nova fa ..

�
.

,
,

, � mos tempos. W.ald!!mar �alJes pelo bela, fOI a meSIl1â.aproya·
�w

"

C'OM
'

E IND �
/ crlaçao da Sidesc. da, sem que houvessesJdo

iZ1�. ' "

,

lim� Na oportunidade fala- O vereador Alberto Mo- afendido a prelenção dasmm, • , • �� ram os srs. �rof. Paulo refti;' obteve aprovação de classes conservadoras' do
� .' 2:aS� Moretti, orador'oficial da requerimenlo, solicitando Município.
��

G
"

St· S A
�J!m solenidade e Presidente ao 'Prefeito Municipal � '�-----

OO�, e':rmano e"ln
�äfi da AS80ciaçã? d�)s E_�. realização urgenfe deêo�- VEREADOR

mOO ,

mm t!�:.�spr��ei�;U:���i�:f. �:�toJa. n���teda�ai���e,ç:� H.rben Schnei_er,� • • 2Z:S!::aS em nome da mUOlClpah- Reforclda, que esla amea- . ;-00, .'
,

, I,
• � dade, o nosso diretor, em çando a estrada beira-rio, De passagem por esta

00 ,', � nome da ImpreDiIa Jara- que conduz, entre oufros, cidade, vindo' de Rio do

� 8 O A" O S fi guae�lIIe, ?' Rev. Ir�ão à� prop�iedades dos, srs. Su�, ti_!emos a' grata
�

.

.. 00 EvarIsto PIO, nô'Vo ReItor Lmo Plazera e Alfr�do s.atI8façio de recaber a
z::a:'S ,.., Slti do Colégio e, finalmente, Benkendorff. 'fiilita do sr. -Her-berl00 � o homenageado - Irmão O vereador Eugênio Schneid8r. funcionário da
00 2:ll'S Luis çue, em palavras Viror Schmöckel, pela Oolet�ria Federal de Rio

, � � repasssqas 'de grande unanimidade da Casa, con· do Sul e líder da. UDN

00 A
-

d a todos os nossos 00 emoção agradeceu a seguiu aprovaç�o de re- na Câmara A.1unicipal
· � gra,. ecemos . _ � tôdos essa manifestação querimento que cum�ri- d8qu�la próspera cidade

• I

� ,prezados clIentes ,e amIgos pela atençao � d& estima e aprêço. ,menlö a veferana firma CatarineDile: -,
2:3:S

'

f
A • ,

"

'do 2Z:S
'

Joinvillense ;. Germano O v9reador Herbert
00,- e ,pre erenCIR com que sempre nos IS- 00

'

Stein S. A., pela pássagem Schn&ider. . eX-\7ereador'.
00' tinguiram e fazemos votos de q'ue também 00 Dep

"

Reneau 'Cubas d� seu 800 ano ,d.e funqa-· �or J�raguá do Sul, e.st.á
'� "

_ > _ �. çao, que se verifiCOU no hc�nClado de suas a1l"1-
�' nossa� futuras relaçoes e transaçoes se �

. -

" ,dia �2 do corrente. dades funcionais e, par-
�

pro'cessem' no' m'esmo 'ambI·ente de '1i�'rm'0- � o deputado udeOlsta Na ordem do dla foi tidárias, seguindo para!i ' " :
, '.'

Ui 2Z:S por C�noinhas' este�e aprovado projeto, em úJIi- um rigoroso trãtamento I

� ia'e prosperidade para que Irmanados 00 6a.-feira última em nossa ma discussão, que coo de saúde para- a praia
00 " ;'·d 1

'

'I 1· M redação, para agrad,ece� cede pensão à Sra. Gui· de Bar'ra Velha.

100 num mesmo, 1 ea, possamos ,ze �r pe o 00 as referências do nosso Ihermina, Pereira l,.enzi, Ao vareador, Herbert
sm progresso dö nosso, Estado do noSso país. � s9manário, em relação, �o viuv� do .ex-funcio�ár�o �.c�neider agradecendo a
m .'

