
no

Direror :
"

BUOÊNIO VITOR SCHMQCKBL
"

Sábado, 21 de

'E 'r'e!'·pondlm'do·o anjÓ disS�:lhe.; DeBe�rá F,Ôbre ti o ��ptrito J'srdim' � It Infância: vente a· exurpe
Santo,_t� a virtude d_9 Altíssimo te cobrirá CQUl a sua 86IDbra; e ncerramentu órgão e tecidos ·Iiit"'��a�= I!!!P--"_",

-

\'t1h do cadáver, papelo que o santo que de tí há de nascer, será chamauo �"<,,,Q '{>ia' 14 do correnre ve- rrensplente, dede Deus. 'U
.

riticou-se e
'

f e s r a de "de cujus" teEvaJlg�ibo de Sã ·LUQ3S, Gap, lv. 26 a 28,' encerramento das envlda- ����
.

r, t . des do 'Jardim da Infância eurorlzação eSHI'IHIOiIU

· ,

" 'Foram rqomentos <,-e lirall;de' Embora o profeta Izaias, a" "'pesl"lozz,", dà Comuni não haja oposi
:s.Ul;pre·sa e emoção para aquela muitos séculos passados houvessê dàde Evengéhca Lurhe- parre do co,��.�4 Jovem. Pre�te�t.a· formar 'o St7..U lar, .scritQ que uma virgem da casa rena. Muito concorrida erenres eré 2°
.sonh'O -tão eElPé1'ado pela mouídade: d� Israel havia de conceber, Evi dernonstrendo grende epro-

· ',Qti�nta .pr,éoc,upação ,vie.ram;a sua" dentemente as profecias Ioram veiremenro da penzede.·

meúté náquêlemomento: S�u noivo, totalmente cÚ:�r.id'as, no tempo Estão de perebensee ProL·

...

S�U8 farbiliare·s�. seu/Poy�," aliás. determínado p�peus, 0. Interes- E�sa Buck e É) iaox!Fdr :--.:!.,;.�..,...�-.....�=-"",,;�=-��:--�-�-"'i
.e intransjge'nte'J�m matérta de moral; saute ver a sua. curtostdade, Sônia Marquerdt. ""

,

.� para' elá.Saris mº�iVo 'de vergçwha, levantando se de manhã..c�d4), foi Promoção das Damas!. f:lsc41'ne,o t;' desprezo. Grave, por- , ás montanhas de Judá vrsrtar sua
.

: �. t�lÍtó,. era 8 s'ua situação. Ela tem prima que, conforme falou o anjo, Caridade: ICeprise
,'urna r e s p o's t a diante daquela havia concebido. Ao seaproximar,
""",",�_",.IMLt}Ól·�., .Gomo �s�.;l�aliz\1rá� _8 saudação t1ó�o

.

Batísts se
�iS80, pois não, <lonh�,c'e ;verã�fi.:-E m.anil,esta -no' ventre de sua mãä,
o enviado .' iem 'UlDa "'l,)alavra de 1 como que querendo vêr a mãe
o.onfdtto e ��niß.lo, p"ara aquela daquele aquem devia .. prvparar

I' sltuação. Não te preocupe, -porque o caminho. Falou à sua prima e

·

'o que de" ti vai nascer: será Q, lhe relata o que havia acontecido.
messías ',prometido e. será poderoso Quanta belesa DOS mostra
em �öras e palavras. 'Isabel, túa êsse drama do· nascimento de

: "prima, .tsmbem éra estéril, pois, Orísto. -Interessante ver tambem
; já: vai para seis meses' qúe vai a' atitude de Simão e Ana, sua
ser mãe, porque -para Deus não mulher, tendo tomado em sua mão
h� nad�: imp06si'vel. '. o menlno., Disse, então, que agora"
-"to ,Animàda a resoluta, se!D con- podia dormir porque os seus olhor8ultal,"" a .nfnguem. :respónde . ao viram o enviado. de Deus. Nê8tf.,fàn.�o" s� é como. diz!3,s, qu�. sej� dia comemor�mos mais um Nata

�:-_,1te_lta a .vontade de Deus; EIS aqut Devemos também
.

dar graças a

íFescrllv� do Senhor;' taça-sé em Deus por êsse 'Messias, que velo,
,"ÍD.Í1il segundo tuas 'palavras, E o. trazer a 1 u'Z para ÜS nossos. 1

é.n.vi(hlo�,..voltou _par.a.· 'leyar. a Deus . caminhos e a paz para os nossos" II: o �resultadü. de slia tão sUblime corações. .

