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Legislativas
Repercutem'/'

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense O vereador Eugênio
I-----....;._----------- -:-

\
-,... -'- ./ Vitor Schmõckel, numa

das últimas sessões da
Câmara Municig,al, reque
reu assuntos de palpi
tante atualidade à diver
sas autoridades, no Es
tado os quaís estão sen-"
do contestados agora .

70 Milhões para Garibaldi
Em oficio no 365, de 4

do corrente, o sr. Geral
do WetzeI, respondeu à
Câmara que já foi inicia
do o levantamento para
a elaboração da planta
que visa Instalar luz e

fôrça para a localidade
de Garíbaldí, com recur
sos previstos no Orça-,
mento da União, pelo
Deputado Federal Lauro
Carneiro de Loyola.
O ante projeto da lí

nha até a casa comer
cial do sr. Eugênio Gas
cho foi o r ç a d o em

CR$. 121.727.660 - cento
e vinte e um milhões,
setecentos e vinte e- sete
mil e seiscentos e ses

senta cruzeiros.

Fundação:
Artur Müller

Direror :

EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKEL
Impresso na :

Sociedade G,Mlca Avenida LtdlJ.

Ano XLV JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado 13 de M a r ç o de 1965 N.O 2.319

A Estrada S'ão 8ento--C
r

orupa
A Estrada São Bento

Corupá, inaugurada em
fins de Janeiro, para as
sinalar M A I S uma das
obras construídas no go
vêrno Celso Ramos, está
precisando urgentemen
te de conservação.
Como óbra inaugurada,

devia dar aos entendidos
e aos não entendidos,
aos que por ela passam,
a idéia de que para se

entregar a Estrada ao

tráfego público, ela de
veria estar completamen
te CONCLUIUA e, consequen
temente, em condições
de resistir ao movimento
que dia a día avoluma
por êsse trecho entre
as zonas litoral e serra
na.

As reclamações que
ouvimos, são em sua

maioria, de forasteiros -
gente de São Paulo e do
Rio que, voltando de
Blumenau, resolvem dar
um rUlO à São Bento e

Rio Negrinho para, em

seguida tomar a BR 2 em

demanda à volta para
casa.
A conservação real

mente está muito a de
sejar. Os trechos cons

truidos ao longo dos go
vêrnos anteriores, hoje
continuam como antiga
mente e a pedraria gros
sa que a rodovia apre ..

senta, completamente Ia
vada, nos dá a idéia do
carlobo com que se olhou
essa controvertida estra
da. Nada ou quasi nada
juntou se de cascalho
para conservação da ba
se. Uma rara patrola nos
dá noticia de ter sido
jogado o "sísco' 'da mar
gem da estrada para o
centro.
Na zona da serra, fi

que deu abertura da es

trada, em direcão de
Corupä, falta fazer muita
coisa. Além da interes
sante observação de não

ter sido necessária ne- serviços pela metade e como IRINEU BORNHA.
nhuma obra de arte de deixar o resto para

'

os USEN, JORGE LACERDA
grande vulto para per- sucessores. E HERIBERTO HÜLSE,
mitir o seu tráfego nor- O obelisco colocado aos quaís se dá J) cré
mal, de notar-se que, num dos Belvedere da Serra dito de terem sido os

justamente por êsse fáto, entre Corupá e São Ben- construtores de 80% -

ímpôe-se o urgente inicio to do Sul, parece que. Oitenta porcento - da
das pequenas obras que quiz dizer aos passantes rodovia. Uma mena
faltam em tõdo o trêcho que se tratava de óbra gem justa BOS ilustres
(cenalízação d e á. g u a, realizada no atual govêr- esquecidos pelós atuais
boeiros, desvios, valetas, no. administradores, mas que
etc.), pois que sem tais A destruição do marco, continuam presentes pe.
providências, a rodovia embora condenável, por- Ia estrada bem construída
inaugurada no apagar do que não aproveita louvor que desafia o tempo e à
mês de janeiro de 1965 a08 seus autores, - é cuja superfície se nega
eslá. sériamente compro de certa maneira uma a tão necessária conser
metida e, dentro de pou törma de protesto por vação.
co tempo a importante aqueles que entendem Mérito tem o Gover
rodovia poderá. ser objé que o Govêrno estava nador Celso Ramos, por
to de interdição por fal- fazendo, nada mals era que coube a êle a aber
ta de garantia de área do que cumprir com o tura da Estrada, que é
trafegáveJ. seu dever. importante para essa re-
Dizem os entendidos Dever em tunçäo da gtão. Vamos dar a Cesar Florianopolis - A con-

que foi óbra das mais admínístração públíoa e, o que é de Cesar. venção estadual da UDN
economícas que já viram. em função da neceasída- Mas inaugurar tão im- marcada pera o dia 20 dês
E a própria economia de da obra e da impor. portante rodovia e deixar Ie mês deverá homologar
seria maís uma sabota- tãncía que representa a de conservá-Ia, são ou-

o caodidalo �a agre�iação
gem à plena abertura da regtão na economia do tros quinhentos , . .

para o próximo pleito ee-
São Bento-Oorupä, eis Estado. Incontestável·, tedual, embora em alguns
que corre o risco de mente, a região geo-eco- ASSim como os Jara- setores diga-se que a coo
entrar em colapsc. Mais nomlca, já anotada nas guaens�s reclamam uma

I
venção apenas estudará o

uma vez serve aos Iate- Agendas do Sõclo-Bcono- melhorl� para o acesec problema sucessório ne es
resses dos Que não con- mico, como sendo das à JoinvUle, tôdo o nor- fera estadual, Dois nomes
cordam com essa vital que mais coutrtbuem pa- deste reclama melhor deverão concorrer à esco
estrada de ligaçlio do ra o Erá.rio Pübtíoo. Lo- atenção para a Estrada lha dos convencionais ude
litoral com o planalto. go, é um retorno neces- que nos liga à Curitiba, nlsras cetartnenses ambos
Antes, os conchavos po- sário e não um 'BIer. via Agudos do Sul Pr. e .representando grandes fôr
Uticos com seu prestigio Bem avisados andaram c�jo trecho até a fro!:!- ças do partido, São êles o
eleitoral manietavam os nossoa patrícios do vízt- tetra, lambem está Iastí- rndusrrlel Dr. Nilson Wil
governantes. Agora a nho Município de Slio mável, porque, conforme son Bender é o Senador
má conservação parace Bento do Sul. Em Serra declarações de um feitor, Antonio C. Konder Reis
querer conduzir a rodo- Alta, colocaram uma fes· a residência responsável o primeiro dos quais já
via para os mesmos pro- tiva faixa: "O POVO DE (no C8�0 a s?brecarre�a- eslaodo em francas alivi
pósito e inglório fim. SÃO BENTO DO SUL da reSIdênCIa de JoIO- dades polfricas há lempo,