,
" , 2Z:S projeto de sua autoria, Verdi FranCISco ,Lenzl. . 'Islta e fazendo votos de00 ""PRA'DIÇÃO "OBRIGA" é' O lema � c�iando o Inlt!tute Cata- 'Ai.qda na orde,m do d,ia bre�e restabelecimento.' _'

� "1.-," ,\ 00 rlDenSe dos Cegos. foram aprovados, em ul-

� que sempre .h,á
"

de
_ guiar nossos ,pensa- ,� PessÔa, extreniamente tim� diSCUSSã�, drv,ersos Gr-êllio leer. Guara.ireAse,

·OO� ID_entos, quer, no/ ,pr.esente, quer em gera- II acesliliv.el, ti,emolil opor- proJ�loo de Ie s que au-

2Z:S 2Z:S tunidAde 'de palestrar
,,00 çoes futuras.

,

• 'c,'. ' � longamante �om o parla:
� Na� certeza" de bem ser-Vlr re'pousa· w mentar catarIDense, !e\"e
� "

" .

'

" � lando-se profundO conhe-
00 à nossa maior recompensa.

.

' ,iii cedor ,dai necessidades
,

00 "

- � d'o nosso �stado e do

'00 ,1 OO� seu
.. ent.uBI8smQ, como

W� C· " · , I d' t· �� OPOIilICloDlsta, em colabo-

III, ,,�, ", om��:��, e n �s rIa.. v

•

�Bfi ����Çã�fiC!��t�n;,���lem�:
· �" fGERMAN'� ;.STEIN 'S ::11. 001 mais. prementes da gent.,
�. ,

"

,'\:I .

, ,. .n..,,_ ii2Z:S humIlde de nossa terra,.
�

.

"

,.' ...,
. ,. /' �OO c?loca�d_o-se ,

à
.

nossa

,�� , .JOINVILLE, - !ii. C." ", 0000 dlSP?,S çao, na capItal do
./ �m '
'.,'

�� Estado. ,

"

��
,

", "J'
, ,

•

"

Imzzs S'omoa' g'l\�tos à visita
����IU!iIt� �, '

'

,
' �iU���OO�OO�ldO illJst'rd médico e de·

OO�OO�OO�IUi���OOOOOO�OO��OOOOOO�il�OOOOHtiOOOO�OOOO put�"do catar}nense.
,

nordeste catarinense

Ano

, ,

Soci.cI.cle Gr!flcll Annitl. Ltcllt.
J

Câmara yotÓU:
'.

DOIS' ACONfECIMENTOS
Abono de famHia
ê lei-

"Correio do Povo" de
seja ao Rev. Irmão Luis,
os votos de feliz viagem.

Noticias Legisla'tivas

0" Grêmio <a�creativo
Guaramirense, da· vizio:
nha cidade de Guarami"
rim, e. á em festa no dia

,
de' h (> j'e, completandô.

mais um ano de ,existên�

Invasão:
de terras no

'

Estado" do Rio
. cia.

NITBROI Ã'" A fim de Pina· 'comemorar o a·

apurar denuncias de inva- contecimento, h 8 verá
são de ferras, grupos de um animado b�ile na sé�
investigadores do 'OOP.S de social, com inicio, às
encontram se

.

na fazenda 20 hOfas. ocasiã9 ein que
Maria Paul�, IH> Klm. 6 tomará 'posse a nova di-
da' rodovia' Amarál Peixo- 'reteria,' ,

to. Informações que' 40 Parabenizamos.. a vere·
lavradores leriam invadido rana agremiação' guara·
a f,azenda ocasionando se- mirense pelo gra.to even
vero firofeio.

"
,to.

'
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Emprêsa Jor,nalistica
'

"Correio do Povo" Ud'a.
• 1963 ..