.. 'mis"são', Tão' gra.nde era à espec . Glüt'Ía a Deus nas alturas e .ni- ta.tiv:a�<e.ni'· '.relaç,Jio._, à vinQa do paz na terra aós homens de bê-a iim,���j:a: que aS.plulhére8 ,daquel�. �v�}ßt3de" ßão as palavr'a�\f' que li Ausente o dia.22'Teglãp,_ <J;llaQd'q e8taY'�m- para sei'Ç, .amda ressoam em IH�R&"'S dIas. ii de dezembro de-m��e,�.p�rg"li'l!t,aY.a!D .. p��a_ V,. si 'er'8�'
, Jaraguá do. Sul, �ezem,bro li 1963 à 19 de .'cheEada.. a. ·",9.ol'a., dp �ascJ.mentof, de 1963, .

li:ctó"meSSU;I,I{; -;,
.

, Gf'rvAsio II janeiro de 1964.
, .

.:-.. '

. � ��:::::::'.!."::==::=:::::::::=::::::1=::::P

Dlretórto
seu pensamento à :Jeus e róga ao Todo Poderoso,
um ema de 1964 mais' trêlriqu�lo, para que.o povo
do Munkfpio, do Estado' e da Nêlç�o possam
·trabalhar', sem 'apreensões, em, busca de SUd

� .

grandesa e da e�tremec,ida P<Ítria.·

�:.
'

Jaraguá do Sul, �éltal d,e 1 �63.
i, � ,� , -'

..

.'(,
/ 'ii) - À_ Mêso diretora ,e os ,er.ead�res.' l.. .�.

,

-� '"
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. CORREIO DO POVO
", SABAPO, DIA 21-12 1963 '

2$ . ..,_' .,.2& __ o _2 Página 2
.

.

r·M·�····'·····�··'"Q···ij···'iÃ''·I'''·S······M:''''''"'''�
'.���� �, ��!,;.··.··*·····!'·",·.. ·....o

I I Tngo, filho do sr.
Anlversá.rios '

Leopoldo Seidel, em

. Oorupá;
'I'ranscorreu dia 20 p.p., - "O sr. Rudolfq Harbs,

o, natalício' .do distinto' nesta cidade;
,

cida dãô sr. Albino Tori-
_

nelli, residente em S. José Fa'2ern anos amanha:
dös Pinhais. PR. O sr: 'João Schreiner,
Fazem anos hoje: nesta cidade;
O sr. Waldemar Rau',

,

...- o er. Honorato B ir-

em Estrada Nova; tclini.;
Ó i o vem Heinz

-----'---.:.--..::__-------,------ Grankow;
- o sr. GustavoHeinsle:
- os. Dr. Reinoldo

Murara. nesta cidade;
- Jorge, filho do sr.

José Kaa.eller,

"

COftHflO DO' POUO ", )

V,END6:-SE
(fundação : ffrtu�müller - 1919)

Emprêsa J0r,nalística
"Correio do Povo" Ltda.

'-1963-
, Diretor

Eugênio Vilar 5chmõckel
Dia 2 :

Uma. propriedade om 1.200 raorgos - terras

apropriadas para o 'plantio do arroz - contendo" '

.

o segulnte:
Um banenelz com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil rnetros de velas pera arrozeiras.
Llrne estrada construída dentro do terreno (2.500 rms)
250 pés' de árvores Irutííeree enxertadas.
,3 casas de madeira.·

'

1 pasto cercado com arame.
12 mil pés de aipim.

'

.

,i Batedeira n.O 3 - com motor � ótimo estado ..

1 Carroça - etc. etc. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,
nas LuJAS' DOUAT - Filial Jttraguá do Sul

Av. Mal. Deodoro n. 155

J\.lIiio a Casá Lotéricq:
Uma ·trganizaçãol dos bons negócius oferece:

Rua João Planin\eheck -- .

.

