
o Major ,Chefe ERF/5, de
Curitiba, éstá procurando o'
sr. Francisco Gaulke, 2.° Sar
gento reformado, ex-comba
tente da Fôrça Expedicionária
Brasileira.

O assunto' é de grande

I
ínterêsse do procurado, motí-

Fundaçâo : Diretor: Impresso na: vo porque .deverä apresentar-
sé com a má�ima urgência

M ü /I er EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Sot:ieJ..ele Grßlic.. � veniel. Ltel... perante aquela autoridade ou

===================,==-=-=_=======;:==========-=--=-=-=--::::=====================1 ao Capitlo Manoel de Carva-

I
' lho Lopes, na Junta de Alis·

Ano XLIV JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina) Sáb�do, 9 de Novembro de 1963 N°. 2.253 tamento Militar de Jaragqá
do Sul.

'

Orgão de maior penetração, 'no interior catarinense

Você conhece
FRANCISCO

/

GAULKE ?

Familia Illerreu . Denn
I .',

Depois de haver sido apreciando o requertmenro �entido da regularlzeção ÚLTIMA SOBREVIVENTE DA' C O L O N I A
unânlmernente 'aprovado do vereador Eugênlo Vitor de tais paramenlos, visto

pela Câmara Municipal ôchmõckel,' unânimemente que a falta de soluçêo de Na manhã de 6 do oor- e paulista Justino de Oli
de jarag�á .

.to Sul, ii) aprovado na primeira tão delicado problema, reute faleceu aoa 81! anos veira. Fez parte 00.8 pri
expedição de oficios ao eeesão da, quarre lellisla· enseja o airavameoto da de iäade a eltimadísiima meíres seniços .ds du

deputado federal Lauro rura de 5 de Novembro de questão social do povo "benzedeira" Antonia de mata,ãG e e plantio de
Carneiro �0 Loyola e ao 1963, e tendo em vlsta as humilde desto Região, tão Olieeica. Ohamavam-na, cana ehamada "caisua"
Presidente da Câmara dos ponderáveis' razões apre- comprometido com o bru- também, pe Dona Antonia. e "bôa sorte". Justino

Deputados, objetivando a sentedas, com relação ao tal encarecimento do CUStO Os mais chegados à ve- faleceu em sua prcpris
uniformização des dispo abono de família; de que da vida e reflete direta- lhinha, IlrriecU'8tn Um dade, situada ne Morro
sltívos de leis que emps- .iratern 08 arts. 29 e 37, mente nll sobrevivência afetuoso "N'ha Nella An- Bôa Vista. Na graúde
rérn a Iamllta numerosa, letra "a", do Decr.' lei no. da prole numerosa. tonia". Nasceu aos 28 de enchente de 18í}6, OI!! 11011

o vereador Eugênio Vitor 3',200. alterado pela lei nO. Na oportunidade, reitero Maio do longinquo ano p{lil é a própria Dona

Sch,!nöckel, o.b!e.ve, aproo 4.242, de .17 de Julho de os meus protestos de de 1880, justamente na Antonia SQ achavam "sta
vaçao de OfiCIOS, desta 1963, euros pagamentos elevada estima e dístinte época em que o CáL [ando' numa picada, nas

vez para o Sr. Presidente no Município de Iaragué consideraçêo. Emilio Carlos Jourdan proximidades da locali-
da República, Ministro do I do Sul, estão em etrezo desenvolvia grandes ati· dads de João Pessôa
Trabalho e Delegado Re desde Janeiro de 1962, Mui respeitosamente vidadss na instalação da (Itapecuaínho), onde foi
_gional do Trebalho, soll- vem pelo presente lançar à) Loreno Marcatto, pre- suas usinas de açúcar. O mordida )lIOF uma enorme

citando o pa!1amén�o do seu, veemente epêlo, no sídenre". pai de Dona �ntoni!'J. éca [araracueú, sendo à custa
ab�no de famili� qu� 'se ����_.����,����__ ��__����������������_ de muito sacrificiol'fada
acha' em arrazo desde-

SAb' R 1
-

d
à Joinville, único lugar

janeiro de 196!.
'

O re a egu amentaçao a onde ss podia encontrar

Dada a oportunidade do • _ ,. • •

. um médico. Dada a ds-

�ss�nlo, tr!ln8crevemo�.0 Profíssdo do Técnícc Brosileíro mora Ei a aplicação tia
mreiro teör do ofICIO tratamentos caseiros, con-
aprovado pelo Legtslanve No momento em que a tre (catertnense) sôbre a çados a perceberem orde- seguiu salvar a vida;
·Jaraguaense: Câmara Federal estuda o Regulamentllção �a Pro nado muito àquem das suas entretanto, o médico, Dr.

"A ,Câmara Municipal projélo de autoria do no· fissão do Técnico qualificações. quando po- Bôde foi obrigadO a am-

de Jaraguá dó Sul, em bre Deputado Osmar Du· do Nfvel Médio, sen, deriam, independentemen- putar-lhe a perna, com-

te-se a U C E T I, entidade te dos salários pilgos pe- pletamente pUirida pela
máxima dos Estudzmles lo poder, públieo, serem ação do venerio da peço_'
Técnicos Industriai$ de justamente remunerados nha:
Santll Catarina, no dever pela Indústria, em reconhe· Antonia de Oliv�ira wra

de esclarecer aos interes cimento necessário ao 2ráO casada no religio�o com

5ados- a �ompo5;ção dê3t� 'de especiaJizG:ção dêstes Augusto Oarlos Nazário,
documento de grande im- profissionais no complexo com quem não viveu muitG

portância para o nosso campo da técnica e da tflmpo. Assim mesmo Q,

de�envolvimel_Jlo industrial ciência. I apesar do seu defeitb
e para a nossa libertação A União Catarinense dos físico, teve energia para

econômica. Estudantes Técnicos e 111- criar quatro filhos, o Gus-
Tomamos posição ini- dustriais ag-uarda do Con· tavô, o Emílio (falecido.),

