
Serviço Militar
obrigatório para
mulheres
BRASILIA - Na sessão

matutina de %3 na Câmara
Federal foi apresentado um

projeto tornando obrigatório'penetração no interior catarinense o serviço m1l1tar para as mu-
---------------------,-------'---------------1 lheres De acôrdo com o ar

tigo 1.": do projeto, tôdas as
brasileiras ficam obrigadas,
ao atingirem 18 anos de Ida
de, a prestar servíço mlllta.

==========================================================1, pelo prazo de um ano como
enfermeiras e Integrando a
Guarda SanitÁria NacionaL

Diretor:

BUGBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Fundação:
Artur Müller
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Ano XLIV JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Säbado, 25 dé Abril de 1964

para
Segunda-feira ülnme.;» E n S I- n O P r 1-' rn a' r'·1- osr. Octaclllo Pedro Ramos;

Presidenrev do Diretório .
'

Municipal da U.,�, N" fe,z. Ihões de cruzelros, por aos pequenos escolares do
e�trega �o. Prefell� .MuDl- ínterrnédlo da Agência do interior.'
clpal, OfICIO e, c:.0�la do Banco do Brasil ,S. A. de Como é do nosso co
Ter!D0 de Convênlo Es

nossa cidade. A quantia nhecimento, o Mínlstérío
pe.cl�I" �elebrado entr_e o assim recebida, deverá serMlnistérlo da Educaç�o e empregada pelo chefe doecult�r� o

e 4 Prefe�tura Município', na reconstrução
. Mnniclpal de jaragua do e' melhoramento dos esta
.Sul, é.sla representada pe- belecímenros de ensinolo eminente �eputado !e- primária nêste Município,deral, sr, ta�ro.Carnelro devendo a municipalidadede Loyola, prlnclpel pro- apresentar projetos e prespugnador l'ar� que s� ror- ter contas do numerário
nasse oe�pl�ndlda r�ahdade assim recebido, correndo
a àmph�ça? da rede ��- HS despesas pelo Fundo
�?I.ar prl,m�!,l� do ,�UDlCI- Nacional do Ensino Pri-
Pol..?, . �Iem �Ç1 copie d? mário. Pode, eseírn, a Pre
�ermo �e�clonado, o of�- feitura contar com os re
�IO co�u.Dlcava ao �refel- cursos indtspensévels pa-to Municipal, da, assl�a�u. ra concluir uma série de I _

ra por parte do Sr. ,MinIS' '_. , da Educação e Cultura
tro do avtso -n. 519/64, escolas que esrao pratica não mais assinará convê-
determlnendo o pagamento mente abandonadas desde I nios de tal ordern, cogi
da elevada soma de Õ mí- 1962, oferecendo coníôrto tendo o Govêrno Federal

3 a
na, promulgada em 23
de .Julho de 1947, junta
mente com outros tantos
ilustres filhos de Santa
Catarina, como sejam:
Antonio Carlos Konder
Reis, Aroldo Carneiro de
Carvalho, Braz Joaquim,
Alves, .João José de Sou
za Cabral, Max João Co
lin, Oswaldo Rodrigues
Cabral, Paulo de Tarso
da 'Luz Fontes, Protóge
nes Vieira, Ramiro Eme
renciano, Wal dem a r
Rupp Walter Müller e

Oswaldo Bulcão Vianna.
Estivesse entre nós o

ilustre catarinense. êste
ano estaria, por certo,
dando maís um empur
rão no seu coração bo
níssimo e cheio de preo
cupações, com a passa
gem do 45°. aniversário
de fundação do jornal
"Correio do Povo", sua
trincheira de tantos e
tantos combates, de lutas
e de vitórias, fundação
que veria passar no dia
10 de Maio de 1964, pou
cos dias depois de com

pletar maís um ano, a 6
de maio.
Não quiz o Destino que
viesse de presenciar tan
tas inovações nos cená-

No dia 27 do corrente, Arthur Müller, c om o rios local, estadual, Ie-
transcorre mais um ano. verdadeiro dem o c ra ta deral e Internacional,
assinalando o falecimento que foi, teria mo ivos de deixando para os seus
de Arthur Müller. A des euforia nêsses días tor-

1 díscípulos e seus amigospeito do tempo que vai mentosos de Março e a missão de pelejar porcobrindo de esqueci- Abril <de 1964 quando, a uma justa causa e não
mento 08 feitos de seus Pätrfa-s carcomida pelos arredar o pé, enquantoilustres fiihos, a :

passa- ve�es da corrupção, não tiverem alcançada
gern de Arthur Müller das negoclatas e da Ia- 8. vitória final.
por terras de Jaraguá lêncía política de deter- No dia 27 do coerente,
do Sul continua inalte minados elementos que como acontece tôdos os
rarto, dando margem a se· alçaram em adminis- anos, familiares, paren
que os próprios mais fer- tradores das comunida- tes, correligionários, ami-,
renhos adver.ários de des, públicas, foi livrada gos e admiradores de
seu passado poJ1tico, Ia por homen,s, como teria Arthur Müller estarão
çam citar situações, se- sido identicamente de- desfilando perante o seu
melhanças e espelhos de fendida quando, c om o túmulo, no comitério 10-
sua honesta atuação co- deputado Estadual, assi- cal, para depositar as
mo cidadão, politico e 'Dava a Oonstituição do benfasejas flôres e rezar
como administrador. ..Estado de Santa Caiari- pelo seu descanço eterno.

Prefeitura
recebimento de -mels um

beneficio, conseguido gra
. ças a ação desinteressada

(e isso é Importante 'para do deputado federal Lauro
o ensino municipal e vem Carnelro de Loyola, da
de encontro às argumen-

bancada udentsta na Câ

tações dos vereadcres que
mara Federal, confirmando

já se ocuparam longarnen mais uma' vez que o Hus
te do assunto, sem serem

tre carartnense é dos par

alendidos) de amparar o lamentares mets eficientes

proressor municipal, plgan. do corpo de legtsledoree
do lhe a dlferença.o q'.e resul eleitos em memorável piei,
tar enlre O sal.rio IIlnimo local 10 de 1962.
e SDa remuneração efetiva, já
estando sendo adorada tel
norma, devendo a Prefei
lU ra Munterpel de jaraguá
do Sul requerer ao Senhor
Ministro o pegamento de
tal diferença.o mats bre
ve passivei, enviando a

documentação, como ío
lhas de. pagamento, leis

municipais, etc.