�2 lotes 15x35, cada um Cr$ 130.000,00;
1 lote 15x44 e-s -150.000.00;
1 lote 15x44 e-s 140 009,00.
1 casa de medeíte 8x8 nova - renehe - checare
- área de 840 mI!! vende-se por motivo de mudança.
Cr$ 600.000,00.

.

Dia 23:

"

A sra. Vva. Rosa Laffin,
em Retorcida;

"

'- Luiztâho.> filho do
sr. Julio Nicolini, em Ita-.
pocuzinho ;

,

- o sr. João Virgilio
Borges, em Oorupá;

- a sra. Clara, espôsa
do sr. Leonardo da Cu
nha'
- Alfr'edo e lisa, filhos IIde Gerino Ponticelli;,

__------------------------11
- a sr ra. Aurea, filha

do sr. Erwino Grankow,

Dia '26:

ASSINAJ'''RA, :

f\nual, •• • Cr$ 500,00
Semestral; • • Cr$ 300,OQ"
Avulso. . . . Cr$ ,15,00

BNDBRBÇO:
Caixa Postal, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Ja�agu.a do Sul - ,S. Catarina

Corretagem 'e, Imobiliaria "DALMA"

f1egistro recebida
Registro
mirim.

.

Hamilton Garcí.s v
Marli Burseharnt

do oficial do
Civil Oe OU;:I"

,

1í'::::::;;::::::=::::::=::::;;:'':::::::�::::'':::::::::::::::::::::::::7=::::::::.c==::::::::"
II Th, r .0 llllll d o � ai s c 1tll o li.1 lUJ o \Ur .1 ,

ii li::, ,II

li Cirurgião - Dentista
'

li
.: IIii CL1NIOA PRÓTESE CIRURGIÁ!!
�

�

ti
:

• IIii A v. Marechal Deodoro, 587 -\ )ARAOUA DO SUL u

ii Defronte a Igreja Matriz li
��,,::::::::==:::::;:::=:::::::::::::::�-.:==::;==:::::::::=====��..::::=:d)

\
,

"
1 terreno com t 2.500 [1'12., plaino com um riacho
atravessando o mesma, tjem casa, próprio pera lorea
menro, lugar de fUfurb Cr$ 1 500.000,00 pode-se
combinar o pagamenlo.

-I •

Casa de madeira nove 9x9 rancho 4x5, pasto cer·
cedo plantações diversas, fundos pare o rro Irapocú
terreno .corn área 7.500m2; Cr$ 2.000,000.00, cornbi
ne-se o pggamenlo. .

,

Centro _;. .2 lores 12x45, Cf$ 600.000,00 cada, merade
a vtsia resrecte combine se.

, \

O sr. Roberto da Veiga
O sr. Alfredo Vasel. Ooutínho ; .

- o sr. Eßt8faDO Finta,
Dia 24:

, em Garibaldí;
_ . .

I
- a srta. EdeltrudesO sr. Joao Jose Bertoli ; Lange, em Itapocuainho.

- o sr, Fldl:lhA_Oados ,

Hruschka ; tx« 27:
- Ivone, filha do H.

Batista Araldr, em Estra
da Nova ;

,

Natalino, filho de Gus
tavo Alperstaedt, em Ira
pocuziuho;
- a ara. Almerind a d»

da Costa, .em Itapocuzr
nho ..

A Ara, Emília. espôsa
do sr. José Kasterler.
nesta cidade;
- psr. .Felix Henn,

em .J�lh:lguazinho;
-

. ,'") o jovem Osmar, filho
<W 'iI?- Ber toldo Panstein.
em Jaraguá 84.

Apotheke "ScbDIz" l
JA.RAGUA DO SUL

MEDIKAM�NTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol der. Rechtschaffenheit, des
Vertrauens und .der Dienstbarkeit, die Sie

em besten zu den geringsten preisen bedien!"

No centro da cidad- -

Dr . Francisco Antonio Piccione I:M::JeD-':CO
,

Cirurgia Geral de adultos e crianças � Olí
nica Geral - Partos - Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.