cial de aquiescência aos gresso Nacional um vigo- o HercIlió Carlos, o ,"Ciei
estabelecidos ilens do pro- roso �studo sôbre esta si- do' yiolão" (f;·decido) e

jélo, em vista de estar o tuação" pois, a maléfica Geni, casada. Criada pars

mesmo em con�onância eva�ão dos técnicos pêlra Runca desanimar" conti

'I
com o modêlo estudado atividades inerentes à sua nuou a criar, também, os
nos conclaves dos eslu- formaçlio tesnológica po· seus netos e bisnetos,
dantes técnicos industriais derá perdurar, ('aso não embol'a os grandes B8cri

de Sonta Catarina, todavia, lhes sejam dades os direi· fícios que isso exigia.
não podemos deixar de tos condizentes c o m a

re,ssalvar o discutível art. qualificação técnica adqui
20 que ,regula o ordenado rida enJ longos anos d�
do técnico de nível médio estudos

'

em um míninio de duas A UCETI, cerno entidll
vêzes e meia o salário mí de de vdnguarda' na luta
oimo da reg-íã.o. pela Regulamentação da
,

Isto propiciàtá uma d�s- Profissã6 ao Tecnico de
proporCionalidade enlre o Nível M é d i o, regosija-se
nível de vida dos ,técnicos em ver como autor do Pro·
brasileiros, pois, iam'ais jéto na Câmara FederllI o
poderemolS, conceber él se- dinâmico Deputado. cata
melhança do custo de vi, rinense Osmar Dutra. Uma O Sr. }usceli[Jo Kubifs- ,mais o direilo de disputàr
da d08 Estad()s, como po- i�ic�ati\'a nossa, ag-�ra'ofi- chek admHe que venha a a Presidência como a dis
demos di,zer que Bcontece clahzada no ,BrasIl para relirar SUá candidatura à putoU em 1955, antes qu'e
em relação aos salários. o benefí�io da l�d�stria" Presi'dência da República, as amellças de reação mi
,Por oulrö lado, em re· do En s I n o Industrial, e

se. r ã o f ô,r preenchida, ,(itar o obrigassem a' leyan�
giões de sáiárlos baixos co��equenteme�I�. da co- dentro d� prazo razoável, rar do ,chão' a ban{Jeira da
os lécnicos ver se·ão for .. letlvldaäe braSIleira. uma das cOQaiçöes por êle leg(llidade, aband,onada
-����������������,��--�-

, consideradas fundamentais pelq Govêrno. Desta vez,

,O,este Catar.·nense pöra o seu êxite �leitorBI: estando o Govêroo dis
o resté!belec'imento da posto a manter de pé a

. aliança PSD-PTB. mesma bandeir_a, e tendo

'Acolhe''u C'om" SI·mpatt·a Essa hipótese eviden- êle exercido a Presidência

,

-'
,. temente, é có'lo�ada por, da República, não pederia

, ' êle no �xtremo da linha en<:örar a campanha pre-

a Candidatura BentIer -

dos esfor:ç'os que esJão sid�ncjal em têrmos de a

s�ndo emp,reeodidos' d e ventura eleito aI, mas em

NOfÍcias, vinda'5 de Joa- entendimentos com pres- ambos os lados, tanto têrnios de uma tentativa

çába, reporiam que. foi tigiosos' prõceres da re- entre os p�ssedist�s quan- de consolidaçã� da políli
acolhida com grande sim- g-ião, à cuja frente se to en'tre os petebistas, pa- ca d� desenvolvlmento"'que
patia no Oeste Catari ... encontra ó' Senador õra- ra superar as dificuldades vinculou 'o séu ao atual \

nen'se a candidatura de zilio Celestino de Oliveira, novas que vieram recente- qüinqüenio.
Dr. Nilson Wilson Bender grande. simpatizante do mente aumentar as que já Era indispensável que
ao pleito estadual de 1965, caIididato lançado, pelo davam àquela aliança o essa tentativa fôsse, pelo
como uma fórmula capaz Diretório de' Joinville. caráter de precariedade que menos, cercada de um cer

de congregar em tôrno Na ocasião de sua es- sempre ci caracterizou. 10 número de garantias, a

de um nome oe renovação tada em Joaçaba" foi ofe.
, Segundo um de,poimen- primeira das quais seria ()

partidária, as fôrças alu'" recido em' homenagem a tÓ absolutamente idôneo, apoio político, a com pa
antes da'UDN catarinense. Dr. Nilson Bend�r um o Sr. Juscelino Kubitschek nhado da solidariedade
:Äinda há �ias estêve ,almôço, ao 'qual compa· declarou ao Presidente que I,eleitoral

das mesmas fôr-

naquela cidade o Dr. receram numerosas figu- não desejava partir. pélJ;a ças que compuseram o

Nilson ßender, mantende ras de pr6it da região. uma aventura, nem fiohe pacto de .1955.

sem· o

apoio cerlo do PTB"

l

"Juscelino
,

j

candidalo

,

MuriUó Barreto' de 'Azevedo
DeHue no prOXlmo dlô 12 do corrente, a

data naiêlIícia de Murillo BarreTO de Azevedo.
Advogado renomado, o Dr. Murillo é o Amigo
de todos os bons jarllgu'a�nses. notabilizando-se
pela facihd,ade com que faz amizades.

Oomo desportista vem ponillhando com os

seus feit05 as galerias das mais diferêntes insti
. tuições. A sua capacidade de desportisla completo

j

deixa a sua marca por onde passa.· Os 4.° Jogos
Abertos 'd� Sanla Catarina, flzeram·no galgar
mais um degrau na sua äscendente' carreira de
desportiSia, óra atuando como organizador técnico
do acontecimento, óra como observador, óra
,como comenta'rista.

Deixou ô Dr. Murillo as lides políticas, pe
los muitos é2fazeres de sua vida profissienal,
agora extendendo-se sôbre uma VBs!a, área do
território catarineDse. O vereador absoluto e com·

: pleto deixou de existir pé]l'a surgir o profissional
compeDl:trado, capaz e, zeloso dos interesses' d�
seus" cliente&. ..