Já. está na hora de se AGRADECE AO GOVER ville) só aparece uma arregmentando simpalizan
deixar o expediente da NADOR". vez por mê9 para "veI: tes para a sua cand�datura.
administraçäo de facha. Não disseram o nome o que falta fazer", Círculos polítiCOS desta ca
da. � preciso ir ao fun cio mandatário privile. Confiamos numa sen. pital nada adianlam quanto
do das cousas. Inaugurar glado. Entenderam, cer- s1vel melhoria, Senhor às possibilidades dêste ou
óbra8 real.ente prontas. tamente, que para citar Governador. aquele candidalo prevendo-
Abandonar o condenável nomes, teriam que neces- se renhida disputa para es·

hábito de �ntregar os sáriamente citar nomes EVl SINSVAL colha do candidalo oficial.

Cartas e Consultas

UON -Catarinense
indicará candidato dia 20

CURIOSO, Iesli. ôenhor Redator: - � verdade
que no dia 13 vai ser Inaugurada a nove ponte
Abdon Balista?

RESPOSTa: Vai, sim. Só não sabemos si val
chamar-se de Abdon Batista. Provavelmenle, de Cel
so Ramos.

A propósilo, vdle um pequeno comentário:
A nova ponle, que ainda Dão sabemos como

vai chamar se, é de grande imporlância pena o Mu
nicípio. DuranIe longos anos serviu para os dema
gogos e o pó de arroz e a vaidade, alê a presente
data, não puderam ser evitados. São coisas dos
homens que caem na vitta pública. Muito se pediu para
que a nova ponte atendes�e, efelivamente, à cidade
em crescimento. Tudo em vão. O alargamealo do
passeio ficou sómente na promessa. Foi construída,
estritamente, no estilo de uma ponle rural em plena
via urbana; contudo, ê uma ponre, pela qual estamos
agradecidos. Tão cêdo o fanlasma do isolaciona-
menro não aparecerá. Uma ponle, com a colaboração IC I

·

cl dd� �unicipio de Jaré!guá; e em relribuição dOS muitos

a amI a emllhoes arrecadados pelo Eslado.
Ponle com· seu lêrmino pr�visto inicialmente

para Selembro de 1962, foi pelo menos por 10 vêzEs • ,.

adiada sua conclusão. Algumas por molivo de ordem A maIoria dos verea- de a�mIDlstração, porque Em face do pedido do

técnica. Oulras por molivos de bôa ou má vontade. dores à Câmara Munici- preCisam. fortal�cer .

os Prefeito para referendar

Muitas por mOlivos óbvios. paI de Jarà.guá do Sul, seus esteios no mterlOr. o decreto feito por sua

Ao. que consta, é a terceira tentaliva Que se faz deu de brincar de cala- Verdade ou não, o fáto alta recreação, os verea-

para inaugurar a ponte. Duas inaugurações, no en·
midade pública, em com- é que qualquer coisa hoje dores da minoria, caute

tanlo, são certas.. binação com o Prefeito
vem rotulado como "cala losos por natureea para

A primeira deu-se em fins de Dezembro de 1964, Municipal. No dia 1.0 de midude pública". Os que
casos como tais, solici·

d b d março de 1965, como em d' h taram da maioria amplaspelo Prefeilo, que concluiu o acesso e arro, eu
muitos mêses' de março

m,enos vem do 10 eiro, explicações, concluindo
uns tiros de foguete, pas�ou, Jom a vi.a�ra Piela nos muitos an08 anterio- s� é que .al��maf vez veio por pedir um levanta-
ponte e deu-a por inaugura a. ma cerveja a se ou .

1 t
a gum auxillo, oram os

mento prévI'o dos danos,
o acontecimento. res calram, egua men e, flagelados. O amparo

1\ segunda teria se dado em fins de Janeiro de grandes massas de água, desaperece como o fluido com a presença de e�e.
1965 amplamenle noliciado pelos assessores governa- provocando danos ao de isqueiro. E ninguem md edntols atulantes na '!oCIe.
mentais e, em cima da hora, abortado. Muiras razões município e a partícula- vê coisa alguma. .

. � e oca, como sao os

foram explicadas. 'Uma delas dizla que a placa não res. Coisas de lastimar. Aproveitando a próxi- IOtegrantes das c�asses
eslava certa. Faltavd a 'inclusão de um nome: o do O Ribeirão Molba foi

ma :vinda do Governador c?nservadoras, e melu

Prefeilo. Por conseguin,te, o Governador passou in- atingido, certa vez. Com à Jaraguá, inventaram sao de outras zonas que
h J á t muitos milhões de pre- l'd d 'bI' ã f r'd Icognito durante 1 ora, em ardgu; enquan o con-

J'uizo. A Ilha da Figueira,
uma ca amI � e pu Ica. n o oram a lOglos pe Stf

serlava um pneu. E não houve inauguração, não O Prefeito decretou a cheias, mas que há dois
senhor t Nem correlegionário�, para cumprimenlrar. pC��e �ôb�:s�r�roãJar�� dita cuja "ad ref,erendum" anos estão esperando a

. A terceira inauguração, a definitiva, será em da Câmara e que se deu reconstrução de estradaR
dala de hoje. Todos os ponteiros acerlados. A placa guá.. Tudo com muito

no último dia 8. e pontes, no Munic1i.)io,
a assinalar o feirO ê a adullerada. Para se perpetuar prejuízo. Mas sem cala- Tomados de surpresa e. que hoje vêm os seus

em bronze, fOI feito adendo do nome do Prefeilo midade pública. a minoria, porque nenhu- produtos (principalmente
Roland Harold Dornbusch. A' despesa vai correr por Diz-ße à boca ·miuda ma repercussão teve a a banana) apOdrecer na

conla do Municipio e o, gasto sobre. a CR$.300.000, que, a calamidade pública citada cal9midade pública roça., por falta áe quem
sem contar· as despesas de algumas viagens de jeep é um novo "slogan" para na opinião do Município, possa entrar em suas
à Curitiba e as diárias dos funcionários encarrega os sabidos administrado- ·em que nem o órgã.o terras e exportar o pro-

.

dos. Uma bagalela de meio milhão, que certamenfe res que óra estão em noticioso, nem a emissora duto, consUtuindo há já
não vai pesar com o aumento dos impostos.

