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RIO .:._ Para o comicio
totalttärto 'do dla 13i no

Rio, 'que custou à Nação
,

. cerca' de 300 mill:iões de
I==================::::::�============--=-=-==========-=================1 cruzeíros, a Usina da Cte,

Ano XLIV JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 29 de Março de 1964 -, N°. 2.272' ôíderurgtca Naciónal, de
Volta Redonda, concedeu
abono do 'segundo expe
diente do dia a lodos seus

servidores que desejassem
comparecer àquele maní
íestação.' A prova desse'
fato esré num evíso, afi
xado em lodos os serviços
de ponto da Usina e que
corrobora as denunelas fel
las pela imprensa do País
da urlllzeçäo pelo govêrno
federal, de todos os- meios
que 'a maquina admlnlerrí
uva lhe facilita pata erreba
nhar multidões pare a rea

lização «espontanee» de
comicios em lugar proibi
do pelas autoridades esta
duais em que foram afron
tadas as instituições de
mocrénces.

Há cêrca de três anos, as
verbas federals que vieram

pera o govêrno Celso Ra
mos, a fim de atender aos

prejuízos das enchentes,
em vários pontos do Es
lado, não chegaram ao

seu destino.
O Govêrno recebeu as

verbas, isto está confir-
Díscípulo predileto de medo

Benjamin Constant, .com Contudo, as populações
que-Di partíclpou da cam anngidas pelo flagelo, eré
panha republtcana, fêz

agora não viram nenhum
p a r t e, posteriormente. centavo destas Importân
como representante do eles,
seu Estado, da Assem Êste fato tem sido por
bléia Constituinte de 1891. demais denunciado.
Duas vêzes governador No interior os reclamos
de Santa Catarina e mí- são generalisados.nistro da Viação, duran- Uma informação existe
te a presidência Rodri-

a êsre 'respeito. -

gues Alves, é a êle que No ano que passou, o
se deve, segundo muitos Govêrno da União remeteu

depoi�mentos! o impu�so 300 milhões de Cruzeiros
que fez do RI.O de JaneIr_? pare Santa Catarina. Esta
uma das mais belas CI- rrnportância estaria depo
dades. do mundo: Ten�o sitada no Banco do Brasil
sucedido o barão do �10 I cêrca de 5 mêses, em no

B�an�o na Ohanceleria, me particular de um dos
fOi, �lDda, senador da Re, acessôres do govêrno.
púbhca. general do Exér,
cito e membro da Aca
demia Brasileira'de Le
tras.
Dentre as homenagens

que patrocina pelo trans
curso da efeméride, o Será resolvido o pro,' quando houver associa
Govêrno Catarinense ins- blema 80cial somente ção, em partes iguais,
tituiu um concurso de quando houver limitaçãó entre o Estado e o capital-

• • projetos de um monu periódica dos proventos privado, para ambos pro-
PriOridade mento que serii. erguido de cada pessoa física, duzirem em melhores

,

na Praça Dias Velho, em (Iu'e não deverão ser condições do que as de

Florianópolis. No setor maiores, em qualquer outras nações, sendo isso
federal, o Ministério da período, dos' proventos dependente da reforma

O Oonselho do Desen- r e uni ã o realizada em aval do Banco Regional Viação e Obras Públicas, totais .. do Presidente, da agr,ária.
volvÍmento do -Extremo Florianópolis. do DesenvolvimenLo Eco- através do Departamento República, inclusive a O exces.so dos proven-
Sul está coordenando a ._, i:ÍÔmic.o. dos Correios e Telégra- renda de seus bens par· tos liquidos de cada'
realizaQão 'de um encoo: ,PRIORIDADE "

,

'

fos, lançará um sêlo alu ticulare,si quando houver pesMa física deverá s,er
tro, no Rio d'e Janeiro. ° D"ER

-

. . -d'
.

COMO, É A BR-59
_

sivo ao centenário. Por participapão r � z o á v e 1 aplicado em despesa de
s S' relVID lCam

,

Y

com' os órgãos financia-
prioridade absoluta para _ Üs 'três Departamentos sua vez, o Itamarati ins- dos lucros liqui�os de hospitais, a$ilos para po-

dores' da Unrao, entre
a HR-59, rodovia que liga solicitam prioridade abso- tituiu uma medalha co emprêsa entr_e � capital br_es, bem como para

Ales o Ministério da Fa-
Curitiba, Florianópolis e. luta para a BR-59, sem memorativa do evento, pri,vado e' aqueles que escolas protfssionais gra

zenda, Banco dó Brasil; Pôrto Alegre e de grande prejuízo nas rodovias com a qual agraciará 8S na mesma trabalharem; tuit8s, devendo ,ser eti
Banco Nacional rto Desen- importância para a região eSLaduais e outr!;ls regio- personalidades que màis quando o Estado não tivar ciente o combate -ao
volvimento Econômico e

do extremo-sul do país. riais, Esta rOdovia tf m a contribuirem para o brio d e EI pes as suntuosàs, analfabetismo e à indi
Departamento Nacional.

Ao mesmo tempQ, ao'lado extensão de, 755.5 quilô- lho das cOl;nemorações. quamJo houver, isenta de' gência, que flão OK dois

de 'Es,tradas d� Rodagem, de outras� reivindicaQões, metros. cios quais 481 es impostos de importação maiores males sociais.

quando então serã,o apre, solicitam uma ajuda total tªo -implantadOS e outros �========;='==n.
e de exportação, troca O referido excesso

. ciadas a_s' reivindicaQões de 21 bilhõés dá crllzeifos_, 196 por únplantar, exi- SE VOC� Jara-' de mercadorias de pri- tamb�m deverá ser apli-
/e 'ne�essidades dos pe- pelo prazo ide três anos, gindo 4952 bilhões de

.

,guaense é MÚSICO, meira necessidade ,entre cado em a�sistência mé-

,parlamentos de Estradas cabendo 7 bilhões & cadà ,cruzeiros. 'Do total da
I

não deixe de inscre- 'as nações que se produ dica e dentária para as

de Rod9gem dos 'Estados Departamento, a ser en- xteosão, 127.4 quilômé- ver se na Sociedade zirem em excesso, selldo pessoas muito pobres e

do Paraná, Santa Cata- trpgu� em duas parceJas tros estão pavimentados, i\ de Cultura Artistica. condenável a' ·destruição em donativos às mesmas

riria e Rio Grande do Spl, de 3,5 bilhões, em 1964 e h�veDdo necessidade de Ela n e c es s i t a do ou retenção por' longo por intermédio de socie·

As necessidades dêsse.s 1965 Essa ajuda será 1-2,986, bilhões de crtizel- concurso de todos tt'mpo dá tais mercadQ- dades beneficentes idô--

três órgãos, dentro de corresp�)Ddida pela' per� ros para navimentação '.para projetar a cul-, rias;, quando o Estàdo n-e.�s, como o Banco da

um caráter regional, es'tão missão par:a lanQ Imento dos restantes 628,1 quilô' -. tu a de nossa terra. limitar. os proventos de Providência .

