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Tendo em 'víere a pu
blicação que fizemos em

tôrno do abeno à íamllle
,num,erOSfl (8 ou' mafs Ii
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Ihos� cu�p��os com�

Diretor: Impresso ne : nicar aos nOS80S Ietiores
EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL Ave�irJa LtiJ/J. que esre semanário entre

vlstoü-se com, o sr. Co
letor Federal Almiro A.,
Farias, no correr desta
semene e, ficamos cientes
que aquela Repartição
está eutorlzeda a' efetuar
o pagamento de' tais
'abonos,' relativos ao

exereícto de 1963.

80rdest�) catarinense

(Santa Catarina) Sábado, 16 de Novembro de 1963
. "

Aconteceu· CaAm'a/r'a �ábado ,0 Trânsito,
, Interrompeu ,

Sábado passado, pelas
11 horas, inrerrompeu-se
o trânsito na Av. MllI
Deodoro .da Fonseca,
defronte à Casa Fruet.
Pela prlrneire vez que

se verifica o engerràfa
dade de suas alegações. mente di: nossa principal
O arr. 30 da' Lei de via 'pública, o que deve

Meios, assegura ao Pre- ser motivos de alerta' para
feito abrir c r é d i tos as autoridades cornperen
especiais, proibidos pela res, no sentido de regu
Lei orgânica dos Muni, lamentar o trânsito.
cípíos, desf!lando ainda Uma das muitas causas
uma quasi centena de é a desobediência dos TelevIS·a"'oírregularldedee flagrantes motoristas aos sinais de
que não poderiam, em sã trânsito e o estaciona
consciência, passar pelo mento desordenado, tem Icrivo da descência sd-: provocado, não raro inter
ministrativa e pelos obie- rnlnévets discussões, 'que
tívos de bem servir a poderiam ser evitados O n o s s o particular
coletividade. perfeitamente. Amigo, Comandante José
Apesar de rôdas essas Frõncisco de Paula Ramos,

advertências e recornen-
O assunto, aliás, já

do Bsredo da Guanabara
dações, pelo voto de foi obléro de apr'eciaçáo d' envia-nos um recorte o

qualidade do Presidente, ne Câmara Municipal, jornal .
"À Gazeta", de

foi a redação aprovada. estando àquela dCasa, Le- Florianópolis, de 13 de
Lamentavelmente. Melan gislativa aguar ando CI

outubro passado, e que
cólicemente. Mais uma resposta da Edilidade, "J'A' lemos o seguinte:

_

a
vez venceu a oposição, com referêncíe a cornpe- houve quem PEGASSE,
pela aplicação do bom tênci<JA para bfiscalizaçäo nesta Capítal, o ceuel de
senso, que so' fOI' vencida do' transito ur ano. '

� Recife, ao que consta, no

pelo vOIp' numérico da Estreito. Entretanto, corre

sttueçäo, peesurosa em - entre os teleamedores ser

aprovar uma matéria, com Snr. ComerCiante e. o único capai que tem
tôdas as caracteristicos

ladlstrl·al.. A Asso.' Ilntráda franca e, diária
de, monstruosidade. ,em Jarl,ua do Sutt .5_eráciaç�Comercial e

�

verdade, n é mais, um
Induliltrial de Jara- boato ?" E o Comandtmte-
gut do �I:ll, é, teu DOS Intima: f'Com' a pa-
órgão <Nl c I ass e. lavra e "Oorreio do Povo".
Inscreva-te c o m o

associado para a

defesa de teus in-

Assim sendo, transmi
timos a euspicíosa noticia
aos tnreressados, com a,

recomendação do sr. Co
letor 'Federal de que tais
recebimentos sejam feitos
entre os dlas 16 e 25 de
Novembro de 1963, para
maior facilidade do ser

viço.

.Uma rua com o nome de Dona Antonía - Homenagens à sacer

'dote - M0Cã,o, de 'solidariedade! à Rêde da Democracia, 'rejeitada
-.

.

Aprovada' a redäção final do Orçamento de 1964, I eivada de
,

" írregularidades -, o próximo recesso.

, .
Corri a presença dos no próximo dia 30 do

vereadores José Narloch, corrente, terminando o seu

Pedro F,agundes, Alberto oficio
Moretti, Eugênio Vitor com as seguintes palavras:
Schmõckel, Erich ßeptis- "Certos de que as fartas

ta, Waldo Krutzsch, Feue- bençãos que serão dirilli
tino Girolla, Clemenceau das pare e- venerende
do Ama-al e

:-sob a pre- figura" servirão de reno

sidência do 'sr. Loreno .vado estímulo ao' ilustre
Marcatto, realizou se mals sacerdote nê!' continuação
ume sessäo ordinária da de, Ião meritória obra, na

presente legtslerúra. 'recuperação dos 'homens
,

' 'e !lO preparo de outros
No -expedíente o veree-. em favor da cause Cristã."

dor Eugênio V. ôchmöcke].
obteve aprovação de seu' o vereador Alberto

.

projeto de Ieí, dando a ,Moretri requereu à Casa,
uma. das ruas da zona 'a expedição de . oficio ao

.

residencial, 'denominadc Prefeiro Municipal no sen

de ., "Nova Brasili'a", o tido de ser construlde
nome de Rua Dona Anto- uma ponte sôbre o Ri
me, em homenagem' .e beirão Cavalo, na localt
Senhora Amonte de Olt- dade de Retorcidll, pro
.veire; recentemente faleci- messe, aliás, de políticos,
da e muito e,srimada pela 'Da última campanha elel

p�opulação _

. Jaraguaense toraI.
pelo, bem que dlstribuiu O vereador Pedro Fa,
entre os seus semelhantes.' guades, apresentou reque-

inda nç �pedient'b- o rtmenro e moção de, soli,
vereador Schrríöckel, após dariedade, pela instalação
justificllr as 'rázões de seu Qc!I Rêde da Democracia,
requerimenro, viu aprovà- com expedição d'e oficios
do, unânimemente, a' ex· 'aos d�putados Armdndo
pedição de oficio ao Rev. Falcão, do PSD, João
Pe. ,Antônio F. Dingler Calmon, diretor da Tevê
SCJ, Magnífico Reitor da Tupy,' Roberto Marinho,