. apuros e aproveitam-se local teve conhecime,nto muito tempo "verdadeiro"
O Se'nhor Governador, vai ser devida'mente ho· da situação para arrancar do' ráto e, muito menos estado . de calamidade

menageado. Irá ficar muito sensibilizado; em com- o dinheiro do Govêrno a imprensa falada e pública, por incúria da
pen8ôção, vai r�ceber ,um saco de re�nvidicações Estadual, que d!zem fá,cil escrita de JQj_nville ou p_róp:ri� administração
que deverá �oluclOnar QlDda na sua geslao. nestes derradeIros dIas BluJIlenau. mUDlcrpal.

. -

Publica: 7' a 4"
Entendia a minoria que

atendidas as cautela8
expostas e a inclusão
das demais zonas, que
se encontram em verda.
dfliro estado de petição
de miséria, no bojo do
decreto, deveria, então,
a Câmara Municipal por
sua totalidade decret�r
o chamado Eslado de Cala
midade Pública.
Tal, entretanto, não .S6

deu e a minoria preferiu
ignorar as demais loca
lidades do Município para
se restringir à Garibaldi,
levantando justificada8
suspeitas de que outr08
interesses que não os dos
pobres lavradores atingi
d08 estavam sendo POSt08
a trabalhar, verificando
se a sua aprovação por
maioria.
A minoria fez decla-·

ração de voto, vasado
nos seguintes têrm'os:
"Declaração de Voto. Os
vereadores abaixo assi:-'"
nados, tendo em vista a

homologação do decl"eto
do Prefeito Municipal,
(cont. na l1ltima página)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORHflO DO POUD
"

(fundaçilo: fMurmüller - 1919)
Empr�8a jornalistlea '

"Correio do Povo" Uda.
• 1965 •

• Diretor
Eugénl Vitor Schmöckel

ASSINAT'IRA:
f\nual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • Cr$ 950,00
AAulso • . • Cr$ 40,00

C::::::::WMc::::;:::.UIC':::::::"D;�·c:::;:.Ac::::;:::.c::::;:::.S AegistroAurea Müller Grubba, Oficial
do Regisn o Civil do 1.0 Dis

FrutfFe"J'S e Ornament.I, trito oa Comarca de Jaraguá
.

do Sul, Esta do Je Santa
Laranjeiras, Peoegueiros, Catarina, Brasil.
Kakiseiros, Maoieiras, Ja- Faz saber que comparece
botioabeiras, etc. Roseiras ram no cartório exibindo os

Dahlias, Camélias, Gani·· documentos exigidos pela lei
feras, Palmeiras, sto., etc. afim de se habilitarem para

PECAM CATALOGO
ILUSTRADO

BNDBRêço:
. Caixa Postal, 19

f\venlda Mal. Deodoro, 210
jaragu' do Sul - S. Catarina:
�--------------____ C::::::::W�c=>�c::::::::wc::::;:::.c::::;:::.

Leopoldo Seidel
- qORUPA' -

�===---_ __.._------_._..._.----_.. _ _-_ .

fI
---.------------------ ..•

--.'i\

II SOCIAIS II
�:::::::::==:::== :::===--==:J)

Aniversários

Eaeem anos hoje.:
Sr. Rodrigo Niooluzzi;
- sr. Jorge Ersching;
- sra. Ana Bluch, re-

sidente em Oorupä;
- ara. Zelia, esposa

do sr. Norberto Haffer-
mann;
- sr. Augusto Gesser,

residente em Concórdia;
- Paulo Carlos, filho

do sr. Erich Hoeft.

Dia 14:,

- a sra. Adalzira,
esposa do ar. dr. Murillo
Barreto de Azevedo.

Dia 15:

Germano Althof, resi
dente em BJumenau;
- Da9id Moreira, filbo

do sr. Da9id Moreira,
residente em Itapocu·
ninho.

Dia 16:

Dia 17:

Ro olfo Paulo Pereira;
- o sr. Augllsto Sylvio

Prodöhr, jornalista e

romancista. nesta cidade;
- Cleyde Syrlene, filha

do sr. Arestydes Gonçal
vez residente em Hape
ranga.

Dia 18:

Civil GB: prêço de
400 anos

para iluminar
Corcovado

Convidamos oe snrs. acionistas desta socteda
de pera se reunirem em assembléia geral ordinária
a realizar-se dle 30 de março pv., às 15 horas na

Muita coisa tem sede social à estrada Itepocuzrnho, afim de delibera
sido feita por parti- rem sobre a seguinte ORDEM, DO DIA:
culares para aprimo- 1 - Discussão e aprovação do relatório da di
rar os festejos do retorla, balanço geral, demonstração da Oonta de Lu

Edital n. 5897 de 6 S 65 IV C ent en á r i o do cros e Perdas,. e demals documentos relacionados

R· d J
.

A
corn .o exercícío encerrado em 31 de dezembro de

Angelo Milbratz e 10 e aneiro. 1964 .

Laurite Wiokler iluminação do Cristo
.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes.
Ele, brasileiro, solteiro, Redentor, no alto do c3 - Assuntos de Interesse da sociedade.

lavrador, natural de Corcovado, por exem- ltepocuzlnho, laregué do Sul, 18 de fevereiro de 1965.
Jaraguá do Sul, domici plo, muita s veaes Manoel F. da Oo"ta - Diretor Presidenteliado e residente em aumentada para ser Adolfo Bartel - Diretor ComercielGaribaldi, neste distrito, vista de longa dis-filho de Oscar Milbratz A V I S O
e de Maria Fussi Milbratz; tância, foi oferecida Achem-se à disposição dos enrs. acionistas os
EIs, brasileira, solteira, ao Govêrno da Gua- documentos a que se refere o decreto-lei nr. 2.627 de

domestica, natural de nabara por uma fir- 26 de setembro de 1940.