. conti�a� no r.esultado de de letras do tesouro, com metros. seus altos c a r fi o s, e (BRENNO DOS SANTOS)

S. PAULO - A segun
da Auditoria de Guerra
vai mesmo pedir licença
a Câmara Federal. pars
processar o presidente
João Goutart como impli
cado no levante dos sar
gentos em Brasflia, se

gundo foi oficiosamente
revelado pelos círculos
da justiça militar bandei
rante.

O lider da UDN, depu
tado Adauto Cardoso,
informou que seu'partido
não tem posição firmada
no tocante ao assunto,
embora considere que o

"impeac'hme'nt" do sr.

I G,oulart "nã.o é tão con

veQiente".----,--------------------------�-----------

(

Inauguração no· Colégio São LuísALEL,UI'A,
.

"E disseram-lhe êles: Mulher, porque
choras � Ela lhes

'

disse: Por que
levaram o meu mestre e não sei onde
o puseram. E .tendodito isto, voltou e,se

para traz e viu Jesus em pé, mas não
sabia que era Jesus."

S. João 20413-14

Entre as pessoas que acompanharam
Cristo durante o seu martírio, sacrifício e

morte e ressureíçäo, achava-se Maria Mada
lena. Mulher pecadora, porém Iíberteda e

perdoada por Cristo. que jamais a 'abando
nou. Há algumas afirmações maliciosas em

relação aquêle grande amor, que ela tinha
pelo Mestre. Todavia, seu caráter, atitude e

,

autoridade quando combatia o pecado em
tôda sua modalidade, jamais podemos con

cordar com semelhante' fraqueza, "Quem
pode me apontar um pecado?". foram suas

palavras. Diz o evangelista São João, que
Maria Madalena foi cedo ao sepulcro para
ungir o corpo, porque não houve tempo
nem oportunidade para fazer antes, conforme
era costume naquela região. Chegando ali,
chorando, abaixou se para olhar no túmulo,
e viu dois moços com roupas resplande
centes, um na cabeceira o outro nos pés
da sepultura, e esta achava-se vazia. Vol
tando para traz, viu uma pessoa e pensando
ser o jardineiro, dísse-Ihe: "Se tu o levaste,
dize-me onde puseste", então êle responde
com aquela palavra de amor e autoridade
,tão comum: MARIA. e ela ouvindo isto,
responde: MESTRE, Quanta emoção ficou
possuída naquela criatura ao. ouvir aquelas
palavras de quem ela tanto queria. Os re
latos dos apöstolos diferem um dos outros
neste episódio. Todavia, uma conclusão po
demos tirar, que Cristo foi enviado para
cumprir uma Lei, e essa Lei êle cumpriu,
pregado numa Cruz infamante. Foi morto e

sepultado, ressurgindo glorioso ao terceiro
dia, subiu aos céus, e um dia voltará assim
como .subíu.

Hoje somos salvos pela graça e fé sem

as obras. da lei, sem tampouco, sacrificios
de - animais inocentes e demals formalidades
que eram usadas entre os povos para sl-

I

cançar a graça de Deus. '

Finalmente a palavra religião vem do
latim RELIGAIRI, que significa religar. Nós
estávamos deslígados de Deus, com as costas
voltadas para Deus desde o Edem ' Por
Cristo fomos ligados novamente a Deu�, e

portanto um elo que nos liga ao nosso Pai.
Devemos portanto, dar graças a Deus, por
ter enviado Seu filho para, transformar em

nosSQs corações e mostrar o caminho que
devemos andar nêste mundo. Pois é ele o

caminho, a verdade e a vida e ninguém,
vai ao Pai senão por Oristo.

,G. COSTA

Com a conclusão das Professores, inauguração
obras que c o m põe o que veio completar a

Oolégio São L�í8 de nossa utilização do conjunto de
cidade, a direção do es amplas instalações do
tabelecimento vem pro; nosso modelar estabele- O Bev. Irmão José

cimento de ensino. Ruver, também conhe-
movendo a utilização das cido por. Irmão Adelmo,dependênclas. Assim é Estiveram presentes às a testa do nosso Colégio
que domingo último, o solenidades os professo- Marista, vem imprimindoRev. Irmão José Ruver, res Cláudio Tomaselli, ao ensino aquele dína
atual diretor do Ginásio Edmundo Klosowski, mismo que o' caracterí
e Esqola Técnica de Norberto Stasshun Em- sou na vizinha cidade de
Comércio S. Luís, em mendõríer, R o 1 a n d o São Bento do Sul, onde
companhia do corpo do- Jahnke, Paulo Moretti e deixou um largo acervo

cente do ensino comer- Eugênio Vitor Schmö de realizações em bene
eíal, levou a efeito a I ekel, deixando de com-I f1cio da coletividade são
inauguração da Sala dos parecer por motivos pon bentense.

deráveís os protessores
Mal'lo de Souza e Hilário
Stephani.

Centenário
-

de Lauro Müller
Onde Terão

Ido Parar?
A dotação era da Presi

dência da República.
Posteriormente, esta

importância de 300 milhões
foi transferida pare a Se
cretaria de Viação e Obras
Públicas, e foi retirada do
Banco do Brasil, pelo ôe
cretrário Celso Ramos Fi
lho e depositada no Banco
do Desenvolvimento do
Eetedo. ,.' �

Dai perdeu-se a pis ta :

dos 300 milhões que vie
ram para arender os pre
iuízos das enchentes. Mas
uma coisa é certa: NE
NHUM daqueles agriculto
res atingidos pelas cheias
dos rios quer no Vale do
Itaiel, ne- região do litoral,
no sul ou no óeste, até
agore _'

recebeu qualquer
importância.
Seria oportuno que o

Secretário .de Viação vies
se a público explicar o

destino dêstes 300 milhões
de cruzeiros. _�.