Especlall$.a em doenças de' crianças
Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS
(Clara Hrusehka), dàs 9 as 12 hs. HOSPITAL
,IESÚS D� NAZARÉ das 15 as 18 hs.
cO,RUp Ao.. - SA:l.'!!nrA

Agen�e au�orizado nes�a

pIlafla sr. 'Moaeyr Silv,a.
1

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



., ,

G).ÚNICÔcaminhão lntelramenté nôvo!
•

' ,I ,r í'" '

I

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

!

/' ;t-Venna1.'·conhecê�la'·de 'perto, 'no seuRevendedor Ford
•

'. ,

,
'; .,' \ ....'., t

"

,

.' Ca§a! (ltO Âm'erl'é'iilllO. §D A� Merçadó' dfe' AmltomoVCR§
Dj·v;isa

Clube dos
Soltei.ros .

RecebemQs comunicação
da fundeção, nesta cidade,
de um clube "sul generis";
que tem por Iínalldade
congregar' os solteiros e

fomentar a cordialidade
entre os seus componentes.
A eleição· deu-se no dra

. 20 de 'novembro de 1963
e ficou assim consíituíd�:
Presidente: Vago; Orador
Oficial: jamiro Wiest;
Tesourerro-Vlcanre Donírn;
Só C i o a coleboredores :

Rau.1 Driessen, João Fa
rinhuck, Francisco ôchío
eher, Milton Malocht e

Arlindo R. Bornschein.
Ao cumprimentar o cor

po direcional dos solteiros
em Ieregué, desejemos
rambem colaborar, aler
tando-os pera os .isposi
tlvos da lei do lmpôsto
de Renda. Vai ser um' tel
de írnpôsto de solreíro à
'pagar, que não acabará
rnats. Sem falar nas rrts
tesas das "slnhézínhee".

,

Sociedade de Estudos
de Moçambique
Em oficio de 12/10/63,

recebemos de Lourenço.
Marques, atencioso pedido
da Sociedade de Estudos
de Moçambique, pera o·

envio de um exemplar do
nosso semanário, afim de
fig.urar na "Exposição das
Publicações Periódicas
Portuguesas, a se realizar
no corrente .mês. Dado o

o regular espaço de tempo,
acreditamos não alcançar
rneís o réferido concleve j,
contudo, .

estamos reme":
lendo diversos exernpláres, -

pare os. devidos fins..

M U DA.S
Frutiferas e Orn"me,_,tais

Laranjeiras, Pecegueiros,
.

Kakis-Iros, Macieir-as, .Ja
boricabeiras, etc. Roseiras
Dàhlias, Camélias, Ooni
feras,- Palmeiras. eto., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

r����C:::=OC>"

Snr. Comerciante e

Industrial: A Asso

ciação Comercial e

Iudusrrfàl : de Jara-
.

gúá do Sul .. teu.
órgão . de c I ass e.

Inscreva-te l
c om o

associado para a

defesa de, teus in
teresses. r.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



A noiva, que reside a
Uua 28, de Agôsto, em

Guaramirim e o noivo, a
Rua Cél: Bmilio Carlos
lourdan, em Jaraguá do SU,I,Recebemos do sr. Julio recépcíonarêo os convida

MaffezzolJi atencioso ofi- dos, após a ceremônia
cio, em' que nos comunica' religiosa, no Clube Re
haver assumido no dia 2 crearivo Guaramírense.
de novembro de 1963, o

cargo. de Coletor das Ren· "Correio do Povo", tendo
das Federais em Jaraguá em vísra a suspensão de
do Sul. "

' •

sue .ctrculeção no próximo
Ao agradecermos a gen- dia 28, anrecípe-se no re

tilesa da comunicação, gistro dêsse acontecimento
auguramos ao distinto e social e apresenta aos
provecto Coleter uma feliz distinlos noivos -e exrnos.
geslão à frente da

Bxato-, pais
e demais familiare�,,

ria Federal de nosso Mu os melhores votos de Ieli-
nicípio. cidades.

,

.

c 'o R R E I u�· D ,0 �p O V 'O Iss�!o�e�!.�D�d��Ip�sö��2�!!i��S'
---------(SA.....;N�TA--=---..;-,,-S-Á8-A-DO-,-210:-,D'I"-B....,D-BZ.;...BM�B-RO�"-DB-�19-63-.--:-'i--N--.o""2�.25�9

.