�:��g�ár:s�d��!� ��m�ii� :����ecpi:}�zas��, ir�� �I::::::::::::::-P-=:::R:::::::::E::::::=C::::::::' IS-=-A-==::::-S":::E-==-i111da Luz, neste distrito,
Ifilha de Olga Reinke balho. e instalação a .

- II
Winkler e ne Leopoldo quantia de um cru-

'I ö IIWiokler. zeiro. Prêço apresen- I 3 BONS OFIOIAIS PARA PALET
II

Edital n. 5898 de 8 3-65 tado em fatura, em

II
1 CALOEIRO \1caráter simhólico. Paga-se CrS 6000 para o paletó IrIvo Kurt Anders e ti(AABe) e Cr· 1.400 a calca.Margit Horst II 9 't I'Ele, brasileiro. solteiro,

• Tratar com DALPRA Alfaiate Modas I

comeroiArio, natural de �::====::===:::=========d)
JaraguA do Sul, domíoi
liado e residente em esta
oidade, filbo de Franke
Max Anders e de Maria
Vasel Anders.
Ela, brasileira, aolteira,

balconista, ti tural de
JareguA do ui, domiei
liada e residente em esta
oidade, filba de Roberto
Horst e de Elvira Mar
quardt Horat.

Edital n. 6899 de 8 8·65

casar-se: ,

Haroldo Guilherme Erico
Plies e

Suelf Vieira

EIs, rasileiro, solteiro,
pintor. natural de Jara·
guá do Sul, domioiliado
e residente em.Vila Nova.

MonDei f. da Costa S. ß. Comércio e In�uslria'
Assembléia GeralOrdinárla

CONVOCAÇAo

O sr. Ourt Vasel;
- sra. Oarmen Roes·

sle Hoefner, residente em

Joinville;
- ara. Iolanda, esposa

do sr. Onadir Motta;
- tJr. Hanz Beyer;

Franoisoo Modrock; - Walm ir João Me
- Matildi Müller, filha deiros, residente em

do sr. José Müller, resi- Joínville;
dente em Oorupä; - Luiz. filho do sr.
- Lino Zepella, resi-, Hilario Alido Bohiookeu:

dente em Itapocuzinho;' - Waldir Fodi, filbo
- sr. Hilärio Fodi, da sr. Andre Fodi;

residente -em Ribeirão - srta. Edil Haffe-
Malba; mann.

Dia 19:

neste distrito, filho de
Gu lavo Plies e de Berta
Marquardt Plies.
Ela, brasileira, solteira,

domestioa, natural de
Jaraguä do Sul, domici·
liada e residente em esta
cidade, filha de Maria
Vieira.

Ur. Francisco Antonio Píccíene

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - CORUPÃ
Residênoia: Dr. Nereu Ramos, -H9

coH. 1J P.&. - 8AN�A CA�AH.t:NA
C para que chegue ao 0-

nhe imenro de lodos, mander
passar o presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde ed
afixado durante t

ç dias. I

alguern souber de algum im

pethmeoto acuse-o para o

tios legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Otidal

e R. J O R N SOELTER
I QRURGlftO DENTlSTff I

Moderníssimo "A/ROTOR"

Reduz o tempo de traba lho
e aumenta Q conforto do CLIENTE..

OLíNIOA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

c o n sul tór i o: Av. Getulio Vargas, 198

(Anexo ao Depósilo 'da Aotarctica J

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORRE,IO DO POVO SABE\DO. DIA 133-1965

Pelo presente edital ficam convocados tôdos
os associados em pleno gôzo de seus direitos
sindicais para se reunirem em assembléia geral
ordinária. no próximo dia 21 de março de 1965 ás
nóve (9) horas dá manhã na sede do Sindi�ato
dos tr8��lh. dores das tndústrías da Oonstrução e
do Mobilíáríu sito à Rua Mal. Floriano Peixoto. nr. 43
Neste Cidade, para tomarem conhecimento e deli
berarem sôbre ti seguinte ordem do dia:

1 - Relatório a ser apresentado pelo senhor
presidente do sindicato, de que constam o resumo

Acham Re à disposição 'd�s senhores acionistas. dos principais acontecimento do ano de 1964 as
na sede social sita na rua Domingos da Nova. 102, alterações do quadro social, balanço do exercícib
os dooumentos a que se refere o art 99 do decreto financeiro, o balanço patrimonial comparado, e
lei n. 2.627. de 26 ds setembro de 1940. uma demonstração especial da aplicação do im-

Jaraguá do Sul. 29 de janeiro de 1965. pôsto sindical, tU,do de c�>Drormidade com o artigo
nr. 551 da O. L. 1.. , combinado com a portaria nr

Adolfo Antonio ERlmendoerflf, DIr. Gerente 884, de 5/12/42 e art nr. 26 dos estatutos Rociais;Raimundo Adolfo Emmandoerfer, DIr. T6cnlco II - Parecer do Conselho Fiscal sôbre as
contas do exercício do ano antertor.

De acôrdo com a Alinia "B" do artigo nr. 624
da Consolidação das Leis do Trabalho, as delibe
rações sôbre a tomada e aprovação de contas da
Diretoria serão feitas por escrutínio secreto. No
caso de não haver número legal para a realização
da assembiéia ora convocada, fica marcada outra
para as 9,30 Horas no mesmo local e que se
realizará com qualquer númaro de associados
presentes.

Jaraguá do Sul, 12 de março de 1965
Ewaldo Alberto Petry, Presidente

Sul, 29 de janeiro de 1965. R d S/A A I d C é
.