«Correio do 'Norte, 772....

des que o Govêrno do
nosso Estado e a Preíel
tura Municipal de Itajaí
promoveram para home
nageá-lo e que foram
centralizadas, em Itajaí
- terra natal do hom«
nageado -, nos dias 6,
7 e 8 de março,

Transcorreu, no último
día 8, o primeiro .cente
nário de nascimento do
eminente vulto catarinen
se e notável politico bra
sileiro Lauro Müller. Bas-

, ta, apenas, um breve re

trospecto da biografia de
Lauro Müller para que,
logo, dela decorra a con

vicção de que são sobre
tudo justas ,,8. sclenída-

Justiça Militar Quer
Processar Jango

Problema 50aial
\

DERs do Sul" do País Querem
Absoluta para SR·59

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Aniversários

1- AutQjaraguáS.A. Ind, eCom.
RELATORIO'

Eaeem anos amanhã:

Donato, filho do sr.
'Alvtno Seidel, em Corupá.

. '

V·E·N DE--SE

o sr. Waldino Meyer;

Coru��lter Schütze, em Manuel da Silva Pereira

Llma propriedade com 1.200 rnorgos -- terras

apropriadas pare o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
50 morgos de arrozeira plantada.
10 mil merros de valas pare arrozeiras.

. Llrne estrada construlda dentro do terreno (2.500 mts)
250 pés de árvores frutíferas. enxertadas.
1 casas de madeire.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O 5 . com moror - ótimo estado.
1 Carroça . etc. erc. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann�

II nas LOJAS DOUAT - Filial )araguá do Sul II
I

Senhores Acionistas:
Em atenção.a determínações estatutárias e legais,

cumpre a esta Diretoria apresentar-vos os documentos
referentes ao exercício encerrado em 5i de dezembro
de 1965, acompanhado do parecer do Conselho Fiscal,
através das quets podeis verificar que' a situação se
apresenta sólida com resultado sattsfetórto.

Para quaisquer outros esclarecimentos, coroca-se
a Diretoria ii disposição dos ônrs. Acionistas, ii Rua
Marechal Deodoro da Fonseca, 991, nesta cidade de
Iereguä do Sul.

leregué do Sul, 8 de tenetro de 1964.
FRIEDRICH BARG, Presídente

Waltrudes, espôsa do
sr. Aristides 'I'omasellí ;
- Aletína, filha do sr.

Inácio Tornasellí ;
O sr. Luiz Gonzaga - Edeltraud, filha 'de

Airoso; Elza Meier, em Garibaldí:
- Ilka MoelIer; - Ohríatína. espôsa do
- Beatriz Machado dos sr Waldemar Klerus, em

Santos; Itapocuzinho;
I - o jovem Aldo, filho

Dia' si, j dó sr. Walter BarteI.

Dia 30:

-- Onda, espôsa do sr.
Gervásio Zanghelini, em

Oorupá ;

Fazem anos hoje:
O sr. José Finta, em

Garíbaldí. .

Dia 2:

O sr. Haroldo Schutz,
nesta cidade.

Dr. Francisco Antonio Piccione

,

BALANÇO GERAL ENCERRADO EM 31 DE
DEZEMBRO DE 1963

ATIVO
Imobilizado

Imóveis e. Construções
Estavel

Móveis e Utensilios, Máquinas, Ferra
mentas e Títulos ao Portador

Realiztsvel a curto e limoo prazo
Contas Correntes Mensais, C a u ç ã o,

. Contas Correntes, Contas a Receber,
Adicional Lei n.s 1.474, Adicional Lei
nO 4069, Capitalização, Almoxarifado;
Empréstimos

Disponivel
Caixa

Cunta de Compensação
Velores em Caução

814.515.80M:�Dl[CO - C.R ..M'. 1."7:

Cirurgia e Olínica de Adultos e Orianças
.

Partos - Doenças de Senhoras 614.425,60

Em data de 22 do cor

rente transcorreu o na

Germano Büttgen, em talícío do sr, Manuel da
Corupá; Silva Pereira, Diretor de
-- Rudi,' filho do sr.' Vendas da firma Luiz

José Müller, em Oorupá; Kienen S. A. Indústria e
- Sibilla, filha du sr. Comércio de Bebidas.

Miguel Müller, em Ourí- Como não podia deixar
tiba; de ser, recepcionou os
- Leonete, filha do sr. amigos na tarde de sä

WalterLáwín, em Nereu bado, com lauta mêsa de
Ramos; salgados acompanhado
- Olga, filha do sr. de um geladinho chopp

. Artur Bortolini, em Ita- da Serramalte. Cumpri
pocuzinho; mentos ao aníversarlante.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

cO]R 1[J P A. - SAN1rA CAlIrAR.Or::NA

Registro Civil operano, domiciliado e re

sidente nesta cidade, filho
de Antonio ôabino da Silva
e de Sanune Gírole da
Silva.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, filha
de José Honorato Bueno
e de Alvina Ve n a n c i o
Bueno.

(f:: :::::::::::: =::::-':::::::::.::::::::::::::::::::: ::::::::::-.:=::::::::: :::::::::::: :::..:::::::: :::::::::::::::=u

" IDnro Gr ll1l fi � � G as � 1tn � II
:1 t'
ii li
ii Cirnrgião - Dentista n
ii II
!I OLíNIOA - PRÓTESE OIRURGIA I!
ii n
II i!
:! IIii A-v. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL I

ii Defronte a Igr-eja Matriz ii
\!.�:::::::=:::::::::=::::-.::::=:::"--=====:.-::::=:::::::::::::::=-= ::::::::::::::.])

PASSIVO

128.146,90

510875,50

10000.00
1.877.959.80

Ele, brasileiro, viúvo,
operário, domiciliado e re

sidente nesre distrito, filho
de José Fosile e de ôatur
nina Fosile.
EI(\, bresilelre, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
filha de Leopoldo Melchio
relto e de Rosa Melchio·
·relto.

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e re

stdente nesta cidade, íilho
de Miguel Fagupdes Ma
chado e de Rosa de Paula
Machado.