Está, pois, de parabens
o nosso Município pelo

,Cremos que com tais

recursos, principalmente, a
que corresponde à recons

trução e melhoramento da
rêde escolar, está o Poder
Público Municipal habili
tado para atender eflcten
temente os reclamos de

Garibaldi, Rio da Luz, Rio
Cerro; Grata Funda, lta

pocuzinho e Retorcida.

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
MAN'I ES O

A Associação' Oomerctal e Industrial de jaraguá do Sul,
interpretando os anseios das clases propulsoras da grandêse econômica

. do município, com a finalidade precípua de interpelar os poderes públicos
no que diz respeito ao interêsse coletivo, lança o presente manifesto para
Çlpresentar as seguintes considerações:

1· - A velha pan Ie "Abdon Balista", passagem única e canse·

quentemente obri,galória para interligação de uma das mais importantes
r,egiqes geQ-econômicas dêste Estado, há muito tem apresenlando falhas

, em -sua estrutura, debilitada não só pelo longo tempo em uso, más prin
cipalr,nenle pl>lo peséldo e excessivo Iráfego que está a suportar constan
lernen Ie, já não oferece mais as mínimos condições de seguraoç,a, para
aquêles que por ela Iransitam. Alêm das conseque,ncias que poderão advir
com o ,se'u desabame.nlo, causando danos pessoais e maleriais, os prejuízos

..econômicos' com a interrupção do t r á f e g o, para a citada r e g i ã o,
,

se'rão =considetáveis.
.

'

1:20 O grave problema, que há muito vem desafiando os poderes
públicos, pctfecia se encaminhtlr para uma solução, quando o aluaI Governo
do Eslado se 'dispôs, no ano de 1962, a construir uma nova ponte de

"

concrélo, e cujas óbras tiveram inicício em Agôslo de 1962, com o seu

. t�rmino previsto-para o mês de Maio' de 1963. 'Devido a uma modificação
.I�dos planos originais e im!)revislol'l nos calculos de fpndação o prazo foi
:u»rolelado por mais uma vez Apesór da premente necessidade da conclusão
pelos mOlivqs já expostos no ilem ,1:, as 'óbras vem -se arraslando mOió
samente e de fo.rma absolulamente inesplicável, ensejando perspectiva 'nada
alentadora qua-nlo_ao seu,t�rmino.

30. - Não rarfis veZ�s: a Associação Com'erçial e Induslrial de
Jaraguá do Sul, lé�' alertado o governo do EslOdo para êsse "slatu quo",
sem lograr qualquer êxilo nessas de,ligências. Testl>munha é ai nda esla

entidade que os reiterados esforços por parle da Prefeitura Municipal nêsse
senlido, tIveram idêntico resulré)-do, o que é sumamenle constrangedor.

40.- Esgotados que foram tôdos, os recursos, cabe assim, a êsfe
orgão de clêj,sse, adverlir os' pod�res publiCaS sôbre a gravidade da
situação, que agóra, a prelexlo al�um,' pode ser ignorada por quem detem
a responsabilidade da consecução de�la Óbra.

-

5° - O municípío de jaragu� do Súl, que no exercício de 1963,
canàlizou' aos- cofre públiCOS estadua'is, apreciàvel tribulos .. sem, que em

con.ra parlida 'prelenda Jazer exigências, reclama justamenre pelo término
de uw.a ú n i c a ó b r a que o g o ver n o do E 13 t a 'd o incluiu no

seu p I a n o de m é tas. '

." o�

60 - Islo pôsto, vem a Associação Comercial e Industrial de
,jaraguá do Sul, com o pleno dpôio da PrefeÚura Municipal, encarecer as

mais 'urgênte's e energicas providências:dos ó'gãos encarregados dd citad,a
óbra afim de que concluida, com brevidade possível, sirva a lôda uma

coletividade qu_e' diulurn�mente trllbalha p�lo' progresso e grandêsa do
e s t a d o e da P á t r i a.

A DIRETORIA

ARTHUR MULLER
7°. ano de passamento

Eleiçóes Repercutem
o aaependi de tantas glórias

Em dala de 1-1 do cor- da bem formulada carta do Baependt
rente, publicamos notä do ex presí.dente, sr. Luiz A -Batalha p�la rea
sôbre as alividades do de Souza, dirigida

-

ao bertul'a do _Clube - então
Clube Atlético

�

Baependi, Pre�ident� do, t

'onselhO,
fecbado por causa da II

como aliás,' publicamos DelIberatIVo do Clube Grande Guerra - füi um
'ôdas as nolas de entida- Atlético Baebendi, sr dêsses episódiüs que
des esportivas que nos Eugênio Vitor Schmöckel: por nêle ter empregad�
honram com 8 8ua par- 'tanto a alma como o

. «Rio de Janeiro, 17-464

I ticipação"
no rálo de coração, 'ficou gravado

fi
A • lImo" ,Sr, PresJdente dosua in uenCla. 'para sempre nos meus

Noticiávamos, então. Conselho De�iberativo sentimentos.
a compüsição do nôvo do C!u}te AtlétiCO B�e- Não sei a quem agra
Conselho Deliberativo pendI - JaraglJ� do, Sul decer'mais, se ao autor
da veterana entidade Santa Catarma. da reforma dos estatutos
agora' fim moldes atua' 1 Senh(\r ,-Presidente: oü àqueles qu.e a apro
lizados e que, de certo Acabo !ie ler o "Correio varam.
módo, representam hü do Povo." de lido cür· Por isso quero mani
menagem áqueles que rente e, com viva, emo- festar os meus maiores

I
já prestaram 8ssinala<los ção, tomei cünhecimento e melhores agrad�ci.
serviço!? ao Clube., de que, por f�rça dos mentüs a todQs.os que,
O fáto teria passado novol'! estatutos do n08SO por uma oU outra manei

desapercebido, não fosse Baependi, tôdos os', Ex
.

ra, cüntribuiram para dar

I êle repercutir, entre os Presidentes vivos passa' aüs Ex Presiden'tes dessa
ex"'presidentes,

- do qual riam a integrar o Oon' entidade a V A I DA DE
destacamoR uma carta, selho Deliberativo do H O N ES T A de poderem
do sr. Dr. Lúiz de Souza, mel!mo. ostentar o. honroso titulo
do Estado da Guanabara, C.r�ia, meu caro Pre de membro do Conselho
(lue 'espelha fielmente sidente, que me enterne . Delibertltivo do Clube
a hünra que os associ ceu profuildamente essa Atlético Baependi, o meu
ados deferiram aos seus inves,tidura pois" confes querido -Baependi de
antigos presidentes, fa- ,sb, se há um titulo., entre muitas �legrias e de
zendo-os conselheiros (IS vários que alcan-cei. tantas glórias.

