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. RENDER· 65: Um Nome e um Esquema

.

Repercutiu dolorosa-
mente no s.e i o da

,sociédade local, o infaus
to passamento do sr .

I
Arthur Henschel, cidadão
.muíto estimado, -perten-

JARAGUA DO SUL" (Santa Catarina) Sábado, 2 de Maio de 1964 N°. 2.277 cente a um tronco

�===�====�==�====!!!:=��!!!!!!!'!============�=======�====�!!!!!!!!!i====�� familiar dos mais exten
sos nesta região.

D O T R A B A LH O O seu passamento deu-
,

se às 23,30 horas do dia

Aos O á· d B'I N 'H 28' de abril de 1964, no
per nos o rasu, as ossas omena�em Hospital São José, vitima

Por J. DE CASTILHO PINTO de congestão celebral.
-

'" O extinto, que nasceraCom progremes e festejos �esttnados a cumu no dia 5 de Novembro
ler a classe operarte �e. tO?O cerinho e h�nraría a de 1905, era filho de
que ela de falo tem direito, c?memorou se öntern em Frederico Henschel (fstodos oe quadrantes do Brestl O DIA DO TRABA- lecído). e de Rosa Kaiser
LHO, consagrado aos oper�ri.os em geral. Foi a ho- Henschel, c o nt 8 n d· o
�enag�m agredeclde da Pérrta ao grande exército amalrâente 83 anos edas maos calosas que man.ejl! o línotípo, o arado, era casado com Adeje
o mélrt�lo, a alavanc�, o brlla�or, a serra, o esqua- Bartel Hensehel, de cujodro e todos o_s demals utenatllos de tra�alho. _

íeliz enlace nasceram
. ,Classe ,�o nobre como as que mais o sao, o treis filhos: Arno, casadodie a ela. dedicado de modo algum podia passar com Traudi Penskí EI

despercebido . pel?s verdadeiros perrtores, Pois fugir vira. casada com Victor
as homenagens a qu� e.la. faz luz d� f�lo e d� �irei· Bau�r e Arthur Henschel
Ia, serIa, negar os pnncrpios do propno patrronsmo Filho, falecido.
porque e �ela que

A r�pou�a a .esperança de nossa Arthur Hensehel de
emanclpaçao. �conomlca-fm,anceJr(j, porque s,ef!l ela senvolveu, prätícamente,nada de positívo se podera fazer em benefíclo do as suas atividades sem
progresso e d?s. nos�os ideais de gran�eza. pre em Jaraguá do Sul,E sern dúvida e por levar na devida conta o depois de aprendizadovelor do tra.bdlha�or, que o Brasil inteiro engale- em Curitiba, tendo
nau se no die de ontem pera receber de braços aber- exercido o comércio em
lOS e' homenagear condigname�te o nosso operariado. Treis Rios do Norte,H?menagea-,)o, e reconduzt-Io � eSI.rad� certa, ao. ce- durante 13 anos, onde
mínho do direito e da verdadeira jusuça trabethtste, granjeou um Bem número
de que se ach�va um ta.nt� distanciado pela de:na ue sólidas amizades,gogfa subversl�a e cnmmose de alguns, que de tendo sido durante longos
pass.o a p�sso Iam levando·o para o curral do cu- anos o PreRidente da
mun:smo, Iam transformando··o em autornato, em es- atual E s c o I a M a x
cravo do es Iada comunisla., Schubert.

F.elismente essa era �e demagogia a�i.tadora e Mais tarde, sob ação
comUOlzanle passou, e hOle o. nosso operano ampa- incessante de p:.-ofundorado p�la nova ordem Irabalhlsta, proclamado � re trabalho, adquiriu proconheCIdo como alavanca do progresso naCIonal, priedade na cidade deEscreveu: A R C O conlinúa merecedor de todo o respeilo da nação mo- Jaraguá do Sul onde es. ,

äftibdo
-

öo pressu- linhas anteriores, quando tar o poder. :;vc porque daqui nos é:lô50C! ...mos iJ �Od3S as justas tabeleceü-se eOlll co�ér-
posto de que um candi- vislumbramos a.indica As premissas de reno- hom�nagens que lhe foi Iribulada do dia de ônlem - cio até bem pouco tem-
,dato a qualquer pôsto ção de Nilson 'Bender, vação, eclodiram em O DIa do Trabalho. p�, de cuja atividade pas-
eletivo deva ,posFuir como o candidato opo- Joinville sob a liderança sou a desElnvolver fIo-
mais virtudes do que sicionista, às eleições de um jovem politico L d P R � rescente industria, es-

defeitos, nos inspiramos governamentais de 1965. idealista, cuja formação a c e r a rega e.ormas tando em suas mãos a

,para rabisear éstas li- Respeitando o direito cívica e capacidade ad gerência da firma Mobi·

��as·UI! s����i�se:::iÇ�� �fst:s�tr;�al�ues��:sm��: :��:�rati::nh�écid��baj� Autênticas e Garante liása's!�no eL;�e�'ramento
clube de futebol, ou cedores e c a D a z e s, esquema de renovação - deu-se no dia 29 de Ab'ril,

����:�: d� ·��l�, ���t�� j:����inapO�iti��a!a�:r�- g?���i��m�rAti;:�ti�ál�� Direitos dos Trabalhadores l��!��e !�om���:�m���
se faz usar o bom senso nense uma análise fria, eliminando as confabu-