Adolfo Antllllo EmmeDdoerrer, Dir. Gerentl
oe er gr,. n · om rClo

Raimul�o Adolfo Ellllendaelf", Dir. TécDlco Âuem&'ila Ger.1 Otdln.ti.
Edit.1 J. Coovo",lo

Pelo presente ficam convidados 08 anrs. Acio'
nistas desta Sociedade à comparecerem à assembléia
geral ordinária à realizar-se em nossa sede social.
às 10 horas do dia 31 de março próximo vindouro.
afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
Pelo presente ficam convidados os senhores ) A -

acionistas a comparecerem à assembléia geral ordl- .

1 provaçao do balanço e contas do exerci-

nária a realizar-se no dia 26 tvi DIe seis) de abril do
CIO de 1964: _ .

.

cerreute ano, as 9 (nove) horas ne sede Social, afim 2) ElelQBo do Oon eJho FIscal,
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia: 3) Aspunto diversos.

.

A..VI O
10) - Discussão e aprovação do balanço e

demals documentos referenres ao exercício de 1 �64.
2°) - Eleição do novo Conselho Fiscal.
30) - Assuntos de tnteresee Social.

Jaraguá do SuJ, lOde fevereiro de ! 965.
Walter E. W. Gosch. Direlor Técnico

NOTA: Acham se à disposição dos lenhores
acionislas no escritório des Ia sociedade. os documen
tos a que se refere o arligo 99 do decrelo lei nO
2.627. de 26 de Setembro de 1940.

PelQ presenle edilal de convocação, são convi
dados os senhores acionistas à reunirem-se em

assembléia geral ordinária que será rl'alizada em

nossa séde social á rua Presid'ente Epiládo Pessoa
n. 1207, em Jaraguá do Sul, às qllalorze (14) horas
do dia 30 de Março de 1965, para deliberarem söbre

à seguinte ORDEM DO DIA
1.) - Exame, discussão e aprovação do Ba·

lanço Geral, conra de lucros e perdas, encerrados
em 3J de DezembrO de 1964 o relalório da Diretoria
e parecer do Conselho Fiscal do exercicio de 1965;

.

2) - Eleição dos membros do Conselho Fis-
cal para o exercício de 1965;

3.) - Oulros assuntos de inlerêsse da sociedade. _

AV ISO .�����.......-,.-..-.�.-,...........-,.-.......-,..........O

1,---------�---------I'
II Vende-se Otlma Chacara II
II Em condições a combinar. vende se II A Diretoria do' Clube Allético Baependi convida
II em São Francisco do Sul, ótima chacara II aos Srs. Associados para a Assembléia Geral Ordi-

II colonial. com cerca de 50 .m iI met r os U !)ária que se realizará no dia 28 de março de 1965,
quadrados. com duas casas de moradia, pias 10 h 1- d S d S

.

I comII eDgênho 'de farinha movido com energia II e
,

oras, nos sa ?es a sua e e OCla,

II II 'a segulOte Orden do Ola.
elétrica. pastagens cercadas, böa agua,

���� II terras de planta. Otima instalação para II 1 - Prestação,de Oontas.
bom dinbeiro comprando Df II lavoura. e g a doI e i t e i r o. - Distante II 2 - Eleição da nova Diretoria

FARMAGIA NOVA II �oq��fmetros do centro de São Francisco. II 3 - Assuntos diversos

te ROBERTO • BORST II II Jaraguá do Sul. 22 de Fevereiro de 1965
" que dispõe de maior sortimen- II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em II
to na praça e oferece seus arti· II Jaraguá do Sul. Em São Francisco do IIgos à preços vantajoso8 Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua --------------------
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá II Rafaél (>ardinho. nO 159. II
---<!J---<!J��� !I II

o====:=============o:=:::==========:=:=::=.o

lFeClUl�aUrll21 Río Mfolillil2t s Ao
Assemblélll Geral Ordinária

fdltal de Convocação
. Pela presente ficam convidados os senhores

a01oDlst�� desta sociedade 8 oompareoerem à
8ssetn�léla geral ordinária a reallzar-se no dia SO
de abrfl de 1965,. pelas 14 horas, na sede social,
a fim de d e l i b e r 8 r e m sôbre a seguinte:

Ordern do Dia.
10) -:- _Discussão e aprovação do balanço,

demonerração de lucros e perdas, relatório da
diretor-ia e parecer do conselho fisoal referente ao
exercício enoerrado em 31 de dezembro de 1964'

20) - Eleição do oouselho fiscal;
•

3°) - Assuntos de interêsse social.

A V I S O

Assembléia Geral Extrnordiuárla
São convidados os aoionistas da firma FEOU

LARIA RIO MOLHA S. A., para 8 assembléia
geral extraordinária a realizar-se no dia 30 de
abril de 1965, as 17 horas, na sede social. na rua

Domingos da Nova. 102, com a seguinte:
Ordem do Dia.

1°) - Aumento do capital, com reavaliação
do ativo de acôrdo com a lei n. 4357., de 167.64 e

conse�u)ente alteração dos estatutos;
2 - Outros assuntos de interêsse dos

acionistas.

Jaraguá do

Iß�IStil de Calcados fiosch Irmãos S. ß.
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Oonvoceçäo

•

•

Bernardo Grubba S. A. Industria e Comércio
Assembléia Geral Ordlnáßa

Edital de Convocação

Acham· se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório desta sociedade, os documentos a que
se refere o art. 99, do Decreto-Lei n. 2.627; de 26
de Setembro de 1940.

laraguá do Sul. 27 de Fevereiro de 1.�65.-
WALDEMAR GRUB-ßA. Diretor Presidente

p

sÍlf. Comerciante 8

Industrial: Na salva

guarda dos teus
interesses. inscreva
te na AssociaQão
Oomeréial e Indus
trial· de Jara"guá do
Sul.

..

Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da
Construção e do Mobiliário

'aragui do Sul - Sede. RUI Mal. Floriano Peixoto. 43 - Sanla Calarlna

EDITAL DE CONVOOAÇÃO .

ASSEMBLEIA GERAL'ORDINÁRIA

Acham-se a dispo ição dos Snrs. acionistas
os dooumentos 8 que se refere o artigo N° 99 do
deoreto·lei N° 2627 de 26/9/40.