� Escola Apostólica SCJ, diretor-redator-chefe de
de Corupá"peJa passagem "O Globo" e Governador

� do seu jubileu de prata da Guanabara., sr. Carlos
sàc�rdolal, 'a' ver:jficaf,-se Lacerda, tendo sido rejei-

tado pelo valo de quall
dade do Presidente dó
Casa, numa dernonstraçêo
inequívoca, de que o es

querdismo também lavra
as sues chamas entre nós.
Na ordem do dia foi

discutido, o projeto 'de
eutorla do ex-vereador
Vítórto Lazzaris, insisten
temente reclamado pelo
vereador Eugênio Schmö
ekel, por achar, se enga
vetado desde janeiro de
1963, tendo sido rejeitado.
epesar do melancólico
parecer da Comissão de
Justiça.
Na ordem do die foi

discutida a redação final
ao Orçamento para 1964,
tendo sido motivo de vl
vos debates, nêles se

destacando o sub-líder da
minoria, vereador ôchmö
ekel, que .conílrmou inte

gralmente o voto em

separado dado pelo verea

dOI; � lider da UDN, sr.

João Lúcio da Costa,
c1l1ssjficanClo de leviana a

redação dada ao orçll
mento.

em

Jaraguá do Sul

De fáto, na apreciação
da matéria, constatou,se

Qije o parecer da Comis
sã()<; de Redação, não
re.sistiu à mais leve prova
de logo, a começar pela
grosseira aduiteração da
receita, prOibida pelas leis
que regem a maferia,
passando, a seguir, pela
omissão de receitas de

Wir bíHeb die alten und júngen Freunde calçamento e concluindo
v,on Bethel, an Weihnáchten· unsere Kranken pela inobservâncif) das
nicht zu trergessen. Die }j�pilelltisch6nj Gemüts- próprias leis aprovadaskranken, Geistesschwachen sind durch das Licht recentemente em plenário,'

fon,Weihnachten aus Ge-miedenen und Verges� neles sobresaindo CI lei I I do Min,istério da Aero-
senen zu Mtml!l'chen w�worden, denen, unsere 89 bl' d d'

- Do Correspon.ente Join,ille nãutI_'ca, Denutado Paulo
"Liebe um Jt1s.u wille,n ,g'ehört. Das so.Uen sie

n. , pu Ica a na e Iça0 ....

n. 94. de 5 de novembro Sarazate - Rela tor do
áuclp in diesem la.hre spüren. de 1963, do Boletim Ofi- \. I,>or iniciativa do pepu- Ministério da Educaçã.o'

Die vielen, T>iusend,Menschen, di-e ,auf die cial, em que no (,'Irtigo 60. tado Lauro Oarnelr? de e O u I t u,r a" Deputadö -NOTA PA REDAQÃO:
IWege ulld ,Hilfe t:lriserer Betheler Anstalten' mandava escriturar a taxa Loyola e, do Dr. Nllson General JanaH Nunese-..- Noticías de últiina honi,
ang!'wiesen sind, wohnen nicht nur in Bethel f de melhoria (o empréstimo Bender, nos �dias 1�, ,15, Relator dos Ter,l'itórios, 'dão nos fundadás estie-
selb�t :uud den ebeI?U1ls, ilJ �:eB,tfalên liegElnden compulsório ,Municipal) 16 e � 7 �s'ara na Cl�a�e Deputado Olod'omir Millet ranças, de que a Comissão

Zwelganst�lten,
,
Em, wlehtlger Tell unserer

na dotação 6-23-0, durante de JOlllvllle, a CO�IBsao _ Relator cfto Mln_istério de' Orçamento, .... venha,
Pflegf,arbelt. ges.p.hH3�� 111 .den Hoffn.�ng,staler, 11964 e, em dOlõçã@ pró- de Orçamen.to da Camara da Indústria' e Comércio, também, a visitar Jaraguá
Anstah�n, .p!e zWlsehen Bei"hn,.und Stet.m l_legeu .. I pria, nos anos sub�e. Federal, a fIrn de estudar Deputado Padre Medeiros do Sul, em data de ama-'
wo HllelJD ."u�er 1 �OO K�anke 10 unserer Ç)bh';lt 'I qu�n'es,' , problemas correlatos da Netto, 'D,aputado

_

José nhã, prestigiando, assim

I ste�en;. E�euso smd wir ver.ao,two!,tllCli_ f.�r, dIe
.

,Na fixaçiio da despesa, região Norte C�tarinense Carlos.T6-ix,eirr:,Deputado os featejosllo Clube Allé'

,Kr�n_lçp.nhauser. ,Schuleo: und Pfkgehelme der
I_as adultlOrações, ent�o, são e Vale do Haj;n. Leão Sampaio,

-

Deputada tico Baependi. ,

afrlkaI?ll!�he� J(Hch,�n 10 Us�m�ra u!.ld. am mais', escabrosas ainda. Silvio Braga. Deputado Para nós !'leria a visita
,
\?:l,ktorlasee l� Tªn�anYlka, d'le 10 kr�ftlgem Além d� "FIXAR'DESPE- A comJiiva cOUlPor-se-á; Ht;itor ,Cavalcanti:, Depu- dos parlamentares, uma

A�fbau" be�nffen ,SID?. Dort, haben WIr. uns" SÁS IMPREVISTAS", um Senador AUrélio Viana, t;:tqQ WiJson Falcão" De- particúlar honrada e pos-

a?8 ,der bls.her / g8l'" nIC�t yersorgteu !31mden
'

primor em "!àtéria �é .or� 'Senador L�ite N�to. D�- putado 0sny Regie, De- sibilitaria
# �os llust.res "

ganz Df3uerdlDgs angenommen. "'..' çamento, s admiSSivel putado GUllhermlDo Oh- putado, !Lauro' Carneiro homens pu�llCos acqulla-
. Der, Stern v�p Beth!ehe� le�ch,t.et uber. -êntre vereadores "sub·de- veira _ Presidente da de Loy'oIs; Dr. Mario tar de que somos real-