'

de amigos, conhecidos,
Para o' caso a que ire objetiva e sinc.era para lações de gabinete, para O Govl?rnador Carlos ção. Por isso é que res- vizinhos e parentEls vin-
mos nos referir, a

reS-I
evitar os erros de 1960. dar lugar ao debate Lacerda, falando a milhares peitamos o povo, é que dos de tôdas as locali

bu�sabilidade do vota�te Sejam êstes erros um franco e leal;. Indo ao de parlicipantes da Marcha detestamos o dem.agogo, dadas" tendo,lhe sido
é lllúmsras vezes maIOr,. estimulo"para os

acertosl encontro.
de �licerce8 do da Familia com Deus Pela que explora a consciência prestado homenagens es-

Maior para quem vota de agora. seu partldo', Isto é, par· Liberdade que foram ao e o senlimenlo puro do p�ciais. pelo Clube A�lé
e maior .ainda para que,m Se 'o governo de ôntem lamentar com diretórios Palácio Guanabara horne· povo. E, assim, negando tico Baependi, de onde
é votado. A aqueles, hoj� 'é oposição, mais municipais. e seuslideres, nageá lo, debaiXO de forte I à· demagogia o direilo de era um' dos construtores
éssa responsabilidade uma razão existe, e Nilson Bender conseguiu chuva, disse que a rzyo- desnaturar, de desfigurar, da séde social e da S.
começa e termina no contra él8 não tem ar; revolucil.nar a legião lução democrática não e, afinal, destruir a demo· D. Acarai, que deposito�
atQ do sufrágio; a êstes gumentßção, sómente udenista até então alheia deve e não pode ser des cracia, nós nos afirmamos uma corôá de fJôres no

Ma é duradoura.
'

atrav.és da renovação, e contraditória à própria virluado e que os 'raba a todos os 'que vivem e jazigo do ilustre e que,
, Homem certo, para o poderá a União Demo- sigla que possue. Ihadores não podem ler os trabalham no Brasil. rido extinto,
lugar cer'o, dissemos, em crática Nacional desfru Percorrendo todos os seus direilos abandonados. Lacerda agradeceu -às «Gorreio do Povo»,

, recantos do Estado,. Q - cAgara, óisse o Go- Fôrças Armadas, declaran sente o desaparecimento
candidato, polarizou ex vernador da Guanabara, a do que "devemos u,ma do ertimado' chefe de la-
tracrdináriamente em Nação recómeç� a traba- palavra 'de confiança, de família e apresenta à,
torno dd si, a simpátia Ihar sem len�ão. Não es jusliça e de amizade civlca milia enlutada os seus
da maioria dos delegados qu�çamos de que não es- ás Fôrças Armadas do .sentidos pêsames. .

que irão à próxima lamas aqui para impedir Brasil, neste momerilo cul
"

.

, ,Convénção.. Entendemos que os trabalhadores rei,' minanle de sua luminosa
As Revoluções varrem do Poder os maus, os q�e 0_ ésquemli ,�e vlOdiquem_, seus . ,direiros� hislória de·amor e oe fide··

prevaricadores, os traficantes de consciências, mas ren?va.çao _

é a próprIa mas, ao contrário, para lidade � Pálria.
não podem� muilas vêze�, evitar à ação dos· oportu revI�ahzaçao do �rande reconhecer os direilos dos "Não sei de oulro ins
Distas." -. partIdo,

.

no s�n�tl�o 1e trabalhadores, de tal modo, lanre ·da, vida militar bra-
Ê o 'que se está' verificando agora com alguns consegUir a VItorIa em q(le ninguém possa explo- si!eira. acenluou, nem nos

polirrcos sem escrúputos, que se aninh,avam à som- '6�, �ob pena de uma rar suàs neceSSidades para campos do Paraguai, no
bra do poder janguisla, misturados à súcia comunista àegrlDgolada ,geral. satisfazer a cobiça de ter- Império, nem nqS lUlas de'
dela lirando resultados de lôda a ordem. As restrições que"se ceiros consolldàção da unidade

Já estão êles se !TIovimenlando, aderindo'" à no fazem ao movimento e "Não esqueçamos -

nacional, 'nem nas ,duas
va ordem, Rrot�sr-ando senlimentÓs, democrálicos' e seu, executante, at� é frisou Lacerda-de que não

guerras mundiais, em que
muitos eSligmatizados. até. a stluação a qual serviam bon;t que existam. .pqis estdmo� aqui para negar os conligenres, milltôres
com sabuja dedicação 81Sslm,todos os udeDlstas � q�� .

eve � PdvO . rec� bra:sl!eiro's' moslrass�m rápiclamente para fundir
. Mas. as suas taças, os'seus propósitos, as suas terão uma parcela de er e .JuslJ,ça.e e respel lanto o seu valor." nun�dinho tôdas as e-
m'anhas na-o' anconl.rarão 'gua,!ida, . ""o ,'seio dos que re.sponsabilid,ade, .. Divi 110, eSI",mulo, e consl��ra R f d

'

�
.,'

e eriu :se, epois, a alu- nergias do Exército, para
cOrTJandaram o movimenlo VIIarIOSO. dlJ1ldo responsabIlidades ação d�stacada dos gene que êle saisse 'imediera.

São êsse� pol.íficós' por demais cç>nhecidos, e seremos e voltaremos ra,is I '()st,a e Srlva, Castelo menle dos quarléis e co-
umá Rovolução feira. em nome de allos principios:de a ser um ,partido de mal do candidaio �ilson Branco, .. DeciCl Escobar, municasse ao povo' essad"&tocra'ciél e honestidade n�o os, pode n�m Jec�lher lutas

..