.

permanentes do G.A,B. atravez de duras lutas, Obrigado, muito obri·
Com a devida, licença nessa terra sempre lem- gado!

reproduzimos a ,integra brada, foi o de Presidente ass. Luiz de Souza.»

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o sr, Carlos Mayer;
a srta. Tusnelda

Maye!';
Lia, filha do sr.

Erich Sohwartz residente
em Rio da Luz.

.

r=s==="'====="'!!='='='==�""===l ALBERTO BAUER S/A. INO. E COM. Marcatto S. A.' Iod: e Com.
�._" O C I A IS·

. 'i Relat,6rio da Diretoria
. .

Assembléia Geral Extraordínáría .

..........__ _.- , :::::::::=::::::::::::::J.. Senhores Acionistas: Em atenção as deterrnt- Convocação

I Anlversárlós I
- o sr. Erich Schwartz nações esteruränes, e legais, cumpre a esta diretoria

..

São convidados o� senhores acionist�s de�ta
residente em Rio da Luz apresentervos os documentos relerenres ao exercício SOCIedade a se reumrem em Assembléia Geral

Vitória; encerrado em 31 de dezembro de 1963, acompanhado Extraordinária no dia 2' de maio de 1964 às
_ sra. Oldaia esposa de Parecer, ,do Conselho .Fi8é�l, através das quals 15 horas, na -sede social, na Avenida Mar�chal

do sr. José Vieira resi· podeis verlflc,ar que a suuecao da sociedade se Deodoro da Fonseca, n. 1.188, para a seguinte
dente em Jdinville; apresenta sóll?a com resultado settsterôno., . ORDEM DO DIA
_ sr Línus-Zimermann Para quaIsquer outros esclarecimentos, coloca se

'

residente ria Ilha da -F'i- a diretoria à dtspostção dos senhores aclonlstas, à
10 _ Aumento' de Oapítal.Bõm alterações dos

guelra; ,

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 781. nesta cidade
estatutos sociais, conforme proposta da Díretoría.

_ Arthur Hoffmann d.e Jaraguá do Sul. 2°. _ Assuntos diversos de interêsse social.

residente em Rio da Luz; Ieregué do Sul, 25 de fevereiro de 1964. Jaraguá do Sul, 9 de abril de 1964

Faeem anos. amanhã: Ih
- Rose Margareth fi·' ALBERTO BAUER, Dir. Pr�sidente Dorval Marcatto - Dir. Presidente
a. do sr. lngo Meyer

O sr. Rui Frenzel re- ,residente nesta cidade ;]. BALANÇO GERAL Encerrado em
sidente nesta cidadã;

'-

..

o sr. Dietrich Huf-
31 de Dezembro de '1,963

_

-o sr. Erwin Erd- fennussler

Fazem anos hoje:

Dia 30:
ATI V O ��r;mi��

f: CUtURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· :1
g RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �J

,

f� Diagnóstico Precoce do' CAncer nas Senhoras �
C:. Comunica ao. seus diéntes que atender'; no' seu �Jl0( novo consult6rio ci Rua Art.bur Müller n' 160
t:

:

i;.':: D 9 2(AO LADO DO NOVO HOTEL) g:::H
as-l e das 15-18 horas FONE, 384

B
• e.e ••••••��: ••e e.e e.e�r.*.�. -:..�! e.e :- •• .,e•• e.a ':r •••••.....: _•• e._ .*.-;�••,! •••••• ,.:'.* :�
:d);.:;=:::::::::=:::::;::=::.;:::::=:::::.:=.:.....;::::::=::::::::::::::::::;;;==:::==::::::::.�"
II I•••• e I • 181 e R g II·· ]
ii - JARAGUÁ DO SUL - li
II Medicamentos e Perfumarias II
II Simbolo de Honestidade, Conliança e Presteza II
ii II

ii A que melbor lhe atende ii
� e pelos menores preços ii
�==:==:::=:::=:::::::::=======�====(f

_ Sra. Otília esposa
'do sr. Mârio Nicolini;

- Sra. Dulcenéa, asp.
da sr. Leopoldo Reiner;
- o sr. Ricardo Wen

dorf residente em Rio
Oêrro.

-

Imobilizado
, Imóveis, Construções � Ben-

- O sr. João Batista feitorias, e construções e
Rudolt ; Benfeitorias Filial

_ Elfi fifha do sr. Ed.' EstBvel.,J
Joana Blosfeld; gar Schmidt; Veículos e Acessórios, Má-

,

- Lídia esposa do sr. - Elizabeth Catarina quinas e Pertences e Mó·

Paulo Wunderlich;,. Schmidt, residente em veis e Utensilios
'

8.349.723,50
- Srta. Derethi Tere' Jaraguazinho; Realizarei B Curlo e Lengo Prazo

zinha Mascarenhas;' ,
;_ Mal guet filha do sr. Adicional Lei n. 406j, Adi·

_ o sr. Fideles Wolf; Helmuth Beyer residente cional Lei n, 1474, Cauções,
'_ VidaI, filho do sr. em União da Vitória j Participações, Almoxarifado,

Vitório Glowatzki residen- - o sr. Henrique Ni- Inventario Matriz, Inventario
te em Garibaldi

I
coluzzi, . Filial, Conta' de Resulté,ldos

,

_ o [ovem Ortwin Her- - Irma Cereseto; Pendentes, Cia. ôllle de

mann filho ,do sr. Gerhard • Máquinas
Hermann residente em Dia io: Disponlveis
Oorupã. Banco Inca, Banco do De

senvolvimento ae S. Cata-
Dia 28:

- O sr. Giardini Lsnai; teríne, Caixa Filiál, Caixa
_ o sr. Bertoldo Bau Matriz.

mann residente em Três Conta de Compensação
Rios do Norte; Ações em Caução
� Ilario Afonso filho

do sr. Oscar G. Gneipel
residente em Estrada
Schroeder II:
- Wilma Blanok filha

do sr. Arno Blanok re

sldente Nesta cidade;
- Hilda Baumann re

sidente nesta cidade;
-

/

Gilberto Luiz filho
do sr. Amândio Klein re

sidente nesta cidade.

mann;
_ Rui Herculani de

Freitas Pereira residente
em Rio de Janeiro.