Diretor
_

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA .:
t\nual • Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00
Avulso. . . " Cr$ 15,00

Dia <29;'
'

O sr. Carlos Günrher ;
- o sr. -Helnz Ziemer,

residente em Ioinville ;
_' o sr. Haroldo Wolski;
- o jovem Adernar

Oswaldo, filho do sr. Os
waldo Borges.

Edital n. 5.583, de 16-8-63
Ede'gar Gerent e

Eugenia Lucioli
Ele, bresíletro, solteiro,

industriário, dorniciliedo e

residente nesre . dlstrjto,
filho de ' João Gerent e de
Maria Esplndole Gerent.
Ela, brasileira, solteira,

doméstíca, do iciliada e

residente nesre distrito, à
Estrada Nova, filha de
Eugenio Lucioli e de Ida
Lucioli.

Para solteiros, PfZ'J!a' noivás e

para o lar. Excelentes para o

lar: Excelentes para usar. O,
s üp erenxo u ài» Blumenáu são
garantidos por famosas marcas

da Industria Textil Catarinense.

,Você se or.gulhará de ter em

seu lar os euperenaouais Blume
nau. llguarde a, visita de uma

represeniante.
.8 ROBERTO M. HORST '

-

a que dispõe de maior sortimen.,
Eaees» anos amanha;

to na praça e oferece seus arti- ,

A h Ggos à preços vantajosos C? sr. rt �r A
umz,

Rua Mal. Deodoro 3 . jaraguá residente em RIo Cerro;
����

- a sra. Josefina, es-

posa do sr, A I ban o

Piccoli, em Rio Cêrro;
Q garoto Loreno, filho

do sr. Gustavo Alpersraedr,
residente em lrepocuzlnho.

Dia 30:

O sr. Leopoldo' Reiner;
- 'a sra. Maria, esposa

do sr. João Carlos Stein;
,

- o sr. Oito Pawlowski,
resldente em Gaspar;
- o sr. Angelo Scheuer,

residente em Itapocuzinho.

Ela, brasileira, solteira,
doméstlca, .domtclllada e

residente nesre dtstrtto,
em Garibaldi, 'filha de
Germano Priebe e de
Ema Ninow Priebe.

I

Aniversários
'

�����
Cure seus males e poupe seu
bom dinheiro comprando RO

FARMAGIA NOVA

Fazem anos hoje:
O sr. Herbert Buerger;
- o sr. Wiegand Röder,

nesta cidade;
.

BNDBRBÇO: _ o jovem Ewaldo,
Caixa Postal, 19 f i I h O da Vvá. Emet\venida Mal. Deodoro, 210

Jaragua do Sul, • S. Catarina Zternenn, residente em

_ Três Rios do Norte;
- o sr. Ricardo Grimm",
em Francisco de Paula;
- ,o garotinho Rub�ns,

filho do sr. Rudi Volgr.

-

Agente autóriz�do nesta

praça sr. Moacyr Silva.

SE VOCÊ Jailrguaense é MÚS roo,
não deixe de inscre
ver se na Sooiedade
de Cultura Àrtistica.
Ela n e c e s sí t a do
concurso de todos
para projetar a cul
jura de nossa terra.

Dia 26.:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fõit==ivo=KAUFMANN=,li Delegacia Aux. de Polícia. Açjes Preferenciais da Petrobrás
II II , A V I 5 O Pagamento 'dos dividendos relativos ao

It! -- Cirurgião Dentista -- II ���������� exercício de 1962
'

II II Pot determinação da -Diretoria de 'Veículos e E 6ii'!! C I R E P 1�9 ,',I T" .