Fort.alecendo .e Bender. é a garantia do Amaury Kruell e Mourão cenlelh'a de I?nlusiásmo e
nem ampar'ar, sob pena de .volta.f o _;Brasll !l sllua� prestJgl�ndo os correh uma lid�rança firme e Filho,' salientado que· � de' decisão que evilou o

ção' derro.cada. e cum ela o c.nT., o PUA, a UNE,' gionatios do interIOr, eis segura. A semente foi Nação deve mUlto a êsses sangue 1)0 Brasil, poupan-
a PRENSA LIVRE e ,ôda a ci:lmarilha que tra.nMor o ,grande segredo da plantadl,l; saibamo8, por' emlOeriles c�efes pela eKa do,milhare,s de vid,Js, evi.
mava as "reformas. 'Je base" em notas do Tesouro renovação. tanto, 'udenlstas de cá ta compreenção que live- tando (')0 mesmo lempo a
Nacional e em cbeques sôbre o Banco do Brasil. A "'conversa ·ao, pé do . e ,de lá, colher o melhor ,ram da realidade brasileira 'escravidao ao

(140 B. C. � Secção de Relações Públlças.) fogo, o bate papu infor-' fruto, e da necessidade de agir sileiro.
'

penetração catarinense

Fundação: Diret-or: , Impresso na:

Artur Müller .. !TOR
,
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Recursos pera o

�Abast'eaimento
DIA

D'água
Noticiamos em edições

,

passadas as atividades do
deputado Paulo Mecerlnt,
deputado federal por San
Iii .Derarlna e do projeto
apresentado à Oâmara Fe
deral, autorizando a aber
tura de crédito especial
pera a construção de rê
de de abe st e c tm en r o

-d.ãgua e sistemas de es
galo em ôanta Catarina.
No referido projeto, que

tomou o n", 523 1963, o

Município de Jaraguá do
Sul é contemplado com a

quantia de 50 milhões de
eruzeiros, o que provocou
um pronunciamento dos
vereadores, com assento
no Legisletlvo Iareguaen
se, dirigido ao Depurado
Aíónso Celso, então rela

, ror da Comissão de Cons
tiluição e Justiça daqueld

Casa do Congresso, so

licitando rápida tremlração
do' projeto, com parecer
favorável.
Eis que, agora, o depu

tado Afonso Celso, aca

ba de 'contestar a mení
festação dos edis. lere
guaenses, em telegrama
que é do seguinte teôr:
"Vereadores João Lúcio
da Costa, Alberto Morelli,
Victor Bauer e Eugênio
Vitor ôchmöckel - Oâ·
mera Municipal de lere
guá da ôul. 13 4 64 Re·
ferência telegrama 13 de
Março último, lenho pra
zer informar projeto 523,63
está Comissão Justiça a

guardando designação de
nôvo Relalor, em vir
rude minha posição eruet
de Vice - Presidente não
permi.lir participar de Ira·

belhos nas Comissões.
Cordiais Saudações De
putedo Afonso Celso, Jo.
Vice Presidente Câmara
Federal Deputados."
Gorn o documento que

acabamos de divulgai', ro
mernos conhecimento que
o projeto em ceuse esré
parelízedo, prejudicando
os lnteressea de uma" vas
ta comunidade. Seria de
rôdo conveniente que os

ôrs. Vereadores, bem co

rno as Associações de
classe, tornassem' a se

rnanífeeter pera que a Co
missão de Constituição e

Iusttçe venha a apressar
a des:gDdção' do relator

para tão importante ma

léria pere: Iaragué do Sul
e pera o Estado de San
Ia Catarina.

"Notas :� -'Mâr,gelD
-

,da, . RevoluçQo"
'Sor. Comerciante e
Industrial: Na salva-
guarda dos teus
jotereSses, inscreva
te n�, Associação
Comercial' e Indus·
trial de Ja�aguá do
Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M U D.AS

o' ÚNICÔ caminhão inteiramente nôvo!

,

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!
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NOVO SÚPl::R F-l00 NOVO SUPER F-600

. �
,

'

,:1 �
:: �

NOVO' SuPER F-600 :j

CAVALO.MECANICO ij
d

NOVO SUPER F-350

-Venha' conhecê-Ia de perto' no seu Revendedor Ford

'(CaSal .co 'AmeJrnC2UnlO §G .s.
.

Mercado die
)

Aniversários

Fazem anos hoje:

Arildo Stulzer
� Lucilla Emmen-

dörfer;
Angelica Murara;

- a sra. Evanir flS�

posa do sr. Henrique
Ntcoluszí ;
- o jovem Nelson

Kreutzteld residente em

Jaraguázinho .

Eaeem anos amanhã:

O sr. E r i c o Bruch
residente em Joinville; /

- o sr, M a r tin h o

Réngel -resídente em

Rio Cerro;
- o jovem José Qtávio

Tomelin;
- a sra. Mathilde

Horst nl cidade,

Dia-4:

A sra. Ruth esposa do
sr. Caetano Ríbeiro ;
- a srta,' C r ist i n a

Zangueliní ;
- e sra. Alda Soares;
- o sr. Rolf Frederico

Zibeld residente em

Pomerode;
- o menino Ademir

Anacleto, filho do sr,

Hermínio Anacleto, nl
cidade.

Dia 5:

O sr. Heinz-Marquardt;
- Ilse Trapp;
- a sra. O 1 i v í a

Schíochet:
� a sra. Irma esposa

do sr. Erwino Gramkow.

Dia 6:

A sra. Hulda, esposa
do sr. Alfredo Meier;

- o sr. Geronymo
Trentini;
- a srta. Isolde Wa

ckerhage residente em

Barra do Rio Cerro.

Dia 7:

- O sr.Otto Baeumle';
- Iracema Terezinha,

filha do sr. Francisco
Morbis residente em

Rio Molha;
- Osmar Schmitt;

.