Fa�a se, mesmo,

que os seus serviços
estão sendo reclam,a
dos em outros cida
des, para ond,e; pos
sivelmeAre; deverá
transferil1 a, sua resi·
àência. A $12 CODSU ..
mar o. acontecim,�nto,
perderá a nossa ci·-,
dade um elertle�tô, de
real véllôr, v�rdqd�ifÓ
baluélrte d'i! decência
e dos bons Co.Siumes.�

Na vida social é
que, então, mais' se '

filrá sentir. O seu

comparecímento .-. às
alegres reuniões So.

ciais e o seu pronunciamento, .
como emérito

orador, deixllrão, ndo' bá dúvida, uma profunda
"lacuna em> nos'so meio., ' '

Seja cornO fôr, .o iluslre (lniversarianié, t!stá
fadado a cumprir: um promIssor futUra, que por
cer:tc não está, apenas, na ligação afetuosa' dos

que a ele se junlâm' fraternalmenle.
Por isso te�lOs razões de sobra para nos

re'gosijarmos pelo transcurso da dala natalícia
dêste nosso Amigo de tôdas as horas. Apresen
tamos ao ilustre élni,versatiante .os nossos cum

primentos antecipados, pendindo à L,ila; sua

dedicada e'spôsa e ao querido Sávio Muri'llo,
seu primogçnito, que incluam nos seus desejos
e �otos de felicidades, o hosso' cumpr_iment.o
afetuoso, na certesa de que esta dara se repetirá
per longos e longos anos

Antonio
JOURDAN

Pobre e sem recursos;
a 1!!t.1a atuação entre a

população fez despertar
a compaixão de popula
rei, nêles se destacando
o sr. Miguel C. Miranda,
funcionário da Ride de
V i a � ã o Paraná-Santa
Catarina, que se prestou
para angariar donativos,
de cuja mealha conseguiu
comprar um lote e uma

casa para a veneranda
Senhora; na Rua João
Planinscheck, onde veio
a falecer.

Deixa, além d08 filhos,
10 netos e 12 bisnetos.
Sua vida se conjugava ao'

hzer o hem. Praticava
meeinhas e benzeduras.
benevolências dadas a

milhares rios que batiam
à 'sua porta à procura de
euras milagrosas.
Antonia de Oliveira foi

eepultada no dia 7 do
corrente, às primeiras
horas tia manhã, no Oe
miiério Municipal. Uma
intermitente garôa caía
.ôbre o campo santo,
como .-a. drunonstrar e

J)Qsar dos' an j o s pelo
faleoimente da mulher de
côr preta, más que tinha
um coração branco. Mí-, .'

Iharei· dfi flôres e lágri·
mas: marcaram a derra
deir.a homenagem de uma

tÍ!ãé qlle sempre 'soube
.

ser' bÔ'a para os seus.

D-escance em paz a

qúerida Dona Antonia.

(Em colaboração
com Emilio da Silva)

-
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,

e

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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2CORREIO DO POVO SABADO, ,DIA 9-11-1963
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Emprêsa Jornalística g , ,'\ ,

:J !! II
o�.:.;...,··········_·,·.·· .. ··tI·····1 �.��'!. '!..... •• u

"Correio do Povo" Ltda., �--.............., �....

ii ii

I, '�:!��r,' I, do sr. Ney Franco, resí- - A srta. Carmen ;1, Compramos, sempre aos . II
Eugênio Vitor Schmõckel dente em Pôrto Alegre Beyer, filhlt do sr. Hans

n melh O r e s p r e ç o' s ..

, I
'

A sra. Asta, espôsa do Beyer, nesta cidade. li ,

'

of ii
ASSINA'rIJRA: ',I" sr. H�inz Marquardt; Camila Jsberner ii \ ii"Fazem

t id d S h
.

l' d 'j III\llUal .. . CrS 500,00 -nes a CI a ..e. c wem e, esposa o sr., !I: Ij
Semestral I. • I. Cr$ 300,00' O sr. Artur 'Bortolíní. Erich .Schweínle, nesta i F á b r i c a 'd e, V � I a s d e C ê ra' li
A,;ulso. . .: . Cr$ 15,UO O sr. Helmuth Krüger, Dia tl: cidade.' .

' r II /, 'ii

1
'BN�B-;;ÇO:, nesta cidade. Osmar, filho do, SDr. Dia 14: II Jo,ão Schreinér � Com. ·Ind. Ltda. ii

, Caixa P,o, st,aI, 19 , h
- Estefano Meier, residente ii i!

" Eaeem anos aman a; E I I
.

f d' J é'" 'JI\venida Mal. Deodoro,,210 em strada tapocu.· nneu, ilho o sr. os g ii
Jaragua do Sul' - S. Catarina

A sra. Edith: espôsa 1
Kast Her., ii �araguã do Sul ii

, ',- -Dia 2: - Nivaldo Holímann, 11 li
, ' , O Geraldo Meier. residente em Rio da Luz. '11::: .. : -.---- --.-- - -.-- _ _ __ .__ :fiiH,,1

Id
A

d
II - -- - -.- -- -----.-.-- -- _ .