P'uI' d FI
'

6 I' d d d
P TR LEO BRASILEIRO SfA - "PE-

,

onsu tório: - ua' Pres. pitacio eseoe u ränsíto un ICO e orran po IS e e or em o TROBRÄS" avise que, a partir de 15/'7/63 e até
II II sr. Delegado de Polícia. 'comunica aos interessados, 31/8/6 d
•••!i!"l, (em' frenté da B � PR" SUL) ,III! " 3 vln ouro, efeluará, aos acionistas restden-

"" .... L: nn obtenção dfl carteiras de motoríetss, que a cn- res nesta cidade, por intermédio do Bancn Ind. e

'I missão examinadora, estará nesta cidade, DO dia 9 CdS t C t' S. (lIeD)
. I

!l -' Aparelhas'em modernissima - 1.' om. e an a 8 arlDa IH., ,o pagamento dos
I! li de setembro p, vindouro. dividendos do exercício de 1962, relativos às
II RAIO X CLINICA CIRURGIA II Pars melhores esclarecimentos, queiram se f' b
'I!:

- _,.

ll!l' ações pre erencíals, na ese de : 15% sôbre o

PROTESE _ CLINICA INFANTIL dirigir á esta Delegacia com antecedência. valer nominal das mesmas.

li , II Jaraguá do 8ul,-22 de Agôsto de 1963,
:::::::::::::::::::::==::::::::}::::::::::.-:::::::::::::::::::::. :::::::�:::::::::::::::=:::::-.:::::::::::::

OSNT MÜLLER, Eserívão d e Pol ícia.

o ÜNICd caminhão lnteíramente nôvo!

A ÚNI.C'A*lin'ha
, completa' de
caminhöes
nacionais!

i,

i ,

-Venha conhecê-Ia de perto no seu

Amer:cano §o Ao' lWercadlo

NOV'o
-

SUP.ER F-600
CAVALO-MECANICO

Revendedor �ord
.

�1illt([1)mO,en§ JEn1UllÍ1OH�Jl1la1l1L
'\
I

dle
-.

Educação
1'8va Tarso
a Bog�tá

/

o ministro Paulo de
Tarso viajou para Bo
gotá, chefiando a dele
gação brasileira à III
Reunião Interamericana
de ministros da Educa
ção 'que se realizou de
4 a 10 de agosto.

Essa conferência foi

l
prevista na Reunião de
Punta del Este, em

, agôsto de 1961.

O ltamarati está
tambem coordenando
com o govêrno bolivia
no um encontro entre
os ministros da Saúde
dos dois países provà
velmente em Corumbá.
O objetivo é o debate
de medidas para evitar
o reaparecimento de
surtos epidêmicos. na

zona fronteiriça.

If�=========�
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C·O R R E I O O O p O V O
A.NO XLIV JARAOOl IDO SOL. (SANTA CATARINA) SÁBADO, 24 DB AOÔSTO OB 1963 N.O 2.242

Corretagem 'e Imobiliaria "O'ALMA"
Av. Mal. Deodoro n. 155

� Junto ,a Casa Lotérica

Uma organização .dos hans negócifls oferece:
Rua João Planinscheck -

�-- �___________ A

s O C i "3J71' l I A J A, R A TE N I S ,CLUB E
� ASSEMBLEIA GERAL ORDINÄRIA

1 terreno 12x73 com 'casa de madeíra, pasto, rancho, '

luz elétrica Cr$ 400.000,00; .

1 terreno 12x62, com casa de madeira Cr$ 350.000,00;
2 leres t 5x35, cada um Cr$ 130,00(},00; ,

1 lote 15x44 Cr$ 150.000,00:
'

1 lote 15x44 Or$ 140.000,00.
Pelo presente, ficam convidados os Senhores 1 casa de madeira 8x8 nove - rancho - chäcera

Sócios a comparecerem á Assembléia Geral - área de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.Ordinária, a realtzar-se no día 27 de agôsto de. Cr$ 600.000,00.
'

1963 as �O horas, na Séde Social, afiIÍ\ de delíbe- .

rarem sobre a seguinte ordem <to dia: No centro da cidade -

I .,- Discussão e aprovação QO Balanço e Vende se uma casa marerial com diversas benfeiro-
Relatório da Diretoria; , rias. Negócio urgente, preço de ocasião Cr$....•

II - Eleição da Diretoria; 1.300.000,00. Oombina-se pagamento.
I

III - Eleição do Conselho Fiscal;
IV - Assuntos de interêsse social.
NOTA: Não havendo número legal de acio-

nistas presentes, será efetuada uma segunda
convocação de acôrdo com o Art. 99, § 10. dos
estatútos sociais.