- Elza Buck;
o sr. Erich Ehlert;
- o' sr. Bruno Friedel

residente em Tres Rios
do Norte;
- Adernar, filhó do

sr. Martim Henn, resí
dente em Jaragázinho.

FrutiferdS e Ornamentdis'

.Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseíros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc: Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeirás, eto., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

.

Leopoldo Seidel

,- CORUPA' -

c::::::::;:::.c::::::;:::.��:::::::;:::acc:c:::::-. N,OS s a
.

D-i v i s a· é' �S e p v i p
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!I DR. WAW�MJ�OI��ZURECHEN 'i AP::�:!:A':C!:IZ" lIlJ)r. GlUüdo Garsclbw"
III Rua' Presidente Epitácio Pessôe N�. 704 :1' II

Eh! MEDIK MENTE O R Nil Cirnrgião - Dentista III'
(anUg� residência de Emanuel ers) A UND PARf ME IE II

fi d
ii OLtNI,CA .- ,PROTESE CIR_URGIA II

II Clióica geral médico . Cirurgia e adultos e Das Symbol der Rechtschftffenheit, des II II

I� crl·anças· Partos Diat.herm. ia ..On�as. curtas e -> III' V id d D b k d �. I,!. ii
_

. ertrauens un er lensr ar eit, ie ore 'In ünra.curree - Inouto'.ermla Bísturl-elétrtco Ele�'· II am besten zu den geringslep Preisen bedient. ii A'fI .. Marech�l Deodoro, 587 .; JARAOUÁ DO SUL '.

n tro cauterização - RaIOS Infra-vermelhos e ezuia. I� II· Defronte a Igreja Matriz li·
u . -- --- -----,..-----::1) 11==============-=-'-=11 '{ _. .__ _ _ _ __ _;;
�::::::======::::::==--_ _._ ......_._---_...._._------

---_._-_ _ -:::�=;::::=::::::==::::-.:======:::----
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Comercio & Industria' Schmitl S/A. �umz Irmão� �.�, · Inu, �om, R ��ri�. 'Comercio & Industria' Schm'itt S.�.'
J a r a g u ã d o � u I Santa Catarina' J a r a U u á d 3 Sul Sanla Calarina

'v Relatório da Diretoria Assembléia Geral Ordinária
Relatório da Diretoria

,
."

Senhores Acionistas:
, ,

Ern atenção à determinação' da lei e dos
estatutos, vimos de submetsr a apreciação de VV.SS.
os documentos que compõe o balanço, encerrado
em 31'12,63, apresentandö-ae sólido e com resultado
compensador. �uaiBquer esclarecimentos serão
prestados aos íntereasadoa, na séde social.

.Jaraguä do Sul, 3'1 de Março de 1964.
,

Arthur Gumz, Dir. Comercial
- \

BALANÇO GERAL' Encerrado ém

31 de Dezembro de 1963

1.945.755,80

Oonvoceçêo
Oonvida-se os ônrs, acionistas .desta sociedade

pare comparecerem a Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-ae no 'día 9,5 64, às, 15 hores, na sede
social, á' Estrada Blumeneu - km 4.. em Ieragué
do Sul, neste 'Estado, a fim de deltbererern sobre
a seguinte O r dem do, D i a:

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

correspondentes ao exercicio social, encerrado em

31 (je Dezembro de 1963. ,

II _, Eleição do Conselho fiscal e Suplentes.
III - Assuntos de interesse da sociedade.

AV I SO

Acham-se a -dlspoelçêo dos ônrs. Aclónístas,
no escrttorto da sociedade, os documentos, a que se

refere .o artigo 99, do' Decreto-Lei N° 2.627,
de 26 de Setembro de 1940.

Iaragué do Sul, 26 de Março de 1964.

Arnoldo L. Schmilt, Dir. Presidenle
•

Ssnhores Acionistas.
Dando cumprimento as disposições legais e

estatuarlas, apresentamos a sua apreciaçao o

Balanço Geral, Demonstração da conta de Lucros
e Perdas e demais documentos, referentes ao exer
cicio de 1963. encerrado em 31 de Dezembro de
1963, bem como o Parecer do Conselho Fiscal. �

Permanecemos .ao inteiro' dispor dos Snrs:
Acionistas para os esclarecimentos, que houverem
por bem solicitar.

'

Jaraguä do Sul, 26 de Março de 1964
lo Oomercio e Industria Sohmitt S/A.

Ar�oldo L, Sehmitt, Dir. Presidente

BALANÇO
/

GERAL Encerrado
'3,1 de Dezembro de 1963

em'
A TI V o

Imobilizado e Eslável
.Imcseis, 'Moveis, Mâquinas. Utensi-
1.08 e Instalações, Semoventes,
Veiculos em Geral. Frascos chocoleite,
Oonstruções

Disponivel D1sponlvel
, C. a i x a 459.209,40 Caixa, Banco Inco, Banco Nacional

Realizavel· doOomércio 8.A., Banco do Brasil S.A.e
Oontas Correntes, Titulos á receber, Realfzavel 8 curlo e 10DOO prazo

. Direitos� Mercadorias 10.275.146,60 Mercadorias, Contas Correntes, Qna-
Imobilizados' ção e Lavoura, Consumo de Com"

Imóveis, Maquinas & Instalações, bustivel e Oleo, Material de Fabrí-
Veículos & Semoventes, Moveis, cação, , Embalagem e Rótulos,
Utensilios & Ferramentos, Oons- Empréstimo Compulsório
truções, Pontes EI Oaminhos 3.781.793,50 Conlas de resultado pendente

CompensadoJ
-

'I'itulos em cobrança
Titulos descontados, Valores em caução 2.019918,60 Conlas de Compensações

Cr$ 16536 068.U) Valores em caução

, ATIVO 19.759 '985,00

PASSIVO PASSIVO

(f'"::::::::::::::::::::::�'=-�::::::====::::::::::::===::::::=====:::"iI

� lllll. lEIHCH IAllJfM!NN . �
li MÉDI(}O (}IRURGIAO II11.157.306,00 ii II
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II
:1 I r

980.282,00 ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre
II

400,000,00 ii CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS _ CRIANCAS B

34,243.328,80 li CLINICA OERAL

II Longa präüea em Hospitais ßoropßo8
II Consultório e residência: II
:1 II
II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 .f,1li II
ii CONSULTAS: n
:1 !!