Programa I de EsclarecimentQ,���������������!!!!!!������!!!!;,=�!!!!!,,��=�!'l!!!!!!����!!!!!!'!!!==�!!!!!!!!!!'!!! (continuação) I ALDO PRÄDA I
Instrução para Recolhimento' das Contri- D1!.:CI�O 'l'ERC�IRO SALÁRIO :._ o asáunto de,

-

maíör ímportâucía para os empregados no decor-buições fdo I A PET C, Relativas .ae rer idêste dezembro, é saber sí têm direito Oll não
O

•

•
'

ao 130 salário, aasím se me !ipresenta porque13. S a I á r I o . foram inúmeras as consultas que Já me formularam.
I Vamos prestar alguns esclarecímentoa: Todo. oJ - Para recolhimento das contribuições re Ie- eD!pregado têm direito a perceber o 130 salárto.rentes ao 13.0 salário será utilizada a Guie de :Jj:ste pagamento deve ser feito no decorrerRecolhimento comum (DAF 6).

. do mês de dezembro distinguindo se êste paga- .2 - A 'Guia de Recmhimento não conterá mento para os empregados de salário fixo.e d�contra-recíbos pois a finalidade de tais conlribulções salário varíavel _ fixo contratual. Para os prrmeré espeetflca e delas não decorrerá qualquer. vantegem ros calcula sê 1/1.2 para o témpo de s e r v i ç odireta para os segurados, relativamente às prestações prestado no decurso de ano e par� (Js. seg�nd�sasseguradas pela LOPS.
1,/11 sôbre as sornas das· ímportânclas vanaveis3 - O prazo para o recolhimento normal de devidas nos .meses de trabalho até novembroraís courrlbulções expira no dia 31 de janeiro de t 964. inclusive. Até lOde janeiro do próximo ano,4 - As contribuições. relativas a pagamentos computada e parcela. dé dezembro, far-�e·á ado 13.0 (décimo terceiro) salário efetuados no decor- revisão desta gratificação para 1/1� do dev�do norer do ano, por força de cessação da relação. de
ano anterior com pagamento ou compensaçao dasernprêgo; deverão ser recolhidas eré o último dia posaívels diferenças. To�o o �Il!pregado-que ten�aútil do mês seguinte àquele em que houver sido trabalhado 15 ou maís días equívalerä a um mesefetuado o respectivo pagamento, de serviço pars cálculo desta gratificação..Em5 - Sôbre o 13.0 (décimo terceiro) salário não
cago de rescísäo de contrato de trabalho sem luslaincidirão contribuições pera terceiros (LBA, SENAI, causa é devido o 130 salário pelo tempo que oSBSI, SENAC, SESC, SUPRA, erc.) empregado trabalhou até o dia em que foi c8n�e·6 - A contribuição desta Lei não está sujeita lado O contrato. �iiO serão deduzidas par8: efeítoao limite de 5 vêzes o maior salérto mínimo vigente desta gratificação as faltas legais, como taís, preno país, devendo ser calculada sôbre a remuneração vistas pela Consolidação das leis do trabalho e �8total paga aos segurados, a título do 13.0 selérro. faltas justificadas aásím consideradas pelo próprío7 - O' regime de fiscalização, prazos e penalt empregador.dades epllcéveis ao recolhimento destas conrrlburções

será o mesmo da Lei n. 3808, de 268-60. Bôas Festas de Natal e Um
As) AntOnio.Oliveira Buuiar, Diretor do OU Feliz e Próspero Ano Novo

No -próxírno dia 28 do scherdt com o competente
corrente, verificar-se-á Técnico c o n tab i I ist a
grato acontecimento social, Hamilton, filho do querido
que cimentará as emlsto- casal "Tte. Hugo Alves
ses relações' entre o povo Garcia.
de Iaragué do Sll'I' e Gua-

A ceremônia civil verlramiri!ß. Na oportunidade ficar se-á no Forum dadeve�a der-se o �nlace Comarca e o éto religiosomatr�mo�ial '. da
. Jov�m se dará pelas t O horas,�arh, filha dileta do

dIS', do dia 28 de dezembro deflnlo casal Arthur Bur-
1963, na Igreja Bom Jesus

.