Ela. brasileira, solteira,
doméstica. domiciliada e

residente nesta cidade, filha �.',,'•.'-"��.'..' ..'.�����'.....' ..'.��.'..' ..'.:� ....'..'.:� PARECER DO CONSELHO FISCAL

!!�;p::adr�a��q:ud'ee�C�h�ebgeeUnletiRao�oc�u� I!.=.i � r, F� r n a n d o �, � � r i n � man n .�.� �ii���:�a :��l��:�fi��s�/L��7���::���r:::�
c. f l compõe as peças do balanço, encerrado em 51 de

nhecimento de todos, mallJei f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :1 dezembro de 1963, encontrando tudo em p.el'feita
passar o presente edital que f: RES, INTESTINQS. - Cirurgia de Senhoras �l ordem, são de parecer que os referidos atos devem
�erá publicado pela impren d Diagnóstico Precoce do ClIIcer nas Senhoras

:�
ser aprovados na próxima Assembléia Geral Ord_inária.

sa e em cartório onde ·.erá (: :

atixado dU! ante I'i dias. Si g � Jaraguá do Sul, 8 de janeiro de 1964.
'. Comunica aos seus clientes que atenders no seu

'1al��em stoub�r de algum Im· t� novo consultório à Rua Arthur Müller n' 160 � . BRUNHILD8 MAHNKE SCHMÖCKEL
pel:llmen o acuse-o para o� �: : OSWALDO BORGES
nn, lega;" I'

(AO LADO DO NOVO HOTELl

1 CILIO NICOLINI '

AUREA Mg�;;lR GRU�BA I :L��,�.:...�:��� ...�... :�.�.�..�:!�.�.�.,.�::�:......:: ....�.�=�:....���....L ---------------

�:.;::::::::::::==:::--=:::=--::.:=:.::.--:::::;=::::::c::::;::;;::::::::=:::==::-�
li I • e I. UI e U 11-· II
n 'Á ii
II - JARAGU DO SUL -- li
II Medicamentos e Perfumarias II
ii li
II . Simbolo de Honestidade, Confiança e Presteza li
" c'

:1 A que melhor lhe atende 11
U e pejos menores preços !i
"�-=::::::=.::=====:::=:::==:::::::::==:...,,==:::====rr=

.

Ião Exioivei
Capital, Fundo de Depreciação, Fundo
de Reserva Especial, Fundo de R�serva
Legal

EXigível a curto e 10RDO prazo
Contas a Pagar, Dividendos, Dividendo
de 1963

Conta de Compensação
Caução da Diretoria

1.728.202,60

Edital n. 5.706, de 21/3/64
Edital n 5.702, de 17/5/64 Joaquim Fagundes Mache-

Carlos Foslle e do e Maria Madelene de
'Alwira Melchíoreuo Almeida

If'::=::::::==::::::-.::::::::=::::::::::::::::.�=::::-.:=:::::::::==::::::=:::::..=s,i: U

iI DR .. WALDEMIRO MAZURECHEN II
II M � O 1 C O li
II . li

II Rua Presidente Epítécio Pessôa No. 704
li

II (antiga residência de Emanuel Eblers) II

1III Clinica geral médico - Cirurgia de adultos 3 '1,1
ii crianças· Partos Dlethermla- Ondas curtas e

II
!I Lllrr» curtas - Incuto ermia Bisturi-elétrico Elec- n

i; Iro cauterização - Raios Infra vermelhos e azuis. li
�::::::::::::::::===::::::==:::=::::::=:-..'!::=::.:::=::::::===:dJ

139.757,20

10.000,00
U�77 959.80'

Aurea Müller Grubb 1, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de jarag oá
do Su, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r q ne comparece
ram no cartório exibindo os

documentos ex gidos pela Iei
atim de se habilitarem para

casar se:

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS
E PERDAS em 31/12/63

Edital n. 5.705, de 19/5/64
Getulio Nilo Nogueira
Cenzi .� Araci Kanzler

Ele, brasileiro, sólteiro,
lavrõdor, domiciliado e ree

sidente nesta cidade, filho
de Giardini Luiz Lenzi e

de Maria Lenzi.
.

Ela. brasileira; solteira,
comerciária, domiciliada e

residente neste distrito, ii
Estrada Nova, filha de
Arfur Kanzler e de Maria

���:��MI���I�����
Ele����:�le;,�a::�;elro. • II II •

industriário. domiciliado e 1"'1: a8 li •Gi"D. ·1','1:residente neste distrito, ii

Estr. Ribeirão Molha, filh.o iii �lde Adam Maba e de AI!J1t. :::
.
Com escritório nésta cidade à Av.' Marechal Deodoro ...

rinda Stein. �aba. .' III In
Ela, brasileira, solteira, :.: da Fonseca n°. 122, para melhor· servir seus c li e n te s ; .H

doméstica, domicíliad� e 111 mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios 1'1
residente nesta cidade, filha '1""1: ÜI'de' José Tepassé e d� Leo-

... ?de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, �.
gala Gesser Tepasse, II com séde em Joinville e Sâo- Francisco do Sul; está em III
Ed!lal n. ?706, d�, 21/5/64 III condições .. de, também; aceitar causas para aquelas Co- iiiAntOniO da Silva e

::: marcas, sem maiores onus para seus constituintes. :::;

Julia Honorata Buen� I�· .

, I
Ele, brasi lei ro, solteiro, ii;�'-=Ií=!i5!li;iiI!5=;m!lIIlIl!=--II�11 n=1l Ill!!i!5!il-llE!!!lm-liasl!=ir==mj!i!!!!il!=I�11

Contas
Mão de Obra, Combustível
e Lubrificante, Aluguel, Ju-
ros e Descontos, Acessó
rios, Lucros e Perdas

Despesas Gerais, Fundo de

Depreciação, Fundo de Re-
serva Legal, Fundo de Re-
serva Especial, Dividendos 740.001,90

--=7""40:::-.0""'0-I'�.9,....0---,7-40-.0-0-1-.9-0

Débito Crédito

740.001,90

Iaragué do Sul, 8 de janeiro de 1964.

FRIEDRtCH BARG, Presidente
EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL. Contador ,

eRC-SC 1.605 - DEG .51.083

" Allto Jaraguá S/A. Ind. e Com.
Assembléia Gerá.! Ordinária

EDITAL DE CONVOOAÇÃO
Pelo prese!lte ficam convidados os 'senhores

acionistas à comparecerem a assembléia geral
ordinária a realiza,r-'se no dia 6 de abril de 1964,
às 15 (quinze) horas na sede social, afim de deli·
berarem sôbre a seguinte .ordem do dia;

1. - Discussão e aprovação do balanço geral,
e demais documentos referentes ao exercício de
1965;

2. - Eleição do nôvo conselho fiscal;
3. :_ Assuntos de inter�sse social.

Jaraguá do Sul, 8 de janeiro de 1964.
-

FRIEDRICH BARG, Presidente
"-. .

NOTA: Acham-se à disposição dos senhores
acionistas no escritóri'o desta Sociedade, os docu
mentos a· que se refere o artigo 99 do decreto·lei
D.O 2.627, de 26 de setembro de 1940.