16 744 836 00 u Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
. . , II ii

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11'2 horas II
ii II17.098,492,80 ii Atand. chamados tambem à Noite li

400,000.ÖO '6:::::::=:============:::--=====--=:::Y
34,243 328,80

r Exigivel
Contas Oorrentes especiais, Dividendos

-

Ião Exiuivel
Lucros &' Perdas, Capital, Fundo
de reserva legal, Fundo de reserva

especial,' Fundo de desenvolvimento,
Fundo de depreciações, Fundo de
devedores duvidosos

CompensadOS •

Endossos, Cauções

Ião Exiuivel5.567.860,10 Capital, Fundo de Depreciação, Fun-
_ to de Reserva Especial, Fundo de
'tieserva Legal

EXioivel a curlo e lonoo prazo
Contas Correntes e Dividendos

8 948 289,40
Conlas de Conpensações

Caução da Diretoria

Jaraguá do Sul, 26 de Março de 1964 OemunstraGãO da Conta de lucros e Perdas r
Comercio e Industria Schmitt S/A. em �1 de Dezemhro de lße�Arnoldo L. Schmitt, Dir. Presidente d U ;'Ud
Damasio Schmitt, Dir, Gerente '" _

Eugênio Vitor Schmõckel, Contador Mercadorl�s, Oriação e Lavoura"
CRC. SC 1605 DEO 51.083 Rendas Diversas e Juros e Desc.

Despesas Gerais, Ordenados, Ven
cimentos dos Diretores, Impostos e

Sêlos, Comissões, Fundo de Depre
ciação, Fundo de Reserva Especial,
Fundo de Reserva Legal, Dividendos

2019.918",60
Cr$ 16536,068,10

Dr . Francisco Antonio Piccione.
:M:�.D YCo - C.R..JH:. 1."Z

I

, '

Demonstração da Conta "Lucros e Perdas»
Encerrada em 3 t de Dezembro de 1963

Oirurgia e Olínica de Adultos e Criançãs
Partos' _ 'Doenças de Senhoras

28.925,322,20
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ " ÓORUPÁ

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
COJRUPA,. - SANTA

(

Jaraguä do Sul, 8 de Fevereiro de 1964

Af;:��!"ii:tgI���{��· rnitivo=-iAÜFM=ÃNN=�
Reg. no CRO " SO sob n. 837 li ii

II -- Cirurgião Dentista' - ii
Parecer do Conselho Fiscal II, II

OS abaixo esainados, membros do Conselho II 'Consultório: _ Rua Preso Epitacio Pessoa 139 II

Fiscal da firma «GUMZ IRMÃOS S.Ai.-IND, OOM.!!
"

, ii

E AGRIO.:t, tendo examinado detidamente o Ba" ii (em frente da BMPRES'UL)
.

11
lanco Geral, e demonssracão da conta de «Lucros ii A /' J

"

II
." ... ii

- par. Itagem mogernissima _' ii
e Perdas», o relatório da' Diretoria e demais contas II ii
referente ao exercicio social encerrado em 31 dê III - RAio X -, CLINICA - CIRURGIA !\i
Dezembro de 1963, 'depois de constatarem em tudo i1 PROTESE - CLiNICA INfAf:'olTIL ii
a mais perfeita ordem e exatidão, são de parecer ii '

. -, II

que as cotItas sejam, aprovadas pela Asseilibléia !!==:::=:::::::===:::::::::=:::::::::========:=:::::::::::.======

Mercadorias" AluguéiS ,
-,' Gr$ 1;) 244� Geral dQs Senhores 8�ionistas; ,

)' ,

._ .

Jaraguá do Sul, 8, de Fevereir,o de 1964
Jaraguà do Su1-,""26 de Março de 1964

, Alfredo Utpadel
,Oomércio e, Indusi,ria SchmiU S/A, "Germano Zastrow.
-'Arnoldö L. Schmitt, Dir. Presidente Ferdinando.

PiSkej,.�:_",_ I'
, Damasio Schmitt" Dir..G'erente

Eugênio Vitor Schmöckel, Contador: _

CRC'- SC 1605 DEC 51.083
'

,11,',.;,
-1I!E!!!!==i!-l:_i!iii!i!!!!i�"==='l-i!S=Iiiiiiiiii!':!--==;i

'iii

,',:,'
DR. JORN SOELTER II

.

'
" 'I' I C{RURGlflO DENT15Tfi I IOs abaixo assinados, -m�mbros' dê .consen�o .. , .

Fiscal da firma Oomercio & Iridll�tria Schmitt S/A., I� Mode�níssimol "A/ROTOR" ii
> tendo pr.oce.(ii�o o exame do Balanço Geral., De"

""1' 61
iJronsJração da conta I.:.u�r.os & Perdas. e de_!Dais ;iI

Reduz· o tempo de tra-ba lho

;',','. �J@IIiIIf!!B,J@IIiI��ISIilI_��8I!lI(j@ii!'88I!!B��,�J@llili>
contas referentes ao exarClClO de 1963" constatar�m ... e aumelÍla {) conforto do CLIENTE. - � il
a exatidão destes document9� e� são de parec8r, .. ·

,

-

""'1 'I" .