'(he ga�ze Welt., Mocht!l,� ylele dazu mltlr('Ue�', senvolvidos",' incluiu ã Comissão de ()'rçamento, Saraíva ; � D i r e t o r da ,mente carecedores de
qass VIele Kranks" un,� ve.rlasseIile .Mensche� 10 Comissão dé Redação, Deputado Lourival Batista CC?missão de, Orçamento. destaques de verbas no

aller ,We,lt �on dem Llclit der, �elhnacHtshe1?e <

sob uma só 'dofação, si- - Relator Fronteira Su�, Dr. Luiz Mario Borges orçamento, com a sua'

�twas erfah�en�,.' mullâneamente, a.s tons'. doeste do Bràsil, Depu- Estrela - D i r e t o r'
-

da consequente libsração e

,'- f. I.' B'��ISChWin.h" Pastor'
truçpeß j

, de 'matadouro, tado '!U;,ino Z.eni, Depu- Coniissão de Orçamento, aplicaçãQ rio nosso meio,
mercado ·e i'luplil)ação pú� ta-ac;>. Orlando" 'ßertoli, Deputado Getulio Moura, afim de que possamos

DL'
.

V' J r d' d I produzir ainda mais e'blicp à mercurio, além de eputado en'Üll' argas, orn� lsta' eSlgna o pe a
redimir 8 ndssR ests;,eme�reduzir outras ve'rbas, mui- OâmuR e·· que fará acida. Pátnia. '

"

tas: dâs quais, as áJ)ont�- .DeuutaQo Nilo. Ooelho - coberhu:a pl;lra jornfii�. �

das pera emenda, ,modifi- Relator do Ministério da
' " .

As 'saudações do p_o'vo
cativa do vereador Schm,ö, Allricultura,' .'DeputadO .Ã:pós B 'ieUa à cidade iJa'raguaense à' i 1 u s t r e ,

,ékel, rejeitado, então, na Ruy Santos, Deputado 'de Joint/ille, a ,OQmlssão Comitiva.
époc� de sua d,i,scussão, (> Benedito Vaz - Relator estârá 9isitando, nos dias
,que, pm,va de inodo iDSO- do Ministério" da Guerra! 15 e '16 do corrante, às

----......----

fismável" que estava com DeptHalÍo Janduhy ,Car� cidades de. silo Fr.ançiscõ
a razão ,a opo�iSão, e neiro - Relator do Minis! do Sul. Itajaí, Brua9Q8,
mesm-q nã� o quer�ndo, lério da Saúde, Dep�taqó Blumenau, Pomerada é

_____.....--_--------__ 'cocnfirmaram a JegitilJli- Ernani 'Sátiro - Relator Jaragu8, do S"ll.

Ainda no corrente mês,
deverá dar, se e recesso

da Câmara de Vereadores
que, salvo 'convocação
exlraordinária, reuoir-se-á
ordiolÍriamente na Ia.
terça feira do mês de
fevereiro de 1964.

teresses.

Em resposta; preferimos
dizer que ia vimos muita
televisão . .. mas na "te
lavisiio" do nosso,dnema.

-

" f
.-

W'eibnachte,}f iii Bethel COlDissão de Orçalllenl9
CâlDara Federal visita
Sa'nla.·Calari'na

'

da

.
.

o (egresso da comissão
dar-se-á no dia 17, Qà
cidade de Joinville.

,H,arr Past�r Heinz Súboll, �ont� M6'r"
Catnpjnas, Est, de 8ão Paúlo, 'Brasilien,

.

ist
-be,reit, Geldspenden, für Bethel 8ßzunehmen,
um sie, im 'ituftrage der Geher in er ange
messensten Weise" zu 'erwerten. Einer an' Herrn
Pastor ibbóU gestmd:teri Gabe müsste der :\1íer
mer k: "Zur Verwendung für 'die Ânétalt Bethel
bei Bielefeld" oder "Zur Yen,endung für;' Bà'hels
,Arbeit in :Afrika" hinzugefüg. werden.

Jeder Spetider w,ird Beihel eine Nach-
richt :erhalten. .

'

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" ' ,: - Junto a Casa Loterlca ".

mp�e8a Jorna IS lea "

" \ : ' ' ,
,

"Correio_ do p��,o" Uda." ,.���� ,,:.r·
..

�·���·....····,:·...:.·,·.·�9 Uma organiZ3Gão dos bons ntgúcios oferéce"1963

'1' 4 I
' � a sra. Venny, espósa _. a slla.,Olga,' esposa

) •

.

Dlreter .AniVe,.s�rios,' "

do sr. ,Walter Weller; do' sr. Bruno Mehnke, Ru'a João Planinscheck _, .Eugênio Vitor Schmöckel
,__ a sre. Lldla Araujo nesta cidade.

ASSINA1'URA:

' "

Moreira, esposa .(Jo sr.
" 2 lores 15�lí5, cada um Cr," 130,000,00;

flnual . Crs 500,00
Fazem ànos hoi»: David .M6reira, residente 1 lote 15'x44 Cr$ 150.000,00;

Senrest aI. . • Cr$ 300,00" em ltapocuzin'ho; Dia '21: 1 lote 15x44 Cr$ 140.000,0,0.
Avuls.o: ... Cr$ 15.00 Ó sr. ·Antonio �climid!; " - a, srta, Alvina Nart, 1 casa de madeira 8x8 nove renehe _ chácára

,
_ o, sr. Franelsco Oh- resid�nte em Gueramtrlm: O, sr. I Alfredo Horst; - área de ,840 m2, vende-se por motivo de mudançà.