Jaraguá 10 Sul, 9 de agôsto de 1963
A Diretoria

EDITAL DE CONYOCAÇAO

Diversão'
Quinta-feira à noite reelisou-se o grande jantar

despedida oferecido ao Reydmo. Irmão Luís, ex-Reítor
.

do Ginásio São 'Luís. Aproximadamente duas cente
nas de pessoas. se concentraram nos salões do
Baependi para participar do ágape. Dentre os ora
dores destacamos a belíssima e expresstve oração
do Professor Paulo Morettí.

- Amanhã à tarde também nos salões do
C. À. Baependi real íse-se -e tarde dançante dos
quartanistas do Ginásio. Bons prêmios no Bingo e
uma alegre tarde social está reservado lJ quem lá
comparecer.

-

.

Dia 14 de Setembro destacados festejos
sociais no Baependí. Baile com os Batutas de Blu
menau e a possível presença dos Oficiais da FAB,
da Guanabara.

- Sexta-feira proxrrne a grande e esperada
noitada "a c a r a i a n a",' com o baile da Orquestra
"Alegrias de Espanha". O Salão Doering serã mais
uma vez ponto de encootro da sociedade local e I dó I

.

Pé' l Id]
-

fi hh � ßcidades adjacentes. A Orquestra é composta de n· s rlB e bom rclO IODO uO 8BO ruuuo u••
ôax-elro, Clarinere, Sax-tenor (2), Oboé, Pistão (2), •

Violino, Contra-baixo (2), Trombone, Piano, Acordeon
e Bareria além do .centor 'Mario -de Monrerrey que
também é o diretor da Orquestra. Os últimos infor
mes recebidos derem-me conta de que virá também
uma excelente bailarina (que Ia vienga ... )

- Dr. Norberto Hafermann, ontem comemo
rando mats uni "niver". O aniversariante além de

. militar na política local é egora o Encarregado do
Sési. À noite; amigos seus foram felicitá-lo em sua

residência.
- .Yeda Maria Luiza Fischer, bonito broto

Jaragudense, arualmente residente em Curitiba,
encontra-se em nosso meio para umas férias e vlsrtas
aos amigos da boa terra. A Yeda Maria (que é xará
da YedaMarle, Miss-Brasil e Miss U.), terça-feira
última brindou-me com um gostoso aperitivo no

Merabä, excelente bar de propriedade de seu pai.
- - 0 bonito brotinho ßelkís de Menezes agora

ostentando o título de funcionária 'da ACARESC. �

·j:r�g�::::e. com seu trâbdjhO_�� fome�to. agrícola Marquardt S. A. Industria dt Malhas
.

� Osvaldo Saade de víegem para Curitiba ssembléia Geral Exrraordinéria
onde ficará por uns 10 dias a negócios. A Mercedes
é que não está gostando do assunto, vai perder o

baile do'Acaraí e outros bens dívertímentos' por falta
do noivo.

"

- Já começaram os preparativos para o grande
baile de coroação da Rainha do Clube Água Verde,
dia 7 de Setembro.

- E vamos falar de fofócas. Vicente de Paula,
diga-me lá, o que é melhor: dirigir um jipe ou um

Fairland, hein?. . '.
-: Manfredo Albus, "meu particular" o que foi

qué você disse, domingo lá no lussara? Que é
perigoso contar as "coisinhas" quando eu estou perto?