....._

.(Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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..":: E D I T A L= Em p rêgo !:: (Ação de Usucapião)

Relatório da Diretoria l' -

,,= o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Iulz de

Senhores Acionistas.
As Lojas DOVA T, desejando ampliar Direito da Comarca de Iaragué do 'Sul, Estado de

Em cumprimento ãs disposições legals �
suas atividades promocionais de vendas, tem

:1
Sa t r t' B'I f d L'

.. e .

dd',:::::
'

n a "",a arina, ras I ,na orrna a er, etc.

estatutárias, temos a satisfação de submeter à vaga para mars um ven e or especializado,
Vossa esclarecida apreciação e deliberação, nosso

pagando ordenado e comissão. FAZ SABER aos que o presente edital de cl-

bala I ':' Base aproximada de renda mensal de raçêo, com o prázo de trinta dies virem ou dele
nço gera, demonstração da conta lucros e h

6

perdas, e parecer do conselho fiscal, relativos

ao"
Cr$ 50.000,00.

"

coo ecimento tiverem, que por parre de lOSe VE-

exercício encerrado 'em 31 de dezembro de 1963 i É necessário que o candidato seja B NANCIO SEVERINO e s/ mulher, residentes e do-

.

Estes documentos evidenciam com clareza 'a
: motorista, fale o alemão, boa caligrafia, e =1 míctliados no lugar Ribeirão Grande, nesre munlcíplo

SItuação eoouômica f'
: que tenha bom oonheclmento de artigos :1

e Comarca, foi requerida uma ação de usucapião,
tnanceira de nossa sociedade,: 1 d

,.
: .. -

d d Ini d
..,

I
e os resultados alcançados no exercício findo. : e etro omêstícos. : p'ara eqursrçeo ? om 010 o segulDt� _Imove : -

Permanecemos entretanto, a dis osi ão dos [:
É �n.util apresentar-se não preenchendo :1

Um terr�no! Situado �o lugar Rlbelrao Grande,

senhores acionistas par quaisqu � ç.
t

: os rsqursttos acima. : nesie munlcípio, com a aree de 100.000 m2., com as

.

,li ' er esc.areClmen os :
: .

f -. f
-

e ínlormaçõss que se fizerem' necessários.

�:
Melhores informações nas Lojas DOUAT : steogoulDtets con ronta�oets'd r�tbe,. �um.aG eXdtenç�o de

,..: h VIOTOR ZIMM R ,�me ros, com a ris ra a KI errao ran e; oe um

Jaraguä do Sul, 28 de fevereiro de .1964. :
com o sen or ! E MANN. : ' lado, numa extensão de 1000 metros com o terreno

•

• r
'

Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente .�......,� .... ,....·�:;.:.:.::.:;c:;.::.:;�"""·""��'''''''''��'.......'�r'....''''�� de propriedade de Edmundo Venturí ; de outro lado,

Edith Hard t Grubba, Dir. Gerente
numa extensão de 1000 rnetros, com as propriedades

Alvaro Hering, Dir. Gerente
����0I!J8I!!II�(j8l!il'E'@I!f'l!l8@l8C1811!E1_11!B de Maximiliano ôchlocher e fundos, numa extenção
i FOTO PIAZERA

de 100 merros, com. terras de Alvino ôchrnauch."
E, pare que chegue ao conhecimento de todos
ínreressados e ninguém alegue ignorância, manda
o MM. juiz expedir o presente edital, que será afixado
no local de costume, sede deste Juízo, Edifício do
Forum e, por cópia publicado na forma da lei. Dado
e passado nesta cidade de Ieragué do Sul, aos dez
díes do mês de março de mil novecentos e sesseote

(i__ iI!iE!I8l!II5IiI!iE!I8l!II5I_� 8I!!II�1I'iBIiI8s881!l11!! e quatro. - Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subs-

8.754.061,60 creví. - (as) Raoul A. ßuendgens - juiz de Direito.
A presente cópia, confere com o original; dou fé,

jaraguá do Sul, t O de março de t 964.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

�::::::::::
=::::;:::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::::=:::::."::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::: i i

!I DR. IVO KAUFMANN I!
II :;

ED T-II ----
ii I A L

j1 !l
ii'

-- Cirurgião Dentista 1;1 (Ação �e Usucapi�o)
ii Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II ,o Doutor Raoul Albiecht Buendgens, juiz de

li ir Direito da Comarca de jaraguá do Sul, Estado de

II (em frente da B MP R E SUL) II Santa Catarina, Brasil, na forma da Lei, etc.

ii I cl
II f Z

II
- Apare hagem mo ernissimlJ -

I! citação� co�A�E�á:�sdeqUt�in�a ��::e�:�er:d�t�1 d�:
II

RAIO X - CLINICA - CIRURGIA .:' conhecimento tiverem, que por J'arte de OSÓRIO

:!l=:::::::::::::�.��:::�::�::::::=:::�:�:�-�.��:�:::�_:::::::::::::::� g�Jt��A r�s?d���� e

e d��i�i����S �;taB���d�
O' conselho fiscal' da Indústria e Comércio

e Comarca, foi requerida uma 'ação de usucapião

Leopoldo joão Grubba S A tendo eXllminado a Ir-=::::::=:::::::::=.::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::.::::::=:::::::::� para aquisição do domínio do seguinte imóvel �
escritllração feita com clareza e nitidez, e tendo il:!'I,·.· 1Th10)0 JE'D> TI'rI8I Trr � lTYflMT � �Y�T '11'::::1.

Um terreno, siluado neste município, com a área de

v'erificado que a -mesma confere com o balanço e lUJ� �1l1l.J 1&.BHU J..Vll.8U\l.t'�
690 m2., com as seguintes confrontações: frente

demonstração da conta lucros e perdas, que são
,com a referida rua, com 30 metros; fundos, co�

apresentados pela"digna diretoria, vos propõe que 'fI MÉDI�O �IRURGIA" II terras de Seil, com 16 metros; de um lado, com

é de .parecer que sejam apro�ados o� atas e contas ii Form,ado, pelas Faculdades de Medicina das Univer- Il terra� de Erwino Gramkow, com 30 metros, e, de

relati�os aO exercício findo em 31 de dezem' li II outro lado, com terras de Seil, com 30 metros,

bro de 1963.
. II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II "feita a justificação de pósse, foi a mesma julgada

Jaragl1lá do Sill, 28 de fevereiro de 1964. II CIRURGIA. - SENHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B li procedente, pQr sentença. E. para que chegue ao

ii CLINICA OERAL' til. �onheAci�énto dos interessados e ninguém alegue
OctaciHo Pedro Ramos II' I! Ignorancla, manda o MM. juiz, expedir o presente
Sergio Thomsen �i Longa prática em 80spitais ßnrop"os II edilal, que será afixado no local de costume, séde
Paulino Pedri .. I! d jii COnsultório e residência: II êste ufzo, Edifício do forum, e, por cópia. públi-

li II cado na forma da lei. Dödo e passado nesta cidade

ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 406 II de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês de março

Il CONSULTAS: II de mil novecentos e sessenta e quatro. - Eu, Ama-

i! Itll deu Mahfud, Escrivão o subscreví. - (as) Raoul A.
i! Pela manha-·. daß 8 1/2. a's 11 ho'ras t:. B J
ii

-

. II uendgens - uiz, de Direito,

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11_. horas II A. presente cõpia, confere com o original; dou fé.

ii Atende chamados tambem à Noite li laraguá do Sul, lOde março de t 964.