I
' BNDBRBÇO: bio Vieira, nesta cida�e;, .; o sr, Ricardo BOfns3 _; Alfredo, filho, do sr. e-s 600.000.00.

'

, Caixa Postal, 19 _ O s(. Reinol�o, cheinm, nesta cidade. OnoBeümle ; No ,ce'nt"r'n da, cidade _,
'

flvenida Mal. Deodoro, 2!0 IKoehler. '
. -u

Jaragua do Sul r S. Cata111na
_ O sr, E',dson Dõring ; D,,'a 19.'

_' a sra. Ivone, espos� ..

• do sr. Alfredo Sckiba, Vende .se-ume cese material com diversas benfeiro-

"'-�,��ß\-� """":.,.;,��.
_ Irineu, filhQ do sr.

O sr, Rubens Nicoluzzí: reSiden e' em Curitiba. rlas. NegõciQ urgente, preço de ocesiäo Cr$., .

.,....... ""��_....... ��--=�� Bertoldo Panstein, rest- l.liOO,OOO,OO, Combina-se pegarnenro.Cure, seus mates e poupe seu d )
.

84 '.;_ a srq. Ol,ga,' esposa _" ,

,liom dinheiro, eomp'rando na ente em aragua.
do sr. João Lucio da Dia 22:. 1 terreno com 12.500 m2.,' plaino com um riacho,

, FÄRMAGIA ',NOVA . Faeem anos amanhã: Costa, residente em Ira- âfraveesendo o mesmo, sern casa, .próprro pera lçtea-
de ROBERTO M. HORST pocuzinho; A C '1'

'mente, lugar .de futuro Cr� 1 500.000,00 pode-se
_ o sr. Rudolfo Bleich.

sra. eCI Ia, esposa combinar o pagamento.
' ,

A sra, Ämantina, e�p05a do sr. Alwan Karsten; . .

'

do sr, Frederico Ellínger, - 'o sr Camilo An� Casa Ide- madeire nove 9x9 rancho 4x5, pasto cer-:
residente em' Blumenau;

Dia 20: drealla �esidente cedo plantações diversas, fundos pare 'o rio Itapocú
_ Elzira, filha do sr. A sra. Olga, esposa do Barra do Rio Cerro' terreno com área 7,500m2; Cr$ 2.UOO,VOO.OO, cornbi-

Frlrz Le rnke, residente em' AI �. h'
'

ue-se o-pagamento.
'" sr.

, varo, .,.,tmg en, resi- C '1' f Ih d
'

Rio da Luz; dente em Cambé ;
- eC.1 Ia, i a o sr. Rua Rio Branco: um terreno com éree 2.050 m2..

.

' SE VOCÊ Jara- ....!... Ana Dorilda, filha _ Marcos, filho do sr.
Pedro .Winrer. casa de madelre, rancho 8x6 ínstelado para picador

guaense é MÚSIOO,,' do· sr. Helnz Helmuth Levinos Spengler: - a sra. Alaide Alzira (Je lenha, terreno Iodo culjivado, pasto. Negócio de oca-
não deixe de insere- Beyer; I _ a sra. Otilia, esposa esposa do sr. Alfred�' sião. Vende-se por motivo doença. Ur$ 1.100.000,00.
ver-sé na Sociedade _: o sr. Guerino Ponti- do sr. Gustavo Alperstaedt, Karsten, residente em Cidade perto Brasllle - casa, de madeira nova � luz
de Cultura Artistica. celi, em' Garibaldi. em Itepocuzinho ; Corupá.

'

elétrica, terreno 20x40 todo cercado. Vende-se ou
Ela n e c es s i t a do ,

'

\ troca se _ faz-se qualquer negõcío.
concurso. de tOd�S Dia 18:

V d T .Rua Rio Branco: Vende-se 5 lotes' 14x30 cada. Cr$.

r::: :!������ �e��a� A sra. GuilHermina, eil e-se o u roca-se 160,000,00 _ Cr$ t80.000,00 e Cr$ 200.000,00.
__ espOSi:! do sr. Luiz Zatler; U R GEN T E Combina-se pagamento.

"=;========-- " Centro - 2 lotes 12x45. Cr$ 600.000,00 cada, metade
,

��
1 Caminhão Chewrolet, 46, Tratar com e sr. a yisfa restante combina se.

,Zimmei'mann ria firma Luiz Kienen S/A. nl cidade.
R· Id Ai pal'a _

5 klms. da cidade -- Estrad,a Itapocú
81.BO O U

I f' 170 morgos, casa de material, 2 rancho 8x8, 80 mil
I t

� S' t
' ·

R
'

d� C I d J. °ll
pés de cana, um engenho' de cana de ferro, 1 fonél

A.DVOGADO 'In onllem 8 a 10 o on e OIßUI e de' 10 mil litros, um �ngenho d� far.inha,. arroizera
=====�= , � . para 100 sacos com agua propfla, 10 mIl pes de
Escritório ao lado da Prefeitura } Todos os domingos às 12 45 horas na aip;m, 2 mil pes de baDanas, 15 rilOrgos pasto, 1

.

' , , parelha de, cavalo com carroça, 1 arado, 1 grampea-faIxa de 1090 Kcs.: dor, 1 motor oleo crú de' 10 cavalos, neg'oció urgen-

E t
"

"

d t d P d C I" te e de oportunidade - Cr$ 400f}:000.00. Cr$ ..•l..��_�Nr"""'__""'..-..�_...��.......>4)o_, n revls.á com o epu, a o e ro o 18 2 000.000,00 t
a vista e restante combina�se o pgm'lo.

l�i�,lvo=:'irÚFtÂNN�111 . �f.�� ��!O�o :;ri:�i�.� ��9 ��a� :n���s JÖliv,lil
rn;i:=lEmci��iwiMÃN�l

iI: coói�ílóriO: cir:::::sD;:i:s�: p.�oa 139 :(1 ij.M..�r:····F·e:·r'n··â'�'d·O"�i:··"·i�:r·i'�·�'m··â'n�·····j�,! � FO:�:1:,;�;����l��;�ô:�; :��r:,,·11li (em frente da BMPRESUb), ii f ,� ii ii
ji II fl CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :�!i

CIRURGIA. - S�NHORAS- - PARTOS - -CRIANÇAS e ii
'iii - .�pare/.hagem modernissima -

1'.;.1:: : RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras : ii' CLINICÁ. QERAL I::

·_·1.I=�=:�::,�:�:���:,��:�:�=,,,,=J �. �;�:;�U�;Ó:�:::;:;:;��� ;:;'1.;::�::6Õ II III ToIL::·�o�;:�ó�;',_::;�;�n�i�:::�'40Õ ,II, . �� (AO LADO DO NOVO HOTEL) ·1 ii ,i
',r�·..:�m-��.�"

..