.. Porque 'Manfredo? Eu sei de tôdas elas e olha que :-------------------------------------.
se você não fôsse tão amigo meu 'á tinha dito' cada
uma... .

/

- Flávio Schiochet o que é que você queria
m.esmo ·com o Cilo, agente dos Enxovais .Blumenau?
Comprar um presente para um amigo seu? .. ,

- lanete Thomsen o que foi que você disse
para aq�ela sua .amiga? Um noivado com um loiro
de Curitiba? P'l'q quando, .hein? ...

_;, E a Loli, a loirinha, bcnira da Marechal
Deodoro (que organizQu uma festa e não me ,convi
dou), brigou mesmo com o Edson. O engraçado é
que o Edson diz que foi êle quem brigou com ela.
Entenda quem pouder'. ..

Dulce Léa e 'aquêle funcionário de óculos
do Banco do Brasil ftndaram· o romance que ia tão
bem·'.. ,

- Bem, chega, por hoje, até " próxima com

muitas novidades. : :

Assembléia Geral Extraordinária

Bdifal 'de Convoceção
Pelo presente edital de convocação, são convi

dados os senhores acionistas da Indúsrria e Comércio
Leopoldo João Grubba S.A. à reunirem se em assem
bléia geral extraordinária que será realtzada em nossa
séde social à rua Benjamin Consranr n. 328, nesta
cidade, às nove (9) horas do dia 31 de agôsto do
corrente ano, para deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA:

1) - Aumento de capital social conforme pro-
posta da diretoria:

2) - Alteração 'parcial dos estatutos sociais:
3) - Outros assuntos de Interesse social.

Jaraguá do Sul, J 3 de agôsto de t 963.

Leopoldo João Grubbe, Diretor Presidente

t terreno com 12.500 m2., plaino com um riacho
atravessando o mesmo, sem casa, próprio pera lotea
mento, lugar de futuro Cr$ -1,500.000,00 pode-se
combinar o pagamento.

.

-,
Casa de madeira nove 9x9, rancho 4x5, pasto cer
cedo plantações diversas, fundos pera o rio Irapocú
terreno com área 7.500m2; Cr$ 2.000,000,00, combi
na-se o pagamento.
Vende-se uma casa de material nove com bar ins
talado no centro da cidade rua principal, negócio
urgente e de ocasião. Vende-se por motivo mudança
- combina-se pagamento Cr$ 3600.000,00
Rua Rio Branco: um terreno com área 2.050 m2,
casa de madeira, rancho 8x6 instalado pare picador
de lenha, terreno Iodo cultivado, pasto. Negócio de oca
sião. Vende-se por motivo doença. Cr$ 1.100000,00.

Jaraguá Esquerdo -

t cese de madeira 7x9, um renehe 7x7, terreno de
14X40 todo cercado, luz elétrica. Cr$ 800,000,00 óti
mo negócio;

.Duss ótimas casas de marerial terreno com área
de 14x65 uma com fundos pare o rio jaraguá Cr$.
t .300.000,00 e Cr$ t .500.000,00.
Três Rios do Sul -

Vende-se 5 morgos vargem, sem casa. Cr$ 650.000,00.
Pagamer:to a combinar.
1 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.
5 klms. da cidade _. Estrada Itapocú
70 morgos, casa de material, 2 renehe 8x8, 80 mil
pés de cana, um engenho de cana de Ierro, 1 tonél
de 10 mil litros, um engenho de farinha, arroizera
pera 100. sacos com água própria, 10 mil' pes de
aipim, 2 mil pes de bananlls, 15 morgos pa�lo, 1
parelha de cavqlo com carroça, 1 arado, 1 grampea
dor, 1 motor oleo crú de 10 cavalos, negocio urgen
te e de oportunidade - Cr$ 4000.00000. Cr$ ...
2000,000,00 a vista e restanle combina-s2 o' pgmto. .