FOTO PIAZERA :1
que a Assembléia G.,era� 9rdinária os, apr�ve, bem III, CLíNICA -_ ,ÇIl,{URGIA - PRÓTESE

..• DBFRONT� Á PREFBITURA .:,_, JARAGuÁ DO, SUL IcoÍllo a tódos at08.pra.trcadps pela Diretoria, 'II
�

RAIOS X iii
'

,

f
.. .' _

I,
"

ft, fotografias em Geral '� fotocopi'as de Documenh,s -'

Jaraguá do Sul; 2Q de Março'de 1964
1""" C I

•.

'

A G I' V 1"'0 iii

I
Filmes.e Material foto - Aparelhos e Acessórios .;

, onsu tOtiO. V. elu 10 argas, '::TC' III <" . ,

,

" m
Leopóldo Karsten ,,::

(A -D .'

d A -')' in' A pedido. 'CItende a,domicilio"a tambem ".
Affonso 'Franzner m _

nexo ao e:oslto a ntarC,I!c� , DI
_

.
,- elll localidades_ v�as •. i

-

'

Ped ro
'

Win ter "1ii!diElj!=I!=W===i!=!i!!!Ellii!i!!i!ii IjllliiiEl!55i!-U=!!Eiiiiim CiI@l8���.III!I8�@ii!'IlliI8I1i18@ii!'Sl!lI�Sl!lI�II!lI!I!�

DÉBITO

Lenha, Ordenados & Salarios,' Ap9-
sentadorias, Seguros, Impostos, Se
los mercantis, Comissões, Fretes &
Carretos, Consertos & Lubríficantes,

-

Consertos prédios, Consertos estradas
Força & Luz, 1)espezas extração,
Despezas veículos, Despezas viagem,
DesRezas bancarias, Despesas gerais,
Tratá "ànimats, Gratificações, Fundo
de reserva l�gãl:PtJndo'de devedores
duvÍdosos'"Fundo de reserva espéctal, "

}fundo de dep.reciações. Dividendos Cr$19,2'14280 ..50

C'RÉCITO'

��
Dr.' ReilÍ�ldo Mupapa 1

II ADVOGAQO -II �
i '

'=E=s=c=ri!o!:tó=r=i=O ao 'lado da Prefeitura ;�, !
JARAGUÁ DO'SU��

,

'.
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cE' preciso saber aproveitar
«toõos os Instantes da vida e

«aoõer ser utll ca/etlvamente
«semeanôo flàres no mundo
cchelo de espinhos •• - /. P. D.

Quando se formou normalista, ne Escola
Normal anéxa ao Ginásio de São Francisco

. do Sul, fíkil seria obter urna vaga em escola
perto de sua residência, vivendo com regular
conforto. No entanto não o quis esstm.l Achou
que a Bebuonga seria pequena e-deveria apren
der a. conhecer mats; poder ser uHI a maior area,
ampliar sua vontade em Servir, antes de

.

pensar em si.
Concursou a uma vaga no Serviço de

Extenção Rural - ACARESC, tendo feito
cursos de especialização
em Florianópolis e Cam
pinas. Destacada a

servir de esrenstonlete do
mictliar rural na longingua
localídede de Presidente
Getulio, longe de :

seus

familiares e amigos. dificil
foi o inicio de 1963. até
que fez daquela cidade seu

novo meio. A dedicação
elrrutsnca do trabalho de
sanvolvído colocou-a em

posrçao de destaque o que tez ser escolhida
pela National 4· H - Clube Foundation de
Washington, Estados Unidos. a dar lhe uma
bolsa de estudos e especialização, por seis
meses naquele grande país.

_

laraci Piazera Df pp o l d, a jovem bol
silta, embarcou no último dia 25 de abril,
viajando no Boing 707 da Varig. com destino
a Nova York, pera em seguida mudar de avião,
e seguir viagem pare Waschington, séde da
enrtdade que lhe ofereceu a bolsa de estudos.
Percorrerá duranie 6 meses por todos os Es
tados Unidos, fazendo estudos de conheclmen
tos da vida rural dos norte americanos, íre
guendando suas. Iezendas, vivendo em suas

casas, f�zendo conrétos e amizades, apren
dendo o que ali existe de bom. a fim de de
pois transmitir os conhecimentos obtidos, aos

nossoa colonos e ruralistas, sendo util a multa
gente, aos quels ajudará a melhorar o modo
de viver, transmitindo-lhe de como melhorar
seu estender de vida.

Além do que vae ver nos Estados Llnídos
iré lambem dar a conhecer o que lemos nós
brasileiros de bom, de como vivemos. o que
Iezerncs, o-que produzimos, o que pensamos,
tendo. levado em súa bagagem coisas ceracre
risticas de Santa Catarin.a e do Brasil, além
de fotografias em albuns que organizou.

( O Rotaly Clube de Joioville, numa feliz
idéa, organizou um album com fotografias e

uma corbeille d� orquideas, a qual amanhã,
dia 26, em nome de 850 rotarianos que com

pÕ2m o Distrifo 465 de Sanla Catarina, será
depositada. por laraci em Arlington, Washing
ton, no tumulo do saudoso rotariano que foi
o presidente johnhFitzgeral Kennedy. Com este

ato., inicia nossa coestaduan� sua presença nos

FE.UU, como embaixatriz de amizade entre os

Estados Unidos e Brasil.
'A srta:, liuad Piazera Dipppld, fino orna·

mento da 'Sociedade de São Francisco do Sul,
onde residem seus paIs, Alvaro Tancredo Dip'
p'old, P'residente da Assoçiação Comercial da·
quela cidade. pessôa do alto conceito e ele·
menta de proa da,s classes conservaçloras, e

de dona Alice Pia�era Pippold, filha.' de tradi.
cional familia Jaraguáense. .