,',
"

em Guaremlrtrn.
Növo
Co,letor
Federal

"

Enlace Butschardt •Garcia

As "autoridades" qu'9 Bastava a "censura" das
reverendtestrnes irmãzt
nhes.Pelo presente aviso ficam expressamente prol- Semana pessada foi dia B o que se viu no einebidas quaisquer entredas de pessôas, em terras de de colação de gráu. Das Jal'agui! foi isso: um dis·minha propriedade, sitas em Pedra do Amolar Alto, I normalistas, a primeira curso sem "polilica", quecom a finalidade 'de danificar cêrcas, plantações, bem turma... A oradora, por arrancou lágrimas qté docomo que. se prestam para roubar aves e matar sinal a mais brilhante 'da Governador. Quanta indi�orcos, não me responsabilizando pelo que possa turma, sofreu um desne- 'gência menlal francamente.acontecer.

'

cessário vexame. o. PreDéclaro, ademais, que a competente queixa fo,i feito e "comitIva", contaregistrada na Delegacia Auxiliar de Polícia, para que se, foram ao Colégio,produza os seus legais efeitos, inclusive aqueles átos
fazer queslão de CBNSUque' me habilitdm a exigir perdas e danos, dos que li tua classfI, ioscr'e-des'cumprirem a presente .projbição. RAR o discurso da for

I
vendo·te na Al'socia-

96'l.
manda. A direção do

ção Comercia I e
Pedra de Amolar, Corupá, 12 de dez. de 1 CJ. estóbelecimento, ainda se

,Industrial de Jara'ä) - GUILHBRMB DALLMANN diz, deu um CONTRA
guá do Sujo

.Firma reconhecida no CIO pedido "esladonovisla". � • -iTabelião Aluisio Carvalho de Oliveira.

Proibição

Snr. Comerciante e
Industrial: Pl'estigíA

Formulo êstes votos, em primeiro 'lugar. ao sr.

Eugênio Vitor Schmöckel, Diretor dêste semanário,
concedendo-nos, 'gratuitamente, êste espaço para
o programa que vtmos aprese�tando, torn�ndo· 08extensivos a sua digna Iamílía, bem assnn a08
demals sôcíose colaboradores dêste Jornal e em

especial aos operäríos que compõem e paginam"Correio do Povo". BÓAS FESTAS, repito, a

todm; os previdenciários de Jaraguá do. ·Sul,
Coropä, Guaramirim e Massaranduba. P�rmltam.
me pedir, previdenciários, que todos umdos, em
a noite santa de �atal, saibamos erguer uma prece
sincera ao menino Deus para nos reencÜ'ntrarmos
em 1964 com novas esperanças, num cUma de

I paz, . h.armonia 6 prosperidade para a Pátria
BrasIleIra. ..

Aconteceu ...
(continuação da la. página)

DOS governam

Comissão ...
. (continuação da ta. 'Página)

Delegacia Auxiliar de Polícia de Jaraguá do Sul
AVl50

Certidã.o de Arquivamento
Certifico que nesta data, em meu cartório.

de acôrdo com o disposto no decreto n.O 581, db
lOde agôsto de 1938, pro.cedi ao arquivamento'
dos documentos da SOCIedade COOPERATIVA
PAN·AMÉRICA' LTDA.. SOCOPAL, apresentados
pelo seu Presidente Alfredo Tomelin.,

O referido é verdade e dou fé .

Jar,\guá do Sul, 18 de dezembro �e .1963.
. O Oficial: .

AUREA MÜLLER· GRUBBA

Por determinação da Diretoria do Serviço deIndustrial, o Presidente da Associação Rural, o Fiscalização de Armas e Munições etc., de confor.Encarregado do SESI. as imprensas escrita e falada midade .com oDecI'. nO 1 de 18/1/39, Art. 63, cone os' presidentes dos Diretórios Municipais da UDN, vido todos ,iroprietârios de armas� de fogo, paraPSD, PTB. PDC e PRP. -

comparecerem nesta Delegacia, até O dIa 31/12/63,
.