M·"E·'·""';:·p,"·"·.i�r···e�:�·g"':-:'''Q'''�=:��ß f�' Das 9·12 e das 15�18 horas -, FONE;, 384 �� II Pela �anPã���S8U����:11 'horas, II
l-

.

As Loja. DOUAT, desejando ampliar -� ;:::=:=::�:=::::=:=:�=:�� II A::::r�a:��::/:�:�2àh;;;le �
, �::', :��;:����:��::��::ii:�t:s�e��:li�:�� iii �r. Gui�o Fernan�o· FisG�er Ilill�I�==�=;"'==��======�==,Jljl'E Base aproximada/de ren_da mensal. d� 1 II

? Cirurgião Dentista . VEND E c. E
I=::

Gr$ 50.000,00. . l .
'

�1l!' II I "

- '- -y' .

, É necessãrio que -o candidato seja : ii Comunica a seus,c, lientes' que se acha li
,.

f 1 1
-

b
' 1'" f' : li I: Uma propriedade-com 1.200 mor:gos -- terrasmotorIsta, a e o" a emao, ,oa, ca Igra la, é • ii estabelecido em SUBS novas. instal�ções iI

I: que. teQha bom' conhecimtnto de artigos .�:, :j.j à Av." Getúlio 'Vargas, 170 - "Ii apropriadas para· o plap.tio dó �arroz - contendo
= eletro doméSticos.',

'

_'
• I (ao lado d S tari Fr íiberger)

I: O
\ seguin. te:: '

'

'É inutil apresentar-se não prêencheIido
• II a apa a e

. ii
'

� os requIsitos acima.' �i �\::::::::::::::===:*:::=:::::::::==::::::=::::::::::::=:::�'=:::"::::::::::::::::::::=::::9 Um 'bananal com 10.000 pés produzíveis.

,'� f�
, " Melhores infor,maçõe� nas 'Lotas DOUAT II

- �g ��r;oc�r�: ��r���: ;���"I����zeiras. ,

:.' �om' o' senhor VICTOR ZIMMERMANN. � ;==== -fr;=:::::;::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::�' Uma estrada co.nstruidél den ro dO,terrerio (2.500 mts).:1 II
J�"�""'�:''''' nc.'' ",�,:;:·.''�''.''.:·r'''''''·i ·�d· ,� �

,
' ii e '< S 'Êi 250 pés de árvores frulíferas enxertadas,

.

.
.' �'ii < r.;:::::3 .; CI.l ii 3 casas de madeira.

� ,

[�����I·� "1 i�,t[�����r-�� ..��,

II
'

'II'
'c

'II ii ii
��.,:1' :!� i.! Melhor:es inh;>rmações com 'litor ZimmermanD,

•
.

.. .' "IIHUUUl..• .

-

III � 11 r.í .�"E II '

nas. LOJAS [lOílAT. - FiI",l' JaIa glló-ii" �_u I

-mo
'

, "m-' II �" '7', � I' � ,bIl ii ' ,
. ,

!: r., '
, I. ,="" �. '1:-1 tiS� li,

,
••••__._ �_.:... : _._ _ .._ .:. __ _--...__ _._...._;

. CO� �scrit?r�o néstâ. 'ejdade". 'à �:V;; �are:chalDeodor.0' '1 !t � '!�.\:O � '(\1" ii íf
-- ---

:-
..

c
-- -:- -·..- - --- -·

""11m, ,�a F.'onseca n�. >1�'2, p,1J.r;a ,�elh,O,r .

servir S8,'us c 15 e n te s,; ': II·, o� �'� � '�t� fl'!1 .iil: , DR.' WALDEMIRO MAZURECHEN I!
m mantêm est.reito iritercâmbjo judiciário com 'os ex-Escritó,rios JI !! ,��' ::.§ ,ii .li,:. '

,;
M É O ,-'c O ii

II .

�e � �dvoga'qia DR� H�Ú�OILIO' A�EXANDRE.' DA
.

LUZt '11 ii Ç,.g ,�Ã li ;li "1, Rúa .presiaeQt� Ep.itéjCib ,P�8SÔ"él N°. 1ß4
\

II
::- ",

I'·
.... II" '-" (antiga're�ldência,d,e ßmanuel Ehlers) li

'BI c0n:t séde em Joinville e São. Francisc? " �.,o, �ul; está em ii o .. S � !!" Clínica geral �édiço - Ci'rurg,ia de Ç1dultos e ir·
�iíl' copiiliçõee �e,' ,ta.mbém,: ace�tar c" ,a,,usas P, r.a .áq�êlas _ O,o� 'l"iI '!.l.' �=f"": z :\,;\:2l li!l 'crianças - Partos � Diat:permia - qnclas curtas e ' U
u . - g �

.

!S' .