Heinz Marquardt, o.iretor Presidente
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DR. GA.-U�:GQ

Pelo presente ficam convidados os senhores
aclonístas desta ôocledede a comparecerem à assem
bléia gerar extraordinária a realizar-se no dia 31 de
agôsto do corrente ano, às quinze (H�) horas, na
sede social, afim de deliberarem sôbre a seguinte
OROEM DO DIA:

1 \ - Autoriz. para aumento do c(ipital social;
2) - Alteração dos estatulos sociais;
3) -:.. OUlros assuntos de int�resse social.

Jaraguá do Sul, 16 de agôsto de 1963.

Sintonizem B Rádio Colon de Joinuille
Todos os domingos� às 12,45 horas, na

.

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
�------------------------------� �---------------------------------------�

Dr. FraDc�� nAIotcoDoio Piccíooe 'Ir--�VENDE�SE-�I �T��

� � Cirurgia Geral de adultos e crjanças � CH-
� Uma �ropriedade com 1.200 morgos -- terras � nica Geral - Ptlrtos - Operações -

�
.

d I d d �
.

Moléstias de SenhorHs e Homens.'aproprt� as para o p ar!lio o arroz - conten o

o seguinte: Especialls.a em doenças de crianças
� U� bana'nat com 10.000 pés produzíveis. � Atende' no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS'
� 30 morgos de arrozeira plantada. � (Clara Hruschk.a), das 9 as 12 hs. HOSPITAL

Os preparativos ,para Miss-Brotinho vão � 10 mil melros de vaias para arrozeiras� � JESÚS DE NAZARÉ das 15 as' 18 hs.
de vento em pôpa. � Umtl estrada construidtl denlro do t�rreno(2.500 nilS) � co ]R ITP A. - SANTA CATA.H.J(NA

r=or.=�ãri=��aUio��ra=:'�='ll ��;1f��!�:fit:�:::::o:n�::i:�SeSladO. l
..
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:,,',' !! 11 Cé!troça . etc. elC. etc.

1 ..1,'11:,: Dr. José Waldemar' Vieira Dias !"I!Advogado i.!.
H C I 'P -

�b d"t ii Melhores informações com Vitor ZimmermanlÍ. li Médico operador - insc. 837'- "C.R.M. Pr.- II
ii d:sn���i:s�-;; Tr��:It;��'�eia��e�·c�âe��es Ir;��: II' � nas LOJAS DOUAT - -,:i1ial jar,aguá do Sul � II Ginecologia Pedi,atria Urologia li
ii Prevldencla SOCial (Institutos) - Açoes Clvels 'r' ....__� �.....--...__. .., .J I! DoenJI�a_��OI!:neh�:r:: v:r��:nças !!ii - Desquit�s - Cobranças - Inventários - II e�If!MiI!!l8Sl!1�@I!lI�_lI!I8!@I88Hli�� li gII Despejo - Defesas Criminais -- Habeas Corpus liI, ai! I,! Rua Epitâclo Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 ii
II

'
, r

II FOTO PIAZERA ln JARAGUÁ DO .sUL .� BTA. C4TARINA !l
..

}l E s c r it ÓT i 08 Il Df!J>RONTf! Á PRf!PBITUA>\
-
- JARAOlJÁ D(,.I SUL i'!! ii

ii
H

.

Meyer 20 JOINVILLE Fone 2494 II fotografias em Geral - fotocopias de Documentús _: I ,i,!
. Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. !.�!.;II enrtque ,-

-

i! filmes e Material foto - Aparelhos e Aceesórios ii) Atender-se-á nas 4-as. feiras' das 13 às 15,hs.
I! Marechal Deodoro,,303 - JARAGUÁ DO $UL II

.

, II! ii e aos ddmingos pela manhã em Nereu Ramos iiii às terças feiras à tarde II A pedido. atende a domicilio ta ta,mbem

I,ill (Retoroida) ,iiiII ii em lç.tt;:alidades vizinhas -.
ii .1

" ;

'ii 'r: :i
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P. S.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