�::::::=:=::::::=:::::::::::::::=:::==::::::::::::::::::=::::::::::::===:::::::::::::::lJ O Esc,rjvão, Amadeu Mahfud
_...,.

Ind. e Com. Leopoldo João Grubba sIA.

BALANÇO GERAL - Encerrado em 31 de
Dezembro de 1963

DBPRONTB Á PRBPEITURA - JARAGUÁ Du SUL

fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

Filmes e Material foto - Aparelhos e Aceesórios

A pedido. atende a domicilio ta tambem
em lot.:alidades vizinhas

A T· I V O
Imobilizlldo

Imóveis, Oontratos Imobiliários, Máqui-
nas e Instalações, Móveis e Utensílios e

Reavaliação Ati�o Imobilizado
Disponilel

Oaixa e Bancos
'

Realizalel
Mercadorias, Titulas à Receber, Parti
cipações, Adicional Restituível Lei

n. 14:74/51, Petrobrás e Oontas Oor
rentes 23.583.852,70

CompensadO
Aç,ões Oaucionadas

10.020.051,00 Apotheke "Sobulz"
J AGUA DO �UL

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN

Das Symbol der Rechtsché1ffenheit, des
Vertrauens und der Díensrberkeu, die Sie

am besten zu den geringste� Preisen bedient.__5-,-0:.._;000,00
·42407.965.30
--- I�==============================�

PASSIVO
Ião Eligirel

Oapital, Depreciações. Fundo Dev. Du
vidósos, Fundo Reserva Legal, Reser-
va Especial, Reserva Allmenta Oapital 28.778.014,70
Eligirel

Contas Correntes e Dividendos
Compensado

Caução da Diretoria

II ADVOGADO II13.579.950,60

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

50000.00

1!!07.,:}65,30
Jaraguä do Sill, 31 de dezembro de 1963

Leopoldo João Grubba, Dir. Presidente
Edith Hardt Grubba, Dir. Gerente .i-:_:l�' .=i = Is '1 !�:::w:

Alvaro Hering, Dir. Gerente m DR. J'A R N SO E LT E RSergio Thomsen, Contador reg. ORO T
v

SO. n.0301 e D E.O. n. 50.781!11 I CIRUR5/ffo DENT15Tfi I

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas II.
Encerrado em 31 de dezembro de 1963 �

m
,I

Modernísstmo "A/ROTOR"

Reduz o ternpo de tr ab a lho
e aumenta o conforto do CLIENTE.

OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS XDespêsas Bancárias, Impöstos e Sêlos,

Fretes e Carretos, Salários, Pro Labore,
flomissões, Aposentadoria, Des.pêsas
Gerais 26897,157.40

Fundo 'Depreciação, Devedores Duvi-

dosos, Resena Legal, ReserV'a Especial,
Reserva Aumento Oapital e Dividendos 11.354534.90

38.251 692,30
-

Consultório: Av. Getulio Vargas, 198

I (Anexo ao Depósito da Antarctica) II
e;E!!!!!!!!!n=:l-;i-ii_.:-�i��i==��-!m

�RÉDITO
Mercadorias, Rendas Di�ersas e Re
versão Saldo Fundo De�edores Duvi·
dósos 38 251 69�.30

Jaraguá do Sul, em 31 de dezembro de 1963

LeopoldO João Grubba, Dir. Presidente
Edith Hardt Grubba, Dir. Gerente
AI�aro Hering. Dir. Gerente
St:>.rgió Thomsen, Oontador. reg. CRO.

SO. n. 0301 - D.E.O. n. 50781.

Pareéer do Conselho Fiscal

Vende-se ,Centro-

Vende-se uma propriedade contendo uma casa

de material e uma casa de madeira; situado à Rua

Epitácio Pesso�, 497 em Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccione, em Oorupá,

EDITAL"
(Ação de Usucapião)

O Doutor daoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de leragué do Sul, Estado- de
ôarne Oatarina, Brasil, na forma Lei, etc,

fAZ SABER aos que o presente edital de
citação, com o prázo de trinta dias virem ou dele
conhecimento tiverem, que por parte de B RUN O
MAHNKE e sI mulher, residentes e domicilidos nesta
cidade e Comarca, foi requerida uma ação de usu-.

capião, pare aquisição do domínio do seguinte
imóvel:,- "Um terreno, situado neste município,
com a area de 100.000 mã., com as seguintes con

frontações: fazendo frente, com 165 melros, em terras
de Pedro digo, Esrécío Korschelle ; fundos, com 250
metros, em terras de Ambrósio franzner; confron
tando de um lado, com 282 merros, em terras de Baldo
vino Junges e pelo outro lado, com igual menagem,
com terras de Miguel Petrí e Ambrósio franzner.
- "Feita a justificação, foi a mesma julgada prece
dente, por sentença. E, pera que chegue ao conheci
mento de todos tnreressedos e ninguém alegue igno-

�.·.I. râncíe, m,anda o MM. juiz, expedir o presente edital,
que sere afixado no local de costume, séde dêste
Juízo, Edifício do forum e, por cópia. publícepe ne

forma da lei. Dado e passado Desta cidade de lera
gué do Sul. aos dez dias do mês de março de mil
novecentos e sessenta e qualro. Eu. Amadeu Mahfud
Escrivão, O subscreví. (as) Raoul A. Buendgens'
juiz de Direito.

'

A presente cópia, confere com o original; dou fé.

laraguá do Sul, lOde março de 1964.
O Escrivão, Amadeu 'Mahfud

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R' R E"I O O O POVO - Vai reunir-se novamente a sociedade Jura
guaense em mais uma grande noitada. Na prõxrma

(SANTA CATARINA) N.O 2272 sexta-feira (dia 3) o salão Doering estará apresen-
---'''!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� rando a Orquestra Marimba Latina (já nossa conhe-

cida), de grande fama n08 países da América do Sul.
� mais uma promoção do departamento social da
S. D. Aéaraí. O grande baile social aearaiano terá
início às 21,30 horas.