Dia 27: 4.182.086,50

9.315.511,00

Dia 29:

742,855,70

- O sr. Rodolfo Reck
residente em Itapocusí
nho;
- sra. Wali esposa do

sr. Francisco Reneki;

Estaduais, Impostos Muni-
40.000,00 22.630.176,70 ci pais, Imposto de Renda,

PAS S I V O Imposto Sindical, Imposto
Ião Exigivel

Sindical Filial, Propaganda,
Capital Social, Capital Fi- Despesas Bancarias, Des-

Iial, Fundo de Depreciação, pesas de Viagem, Material

Fundo de Reserva Legal,
de Expediente, Material de

Fundo de Reserva Espectel 12.820,767,40 Expedlente Filial, Filial c!
Exigirei a Curlo e LOUDO Prazo Despesas, Escritórios, Míu-

Alberio Bauer, Cia. Iobra-
dezes em Geral, Indeniza-

si I, Cia. Min. ôtder, Gamma. ções e Férias, Descontos

ger & Cia. General Motor Dispendidos, Impressos, Ca-
do Brasil, Irmãos Emmen-

fé Crú, Fábrica de Balas,

doerter, Curt Carlos Mohr, Açucar, Fundo de Depre-

Vergundes Krause, Alidor ereção, Dividendos, Inven-

Bauer, Antonio Vieira, tário, Fundo de Reserva

Contas- a Pagar, Titulos a Legal, Fundo de Reserva

Pagar, Gratificações a Di- Especial, Salários, Peças,
retoria e Dividendos 9.769.409,30 vFretdes .

D·
. . .

A' f' .52.154.321,10
Cllnta de Compensação

en as, escontos u eri-

Caução da Diretoria 40,00000 22.650,17670 dos, Juros A�feridos, Divi-
, , dendos Auferidos, Aluguel

jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de ! 964. Filial, Lucros e Perdas, In·
Do Comando do f)0. ALBERTO BAUER S/A. Ind. e Com. vent�rio Filial, Inventário

Distrito Naval através do EUGÊNIO VITOn Cl.CHMÖOKEL, Contador
MatrIZ e Lucros e Perdas 52.154.321,10

13.° Batalhão de Caçado-
K -..1 52 543 O

res, aquartelado nesta Ci- O�C. SC -1605 • DEG. 51.083 .1 �1,1 52.154321.10

ddde, pelo seu Coman- DEMONSTRAÇAO DA CONTA DE LUCROS Jeraguá do Sul, 25 de Fevereiro de 1964.

dant.e, sr� Remo Rocha, E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1963. ALBERTO BAÜER, Diretor Presidente
recebemos para publicação C O • I A S DÉBIIO CRÉOIIO EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL, Contador
a notificação que abaixo
transcrevemos na 'íntegra: Embalagem, Previdencia CRC. SC 1.605 DEC. 51.0ª3
«NOTICIAS DA MA- Social, Reparos, Fôrça e Luz PARECER DO CONSELHO FISC

"

RINHA .:_ O Comando do Forçae LuzFilal Publicidade,
AL

5.0 Distrito Naval está re- ,Combust. e Lubrificantes. Os abaixo assinados membros do Consélho
cebendo solicitações: pedi- Combustiveis e Lubrifican- Fiscal de Alberto Bauer SIA. Ind. e Com. tendo exa·

dos e insinuações para tes Filial, Impostos e Taxas, minad_o. detidamente os Livros' e Docu:nentos <que

com o sr. Jayme Francis· que comunistas notó'rios Impostos e Taxás Filial, Im- compoe as peças do Balanço" encerrado em 31 deo-

co Boehm, alro funcioná- desta, cidade não sejam posto Consumo, Imposto dezembro de 1963, encontrando tudo em perfeita dr�
rió da Drogaria e Farmá- detidos e afastados da so- Consumo Filial, Vendas e dem, são de pareêer que os referidos atos devem ser

cia Calarinense S. A., se. ciedad,e onde 'até hoje agi. Consignações, Vendas, e aprpvéldos na próxima Assembléia Geral 9rdinária.

diada em Joinville, filho ram livremente tentando Consignações Filial, Salá- Jaraguá do Sul, '25 de Fevereiro de 1964.
do sr. Virg.ilio Boehm e 'destruir as liberdades de, rio Família, Honorários a

de Da. Erica Boehm, a'i:on, mocráticas. Hoje se aco. Diretoria, Premios' de Se- WILLY MAHNKE-

lecimento que se verificõu bertam co.m imunidades e, guros, Luz e Telefone, Sé· HILÁRIO BA.RATTO

na �esidência dos pais da apelos sentimentais pedin- los e Telegramas, Impost�s ' ALBERTO MAIOCHi

��i�;�:��:�� ��:� :�ç�mência e .con�m- ������!��ß�� q�!�I��. !���I�; .� �����

lia Carlos Jourdan, .
115,

.

Quando agitavam, cons- �I, Thr lMr nO,� � TI)) 11- �'�, �.. I" M U' DAS
em Jaraguá do Sul. ' plrav�T'.e com�rav�m I ,JlJ) IVllllllf llll� J.D)alrrell@ \\Ue 11i7LfAVP tfl\ to

,
-

Tralando se. como s. ��n����c�:o c�� ����;�o p .

•. .

·11
.

II
� � 'UI I' F'••II • 0, 1.

trata, de elementos fnte- vam dos fil,hos e dos pais. "1- •B"" Ci• .,. Ig Laranjeiras, Pecegueiros,

grantes da melhor socie-
.