Jaraguã do Sul. 27 de fevereiro de 1965
Gerbard Roeder, Dir. gerente

Jesé (mmeß�ßrfer. 3/B. Iß�ustria e C ercio
Ass bléla Girai OrdiDá,la

EditaI de C ,aacle
P6lo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem a assembléia geral
ordinária a realizar-se no dia 27 (vinte sete) de
Março do oorrente ano, ás quinze hnras na séde
social, afim de deliberarem sôbre a seguinte

ordem do dia:

1) - Discussão e aprova ão do Bala[)ço e

mais dooumentos referente ao exercício de 1964.
2) - Eleição da Diretoria.
3) - EleiQão do Conselho FIscal.
4) - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 9 de Março de 1965,
Lucila Emmendörfer, Diretora Oomercial

Acham·se a disposição dos senhores acionista8
no escritól io desta sociedade, es documento� 8 que
se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2627, de
26 de Setembro de 1940.

Página 3

CAMPANHA DO PAIOL DE TELA
Milho bem guardado lucro dobrado. É êste o

"Slogan" ou a frase em que se besele a campanha.
Sabemos. nós todos que éJ safra de milho em

todo o Brasil é muito grande, muito maior mesmo

que o consumo ou gasto. Daí surge um dos grandes
broblernes, não só de cultura de milho como de tôda
li agrtculture brasileira. problema êsee que é a
"Armazenagem".

Estudos e testes realizados no Brasil e noe

Estados Unidos, aflrmem -que a perda de milho no
sistema de empetolemenro usado pela grande :naioria
dos nossoe agricultores é em torno de 40%. Esses
petöle ou ranchos usados pera guardar ou armazenar
o milho, geralmente não apresentam as mínimas
condições para uma boa armazenagem. O calor é
grande, há invaeão de ralos e camundongos que
chegam . a causar prejuízos rotals e há ainda uma
enorme Infestação do caruncho que ·também cause

perdas enormes no milho:

É então necessário usar um sistema de empalo
lamente mets eficiente. pera- reduzir ao mínimo a

perda de milho. Por êsse motivo' está sendo feita no
Brasil todo li campanha nacional do paiol de tela.
Estudos feitos no Brasil noe informam que a perda
de milho guardado em um paiol de rele é de apenas
1,7% portanto não chega a 2% essa perda. -

Os egrlcultores ínreressedos em fazer o paiol
deverão procurar o Escritório Local da ACARESC
ao lado da Prefeitura e da Assocíeção Rural.

IARAGUA DO SUL ·CONSTRUlU o 10 ::>AIOL DE-
TELA NA CASA DE AGRICULTOR

No dia 4 de março. técnicos da ACARBSC da
Região de Ieregué do Sul, construlré juntamente com
3 agricultores. O l° Paiol de tela do Eslado, Da Propriedade
do agricultor Arnoldo Grurzmacher em 3 Rios do Sul
município de leregué.

'

Esse 1 ° paiol será utilizado como modêlo, para
futuros paióis de tele a serem construídos no

município,
• Parabéns ao Sr. Arnoldo Grurzrnecher.

Norberto Ernesto KaestDer
EDI. Air. da ACARESC

VENDE'-SE
Terreno com 2 casas, raneho etc. na

e s t r a d a Jaraguá - Oorupä perto da
ponte - Grubba- .

Tratar com GOSOH IRMÃOS S.A.

Clube Agua Verde
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAçÃO
Em cumprimento as determ'inações estatutà·

rias Hcam convocados os senhnres associados do
Clube Agua Verde. para a Assembleia Geral Or
dinária a realisar se no dia 28 de março, ás. 10
horas, no Salão Bo8. Esperança, em primeira con

vocação e a seguinte Ordem do Dia:

1 - Prestação de contas.
2 - Eleição, da Nova Diretoria.
S - Assuntos gerais de interesse do Clube.

Não havendo número legal de associados na

la. convocação a Assembléia funcionará meia
hora após, com qualquer número.

Jaraguá do Sul, Março de 1965.
OSÓRIO JOSÉ SCHREINER

Presidente

c..A. Baependí
Assembleià Geral Ordinária

Edital de Convocação

Loreno Marcano, Presidenle.

Anunciem
neste Jornal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



ANO XLV JARAOU � DO SUL (SANTA CA,TARINA) - N.O 2.319

(Oontinuação da la. página)
declarando de calamída- entre elas as apontadas

-----..... da públíca o Município, no presente voto. Sala
REFLEXOES LEONtSTICAS em virtude dos agentes das Sessões, em B de

da naturesa em Garíbaldl, março de 19 6. ass. Al-
e Leonlsmo - expressão máxima de boas quell- tomados de surprêsa e, berto. Morettí, Eugêniodades a serviço de outrém. Raio de sol n'alma triste após a denegação do Vitor Sehmöckel, João
dos necessitados, göre reluzente de orvalho no cora- d i r e i to de constatar Lúcio da Costa e Fran-
ção penoso dos desesperançados. "in loco" a extensão do cisco Modrock."-

.
Servir c:1 uns, auxiliar a outros, cooperar com a dano causado a partlcu- E, pare esclarecimento

coletividade, defender ínterêsse de uma . comunidade. lares e ao municipio, de quem não está ao parPara que? Para sôbre si atretr as atenções alheias. para depois referendar o do assunto: As fotografiascolecionar méritos e angariar honras pessoais? ato do Prefeito, provi- exibidas estavam, mesmo,NUNCA. Ser leão é, antes de mals nada Interesser- dência que deveria con- lamentáveis; contudo, del
se deslnteressedamente. É dar sern receb�t, tlumíner tar com a assistência xou a Comissão de tirar
sem ser iluminado. É sacrificar se dentro das medi- das classes conservado- ou exibir torogreües de
das máximas possiveis pera cada um. ràs (Associações Oomer- como estavam, as estradas,

Ponto de partlda desta jornada beneficiente � o cíal-Induatrtal e Rural) e antes das chuvas. Pela
Companheirismo Leonístlco, sincero e honesto, llm- a inclusão das localída- comparação haveria de se
po e franco. Que significa, realmente, Companheiris- des de Sohnstife, e Ri. constatar que elas não esti
mo Leonfstico? Ter uma pessoa erntge pare as ho- beirão Grande do Norte, verem, mesmo, nunca em
ras de palestre, de lazer de diversões? Ter amiza I

em calamidade pública bôes condições e as estre
des desconhecidas? Ser bem recebido em outras há mais de dois aDOS, das praticamente não exís
localidades? Sem dúvida. Pois, o que há de mels por incúria do Poder tiam e que só eram trefe
bonuo do que uma reunião de leões en'eulados, Público Municipal e que gáveis quando os próprios
ouvindo conferências, debatendo problemas os mets está provocando �ilhõe8 colonos a arrumavam. Que
diversos,' assistindo a "shows" com suas domadoras? de cruzeiros de prejuízos o digam os moradores da.