\, ,'Cl e ,e I a r a ç â o A.- �r��·g��n!ern:�s�� Sf.-Arn�n,aina:�k�s�est� �:::::::::::::;::::::===::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::I::::::-..:."!:::::'-::::;":::::::::::;;i!,
Pela presente declaro, que as ptll"v�as próferi- cidade. '.' cidado�' J ê M' 11 I ii DR.. IVA" KAUFMANN :ti

das contra. a Sra. VERÓNICA· WELTER MOHR, ....., A srs.: Híldegard I
sr. �s, Ig .. e II! V ii

não são verdadeiras. Nad�' havendo que pudesse Kressin, espôs8; do sn�. '��heue�, 841'esldente em II, ii
, .desaboner a mesma até a pre�ente data. Rudolfo K�essID, resi- ragu. !\i Cirurgião'Dentieie II

Dlstr ôchroeder 28 de outubro de 1963 dente e� RIO da Luz. Dia 15: ii / i1
t

"

"

, •
,

' - O Jovem Waldemar ii Consultório: - Rua Preso Eplrecto Pessoa 139 !\:.Erne Dericker Trapp Karsten, filho do sr. O sr. Leopoldo Jans- !I iiWalter Karsten.
'

seu, nesta cidade. ii (em frente da BMPRESUL) II
- Nilo Zapella, filho

'
- O sr. Pedro Ribeiro ji !!

do 81:. Pedro Zapella, Netto. II - Aparelhagem modernissima - !!
residente, em Itapocu - O sr. Augusto Mau- li RAIO X _ CLINICA _ CIRURGIA ir
zinho. rer, residente em Garí !l H
_ A srta. Isolde Maria baldio ii PROTBSE - CLINICA INFANTIL !�.

t:nlrevi:}::n:�2;:;a::!�e:::a�o:
.

��:�:::!:��d.nt.
em

G:���!l:�::·::��M:::�'��
Rádio Colon -_: agora em -suas novas instala- Cecilia R. dos Santos. Bortolíní,' filha do sr, Ar-

I �. � lções, à Rua do :'>rincipe, 839 - 1'.0 andar· JOINYlLLE - Arão Paulo,' filho tut Bortolini, residente ADV9GAD@ ",. do sr. Rodolfo Pereira, em Itapocuzinho. ,

J
'

'�
u

Escritório ao lado da Prefeitura� I�II ReC1istro CiVi� lavrador, domícílíado e

L
'

'

!f.,;, residente neste distrito, JARAGUÁ DO SUL

'Superenxo' v�a·ls Blumenau ,�:re���II:rt;�ubb�iv��iC�� �ue���,ad�lhOJa�:g��::�
_.. -_...��._.__.,Edelberto Gerent e de f:....
---..-------.......-.--.- ...---.----.-.------.--.--••.

.,,'\

, � ::g��:t��:;.�����:��:L I;,; M��� :.��i;��r�l:��;.ira, ii J[J) ro G n n d �
.

G 2l s c ltll o li·
te' Para solteiros, para noivas e

,

f�z saber, s= c��parece- tndustríária, domiciliada !i li
. ram no cartono exibindo os e residente neste dís !i li

para o lar Excelentes para o d
' ii CirDrgião-Dent��ta n

�
, ,,'

�
Iocumentos exigi os pela lei trtto, à Estrada' Jaraguá- II li

, lar. Excelentes para usar. 08 .fim de se habilitarem ?ar:\ Esquerdo, filha db Alba- ii CLíNIOA - PRÓTESE CIRURGIA ii

Di
- casar-se: no Pícolí e -de Josefina ii ·ll

nl 8upert�dnxovaisf" .19 umenau sao

� Edital N. 5631 de 31.1063 Satler Picoli. ii A-v. Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL ii
�I· .garan 1, OS .por am.'osas m.arcas ,B i.,i , Defronte a Igrel'a Matriz I 1.'1B d 1 d t ,.,. t 1 r' t tl' Antonio Augusto e Edital N. 5635, de 31-106.) ii ::

� ..
a

v:c;s:':r;:h�r;ad:�:::':: � ;:.g::::��;o�:it:�ro. L'W.lr.:��·iL!.�::.�':,· "'===="====�="==="======�-=&I·''IT c>

1
.

Bl TI' operário. domiciliado e Ele, brasileiro, solteiro, Dr: Francisco Antonio Picdoneseu ar os supere,nxova1,S ume· residente neste distrito, mecânjco, domiciliado e :M:�D][ <C o
nau.' Aguarde a visita de uma na. TUa' dos Martins, fi· j·esl·d ....nte ""m Sa-o Paulo, C·'

.

G I d d It
.

'Cl'Ih B
<J '" Irurgla era e a u os e crIanças � 1-

representante., e �ed�a�i��e��ot�:u.:�� filho de Luiz Simon e de nica Geral - PartOs -, Operações -

Julieta Ferreira Simon. Moléstias de Senhoras e Homens.gU!jjto.
Ela, braßileira, solteira, Ela, brasileira, solteira, ,Especialis.a em doença.s de c�ianças

. praça, sr. Moa c yr Si 1 va. doméstica, domiciliada e professora, domiciliada e
Atende no HOSPITAL DOS, FERROVlARIOS,"

"d t t d' t't residente nesta cidade,"

reSI en e nes e IS ri o, 7Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL' '.
,

.

à' Estra�a Jaraguá Es, filha de Ern�sto Les.. ,

"

"

'

I c::=::@=::J10( querdo, 'filha de João smann e de Bertha Horst JESÚS DE NAZARÉ das 'oU; as 18 hs.
ft. Fermino Domingo'S e de Lessmann. <te CIJ) H. lIIJ]P Ao.. - SA.::NlrA CAT:AH.j(NA.

..
•
..��:O:.·••-6� ����t 'O.:Q';:·:'m.· :�.·..•••·.:� : Veroliica Martins Do- Edital N. 56D6, de 4-i163

t='
" ',' =1 níingo,s. Germano uppel e

� Dr, fe r n a on fi �, � � r I n � man n � E�:�ND::;�o���O.63
. ��:.·b!:��.:.o:�:���o.i: ' \:l Imelda Inês Gascho comerciário, domiciliado

�: CniURGIA DO ESTOMA:GO - VIA&BILIA-, l� Ele, brllsileiro, 'sólteiro, � residente em Curitiba,
i�" -RES, INTESTINOS - Girurgia de Senhoras :t indústrial, domiciliado e fillio de Jacob.Gaspar
1: Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras B 'residente nesta cidade, �uppel e, de MarIa Cata·

i:' :1 filho de João Rocha e lIDa Ruppel.
• �:, � Comunica a�s se!ls clientes que atebderá, no seu'

lJ
de CODstancia' Teixeira Ela, brasileira, solteira,

: ,
nQvc' �onsqltório ti Rua Art""r Müller n' '160 c: da Silva Rocha. doméstfca domiciliada e