Àg�ra, fazem apêlq aoII· ./' 'III Kakiseiros, Macieiras, Ja-

dade catarine�se, 'a;� noli- c,?ra,çao,. procur.a�do fu- iii' -,..
boticabeiras, etc. Roseiras

cia do contrálo, de c'asa-, "g:lr a responsabJhdade pe- M. I - , , � Dahlias, Camélias, Coni-

mento extravasou 'das so. los seus aIos. 'III
Com escritório aésta cidade à Av. Marechal Deodorb I'" feras, Palmeiràs, etc., etc.

ciedades Jaraguaense . e A Iiberdélde que gozam :.: da Fonseca n°. 122, para melhor 8�rvir" seus c 1 i e n te s .

.. PEÇAM CATALOGO

Joinvill�o�e, pa�a se. tor- c��tos agitadores'não sig III mantêm est.reito intercâmbfo ]'udiciário c,om os ex·Escrl·to'r'I'os' ,III ILUSTRADO-
Dar notiCIa SOCIal de re' mflca estarem eles livres ·"1

"=

percussão no Esrado.. da ação da justiça. Alguns" II_ de

Adv.ogacia
DR. HERCILIO-'ALEXANDRE DA LUZ" I Leopoldo'Seidel

pela sua insig�!ficancia I'ii com séde em Joinville e são Francisco do Sul', está em
..

,.:- CORUPA' -

"Correio do Povo", ao podem esperdr ate a elu :� . _ ,.

' 'c::::::;::::.c:::::;::.-=--::::::::::=c::::::::a�

noticiar o fáto, apresenta cidação total das trama.s III condH,oes de, tambem, .aceltar causas' para aquelas CO· -I�' 'Id· t· I' t I U "Correio do' Povo" ,

aos IS 10 os nOIvos e aos em que e� avam envo. VI- iii marcas, sem.maiores o�us para seus constituinte '
..

respectivos pais, os seus dos comomocentes·uteJS.-, RI
s.

'II
' um jornal a

efusivos cumprimentos. Em 18-4 64». (l. J. n, 89). ii !IEIIlIi!i!!!i!'=-II!iIiIIl5!El!!!!!Ell!-!iEi!l1liEll1l !�É�IIIIIIIE!lÚ! serviço do povo

Jayme Francisco Boehm e I Comando do 5.
Beatriz Marisa Heusi

Distrito NavalA sociedade iocal foi
agraäavelmente desperta
da pela grata noticia ·do
noivado da gentil Senho'
rita Beatriz Marisa' Heusi,
filha dileta do casal, Da.
Irma I. Heusi e Sr. Osval·
da Heusi, provecto geren
Ie do ßanco Indústria e

ComérciO de Santa Cata
rina S. A., de Jaraguá -do
Sul e atualmente osten

tando o honroso título d",
Governador do Distrito 465
do 'Rotary' Internacional

- 1 Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A Diretoria do ITAJARA T�NIS OLUBE.
tem, a grande aarisfação em .

comunicar aos srs

associados e suas exmas. familias, estarem concluí

Os abaixo assinados membros do' Ooríselho d s e consequentemente' em coridições de serem

Fiscal,' da Textil Oyrus S. A., tendo examinado' Irequentades as suas modernas instalações de BAR

detidamente os livros e documentos que compõe Qua,nto às instalações do RESTkURANTE,

as peças dd Barauço, encerrado em 31 �e Di-zem apesar de praticamente concluídas e, .equipado,
bro de 1963. encontrando tudo em pe. feita órdem, sömente serao entregues ao quadro SOCIal após a

são de parecer Que os referidos âtos devem ser inauguração oficial da sede social definitivamente
. aprovados na prõxima Assembléia Geral Ordinária. marcada para o dia � de maio p. f.·

Jaraguà d�' SuJ, 20 de Abril de 1964"
ti

. ASSOCIADb9 D9 ITAJARA, frequente e pres

W It O 'I H • I "lgle o que tarn em e VORSO.
a er ar os er.e

' '" .

Loreno Marcatto Jaraguá do Sul, 13 de abril de 1964.
,

Jpsé Narloch OSVALDO HEUSI, Presidente

TEXTlL s. A.
INOOSTRIA DE MALHAS

RUB Cei. Procópio Gomes, 285 - JARAGUA DO SUL - S. C.

Relatório da' Diretoria
Senhores Acionistas

Em cumprimento 80S dispositivos legais e

estatuários, estamos publicando o balanço Geral
e a demonstraçãó da Oonta Lucros e Perdas, en
cerrado em 31 de Dezembro de 1963, bem como,
o parecer 'do Oonselho Fiscal.

Jaraguá do Sul, 20 de Abril' de 1964.

Gerhard A. Marquardt, Dir. Presidente

;)�LANÇO GERAL Encerrado em

31 de Dezembro de '1963

ATIVO

Imobilizado
Imóveis, Oonstruções e Ben
feitorias. 'Máquinas e Instala
�ões, Móveis e Utensílios, Veí-
eulos, Marcas e Patentes 24.330.908,90

Disponivel
'.

'

Caixa e Bancos 1.760.655,30
Realizavel

'Adicional Lei 1474, Oapitali
zação, Participações, Emprês
timo Púhlico de Emergência,

. Duplicatas à Oobrar, Inven
tário, Oontas Oorrentes 00
missões, e Fornecedores 50.843.182,50

Yalores Transitórios ;-

Oon t a d e' Resultados
Pendentes 1.111 366,00
Conlas de Compensação

Titulos Oaucionados, Ações em
Oaução; Valores Segurados 64.707.456,10 142.753.568,80

PASSIVO

Não Eligivel

Capital Social, Fundos e Provi-
sões 29.759.828,90

Eligivel
Dividendos, Valôres à pagar,
Titulos Descontados, Oontas
Oorrentes Bancos, Diversos,
Diretor.es, Fornecedores e 00-
missões . 48.286.283,80

,

Contas de Compensação
Titulos em Caução, Caução da
Diretoria e Oontratos de

Seguros 64,707.456,10 142.753568,80

. Jaraguá do Sul, 31 de Dezembro de 1963.