A srta, laraci Piazera Dippoki enviamos
nossos votos de felicidade uo desempenho de
sua missão nQs' Estados. Unidos e manifes·
tando nosso en'tusji:lsmo pa'ra .

que' sua con·

qUistd sirva de incentiyo para outros jove'ns
ampliarem sua ,capaciaade de servir. ,

.«Jornal de loinville» dia 25/4/64)

•

SOCIAIS
,.

C-A H L O S C E S ,A H S T 'H E B E
O feliz éasal Eugênio I'acontecimento'que se ve

Strebe - Edeltraud M. rificou na Matriz de São
Streb� foi presenteado Sebastião, eil! áto e.m
com um forte garot<p, em que foram padrinhos os

data de 4 de Abril de srs. Walter Strepe. Da.

!964, tendo-lhe sido dad9 Wanda Wolf e Wigando
o nome de Carlos Césár Meier.

.

Strebe. '. ., "Correio. do Povo", 60

Em meio da alegria ge- cumprimen�ar a famiIia
ral dos papais e da irmã, Strebe. solicita transmitir
deu.se o· batizado do ao Carlos César .um forte

pequenino Ca,rlos' César, abraçQ..

sch e de Sofia Kondla
tsch.

CEditaIN05.727�de2.�.46� .: ," a9� Proíbida
Antonio Furlant e

"', Pelo presente torno púbiíco que é proibida a

Helena Mathedí entrada .e caça em minha proprtedade no Rio Manso,
, Muntclplo de Jaraguá do Sul.

Ele, brasileiro solteiro,
lavrador, domícílíadó e I

,
jaraguá do Sul, 29 de abril de 19(54.

residente neste distrito, 'ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER
em Nareu Ramos, filho
de Daniel Furlani e de
Alma Demathe Furlaní.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica. domiciliada
e residente neste distrito.
em Nereu Ramos, filha de
Clemente Mathedi e de
Vitoria Tissi Mathedi São convidados os aenhores acionistas desta

,

Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral
Edital No 5.728 de 27· 4,64 Extraordinária .'00 dia 2 de maio de 1964 às

Davío Cardoso e '15 horas, na sede social, na Avenida Mar�chal
Boseme Pasold. Deodoro da Fonseca, n. 1.188, para a saguínta

Ele, brasileiro, solteiro, ORDEM DO DIA
militar, domiciliado e

residente em Três
Barras, filho de Adolfo
Cardoso e de Hulda Caro
doso,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada
e residente nesta cidade.
filha de Haroldo Pasold
e de Walli Pasold.

Edital W 5.729 de ,27-4·64

Gicero José Freiberger e Edital N. 5.730 de 27-4·63
Hedy Kuehl Renato Lemke e

Ele brasileiro, solteiro, Edeltraut Rux
industriário, domiciliado Ele, brasileiro solteiro,
e residente neste distrito, lavrador, domiciliado e
filho de Nicolau Burcardo residente em Rio da Luz,
Freiberger e de Frida filho de Leopoldo Lemke
Mielker Freiberger. e de 'Hilda Ramthun
Ela, brasileira, soltetra, Lemke. Leite em pó Para a Merenda

doméstica, domiciliada e Ela, brasileira, solteira. Escolar, em Santa Catar.'naresidente em Mafra, filha doméstica domiciliadae·· I
de Ernesto Kuehl e de residente neste dititrito, FM R lorianõpolis, (Trp) -atilde uan, em RI'O CeArro, fl'lha de. Traz novamente o Ponto
Edital No 5.726, de 22/4/64 Oswaldo Rux e de Ott1lia Quatro, através do Pro·

José Diemon e Döge Rux. grama Alimentos para a

Lucia Kondlatash E para que chegue ao co- Paz, vinculado à Aliança
nhecimento de todos mandel para o Progresso, face aos

p1ssar o presente edital que, acordos firmados �nlre os

será publicado pela impren. governos. do Bra�ll e Es·
sa e em cartório onde será tados Umdos, vahosa con

atixado dUlante I'i dias. Si tribuição para Santa Ca·

alguem souber de algum im·
.1'

\

pe!:llmento acuse-o para o�

tins legai5.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial
Esta Delegaeia Auxiliar de Polícia,' atendendo

a que ultimamente, devido ao crescente movimento
de veículos tem se, verificado vá�ios acidentes, vem
solicitar por meio dêste, a cooperação dos senhores
PROPRIETÁRIOS DE VEíCULOS MOTORIZA- .

nqs E MOTORISTAS, no sentido de não trafe
garem com velocidade excessiva, dirigindo com a

Pelo presente ficam convidados OB Senhores Ifiáxini'a êautéla, a fim de se evitar outros acidentes,
acionistas à comparecerem à' 'A.ssembléia Geral.obedecendp· aps sinais de trânsito existentes nas

frias da Cidade.'
.

.

'

Ordinária a realizar-ss no' dia 9 'de Mai'Ó' de 1964,
às 18 horas ná séde social, afim de deliberarem Observa aindà esta Delegacia, que a velocidade
sôbre a seguinte ordem do dia: ,

máxjm.� pe.rlI\i�ida no perímetro urhano para veí· .