: '

- (AO LADO DO NOVO, HOTEL,) - ,: Ela, bl'asileira, solteira, l't:lsidente 'neste distrito,
{l; D,as 9"12 e das 15'':18 h<oras - FÖN,E, 384 B do�ésti08, domicíl!8d� e 11 Estrada Nova, filhà de
t:, .- ,', ., 3 reSIdente n ste dIstrIto, M.fredo Bortolini, e" de
_:

w;·:. ' ·r.·'.. .. :" � '::':C� em Ua�ocuzinho, filha Rina StingheÍl �ortolini.
de' Ger ano Gascho e

'

(f.:;.::::::::::::::�:::=I".:::�=:::::::::::::::�::=::;�::::::::::::=�::::."!;....-:-.::::::::� de Mal'ja Schmitt,Hascbo, MiEIi!E!l!$liiEl:"��' t M...�iE!!l�---!�=!!i!!!i!Ftm�-im

�l .. ibrltM��!�! c;'22!��N II Edi���;'!kl���::l� � i �r'o MlnnfnUö lBarreto �e A,zeveoo, II�_�.�!! Formado .pelas Faculdades de Medicina das Oníver- It Ele, brasileiro, solteiro, I II
v"

l! 'síâades de CoÍê)nia (Alemanha) e Pôrto ;Alegre' ,

II
I

,operário, dO!_J;liciliado e' m • ' 'iii
I- II ' l_ li reBi(l,�nte ., nesta cidade, f!I ' '-ßI

'_II! CJRUROfA. - SENHORAS - PA(;!TOS - CRIANÇJ\S"B III' filho de Alvipo Rowe e 'fit
"

- iii
ir e' CLIN�CA' GERAL ii de ,Elsa R�w�. .

If! Com escritório �ésta ciaade á Av_'Marednal Deodoro, III
!! ß v'" 'Ii ,Ela, bra�nltHra, sQJt�lra, I " i

I
'

,
""

, iii
ii IJong{l prática em

' 9spitai:S II)nro,�ös ": !I industriária, domiciliada !li ' da Fonseca: nU. J22, para melhor s�rvir. seus' c 1 i e n te s ; iii
il ",' C0{lsultório e residência: ii e residente' nesta cidaae, iii mantêm ,est.reito intercâmbio judibiárlo,có,m os,ex-Escritó,rios I;1 Tel. 244 _- Rua Pres,' Epitácio PessGa,' 405 Pj filha He Leopolqo . Klitz

I',
' ' iiiiI !I'j ke e de Lily Sehmidt de Advogacia DR.' HERCILIO ALEXf\NDRE DA:, LUZ, li!

II C®NSULTAS: !f K:litzke. �I' '�om',séde �:m iOinviUe, el São F-Fa\lci�co do, Sul; está' em -l-i! Pela manhã: das 8 1/2 ãs :tl horas !:
E 63 d 3 ii , ' ' ,

ij li ditaI N. 5 '4, e' 1-10·63

'1': condições d.e, também, .aceit,âr, ca sas pafa aquelas Go- m!, Pela' tarde: das 14 Jf2 ás 17 ln horas·
.. lj .'

O G' t
' ,

!I
, iI "", sm8;r e�en. e .. marc�s. sem' maiores anus' para seus constituintes. ' f .-

II A�eDde, chamados lambem à Noite I!, ,

ElVIra PlCoh I ' ,\' \,'
,

\
,

" 'I�� �__--�------� �e,b�ile�,s�eir���l��!��"�!��� ��U�I��=�.\:: _ .. _ .. .,. __ ..__ . 't6_. __ _ ..•__ -..o:.t ..".
"

f,

"

/

Edital n. 5,637, de 4·11-6.) em Nereu Ramos, filha
Renato 'Benkendorff e de Lino Piazera e- ,de

Joanita Piazera Ana Qber Piazera.
Ele, brasileiro, solteiro, . i:'. para que cheg}Je ao co

tQrneiro�mecânico, dómi, >1necinlento de todos,mandei,
ciliado e residente neste plssar o presente edital que
distrito, em Nereu Ramos; será publicado pela impren·
filho de Alfr'edo Emilio sa e em cartório onde será
Ernesto Benkendorff e aiiX'lido amante 1) dias. Si
de Àdelizia; Lazzàris' alguem soub�r de algum i'm
BenkendorU, perumenta ,acuse-.o para os

Ela, brasÜeira, solteira,' tins legais.
> '

domêsticb;' domiciliada e AUREA MÜLLER 'GRUBBA
residente nl;3ste distrito� 'Oficial

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SABADO, DIA
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dORREIO DO POVO
lU

o ÚNICd�ami.nhãó in'teiramente nôvo!

, I

A ÚNIC'A*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO S4PER F-350 NOVO SUPER F -600 NOVO ,SUPER F'-600
:CAVALO.MECANICO

-;Venha' conhece-Ia de perto no seu, Revendedor Ford
I,

,

'

'. <c>: '

Casa (110 AmericaIDlo §; Ao Mercado äe A1Ult(Ü)moven§
Nossa Divisa'é

- .

serVIr·

Indiferente o

governador Lacerda

às cálúnias, 'traições
e �tentados
Deputado Padre Godinho
comenta o atentado
contra o governador
da Gúanabara

BRASÍLIA (Merid,)
Na] sessão do dia 23 do
mês p, p., da Câmara,
padre Godinho, da UDN
de São Paulo, em violento
discurso, comentou o

atentado ao governador
Carlos Lacerda. Disse
que "apesar d08 últimos
acontecimentos, o gover
nador da Guanabara está
indiferente às calúnias,
traições e atentados, e

continua governando
contra tudo e apesar de
tudo":