Gerhard A. Marquardt, Dir. Presidente
Eugênio Vitor Schmöckel, Oontador

ORO - SO - 1605 Deo. - 51083

Demonstração. da Co.nta «Lucres e Perdas»
Encerrada em 31 de Dezembro de 1963

DÉBITO

Contas, Despesas Gerais,
Funde de .Reserva Legal,
Fundo de Reserva Especial,
Dividendos, Fundo para
Devedores Duvidosos, Fun
db de Depreciação, Lucros ,

ce ferdas
'

...;;1;....1.;;..8_9.;;..61.;....9_9_4.;...,2_0__11_8_..9_6_1._9_94..;..,2_0

CRÉDITO,

Vendas a Vista, Vendas
Filiais, Vendas a prazo .....
Juros e- Descontos,' Di
videndos Auferidos. Pun
do para Det7edores Du-

. ,

.

vidosos, Lucros e Perdas, »:
----

Inven târio -=-11:...:8:.:...9:..:6:...1-=,í}_::..9.",,4,,--20__1_1...:.8_9_::..6_1_99_4...:.,2_0

Jaraguá do Sul, 31' de Deze�bro de 1963. -

Gerhard A. Marquardt. Dir. Presidente
E.ugênio Vitor SchÍnöckel - Oontador

ORO ,: 80 - 1605 - Deo • ,51083
.

,

.
'

Parecer do Conselho Físcál

Exploradores
Também
Terão a' Sua Vez

Pintor, de
Paredes -Vai
Para a Câmara
Federal

rlThi�=G;i=�@==G-a§C� ;=1 ::'D::::�Nd:��::'S:h::�:�:I:N II::/ li
ii li 'Vertrauens und der Díensrberkett, die Sie ,

li Cirurgião - Deutlsta !. am besten zu den geringstep Preisen bedient. IIii ,.
ii 11-
ii OLíNIOA - PRÓTESE OIRURGIA!' 11=================

H I!
:1 II
ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO SUL I!
li Defronte a Igreja Matriz

. n
�':::=:::==:::==:::=:::====:.M�=;::=::::::===:::===��..::====:Ji

-----�----------------------------.------

IDr . Francisco Anto.nio Píccíene
M:�D 1[CO - C.H..JH-' 1.11:

Cirurgia e Olínica de Adultos e Crianças
,

Partos - Doenças de Senhoras
Dp.RejnOl:;:;�

II ADVOG&DO ·11 i
I

1 JARAGUÁ DO SUL.
.

"

_/
_

�.���--��������� r'���<���������'�����'����
VEN.DE-SE

.

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

cOKuPA.,. ..;. SAN3rA CAlrARII:NA

'.

Itajara Têni� Clube Uma propriedade com L200 morgos - terras

apropriadas para o plantio do arroz - contendo
o seguinle:
Um bananal com 10,000 pés produzíveis .

30 rnorgos de arrozeira plantada.
10 mil rnetros de valas para arrozeiras. -

Llma estrada construtde dentro do terreno (2.500 rnts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
I:' casas de madeire.
,3 pasto cercado, com arame.

,12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n'.o 3 - com moror' - ótimo estado .

-.1 Carroça . etc. ele, etc;

AVISO

.Melhores informações com Vitor Zimmermarin.

II �as LO�AS ,DOUAT - Filial Jaraguá do .Sul 'I
'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R R E I O O O p o. v O N i Is o ..n Ben,der
Homem certe para o tugar certo

'

Escreveu: ARCO

lado, a tarefa não menos
árdua do candidato Ben
der, se afígura um tanto
maís dificil, considerando
a opinião que encontrou
em cada municipio jà
percorrido. Dificil no

começo é bem verdade;
hoje entretanto, a 'pene.
tração de seu nome em

todos os recantos de S.
Oatarlne, alem do maís,
a maneira com que apre
senta a sua bandeira de-'
renovação, já conquístou
a simpatia dos udenistas
e mesmo dos chamados
elettçres flutuantes, 'ísto
é, I)S que votam pelo
merecimento da pessôa.
O movimento ora en

cetado pelo festejado
politico e homem de ín
dustrta.não é comomuitos
pensam, uma aventura.
As responsabilidades de
homem de êmpresa -

Diretor Gerente da Fun
díção Tupy S. A. - não
admitiam uma jogada
insensata para satisfazer
a vontade do próprio
candidato. As bases po
liticas que conseguiu
reunir em torno de sí é
ponto capital para tal
procédimento. Surgido
como caudidato do maior
núcleo eleitoral do Es
tado - Joínvílle' - e o

apoio que lhe é devido
pelo Oeste Oataríneuse
- onde nasceu - está
Ci candidato de renova

ção, perfeitamente habi
litado a concorrer a dis
puta da maís alta magís
tratura catarinense.

" Convidd-se os Snrs. acionistas, desta sociedade
para comparecerem a Asserpbléia Geral Ordinária,
a realizar:se n9 dia 9 ã M, às lã 'horas, na sede
social, á Bstrada Blurilenau - km 4, em· Jaraguá
do Sul, neste Estado, a, fim de deliberarem sobre
a seguinte O r d e'm d o O i a:

.

. .

I - Exame, discussão e aprovação do Balanço
, Geral, conta de Lucros & Perdas e demais contas

correspondentes ao exercicio social, ence'rrado em

31 de Dezembro de 1963.
(( _ 'Eleiçáo do Conselho Fiscal e Suplentes.
III - Assuntos de interesseI da sociedade.