1.) _ Discussão -e aprQvanão do. Balanpo �ulos,'·dej passeIO, até 50 qullömetros por hora e para os
� 'ri v�ículos d� .tra:qsporte coletivo e de carga, até 40Geral e ·dpmais d o c ú me n tos ,referentes 80 qUllöm�lros horénos, a exceção de passagem pelas escolasexercicio de 1963.

.

."
'" \,,'

..

e hospitals, cuja 'velocidade máxima é de 15 quilömetros.2.) Eleição da, nova Diretoria. Outrossim, à,sta repartição apela aos seuhores3.) - Eleição, do nôvo Consêlho ,Fiscal. "� pais e proprietários de veículos motorizados inclu-4.) - Al:lsuntos de interêsse social.
.

.

I b
'

Slve am rAUas, a não· entregarem a direção de
. Jaraguá do Sul, SO de Março de 1964 veícllllos à filhos menor!,!s, vindo assiro colaborarem

com:.o serviço de 'trânsito, em benefício da coleUArt"ur Gumz, Di,. Camercial vi�,a.de,. evi,tando del3ta forma, aborrecimentos reci-
Nota: '.- Acham SA à disposição dos senhores proco,s; ,

acionistas po e s c r i t 6 r i o desta sociedade, os ' Registt,e-se e �ublique-se.
documentos a que se refere o ar.tígo 99 do decreto- Jaragui do Sul, 16 de abril de 1964.
lei nll 2�627, de 26 de setembro Qe '1940., . '., .' OSMAR D-UARTE, Delegado de Policia

SÁBADO. 2 DB MAIO: OE! 1964 1_

Cf'"r-------..__,;;.__..:..-..;..._--- / Aegistro
Flagraodes de uma épeca Aurea Müller Grubb

! Oficial
do «egistro Civil 1]0 I o Dis
trito ' a Comarca de jaraguâ
do Su, Est da Je Santa

v.atanna, BraSIL
Faz sabe qu� comparece
ram no cartório exibindo os
documentos ex g des pela lei
erim de se habilitarem para

casar se:

Edital n". 5723; de 16-4 64
Renato Göths e

Raulina Gaedtke

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,
filho de Adolfo Güths e
de Ida Drews Güths.
Ela, brasileira: solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Três Rios do Norte,
filha de Heinrich Gaedtke
e de Maria Gaedtke.

Edital N° 5 724, de 18-4·64

Jorge Marquardt e

Anita Klowaski

Ele, brasileiro, solteiro,
operàrio, domiciliado e

residente nesta ·cidade,
filho deAlfredoMarquardt
e de Adela Raaach Mar
quardt
Ela, brasileira, solteira,

industriária,domiciliada e

residente nesta cidade. fi·
lha de Vitoldo Klowaski
e de Ema Sbardelatti
Klowaskí,
Edital N° fi-.725' de 20-4 64
Copia de Edital de Pro-

I clamas de casamento,
recebida do Oficial do
Registro Civil de Mafra

Isidoro Kons e

Luzia Schmidt

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente neste distrito,
em Ilha da Figueira, filho
de José Pedro Kons e de
Melanía Schweitzer
Kona
Ela, brasileira solteira,

industriária, domiciliada
e residsnte neste distrito,
em Ilha da Figueira, filha
de José Schmídt ,e de
Ezilia Schimidt.

Ele, brasileiro, solteiro,
servente domiciliado. e
residente neste distrito.
filho de Antonio Franscis·
co Diomon e de Maria
Glotilde Klein Diemon.
Ela. brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada �

residente em Mafra. filha
de Alfredo José Kondla·

. fiumz Irmãos, S. ß. In�ustria Comércio e Horc.
Assembléia GE2ral. Ordinária

Edital de Convocação

Comunicação
,

A S. D. Acerei, vem pela' presente comunicar
aos, portadores de. bilhetes da rifa da Lambretta,
que o sorreío não seré dia 15 p v., em VIrtude da
L91eriá E�t·ijdual estar parelrzede..

• • r
�

As.. Mario Marcos Airoso, Presidente

, .

Marcatto S. A. Iod. e Com.
Assembléia Geral Extraordinária

Convocação

10 - Aumento de Capital, com alterações dos I

estatutos sociais, conforme proposta da Diretoria.
2°. - Assuntos diversos de interêsse social.
Jaraguá do Sul, 9 de abril de 1964

Dorva' M.,c.uo - Dir. Presiae,de

�F;OO;�
fi CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· �l
g RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �J

�1.· Diagnóstico Precoce dó Clncer nas Senhoras �J
( Comunica aos seus clientes que atenderá no seu

J
(; .

novo consultório ci Ru. Artltur Müller n' 160 �J
�: (AO LADO DO NOVO HOTEL) .:J
� Das 9'12 e das 15-18 horas - FONE,. 384 �
��··.·······t��:··_".····��···':-, 't

••
" ��••••••••• ,,� ••••••••• �
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i! I' • • e I"

.

UIeu.·· !l
II JARAGUÁ DO SUL II
I! II
I' Medicamentos e Perfumarias II
.1 li
!! S.lmbolo de Honestidade, Confiança e, Presteza II
:1 II

ii A que melbor lhe atende . ii
'I - ••

ii
.

e pelos menores preços . Ii
� . :.._ ... =-.==__

tF
-_._----_ ..._--------- -----_.,

tarina, .De um navio nor
te·americano foram de
sembarcadas no p6rto de
Itajai dois mil quinhenlos J

e oitenta sacos de leite
em pó destinados a re�

presentação federal da
Campanha 'Nacional de
Merenda Escohn em San-
ta Cararina.

DelegaCia AuXiliar de Polícia
de �arâguá do Sul
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