"ó ,

11 'li UlIl'i:! surtas - liJdutoternlia· !?Iisturi-elétri'co-Blec- II

i m�rcas:, se� mal'or��: onus' para. �eu� C<?n:stIt1Jmte,s. ,',' ,I iI '�, ;0' �
>, ,II ii Iro �auterizaç'�o'� Raios Infra·.wermefhos e,aiuis.' U '

•.1-·i!!5I!i;-'IEE·I�!!!!'Sl�iEiii·�·I��.·-I·�I�Ii!iEilI!!!l!l!!!!l!l-I·lJ �._ _ _ M_ � �.__._----":'--��.� _ -,._ -:"' ': ..:.--_ •••--�i:I). ...iiiii;iiiiliiiir -;;;;;;;;;;; I ;. '. ��" .;-.;;;;.; I ,,"; •••••••••••••_ __ ._-_..__ "' ••_ ••• � ••••••'lo_.__.. ••••••_.__ •__

�I, � ,""

,oi que dispõ� 'de maior sortímen.
to na pra,ça e oferece seus ilrti.

gas· à preços vantajo,sos
Rua Mal. Deodoro 3 • jaraguá
����-�
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.Ií PREêlSAMOS ·URGENTE 'dois, II W"';=;';=;=;';I;=::;;;';;i:'� I .

_�D][cO.
Pícdene lii r ii

II Cirurgia Geral de adultos e crtanças - C11-

� competentes 'serralheiros. II ii - ,JARAGUÁ DO SUL -" II ni�o�:��.d/S!��OMi.O.;�r:���•• -
!l :�Á

' II II
.

Medióamentos e Perfumarías !! EspeciaJis.a em doenças de crianças

ii!
- P.t\.G�-SE BEM .11 ii Símbolo de Honestidade II .Atende no\ HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

ii" . ii II
.

Oonfiâuça
.

l'1 Ptestez.a ii (Olara Hruschka), das '9 as 12 hs. HOSPITAL
!l BEBIDAS MAX WI�H E LM,." S/A., II li . A que melhor lhe tende F JESUS DE NAZARÉ das 1-5 as 18 hs.

'

II'. ". I.i II e pelos menores. preços . ii. '

Gea R. 1I[J JE"A SAN:Dr.A: 4CA�ARlI[NA ,i

�:;::::::;:::::;::::::::::=::::::::::::�:::::::;:::::::::::::�=:::==:�:::::::::::::::::�=::::;::::=:;J) �::::::::::::��.:-..:::::::::::::=:=:::::::::===�=-=::::::::::::::::::::::::::::::::!::=:::::::::=;(f= � .,;;;;.__",;;._ _.;. .......__

. CORREIO no POVO
:

.�I.-!�

o ÚN.IOÖ cáminhäo inteiramente nõvo!\,

)

A ÚNICA*finha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER 1='.100

�Venha conhecê-la dê pertono seu' Revendedor Ford
ß '-

(C�§a. ,'(1l(()) Am e r,l c 21111l Ö s. Ao Mercado die AlUltlß)mOVeR�, IffililUlmelJlatlUl<

NOVO SUPER F·600

CAVALO.�ECANICQ

Nossa Dl·vis-. é -

•

sep-vJ.p

Página '3

'o Centro no

'Estaleiro Mauá
Realízou-se, no último

'dia 4 de outubro, a visita
de um grupo de associa
dos e membros da díre-

, toria do Centro, bem como
de uma delegação de
nonmalístas e proíessôres
da Escola Normal Divina
Providência, de araguá
do Sul, ao Estaleiro Mauá,
situado na Ponta d'Areia,
em Niterói, e um dos
maiores da América do
Sul.
,
As 25 môças, incorpo

radas, à última hora, à
comitiva, como também
a maioria dos visitantes
tiveram oportunidade de
efetuar um contato com
uma das nossas indústrias
básicas e uma das maís
importantes realidades
brasileiras: a indústria
de construção naval, sem
cujo desenvolvimento e

estabilidade um pais não
poderá pensar, jamais,'
em têrmos de emanci
pação.

Os visitantes pereor
,reram, demoradamente,
as instalações do esta-:
leiro, por cuja direção
foram recebidos, a seguir,
ocasião em que o diretor
do "Mauá", comandante
Ivan Labortau. fêz um
breve relato da trilha
seguida desde a implan
tação da indústria naval
e respondeu às questões
que lhe foram formula
das pelos visitantes .

.Após o almôço, visita-
•

ram um produto ..t� a�a·
bado do estal-eiro: o

"Barão do Ri,o Branco",
o sexto navío.eonstruído
na Ponta d'Areia: Em
seguida, retornaram ao
Rio e as môças, no mo

mento, já se encontram
em Jaraguá do Sul.çcnde
terão, certamente, muitas
novidades para contar'
aos seus alunos, depois
de um contato, na prätí
ca, .com uma ind ústria
ainda bastante ignorada
pela maioria dos brasi
leiros.

(Do Boletim Informerívo
do Centro Catertnense,
edição Sef./Out. 63).

M·U·DAS,

FrutifereJs e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEOA� OATALOGO
'ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



N.o 2.254

Reunião Escolar do ':Colégio S. Luís'
Domingo último o Salão

Cristo Rei foi palco de
destacado acont'ecimento.
É que, na oportunidade,
realizou-se naqnele local
uma reunião conjunta de

S A R glOst o" CI·vlol Edital, n. 5641, de, 8·11-63 ,professôres, pais de alu-
e r r nos e alunos, lotando

AI' S h' h completamente a depen-• •
Aurea Müller Grubba, Oticial VIDO C ioc et e

dêncía.,

do R e gis t r o .Civil do Linda Maria Zoz
l(l. Distrito da Comarca Ja- A 1'-0 du ou ce caEle, brasileiro, solteiro, reun a r r
(aguá 'do Sul, Estado de

lavrador, domiciliado e de uma hora e meia e,.Santa Catarina, Brasil.
o seu transcurso foramresidente nesta dletrlto, n

,faz saber que comparece-
em ltapocuzluho, filho de trazidos aos presentes,

ram no cartó r1'O exibindo os
h asauntos de relevanteOlivio Schioc er e de D ... '"

documentos exigidos pela lei
OJ.ga ôchlochet. importância para a cause

afim de SI;! habilitarem .para Ela, breelieíre, solteira, da instrução dos jovens
casar-se: 1 tenä f 1 ddornéstlca, domiciliada e esco ares, enao a a o

residente nesre distrito. na oportunidade os Rev.
em Itapocuzinho, filha de Irmãos André Girardi e

Gosvíno Bernardo Zóz Terêncio Elias, o proles
,

e de Ida ßucci Zoz. sor Paulo Moretti e o

nosso diretor, er. Eugênio
Vitor Schmöckel.
Peça que agradou real

mente à seleta assístên
cia, foi sem dúvida, a

- SÁBADO, 16 OB NOVBMBRO OB 1963 --ANO XLIV (SANTA CA.TARINA)

Senhores Acioniiias:
.