, A!irmou' ,que "o país
pede govêrno e lhe ofe
recem reformas; pede
paz, e acenam-lhe com

revoluções: o povo quer
demdcracia e deseja vê
la aperfeiçoada e querem
fazê-lo crer que o melhor
govêrno é a República'
sindicalista".
Acentuou o represen

tante udenísta : "Milhões
de pessoas já depositam
no governador carioca
as suas esperanças e,
por ísso, o govêrno pro
cura eliminar o homem
cuja capacidade é a con

denação da sua inépcia".
E continuando, acentuou:
I,O autor' do atentado
contra o governador Car
los Lacerda declarou à
imprensa que se tratava
de eusaío geral, demons
tração _do que estava

para acontecer. l>asmem
as autoridades: quem
ainda pode se sentir se

guro nesta nação, sem

o risco de cair em co

varde toêaia? O ministro
da Justiça aproveítou se
da descoberta das armas,
legalmente guardadas,
para evitar a invasão de
terras em -Iacarepaguá,
para usar a máquina
publicitária, acusando o

governador da Guana
bara de tentar centra a

vida do presidente da
República e sua Iamílla".
E terminou afirmando tex
tualmente: "Recolham se,
na sua íntranslgêncía OB

agitadores. A� Fôrças Ar
madas e o Congresso
saberão julgar esse aten
tado, custe o que custar,
cada um na sua esfera
de ação".

���..��_
Cure seus males e poupe seu

'bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOVA
j

lie, ROBERTO M, HORST .

t que .dispõe de maior sortimen
to na praça e oferece seus arti

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

,,'

�::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::..:::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::� ::!):'-:=;':::_::,::::==':::.:::::::::::::::::::=:::.:...;::::::::::::::::::::::::::;;;;:::::::::::::'.:::::::::,�::
'

t?::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-;:::-�

1.1.' Dr, HUIR� Fmand� FiKcner !,1: II '.RfI_el"! U5�IIJfl.·· li!! DR. WAL��MJ�O�cM��URECHEN il
ii ,JAR,AGU DGl SUL II li i1

II Clrur-qlöo Dentista li ii I! II Rua Presidente Epttécio Pessôe N°. 704 II

II 1111
� uh IEhI ii

:: II
.. Medicamentos e Perfumarias li, Oi (antiga residência de Emanue ers) 11

ii Comunica a seus clientes que se acha li li. Simbolo d e Honestidade li ii Clinica :g�ral médico - 'Cirurgià de adultos e li
ii estabelecido em suas novas instalações li !.l.' Confiança _ e 'Presteza . -

ii li crianç�s" Partos - Diathermie - Ondas curtas e 'ii
ii

.

à Av. Getúlio Vargas, 170 - i! A que' melhor lhe atende)' .. !l H Lllrra curlàs· Incutotermia Bisturi-elêtrtcoElec II

ii (ao lado dá Sapataria Freíbeeger) li 11 e ,pelos menores preçoe' Ir ii, Iro cauterlzeçäo - Raios Infra vermelhos 0>l azuis.
, II

�:::::::::::::=:;:::::�::::::�:::::::::::::,::::::::::::.o;:::::::::::::::::::::::::=:::.::::::::::::::;,.:::::::::.}) ::�::::::::::::::::::::::::::;:::==::::::::::::=:...--=o;::::==:::==::;=:::::::=:::::::::::;(F �::::::::::::�::::.':=�:::::::::::::::::::::=::::;:::::;:!:::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::.:::::::::::1)
, ,
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1 casa de madeira 8x8 nove - renehe - chácaraA direção do Ginásio e da Escola Técnica - área, de 840 m2 vende-se por motivo de mudança.de Comércio São Luis, desta cidade, sente-sé Cr$ 600,000,00.sobremaneira honrada em Iormulsr honroso con-
vite aos senhores proíessores do supracitado es- No centro da cidade -

tabeleclmento de ensino para a reuoião que será
realizada no próximo dia 10, às 9,45 horas no
Salão Cristo Rei..

'�CoDsêlho de. Previdência'
-dos Associados do I.A.P.B."

Ginásio São
e •• VI_1

Luís

CIRCULAR-INFORMATIVA-OU'FUBRO/63

,Agências·E�peciais nas cidades' de ,ltajai e Blumenau
Oontando c�m a p'articipação éfeti�a d�, Con

selheiro Oristõvão de Moura, ex-presidente do CA.,
o IAPB instalou oficialmente às agências Especiais Out ossim, formula o referido convite a todos
nas cidades de ItajaÍ e Blumenau respectivamente.

os professores de nossa cidade, para que partící-
pem dêste encontro, ocasião em que serão profe-

A. concretização dêsse empreendimento, Iaz.oom ridas palestras e abordados/ assuntos do mais

qu� todos OIS serviços de benefícios locais, doravante, elevado interêsse dos pais e mestres. ,

sejam pagos diretamente pela agência especial, tra- Na certeza de que esta promoção do Ginásio
zenno, com essa medida. öbviafnente, inegável rapi- São Luis contará uma vez maís com sua honrosa
dez no' atendimento dos bancários, securitários e presença e prestimosa ,colaboração, antecipa OB
corretores de 'seguros daquelas' duas localidades. melhores agradecimentos,É importante e necessário ressaltar-se que essa

conquista' magna, foi alvo de constante e abnegada
lula das Enndadss Sindicais de Itajaí e Blumenau
que, após várias demarches feitas perante o Instituto
conseguiram a concretização dessa velha e sentida
aspiração de tôda classe associativa ..