0\ o Xll,V JARAOU� DO SUL ("ANTA ) Á 2" 1964 6_�������������������C�AT�A�R�I�N;A����S�8�A;D;0�,�U�D;B�A�8�R;tl�D�B������N�.0�2�2�7� A candidatura Bender,
'sem sombra de duvidas
veio em bôa hora. Sem
ferir a gregos e troianos,
está na hora de mudà.r.
A vida politica e ad

mínístratíva dá Santa
Catarina, ha varias déca
das é comandada por
duas tradteíonaís famílias;

derniro Mezureehen. ao e em que' pese seus 'de
lado 'da nove ponte Abdon feitos e SUIlS virtudes,
Batista, prédio completa- cremos já deram o 'que
mente remodelado, otere- tinham ne dar. O povo
cendo aos seus habitues as elites e as cla.sse�
um panoreme verdadeira obreiras recebem a men
mente encantador daquele sagem de renovação le
trecho do rio Itapocú. vantada pelo jovem po
Estamos certos de que lítico como uma réplica

o sr. Bertholdo Max Dö- do Governador, Carlos
ring e sua digna espõsa, Lacerda.
como comerciantes de Oombatído, discutido
longa data, terão grande mesmo dentro da sua
sucesso com o estebete grei partidária, consegui
cimento óra inaugurado, o goveruador guanabari
tudo fazendo crer que êsse no empolgar as massas
sucesso será suplantado, e a êíe juntar se eminen
quando estiverem concluí tes prôc- reá udenístas.
das as obras da referida convencidos de que, a

ponte, ocasião em q ue, renovação é fator basico
além da satisfação aos para a politica de qual
mais exigentes paladares, quer lugar.
oferecerá aos clientes uma Inspirado talvez, na
visão deslumbrante daque- pregação de Carlos La
la parte de nossa encan- cerda, vem o candidato
tadora cidade. Nilson Bender procedeu-
"Correio do Povo" agra- do da mesma forma

dece o amável c o n v i t e Renovar para que todos
recebido. tenham a mesma chance

e possam oferecer seus

Noticias Religiosas Reunião du Bcm. c :;���!�:���:g:. Pc:': o�;��
.

No dia 27 do corrente,
A Oomuníäade Evangé- com inicio às lã horas Olíca situada proximo A no local do Fórum Muni: S

barra do Rio Cerro, cipal, deverá reunir-se o
neste municipio, foi séde Comitê Municipal de Ex,
da 2a. reunião da Região tensão Rural da Acaresc
Sinodal·Joinville, duran onde serão tratados im�
te os dias 11 e 12 do portantes temas de uma Conforme já noticiamos
corrente mês e contou bem organizada agenda em edições anteriores, o

com a honrosa presença de trabalhos, da qual par. Itajara Tênis Clube. desta
do PastorHermann Stoer. ticiparão autoridades con. cidade, durante os dias 10.,
D. Presidente da Igreja vidadas. 2 e 3 de Maio próximo,
Evangélica Luterano Uni· "Correio do Povo", foi irá proceder aos Mos de
do, alem dos Pastores distinguido com um con. inauguração de suas ins
e Delegados das Comu. vite- para esta importante talações, inclusive de sua

nidades de Joinville, Pi· reunião da Acaresc em suntuosa séde social. In-
rabeiraba, Guaramirlm, jaraguá do Sul.

'
tensa animação reina en-

Jaraguá do Sul, Rio Ger- tre os associados do Ita·
ro 11, Corupá, Säo Bento

• •
jara, prevendo-se verda-

do Sul, bem como de deira enchente, tal o

elevado numero de fieis número de pessôas que
da paróquia local e vi- nORBfHJO H'ßfifMßnn desejam participar dos fes·
sitantes. Foram trlit�l1os tejos, tanto que, d direto
assuntos que visam o Em data de 17 do cor. ria, em reiteradas reuniões
aprimoramento da mis. rente, faleceu repentina- tem tomado providências,
são confiada à Igreja, mente o sr. Norberto Ha. afim de prevenir eventuais
destacando·s� a divulga gemann, filho de tradicio. transtornos na organiza
são maior da obra mis- nal familia da terra .dos ção da festa. Uma das
sionaria entre os seus Príncipes, casado c o m providências qU2 vem to·
menbros e convocação dna. Trudi Penske. O ·p.:JS

mando junlo dos associa
da jueventude para par. sarnento verificou se em dos, é o de combinarem
teci�ar ativamm�nte nos jOinville, pelas 6 horas do os sócios, os casais 'com
interesses das Comuni acima referido' dia, tendo- os quais queiram sentar-se
dades. se dado o seu sepulta na noite do baile, visto
Com culto e santa ceia" m_ento de sua residência, que as localidades estão

encerraram-se os traba- com invulgar acompanha- superescassas. Os convi
lhos ao meio dia de do. mento. tes às autoridades e aos

mingo ultimo.
.

O falecido, qu� era pes.; visitantes já se encontram

Comercio & Industria Schmitt S.�. Pastor Rlchant Rosenbaulr �ô� muito estimada, deixaec�ePredqiduOeS, a tUI�nOaugfaUZreanç�a'oo
_

lDumeros parentes, entre

J a r II a u á d D Sul SlIntã Catarina Finda a reunião da êles. o sr. Arno Henséhel será marco de transeen
,

Região Sinodal-Joinville, e sua espôsa dna. Traudi dental importância para a

despediu-soe de nosso Penske, residente a Av. vidõ SOCial-recreativa da

meio, o benquisto Pastor Mal. Deodoro da Fonsecé!, cid/ade. O 'que vem confor-
---...;.......-----

Rosenbauer, paróco da 1.122, em JaraguÓ' do Sul. tando a diretoria, é a ma
-

Igreja de Jaraguá II Á familia enlutada, Cor. neira e�c1arecid_a com que CONTENPLADOS
(Barra do ,Rio Cerro), reio do Povo", apressenta os �enoes eslao sendo. no

por viajar nos proximos as suas sentidas condoo encarados pelos associa' sorteio da Tômbola da
dias com sua famma lências. '" dos, que se apercebem

.

para a Alemanha, em que o atropelo narural de I
Festa de S. Maroos

goso de bem merecidas .

uma fe�ta de tal enverga� de Bar� do Rio Cêrro
férias. :-----,------ dura, nao p.odem contentar

.

-

Desejamos a família do "Correio do Povo"- a t�,dos, como devia ser,
em 19·4·64

Pastor Rosenbauer felIz um jornal a
' mas que tôdos.. os esfor-

estadia no velho conti, .' . ços estão sendo dispendi- l°. Prêmio n.

nente e breve represso.
servIço do povo dos, para que os festejos

permaneçam indeléveis na
2.

memória de s,",us dignos 8.
associados Diversas de,

"

legações de' OUlras cida- 4.

A S: D. Acarai, vem pela prc!'ente comunicar des já comunicar am o seu 5.
aos porln.dores de bilh<le� da rifa da Lambrettq., c��pareclment?, o �q'!l e
que o sorteio não será dia lã p v em virtude da �SS;tgul ô ón.leclpado eXilo

Loteria Estadual estar ·paralizada. ," .