Entretanto, um tesouro muíro maior esconde-se por às colheitas doslavrado· ESlr. Ribeirão Vendelim.
detrás daquelas palavras. Tesouro êsre de valor tnes- ras, que apodrecem em Deviam os vereadores e
limável. É a luta em conjunto, isenta de rivalidades, suas terras, face ao Prefeilo saber, pare salvar
'sern inveja, e sern despeito. e o esplrlto de eqüidade pronunciamento ostensí- as aparências, que nos pre
absoluta. E a labuta de homens com os mesmos vo da maioria, resolvem tendidos 60 milhões há
princípios e com os mesmos ideais. Este cornpenheí- votar centra o preten- multo exagero. Da metade
rismo leouístlco deve ser cultivado, lapidado com dido "referendum", por sobrartam, pelo menos,
especial carinho afim de formar um todo homogêneo se preterir apenas a lo- vinte. esses poderiam ser
harmonloso, sempre de bom humor e pronto para caJidade de Ribeirão Ca· aplicados ne Estrada Ri
servir. Desta forma os resultados de qualquer trabe- ciIda e repudiar-se ou- beirão Grande do Norte e
lho serão mais perfeitos. tras zonas do munícípío, uma parre ne Sohnslife.

Que Deus abençôe os leões do mundo inreí e
lhes dê coragem e perseverança diante- dos obsrécu
los necessários a serem transpostos pera li concrs-
nzeçào dos mais diversos planos.

.

.�I .!-!lEE!_Ii.E!i5i_!t==!=!I_!!l!iEIIE!iell_:IS!i!:=!:�-==!l!Iiii5il-'l!!E!iIa Abono á

I Jl))Jr. MUlllrmdb lBarrddb �e Azeve�ij • Família Numerosa
Iii

II II I
Em- of�cio no. DRT 349,

I'" - • .,,,.Ci.8• de 22 de fevereiro de 1965,
.. ..

o Delegado Regional do
Trabalho, sr. Fernando Jo· .

Im
sé Duarte Pires, esclareceu

Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro í' o atraso do Abono à Fami

'_I .

-da Fonseca nO." 122. para melhor servir seus c I i e n te s ; nllia Numerosa, desde 1964,

mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex.Escritórios dizendo que a Delegacia

i.'g'.:.
está de posse dos çheques.

III de Advogacia DR .. HERCILIO ALEXANORE DA: LUZ, Só não recebeu aiada a

II com séde em Joinville e"São Francisco do Sul; ,está em Iii verdanecl?ssária.Tendose
II b' III dirigido il Câmara Muni
i� condições de" tarn ém, aceItar causas para. aquelas Co-

I cipa! ao r-.1!nistro do Tra·

'I marcas. sem 'maiores onus para seus constituintes. .
: balho, é de �perar-se que

p.
o problema seja solucio-

ií!!lilll�IiiiIIIl&L 11!!i!5l1llEll�lSEIiBIIIIl llEilllSl--.en I li_GI nado, em breve.

o QUE ,VAI PELO LIONS

Sociedade Desportos Acarail
Assembléia Geral Ordln6rla
EDITAL DE VOLVVOV!()!O

. Pelo presente ficam convidados os senhores
sócios desta sociedade para a assembléia geral
ordinária a realizar-se dia 21 de março do corrente,
às 9 horas, em sua sede social à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, nesra cidade, pli ra deliberarem sôbre a

seguinte Ordem do dia:
Prestação de Contas
Eleiçiio da Nova Diretoria
Assuntos de iDleresse social

Não havendo numero legal na la. Convocação
far-se·á a mesma meia hora após com qualquer
número de sócios.

Ass: Mario Marcos Airoso - Presldenle

"São Bento" : Dia 21.Festa de
Do Rev. Padre Bernar

do de Claraval Emmen
doerfer -SCJ, vigário da
Paróquia de São Bento do
Sul, recebemos convite pa
ra os festejos que deverão
verificar·se no dia 21 do
corrente, em São Bento
do Sul quando deverá ser

celebrada ii festa de "São
Bento".
Do programa constam

Santas Missas às 7 horas,
8,30 horös é 10 Missa
Festiva. Em seguida terá

-

início a Grande Festa Po

pujar com uma grande
variedade de diversões.

Af:, Exmas. Sras. como

sempre, servirão bôa co

zinha, havendo almoço,
sopa de camarão de campo
(Kulfelsuppe), frango assa·

do, salsichas," cachorro
quente, café e doces, su
culenta churrascada e be·
bidas em abundância.
Formulamos a!JIplcs su

cesso ao Pe. Bernardo e
à Oomissão Organizadora
dos festejos..

/

./

SÁBADO 13 OB M A R ç o DB 1966

at
�� "Coluna ROTARY"
A DATA FESTIVA DO SEXAGÉSIMO ANI

VERSARIO DE ROTARY'
(6l11ma parle 40 �Iscurso do rolarlano MarIo Sousa)

Calan1idade Pública Rotary que é sentimento a serviço da huma-
I

nízação do homem, que teve forças para germinar
em ambiente de corrupção de costumes e debili
dade de caráteres, já adquiriu substância para dar
aos povos o exemplo de que as nações podem
viver em paz permanente se. os homens souberem
ser tolerantes e fizeram da compreensão o método
predominante de suas atitudes.

"

O sexagésimo aniversário que Rotary come
mora, precisamente na data de hoje, quando as
estatísticas demonstram que aproximadamente
11.900 clubes funcionam em 127 países e regiões
geogräíícas diferentes, reunindo 564.000 rotarianos,
evidencia que aquela pequena fagulha que o gênio
de Paul Harrís acenäeu, naquela histótica noite de
Fevereiro, no escritório de Gustav Loehr, tinha
evidentemente um sentido humano e altruístico.