Em cumprimento a lei e disposições estatuá
rias a diretoria da Indústria Textil "Jarita" S. A.,
com satisfação apresenta à vossa apreciação o

balanço geral encerrado a 31 de agôsto do corrente
ano, conta de -luores e perdas, bem como o parecer
do conselho fiscal.

,

'

Pelos documentos apresentados, ficarão os
Edital n. 5.638, de 6,1 f.63senhores acionistas perfeitamente inteirados da

sítuaeão da sociedade, bem como de seu desenvol- Wilfredo Gutknecht e

vímento, ficamos entretanto, na sede social a dis- Isolda Roweder
posição para os esclarecimentos que nos forem Ele, brasileiro, solteiro,
solicitados.

'.

,pedreiro, domiciliado e

Agradecemos a cooperação obtida do conselho residente nesta cidade,
fiscal, dos acionistas, funcionários, operários e re- filho de 'Erich Gutknecht
presentantes, que muito contribuíram para o grande e de Asta Gutknecht.
êxito alcançado. Ela, brasileira, solteira,

Itapocuzinho, Jararuá do Sul, 10 ae: outubro doméstica, domicili;ada e

de 1963. j resídente nesta CIdade,,

JOÃo LÚCIO 'DA COSTA, diretor comercial filha de Ervino Roweder
,OLGA R. DA COSTA, diretora presidente e de Hedwig Dallmann

Roweder.

In.dústria Textil," Jarita "
Relatório da Diretoria

Ele, brasileiro, solteiro, L· K· S A I d C d B b"dcomerciário, domiciliado e Ull lenen ..• n • e om. e e I as
residente nesta cidade,

ED1TAL OB CONVOCAÇÄOfilho de Henrique Mohr e

de Anna Mohr Assembléia Geral Ordinária
Ela, brasileira, solreire, 'Ficam convidados os Senhores acionistas pera

comerciária; domiciliada e assistirem á Assembléia Geral Ordinária, ii realizar
residente 'nesta cidade, se no dia 29 de Novembro de 1963, às 15 horas na
filha de Reinaldo Alberto séde social a Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657,Steffens e de E r n a em Jaraguá' do Sul, afim de apreciar a seguinteSiedschlag ôteffens.

. ,ORDEM DO DIA: I

Edital N. 5642, de 8·11-63

Henrique' Adalberr Mohr e
Norma. Steffens

em'B A L A N ç O G E R A L encerrado
31 de agôslo de 1963

'ATIVO
ImD�ilizado

'

,

imóveis e benfeitorias
Eslável

Móveis e utensílios ' 277.736,40
Máq., motores e instalações 2.065.484,10
Veículo i}00.000;00 3.243.220�50
,Dispoolvel

Caixa e Bancos
Realizavel a curto e 10RUO prazo

Produtos 8.952315,00
Letras a receber 12.659.693,80
Empréstimo lei 1,474/51 65.598,10
Lei 4::069/62 6 009,00
Selos 1.000,0c, ,_

Depósito EnH>resul
'

250,00
Regismo de

I

marcas 3.300,00 �

Acionistas, '30.000,0021.718,156,90 Ele, brasileiro, solteiro,
Compensação

' operário, domiciliado e

100 ooo 00 resídente neste �ifiltrito,4Qões C,aucionadas . ti , à Eltrada Nova, filho de
26.862.361,40 Willy Kamchen e de
-, Alida Wa gen k n e c h t

Kamchen.
7.500.000,00 Ela, brasileira, solteira,

comerciária, domiciliada
e residente neita cidade,
filba de Antonio Sabino
da Silva e de Santina
Girolla da Silva.

2.467.706,0017.582.249,10

Demonstração da Conla, de, -'''Lucros e

,Perdas" refer.,nle' ao Balanço Geral
'enée'rrado' em 31· de agôs'to de i 963

CRÉDITO
Lucro bruto verificado em produtos - 27.014.978,40
Idem na conta Juros e Descontos 223.673,20

DEBI�O

PASSIVO
löo exigl,el

Capital
Reservas

Fundo de, Reserva, Legal 156,389,36
Fundo de De/ved. Duvidosos 414.526,20
Fundo ,de Desenvol9imento 494.948,80
Fundo de Depreciação 614,248,00

.

Exilivel I curlo e lonlo prazo
Contas Correntes'

.

Banco Inco S. A.
Banco do, BrasiJ S. A.
Dividendos a pagar
Abono Na�al e 13.11 salário
Lucros a disposição da
'assembléia
Compensaçio

Cauç�o da diretoria

12.234 5.79,80
A5G.822,OO
509.073,36
�20.068,09

1.5ÓO.000,00

Aurnento do' capital '.
Aposenta oria
Impostos ,

Lubrificantes e Combustíveis
Despesas de cobr,anças
Publicações
1!'réte
Segurós
Ad-Valorem
Despesas de viagens
Salários, ordenados e

honorários
Material de eicritório
Juros e Descontos
Seles

'

150.823,06
1,.542.693,20
320.015,30
114070.00
741.433,40
23.280,00
494.288,60
222.416,40

2.478.461,90
74.190,00

8.048JHO,00
107.517,00'

1.036.357,60
2.830.059-,00

Edital n. 5643, de 12-11-63 \ 1) - Leilur� e aprovecêo do Balan.ço, encerra-
do em 15 de Agosto de 1963 e respectivo Parecer

Alfredo Kinen e do Conselho Ftscal:
lsolde janing 2) ,:_ Eleição da nova diretoríe ; .