.

� as. compeliçôe.s que irão
.

fem-se nos dias 10. e 3 Jaraguá do Sul em 28-4·64.
Ass. Mano Marcos Airoso, Presidente de Maio.

o
.

discurso de S. Excia.
o Presidente da Republica

Um Novo Bar e Restaurante
jaraguá do Sul conta

com uma nove organiza
ção pare o exigente pú

por J. DE CASTILHO PINTO blico de nossa cidade. Si
ruedo às' margens do rio

.' Teve importante repercussão não só no Bra- Irepocú, inaugurou-se sé-
aíl mas tambem no exterior o discurso do Mare- bado último um nôvo bar
ehal Humberto de Alencar Caste110 Branco quan e resreurenre, em local dos
do de sua pôsse, no dia15 do mês ao elevad� posto rnais eprezivels e conta
de Pres.da Repúblíca. Sua oraçã�, é bem uma peça com a direção do sr, ßer

qu� earaeterlza uma situação e define uma nacío- iholdo Max Döring e de
nalídade pelos altos conceitos nela emitidos. sua espôse, além de uma

.

Disse S. Excia. da necessidade de se ímprí- equípe dAe pessôas cornpe

�lr novos rumos na admínletração do Pais, aca-
lentes, todas elas prontas

bando d� vez com os d.esmandos, a corrupção, a 'par.a preparar gosto�os
demagogia, os comodístas e aproveítadores da petiscos, almoços e ran-
.nossa Pátria. Afirmou a nossa vontade de conti tares., .

nuarmos obedtentes aos compromissos assumidos O ato ineugurel teve

para com a democracia, e por assim dizer ao lado lugar nas prim�lras hor�s
�as ,�emais nações que pactuam com os nossos

da tarde de sélba�o, dle

ideais de povo damocrático. Reafirmou a nossa
18 do corrente, �br�ndo as

decisão de nos mantermos fiéis A causa do direito, portas para o, publico, .em
da justiça, da liberdade e de combate sem tréguas

local que sera c?nhecld�
aos qU9 num momento de traição pretendiam por Rua _Mal. FlorJél�o Pel-

comunizar o Brasil. xoto (não confundir com

E
. Av. I dI. Deodoro) n. lã2.

por mero �ess.8s palavras do _novo Chefe Trata-se do prédio onde
da �aça?, que hoje encarna a própría alma da anligamente funcionava o

�aclOnalIdade, respondeu o Brasil com aquela consultório do Dr. Wal
firmeza dos Iortes. com aquela consciência dos
que sabem o que desejam e para onde se dirigem

----------------------

as investidas traiçoeiras dos inimigos da noss�
Pätrta.

.

Mesmo, nós OR verdadeiros brasileiros, bem
sabemos os rumos que temos a trilhar, bem com

preendemos os destinos gloriosos que nos aguar
damo Povo honrado, nobre e valente como os

que maís o são, sem qualquer mancha nas pãgí
nas de nossa história, - (a näo ser essa dos co
munistas que pretendiam o desejam vender a
Pátria que ultrajaram), - marchamos céleres, a

passos de gigante no caminho do progresso na

conquista de mais uma gloria que aliás, é a �spi
ração maior dos verdadeiros filhos do Brasil. E
à essa aspiração sublime nada e ninguém se po
derá antepôl', nem mesmo os comunistas que se
deleitam com o sangue de seus semelhantes, após
os ataques de surpresa e traição tão a gôsto de
sua mentalidade doentia.

Justo, portanto, assinalar aqui que a voz
clarividente do novo Présidente da nação sôbre
ter dito 8 verdade aos brasileiros, elevou de mais
um gráu o nome do Brasil no conceito das na

ções livres e civilizadas. Justo, igualmente, que
em homenagem e obediência à essas palavras
serenas mas candentes do nosso Presidente, não
afrouxemos nunca a vigilância sôbre as fôrças da
ingratidãö e da perfidia que se constituem do
inimigo comunista.

E como f complemento dessa mesma obediên
cia, supliquemos 80 Divino Criador para que con

ceda ao nosso novo, Presidente -da República Ma
rechal Humberto de Alencar Castello Branco, os

meios que o 'possibilitam a conduzir o Brasil ao

seu grande destino de nação livre. justiceira,
progressista e cheia de prestigio no seio dos

povos civilizados da terra. ,

UMA PEÇA QUE B��M CARAoTERISA
UMA SITUAÇÃO

E DEFINE UMA NACIONALIDADE

.'.

DORING

Festejos do
. Itajara

�v I SO

A cúpula partidária da
União Democrática Nacio
nal, através da sua maio
ria; entendeu que o esque
ma de renovação será é!

melhor maneira de chegar
ao governo de 1965. A
própria experiência de
homens como Dr. Bayer
Filho, Senador Brasilio
Celestino de Oliveira,
Heriberto Hülse e outros,
solidários com a causa re

novadora, não deixam
margem a dúvidas:
Bender é o homem certo
para o lugar ceito. E
tanto o é que, os seus

pronunciamentos, . a sua

fala, a sua maneira de
agir, foram a nosso ver

a causa principal que lhe
valeu adesões irreversi
veis de correligionários e

forças afins da sua àgre·
miação partidária:
Por tudo isto é que

acreditamos na indicaçã
de -seu nome como can
didato oposicioniRta.
Tudo depende de bom
senso, antes e depois da.

�onvenção.

Ässembléi'a Geral Ordinária
, ,Convocaçã()

"

789, JuveDal
Demarchi.

D. 1615, O s D i r
TafDer.

n, 1880 Júlio J.
SaUer.

D. 445, Hilário
Maestri.

n. 1800, Virgilio
Lazari.

D.
- 656, Iracema

Vitkosld.

"

Acham-se a disposição dos Snrs. Acionislas,
no escrilorio �a soçiedade, 08 documentos, a' que se

refere o artigo 99, do Decreto Lei N° 2627.
de 26 de Setem'oro de "..1940.

..

jaraguá do Sul, 26 de Março de 1964.

,Arnoldo L. Schmill, Dir. Presidente

Comunicação
"

A Diretoria da Igreja
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