Circunscrevendo a vida dos povos aos limites
de Chicago, no alvorecer do século presente, o

que certamente configurava, parecia-lhe que o
homem havia perdido o amor ao homem para
adquirir uma personalidade incapaz de pensar em
têrmos coletivos e de encontrar o caminho da
fraternidade e da compreensão. O homem esque
cera as palavras ditadas por Deus "AMAI UNS
AOS OUTROS" e foi o Rotary que veio reavivá
las pelo ideal de Paul Harris e que ainda hoje
tem a sua continuidade.

Sim, índubítàvelmente Rotliry foi o alvorecer
de uma esperança que surgiu como imperativo de
órdem moral, e, uma nova fé multlplícar.lhe-ía as

energias para o trabalho honesto e para habílítâ
lo a ceder seus impulsos egoísticos e ambiciosos
ao bem estar coletivo.

E somos nós, os fiadores dessa fé, desse ideal.
epígonos espirituais de Paul Harrís, que nesses 60
anos decorridos temos sabido dar sentido a exis
tência, dominando o absorvente impulso matería
lista, com a fecundação da alma, com o euobrecí
mento das ações, com a retidão da conduta, pre
parando os artUices desta obra no caminho da
compreensão e do companheirismo. Não nos é
dificH a tarefa, porque formamos um complexo de
profissões onde 8 igualdade de temperamentos dá
uma dimensão simétrica às atitudes; de espíritos
saneados de paixões e de propósitos orientados
no sentimento humanístico do bem que eclode de

O Diretor do Depene- o Sr. Trevences o seguinte nossas almas crentes.
menro do lmpõsto de Ren- quadro indicador da arre- A nossa omissão não deve ser cansa ou efeito
da, Sr Orlando Travencas, cadação

-

do Impõsto de de insucesso.
disse à imprensa que a renda "per ceplta" em 10 Em torno de nós há um outro mundo em
arrecadação no ano de 1964 Estados: ebulição, onde os choques de paixões dividem os

•

do impôsto de renda e hlad Yalor e CrS homens, onde a intolerância reascende o ódio;
seus adicionais, incluindo Guanabara 42.000 onde a incompreensão separa as nações e oude
as contribuições à SUDE· São Paulo t 4.000 a fôrça infunde o temor. Tudo, porém, são decoro
NE e à SPE.VEA. ultra· Brasflia 1 t .000 rentes da ação do homem. :SIe é o próprio criador
passou a cifra dos Cr$ 700 (lio Grande do Sul 5.800 do clima em que vive apreensivo, sufocado por
bilhões de cruzeiros, moo- Sc:1nta Catarina a.200 um estado de inquietação e discórdia que lhe
tanle este superior a soma Minas Gerais 2.300 rouba as faculdades de raciocínio e de ação.
das arrecadações dos anos Paraná 2.100 Nossa tarefa é dar a ·esse mundo o belo
de 1969 a 1963. Rió de Janeiro 2000 exemplo de que todos os povos podem viver em
Salientou o Sr. Travan. Amazonas 1.600 paz, quando utilizamos nossas faculdades no sen-

cas que não eslá havendo Pernambuco t .�OO tido do bem e quando procui'amos ver as coisas
um esforço unanime (em· fez ainda o Diretor do mais distantes dos olhos e mais junto do oóração.
bora haja uma evolução) Impôsto de Renda o se.

E isto tem sido feito, na esp�rança de um dia não
no sentido de que cada guinte comentário: "Aliás muito ·distante, ver-mos com felioidade, o nosso·
um pague segundo as suas I é chegado o inomento d� objetivo completamente concretizado.
possibilidades. Obs�r�ou ser distribuida a carga E ao comple�armos o sexagésimo aniversário
que calculada a partiCIpa· tributária uniformemente de Rotary, reconfirmemos nossa espel'ança em um
ção "per capita", por E.s considerando inclusive � mundo melhor. �le virá mais - depressa se, pela
tado, verifica-se que "é desnível existente entre as fÔrça de nossa convição, nos fizermos pregadores
acentuado o desnível da diversas regiões econô- mais entusiásticos de seu idealismo e paradigmas
contribuição", chegando a micas. O DIR além da II1ais vigorosos de co�o deve ser.8 conduta do
Guana�ara _a apresentar fiscalização intensiva de. homem d� bem. Só a8s�m, .co�pan�elros prestare
um índice Ires vezes su terminada em todo o ::>afs mos a malS atta, a malS sIgmfICatIva homenagem
perior ao Estado de São espera contar com a

a aqu�le que vi_veu e J?orreu pensando Dlima
Paulo e o Estado do Ama- colaboração das classes humamdade pacifIca e felIz.
zonas �presentando um empresariais e também Arendi'!1ento "per capira" das 'clas�es liberais nalu-

POR U�A �STRADA JARAGU - JOINVILLE
superior ao de Pernam ralmente de nível mais MELHOR
buco.

. elevado, de maior capa·A esse respeito forneceu cidade financeiro".

IMPOSTO·DE RE�DA:
- Santa Catarina em

quinto lugar

A Câmara Municipal de Guaramirim, por seu
Presidente, Vereador Arno Zimdars, apresentou
a seus pares, voto de congratulação com o Rotary
Club de Jaragull. do Sul, pela feJiz campanha que
visa melhorar a Estrada entre Jaraguá e Joinville.
Os rotarianos estãó agradecidos pela solidariedade
dos edis.

EE. UU. 'preparados
para bombardear
a China Com1J,nista
WASHINGTON, 11 -

Os estados Unidos estão
preparados. para bombar
dear as Q<fses militares da
China Comunjsla� inclusi
ve.as inslàlações atômicas,
Ist'o se dará no momento
em qIJe .êste paIs interferir
na guerr'a vietnamita, �e-

gundo revelou-se nesta
Capital Em Londres um

professor norte-americano
revelou que os chinêses
têm muito a perder com
a exten�ão da guerra e o

agravarr.enro da situação
iD"rernacional.
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