Para o mesmo acontecimento as mesas

poderão' ler reservadas no Bar Pulli. a partir de
De acôrdo com o que dispõe o ert, õõ dos amanhã, a rasão .de Or$ 1.000,00. Oonvites paraEstennos, ficam convocados os senhores associados visitantes poderão ser adquiridos no mesmo loeal.

do Clube de Tiro, Caça e Pesca "Marechal Rondon", - "O irresistivel forasteiro", estrelado por
pare a Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada Glenn Ford, é o filme que sucederá o show popu
no próximo die 31 do corrente mês, às 20 horas, na lar da "Marimba Latina", com início às 2Q horas
secção de Tiro do Clube Atlético Baependi, com no mesmo dia do grande baile social do AcaraÍ.'
a seguinte O R O e M O O O IA:. - Está no cartaz o Clube Jaraguaense de

1°. - Apreciação do. relatório e prestação de Xadrez com a rsalisação dos torneios de xadrez,
contas da Diretoria, referente ao exercício findo; dama e dominó. Tôdas às noites funciona a sede

20. - Eleição do Presidente de Honra, Prest- do clube (ao lado do Bar Catarinense, no mesmo
dente, Vice, Orador e Conselho Fiscal do Clube; prédio), com grande número de concorrentes dos.

30. - Assuntos de tnteresse dos associados. três torneios e curiosos.
No caso de não se verificar número legal na - Santa Catarina vai ter televisão. O canal

hora designada, a mesma assembléia funcionará com 11 - TV de Florianópolis, está sendo aguardado
qualquer número de sócios, em segunde convocação; com muito entusiasmo e expectativa. Para o mês
às 20,30 horas do mesmo dia. de abril-deverâ funcionar em caracter experimental.

Iaregué do Sul 7 de março de 1964. - Hoje deixará Jaraguä do Sul o jovem,

Amadeu Mahfud - Presidente Lauro Wol�. Viajará. a São, �aulo e a Santos, de
onde seguir

â

por '\IHI marítíma para a Alemanha.
Lá participará de um curso para formação de téc-

Indústria e Comércio leopoldo João Grubba S. A. nicos em diversos ramos industriais Idealista, pos
suidor de espirito bem formado, Lauro Wolf em

Jaraguá participou de diversos empreendimentos
onde sempre se destacou em PÔSIO de vanguarda.
Votos de boa viagern e êxito.

- O Harnack-Bar por vezes é o ponto de
reunião da ala moça. Domingo à noite, J. F. Pradi,
Mário B, Edi Chiodini e outros quebravam a cabeça
tentando reeolver o mistério da roupa queimada ...

- Determinado rapasinho, na semana transata,
andou muito desanimado e triste, pois sua namorada
lhe deu o bolo. Ora, "seu" tanta gente briga com
a namorada ou a namorada briga com tanta gente
e neIll' por isso se põem a ouvir discos do Anisio
Silva ...

- Quem' está com tudo é o Estrêla. de Nereu
Ramos. Depois da vitória contra a A. A. Tupi, de
Joinville. o Estrêla subiu de cartaz.

- E o Baependi, hein? Depois da derrota de
quarta à noite em Blumenau, está êle precisando
urgentemente de boas vitórias. Ainda bem que no

dia ai de maio o América ioga aqui centra o time
azurra, e o América por aqui ... No dia 17 do
mesmo mês o Tupi virá também e depois da derrota
que sofreu frente ao Estrêla, quem sabe SI:' não
pegará o mesmo complexo do América •..

- Mui feliz Pascoa e até a próxima.

1\ o XLIV )ARAOU'" DO SUL SÁBI\DO, 29 oe MAÇRO OB 196.4

BODAS
.

DE PRATA Clu�e �e firo, Caca e Pes�1 "MarecHal Roo�oo"
,

Bdital de Convocação
.

Alfonso-Herta Marquardt Assembléia Geral Ordinária

o Düutür Raüul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do. Sul, Estado de
.Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SA.BER aüs que o presente edital de
citação, com o prázo de trinta dias virem ou dele
cünhecimento tiverem, que por parte de ROBERTO
RISTOW, _residente e domiciliado nest� município
e Comarca, foi requerida uma ação de usucapião,
para aquisição. do. domínio do seguinte imóvel:
"Um terreno, com a' área de 41.400 m2., situado.
neste município, com as seguintes confrüntações:
de um lado., com 224 metrüs, na Estrada Rio. Cêrro;
de 'üutro lado, com 217 rqetros, em terras de' Alvino
Mathias; entre terras de Alfünso Krüger em três

L-----------.:'llinhaA de 58, 124·e 309 metros e terrbs de Rüberto
Ristow em duas linhas de 230' e 110 metrüs e de
Alfredo Fjscher, com 168 metrüs". FeHa a justifi
cação de pósse, füi_ a mesma julgada procedenté,
por sentença. E, para que chegue ao conhecimento
düs interessados e ninguém alegue ignorância,� manda o MM. Juiz de Direito., expertir o presente
edital, que' será afixado na sede dê"te Juízo, Edi
fício. do Forum, no. lugar de costume, e, por cópia,
publicado. oa forma da lei. Dado e: passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, &üs vinte e cinco 'diaR
do mês oe março de mil novecentos e seslSenta e

quatro. Eu, Amadeu Mahfu.1, EAcrivão, o subscrevi
(as) Rauul A. BI,H'ndgeDfl, Juiz de Direito. A pre�
sente cópia confere coto o. original '; dou fé.

.

Jaraguá do Sul, 25 de março. de 1964.
O Escrivão. AMADEU ·MAHFUD

Em data de 25 do cor

rente, em meio de uma

tranquila alegria, trans
correram as bodas de
prata do distinto casal
Alfonso e Herta Mar
quart, atualmente resi
dindo na prospera loca
lidade de São Miguel, em
Campo Alegre. Membros
das tradicionais tamtltas
Marquardt

.

eHenscheI,
durante longos anos re

sidiram em Jaraguá do
Sul, em Treis Rios e na
Barra do Rio Cerro, gran
jeando as estímas e o

respeito de seus seme
Ihantes.. Da feliz união
nasceu o Armínlo, hoje
competente funcionário
do Banco do Brasil S. A.,
em Jüinvill." casado com
D. Edir e de cujo con
sorcio nasceram dois fi
lhos, um dos quaís, o pe
quenino Ivan Roberto
veio ao mundo. em data

.

de t 7 do corrente, oito
días antes do grande
acontecimento familiar,
para alegria do maninho.
Luiz Oarlos e satisfação
dos papaia e dos avós.