Congratulamo-nos com os associados do IAPB
dessas Quas cidades, recomendando-os q/sé unam

em torno de seus Sindicatos pugnando mais e mais
pela defesa de seu orgão previdenciãrio que cons

tantemente sofre as investidas de fôrças mercenárias
que a todo custo desejam usufruir, quando pedem,
de posições privilegiadas para usarem o patrimônio
alheio em benefícios pessoais. Combatem a nossa

partiqipa�ão nos destinos do Instituto, exatamente
porque a nossa vigilância obriga que o pa.trimônio
do rAPB seja de fato distribuido dentro de uma

planiíícação adequada aos. interêsses geral da classe;
e não de apenas uns poucos como, essas fôrças não
escondem desejo.. INDÚSTRIA

��0'••�X:, •••••••4•• '.':'.·••·.i�".·.,l..·.:�.·..·..4.�� ;��-:)

ij. Empr'êgo �
� As Loowas 'DOUA T., desel'ando ampliar �l

�f':::.�:.
suas ati�id:des promocionais de vendas, tem

�:::::.l� 'agil para ma,is um �endedor especializado,
pagando ordenado e comissão.

Base af>rox'imada de r.enda mensal de

f=::.
Cr$ 50,000,00.

:::.lÊ necessário que o ,c'octidato seja
motorista, fale o alemão. boa caligrafia, e

11
que tenha bom-- conh'>cimtot,Q de artigos g· cletro doméstiCOS. .

B� É inutil ;;tpresentar-st\ nã' preenchenQo �J': os r9qUl�itos acima.
.

:.
· :

'f� Melhores informações nas Lojas DOUAT �
: com o Benhor VICTOR Z{MMERMANN. :·

.
- .

.

i"�",,, � "i
.

.

I li' nu "PI e,t.:.··.··.·�:·,:·.·:.:,e.;.··.··.·��···ft�.ft:�.�:.:.:.......�..•.��:.:.r·,:·.··.:;r·..·····.··,,··.u.··ft··4I:

.

, CARTE�RA IMOBILIÁRIA: O Empréstimo
Imobiliário. concedido aos bancários e securitãrtos
.na temporada passada. deverão ser encaminhados
à Delegacia antes de 31 de outubro, pois. os pro
cessos pendentes que forem apresentados fora dêsse
prazo não serão considerados. face a determinação
superíor do Instituto.

. AUxíLIOS DE NATALIDADE E FUNERAL:
Com exceção da Capital do Estado e às cidades
onde existem .Agências Especiais, os auxílios de
natalidade e funeral, dora çante serão pagos dire
tamente pelas Emprêses ou Bancos. Em seguida o
Instituto fará o devido reembôlso aos Bancos ou

Emprêsas, cuja reposiçâo será f.eita em 72 horas
após o pagaruentõ ao empregado. A Gráfica do
Instituto está preparando os impressos adequados
a transação que .serão distribuidos nos próximos dias.

RE;ABERTURA DA CARTEIRA IMO-BILIÂ.
RIA: A Carteira' Imobiliária, está programada
para ser REABERTA no próximo mês de novem.bro.
Essa decisão foi determinada pela resolução da
última conferência àe· Delegaäos realizada 'no Rio
em 26-9-63. Obedecendo a resolução do VIII Con
gresso Nacionàl dos Bancários, e Sécuri\ários efe
tuado na Bahia em agôsto passado, as classifica
ções para os futuros "empréstimos imobiliários"
serao feitos por Z0NAS, dando assim oportunidade
ague todoe os associados. possam se inscrever.
Aba-ixo enume'ramos as' Zonas com suas respecti�as .

cidades. Deixamos. claro que as Inscrições de�erão
'

ser feitas através à cidade que encàbeça a Zona
classificada.

PRIMEIRA ZONA-FLORIANÓPOLIS:.con
grega Biguaçú, Bom Retiro, Palh6ç8, são' ·Jos;é,
Santo Amaro da Imperatriz e Tijucas. SEGUNDA
ZONA-'-BLUMENAU: comp.reende Gaspar, Inctaial,
pömerode. Timbó e Rodeio. TERCEIRA' �ONA
BRUSQUE: abrange São João Batista e Nova
Trento. QUARTA ZONA-0ANOINHAS: E'nvol�e

r Itaiópolis, Mafra. ,Rio Negro (PR), Pôrto União;, I,

todavia, fica fazendo. parte do setor imobiliário de
Curitiba. QUINTA ZONA-CHAPEOÓ: Mondaí,
Palmitos, Sjo Oarlos, São Miguel D'Oeste, Xanxere,
Xaxim, SEXTA ,ZONA'-CRICIUMA: Araranguá e

UruBsan�a. \SÉTI�A ZONA-ITAJAí: atinge Luiz
Alves e Camboriú. OITAVA ZONA-JARAGUÁ
DO SUL:: Guaramirim, Rio Negrinho, São Bento
do Sul, e Corupá." NONA ZONA-JOAQABA:
Caçador, Capinzal, Campos Novos, HenakD'O�ste,
Piratuba, T,angará, Videira e Concórdia. DÉCIMA
Z0NA-.10INVILL"'R: São }i�rancisco do Sul.
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA-LAJES: CQritibanos,
São Joaquim e Ur'ubicí. DÉCrM:A SEGUNDA
ZONA-LAGUNA: Imbituba. DÉCIMA TERCEIRA
ZONA-RIO DO SUL: Ibira,lila, Itup�fanga (. Tl:lró
DÉOiMA QUARTA ZO:rs;A-TUBARAO: congr.ego
Braço do Norte, Orleães, Lau'ro 'Müller resp€cliva-.
melúe. '.

Rérbert Hddliclt, presidente
Or/,ndo Pereir., secretário

_
.,

Ficam convidados os Senhores acionistas para
JOAO LÚOIO DA COSTA, dIr. comerCial assistirem á Assembléia Geral Ordinária a realizar
OLGA R. DA COSTA, diretora presidente. se no dia 29 dé Novembro de H63, às i5 horas na

séde social a Av. Mal. Deodoro da Fonsec_a,. 657,
e� jaraguá do Sul, afim de apreciar a seguinte

ORDEM DO DIA:

1) - Leifuré! e aprovacão do Balanço, encerra
do em .15 de Agôsro de 1963 e respectivo' Parecer,
do Conselho Fiscal;

2) - Eleição da nova diretoria;
3)

.