A tItulo',de esclarecimento, dRmos a seguir, a afim de portearem suas ármas e I'evalid:�rem sussmllneil'a prática ,de opteI' o título de elehor, cuja carteiras de licenças, perame aquela Diretoria.inscrição já não é mais um favor ao,partido político Os infratores .do presente �íviso, serão multa-a que p�rtence, mas uma OBRIGAÇÃO qua deve dos de conformidade com a lei em v'gôr. Assemblékl Geral Ord-ináriaimpor a si pr6prio e aos seus circunstantes, na Jaraguá do Sul, 9 de Dezembro de 1963, CONVOCAÇÃOsalvaglJ�rda dos interesses do próprio Município: O�NI MÜLLER, Escrivão de Polí9ia Pelo presente, ficam convidados os Benhorespara requerer o título de êleitor sel"Ve· qualquer
acionistas desta sociedade, a' comparecerem à reu-

dos documentos: certidão de nascimento, de casa'

r
mento, �rtificado de resenista e., carteira de iden· SOCIEDAD·E RECREATIUt ALVORADA niäo' da assembléia' geral ordinária, a rea Izar-se\idade. E importante observar que a certidão de UI na sede social, à rua CeI. Emílio Carlos Jourdannascimento, para fios eleitorais é fornedda gratyi CO�VOUAjf'1A.O q.o 142, �m :faraguã do Sill, no dia �1 de deze�brotamente. ,Gratuítas também serão liS fotografias, V de 1963, às 14 hs., para deliberarem sobre o segumte.�br intermédio dO 'Oartório Eleitoral. Os documen- Oonvoco os· senhores associados desta Socie', ORDE;M DO DIA .',

.

t08 serão de�olvidos juntamente co.m a entrega do dade, para Assembléia Geral Orqinária. a I'ealizar-
1 ° _ DiBcu�são e aprof'8ção do balanQo geral;título.. Portadores de 'tHulos d�_ ou�rà.s zonps, de�em se no dia 12 de janeiro de 1964, às 9 horas em

I demonstração da copta lucros e perdas, encerrlldosprocurar, sem demora, o Cartório Eleitoral. O Car- primeira convocação, e na falta d� número legal
em 30 de setembro de 1963,. tório Eleitoral está ,à dil'lposição dos interessados, às 9.30 horas am segunda convocaçao, para tratar

2.0 _ Assuntos de interesse social. 'no prédio da Prefeitura, Municipal, QOS dias úteis, da seguinte '

das 9 às 12 horas e das"14 às-!7 horas. Aos l3ábados, ORDEM DO DIA: )'das 9
_

àS 1� horas.
- ,1\ __ Lehura, discussão e apro,ação da pres-Os não eleitores não de'ein_ perder 8sta opor- tação de' constas ref. ao exercício <le. 1963;tunidade de se tornar útil a si próprio e ao Muni·

.
- 2) ...,.. Eleição de Comitês;cípio, procurandQ o Cartório, Eleitoral. 3) _ Assuntos de interesse soci�l.A recompensa estará (ixpresso ·através de me-

,

63lhores e 'maiores obras públicas. O que é uma Jaraguá do Sul. 13 de dezembro de ,�9 .

grande coisa.
. ,B�UNO FRITZKE, PreSIdente �

eine Jaraguá SIA.
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II •II Partido Trabalhista Brasileiro 11II Caixá Economica Federál de ·Santa Ca�arina ·11II Secção a. ,Jaraguá do Sul '

. IIII _

. Agência de .JA�A-GlJA, DO SUL
,liII II 'I t

. IIii deseja ao pôvo dêste: mupicipio: iii Deseja aú�� seus amigos dep.ositan es, ' IIii BÔas festas de Natal. e Feliz' A,no-novo.,.,. 11 li votos de Feliz Natal e próspero Ano Nôvo II.. . ,

•

fIli, ...b, �::=======--=:::===:::==::::::---::::::==::::::=::::::::::::====:::==::::::==--=:::::::::=:i;/ �::-::=--=:::==:::==�::===::::::==::.-::==========:::==--=---:::=='

'A V I S o
': Acham-se à disposiçã'O, dos senhores acionistas,

os documentos de qU&4 trata o art. 99, d() Decreto-
Lei n.O .2.627 de 26 de se�ambro de 1940.

.

,

. tJaraguá do Sul. 20 de no,embro d'e 1963.
ARTHUR 8RBITHAUPT, Dir, Presidente:
,DORVAL MARCATTO, Dir. Gàrente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