A tôdos êsses aconte
cimentos e mais os vin
te e óínco anos de vida
em comum, em que a

dedicação e o amôr fo
ram as principais virtu
des, mereceram mesmo

ser fonte de justificada
comemoração, a que se

aliou a granne familia
Jaraguaense, onde pos
suem inúmeros parentes,
amigos e conhecidos, que
de coração aberto dese
jaram ao casal de prata
tõdas as venturas e feli
cidades, dirigindo. preces
ao Todo Poderoso para
que cumule de bençäos
ao venturoso par.
"Correio do Povo" que

é lido semanalmente em

São Miguel, na casa ami
ga do distinto casal Al
fonso - Herta Marquardt,
associa-se. ao júbilo do
acontecimento e, embo
ra tardiamente, envia os
seus votos de muitas fe
licidades ao casal de

prata e as felicitações
ao Armínío e à Edír, pe
lo nascimento do robus
to. Ivan Roberto.

8oral�os folre
Os OaiOle ßrtigOS
Oue Pagam Mais

Um Pensamento
Elevado
Recebemos do. leitor

Manoel da' Silva Pereira,
significativa frase, que
publicamos com prazer:
"Los bombres que tra

tau de hacer algo y Ira
cassan, son infinitamente
mejores que aquellos que
tratan de no hacer nada
y tril:lnfan! ..."

Traduzido, temos: "Os
homens que tratam de
fazer algo e fracassam,
são. infinitamente melho

Rio. (D.P.) - Os balan
ços gerals da União en
tregues ao. Ministro da

- Fazenda indicam que o

fumo, os tecidos, os mö
veis os produtos alimen-

_ tares, üs prüdutos de hi
giene para cuidados - es

peciais e a ceramica re

presentaram nesta ordem
os produtos que m8is
cüntribuiram para a arre

cadação do imposto de
consumo em 1963. � in· re� qua aqueles que tra-

teressante notar qua as tram de não fazer nada
. armas, �s cartas de jo- e triunfam! ..."

gar e os guardas chuvas
estão entre os 15 primei- ;;'_ � -- ..,:. '"

ros. No total foram arre- Cure seus males e poupe seu

C a d ad o. s . :. 408.065 mi bom dinbeiro comprando llB

lhões: FARMAGIA NOVA
•• ROBERTO M. HORST

J que dispõe de maior sortimen
to na praça e ·oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
���

Mazzili e Moura
Andrade Reeleitos
Em eleições reälizadas

no último dia tO, foram

�reconduzidos as presi Snr. C.omercian.te edências da Câmara Fe
deral e Sénado, respecti- Industnal: A Asso·

vamente, üs srs. Ranieri ciação Comercial e

Mazzili e Auro de Mou- Industrial de Jara-
ra Andrade. Nessas elei- guá . do Sul é teu

ções em que foram' re- órgão de c I ass e_

novadas as nOVaS mesas Inscr�va-te c omo

,legislativas. não hüuye associado para a

oposições, tendo o pleIto defesa de teus in-
transcürridü P a c if i c a- terßsses.
mente.

Candidatos à _�residência
da República

O mais democrata.- ADHEMAR DE BARROS

O mais administrador - MAGALHÃES PINTO

O mais patriótícamente arrojado - JUSCELINO
, 'KUßIT3CHEK

O �ais eqUilibrado - CARVALHO PiNTO

O mais filantropo. - ZARUR

O mais amigo dos trabalhadores - JOÃO GOULART

O mais brilhante e melhor - CARLOS LAOERDA
(Brenno c/os Santos)

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital de convocação, são. con
vídados os senhores acionistas desta sociedade à
Re reunirem em assembléia geral ordinária que
será realísada em nossa sede social à rua Benja
min Constant n. 328, nesta cidade, às quatorze (14)
horas, do día 18 de abril de 1964, para delibera
rem sõbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Exame, discussão. e aprovação do. ba

lanço. geral, contas de lucros e perdas encerrados
em 31 de dezembro de 1963; relatório da diretoria
e parecer do conselho fiscal do exercício de 1963;

2. - Eleição dos membros do Conselho Fis
cal e suplentes para o exercício. de 1964;

3. - Outros assuntos diversos de interêsse
social.

AVI80
Acham-sé à disposição dos senhores acionis

tas, no escritório da sede social, os documentos
à que se refe-re o art. 99, do decreto-lei n. 2627,
de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 12 de março de 1964.
LEOPOLDO JOÃO GRUBBA, Dir. Pres.

DELEGACIA AUXiliAR DE pOlfel
-AVISO-

Por determinação da Diretoria de Ve{culos e

Trânsito Público de Florianópolis e de ordem do
Sr. Delegado de PoUcia, comunica aos interessados,
na obtenção da carteira de motoristä, que a comissão
examinadora, estará nesta cidade, nos dias 6 e 7 do
mês vindouro.

Para melhores esclarecimentos, queiram se

dirigir à esta Delegacia com antecedência.

Jaraguá do Sul, 19 de março de 1964.
Os n i Müll e r, Eserlvão de Polfela

E'DITAL
(Ação de Usucapião)

Sociedade, Fatos e 'BõãtõSl

DR. GA-Lêgo

Servidore.s civis
União desejalD
salário lDovel

da
o

RIO, ! 7 (M) - A Asso
ciação dos Servidores Ci
vis do Brasil desenvolve
rá hoje, em Brasili�, uma

série de contatos cQm de
putados, visando à apro
vdção em regime de ur

gencia do projeto de lei
do salário-movei para to
dos 05 trabalhadores do
País e s�rvidores civis e

militares da União, com

reajustamentos trimestrai�,
e que vincula os venci
mentos daquelas duas últi
mas categorias ao salário
mínimo e lhes concede o _--------_
13.0 salário.

Disse o presidente da
ASCB que-.. é necessário
que se apresente uma

emenda garantindo a pari
dade e atualizando os indi
ces de forma ii que o nível
18 e os 'postos de Coronel
e Capitão-de ..Mar-e-Guetra
tenham vencimentos cor-

respondenfes a 10 vezes

o salário-mínimo, e que se

inclua a criaçiio dos níveis
de 19 a 22 parà as carrei
ras técnicas. �A ASCB
pleiteará, também, que de
sapareça o item do projeto
que condiciona a revisão,
no caso dos servidores
públicos e civis e militares,
a mensagem do Executivo,
fazendo-se ela do mesmo.

modo para os trabalhado
res �m geral.

._

Snr_ Comerciante e
Industrial: Na salva-
guarda dcis jeus
interesses, inscre'\la
-te na Associação
Oomercial e Indus
trial de Jaraguâ do
Sul.

!sintonizem a Rá�io Colon de Joiouille
Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kes.:

Enlrevisla com o deputado Pedro Cclín
Rádio Colon - agora em suas novas instala
ções, à Rua do ::>rincipe, 839 - 1.° andar JOIMVILLE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