- Eleição do Conselho Fiscal;
4) - Assuntos oe intere�se social.

A direção.

Hssoc. JHr�UH8ensl de ßmooro HOS necessitß�OS
CONVOCAÇÃO'

Pela presente ficam convocados os senhores
associados pare a reuníãó que será realizada no

proximo dia 13, as 20 oras, no Edifício do Forum.
nesta cidade, cumprindo Q que determinam os artigos
16, 17, letra A, dos nossos Esrerutos, com a seguin
te Ordem do Dia:

1) Relatório da Dírerorta anterior;
2) Eleição da nove Diretoria.

Ieragué do Sul, 5 de novembro de 1963.
Waldemiro Mazureehen. Preso em exerclcío

TEXTIL· UJARlTA"
ASSEMBLl1:IA GERAL ORDINÁRIA

Edital de Convocação
Ficam couvidados os senhores acionistas desta

sociedade para comparecerem à assembléia geral
ordinária a realizar-se na séds social à Estrada
Itapocuzinho, no dia 30 de novembro, às 15 horas,
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA

1. - Exame, discussão e aprovação do balanço
geral encerrado em 31 de agôsto de 1963, demons
tração da conta de Lucros & Perdas, relatório da
diretoria e parecer do conselho fiscal;

2, Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
3. - Assuntos de interêsse da sociedade.

AVISO
Acham-as a disposição dos senhores acionistas

os documentos a que se refere o art 99 do decreto
lei n.O 2.627 de 26 de setembro de 1940.

Itapocuzinho. Jaraguá do Sul, 10 de outubro
de 1963.

t Hgrild!l!iml!olo
A Familia de viúva sra. Lidia Vieif-fl

. Angelo e sra. Maria Dias Angelo e filho, sen

sibilizados, pelo prematuro desaparecimento de
seu querido espôso, pai, filho e irmão, vêm'
por intermédio dêste jornal agradecer sincera-

.. mente as mänifestações de carinho e apreço
que foram dispensados ao fioado

,João Rel1ato Angelo
OiJtrossi'm agradecemos a todos os pa

rentes, cOnhecidos e DOOS amigos que nos
auxiliaram durante o desenrolar do rriste transe
e bem como a rodos que c'onosco cooperaram
e nos confórmaram com palavras de confôrto
e rodos que acompanharam o extinto até a

sua última morada.
Queremos agradJcer nominalmente ao

Dr .. Erich Kaufmann pelo 'seu desvelo cuidado
e pelo seu sacrificio acima do normai dispen
sados no tratamento do extinto e bem como

as Irmãs do Hospital de Caridàde Relos seus

excelenres serviços presfados
Agradecemos também ao Pe. Elemar.

Scheid pel'as sua'S eloquentes palavras preferi
das no Cemitério.

� rodos li nossa eIerna s;rralidão.
Jà1 aguá do Sul, 4 de 1)0ViGlll bl'Õ: de 1963.

A Familla Enlutada

[,

/

s. A.

/_

,

Corretagem e Imobiliaria UDALMA"
Av, Mal. Deodoro n. 155

'Junto a Casa Lotérica

Uma organizaçäo dos bons neg6cius oferete :

Rua João Planinscheck -

2 leres 15x35, 'cada um Cr$ 130,000,00;
1 lote 15x44 e-s 150.000,,00;
1 lote' 15x44 Or$ '140.000,00.

Vende se uma CéJSa material com diversas benfeito
rias: Negócio urgente, preço de ocasião Cr$.....
1.300.000,00. Combina se pagamento.

/

t terreno com 12,500' m2,,' plaino com um riacho
atrevessendo o mesmo, sern casa, próprio pare lotea
mento" lugar de futuro Cr$ 1 500.000,00 pode-se
combinar O' pagamento.
Casa de madeira nove 9x9 rancho 4x5, pasto cer
cado plantações diversas, fundos para o rio Itapocú
terreno com área 7,500m2; Cr$ 2.000,000.00, combi
na-se opagarnenro.
Rua Rio Branco: um terreno com área 2050 m2,
casa de medeíre, renehe 8x6 instalado pare picador
de lenha, terreno todo culnvedo, pasto. Negócio de oca
sião. Vende-se por motivo doença, Cr$ 1.100.000,00.
Cidade perto Brasília -- casa de madeira nova - luz
elétnca, terreno 20x40 Iodo cercado. Vende-se ou
trocá se - faz se Qualquer negócio.
Rua Rio Branco: Vende-se 5 lotes 14x30 cada. Cr$.
160.000,00 - Cr$ 180.000,00 e Or$ 200.000,00.
Combina-se pagamento.
Centro - 2 leres 12x45. Cr$ 600.000,00 cada, metade
a vlsta restaute combina se.

5 klms. da cidade -- Estrada Itapocú
70 morgos, casa de material, :2 renehe 8x8. 80 mil
pés de cana, um engenho de cana de ferro, 1 tonél
de 10 mil litros, um engenho de farinha, erroízere
para 100 sacos com água proprla, 10 mil pes de
aipim, 2 mil pes de bananas, 15 morgos pasto, 1
parelha de cavalo com carroça, 1 arado, í grampea
dor, 1 motor oleo crú de 10 cavalos, negocio urgen
te e de oportunidade - Cr$ 4000.00000. Cr$".
2 000.000,00' a viste e restante cornbtna-se o pgmto.

Negócio de Ocasião
VENDE-SE 1 TERRENO

sito à Rua Praeses Schlünzen,
em Jaraguá do Sul. Tratar com

o sr. Eugenio Silva, nesta cidade.

Luiz Kienen S.A.· Ind. e Com. ·de Bebidas
EDITA.L DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Acham,se à disposição dos srs. aCionistas,' 'Os

documentos, .a ,que se refere o drt.,.99, do Oecr.-Lel
2.627, de 26 9-40.

�

jaragua do .Sul, :.�8.. de.,Outubro de 1963..
Gertrud Luise Marie Link Kienen

Diretora Presidente
, '
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