3) - Eleição do Conselho Fiscal;
4) - Assuntos de Interesse social.

Achem-se à disposição dos srs. acionistas, os

documentos, a que se refere o art. 99, do Decr.-Lei
2.627, de 26 9-4:0.

jaraguá do Sul, 28 de Outubro de 1963.
Gertrud Luise Marie Link Kienen

Diretora Presidente
- --

2.46'l.706,00
27,238.651 ,66 27.238.651,60 ii:��::::=====:::::::::=:::==:::::::::=;::::::::::::::;:'-:::::::=::::l:�l

Cêra de Ab-'elhas II
������������������ ,�

II

ii Compramos sempre - aos iili' melhores preços' ii
II II
ti 5i
li li.Os abaixo-assinados, membros do conselho ..

I!
fiscal da Inàústria Textil "Jarita" S. A., no -exercí- ,'i F á b r i c a dê V é I a-s d e C ê r � !!

cio de suas fun�ões declaram na forma dá lei que :.1 li
tendo, minucios;mente examinado' os livros refe- ii J

-

"'0
_

Schrel·n·er Com Ind Ltda H
rentes ao bal"atlQo geral. demonstração da cont� de i� oa I' '.. .!:
lucr�s e pei'das, inventário e demais livros e dOcu-, li ::.:l:.'

.

mentOf3 relacionadOS com o balanço encerrado em ,i! ..
"

A do Sul31 de agôsto do corrente, ano, tendo constatado 'li a,.gu
. g

eSlar tudo :na mais perfeita ordem, são de parecer 'li g;:::::::::.-::::::::::::::::::::�::::::::::::::::::::;::::::::::=-_=:::==::::::==:::=::: ::=il:\�que devem os mesmos serem aprovados pela assem-
bléia que para' êsse fim será convocada, por expri�
mirem os mesmOR a verdaaeira situação da sociedade,
bem como recomelldam a aprovação 'de todos os

atos praticad:os pela diretoria durant,e' o Imo social.

,ItaP9cuzinho, Jaraguá do ,Sul, 10 dê outubro
1963.

Edital !lo 5,639, de 6·11-63

Elyseu Leone e

Sebastiana Nunes

Ele. brasileiro, solteiro,
'1.612.647,60 operário, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Eduardo Leoni
e de Elisa Quito.
.Bla, brasileira, solteira,

doméstíca, domiciliada e

188 336 4:0 residente nesta cidade,
. ,

filha de Martinho João
Nunes e de Perpetua
Thereza Mesoni.

Ele, brasileiro, solteiro,
tratorista, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Francisco Kinen
e de Ida Kinen,
ela, nrastletre, solteira,

doméstica, 'dornlclllada e

residente nesta cidade,
filha de Alfredo janing e

Dora Briesemefer Ianlng.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital, que
será publicado pela impren·
sa e em cartório onde será
afixado durante I � dias. SI
alguem souber de algum im
pedimento acuse-o para ÜlJ

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

Edital n. 5.640, de 7-11-63

Edegar Kameben �
Maria Sabino da Silva

Substituições
Fôrça e Luz
Censena,ão e limpeza
Comissões
Desposas 'gerais
Veículos
Multas
Oonsêrtos
13.0 salário e abono natal'
Lucros a disposição da
assembléia

174.079,00
103.438,20,

1011.790,00
3.920.876,70 '

342.181,30
100.eOO,00

3.300,()O,
341.815,00

1.500.000,00

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

JOÃo LUCIO DA COSTA, diretor comercial li!

técnico em contabilidade reg. sob n.O 32.084:
o na ORC sob n.O 479.
OLGA R. DA COSTA, diretora presidente

Parecer', do Conselho Fiscal

RBINHOLDO K'ÖEHLER
LUDGÉRO TEPASSÉ
WE'RNER JÁHN

que foi apresentada pelo
reitor da Escola Técnica
e Colégio S. Luis, o Rev.
Irmão Evaristo Pio, ho
menageando a tôdos os

profe8sôres de Jaraguä .

do Sul, premiada, ao final,
com uma prolongada
salva do palmaê,
A reunião em questão,

a primeira ne gênero
realizada entre nós, foi
bem recebida, o que leva
a crer que outras reu
niões 'do mesmo tipo
serão realizadas de tem
pos em- tempos, visando
aconchegar os pais de
alunes aos professôrea e

com êles, em comum,
discutir os problemas do
complexo sistema edu
cacional brasileiro, de
franco proveito para os

alunos. '

Está de parabens a

direção do Oolégto São
Luis.

,

_" �

Indústria de' 'Madeiras ·Rudolf SIA.
, :ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convocaç:ão
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas desta socieda de para aassembléia geral
ordinária, a realizar-se no dia 21 de dezembro do
c. a., às 15 horas, no escritório da firmá, na Rua
Venâncio da Silva Pôrto 8/n ° nesta cidade, afim de
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO D�A :

1.0 -, Aprovação do balanço e contas do �xer

cício de' 1962;
2,° - Eleição do Conseiho Fiscal;
3.° - Assuntos de interêsse social.

Àviso
Acham-se à'disposição dos senhores acionis-tas,�

na sede da sociedade, os docum�ntos a-que se refere
o art. 99 do decreto-lei n.O 2.627 de 26 de setembro
de 1940. -

Joio Balislll Rudoll. diretor- g�renteE,wlldo Rldal'. lub-garente
João Germllno Rldoll. diretor comercial
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.' 'FOTO PIAZERA' IDEF'llONTB Á PRBFBITURA - JARAOUÁ DO SUL .

FO,tografias em Geral, - Fotocopia� de Docume�t.tlS -

.

Filmes e Material Foto - A_pardbos e Ac:eeeorlos •
A �edido. at8ade a doaticlJi() IS tambem
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