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JARA:GUÁ DO SUL (Santa ,Catarina) Sábado,' 14 de Ma�ço de 1964

Em erencloso oficio
firmado pejo sr, Paulo
Macarlnl, deputado federal
de 'PTB de. ôra. Oatarina,

" _ , ' , recebemos um avulso do

Unioo subdesenvolvimento do país é a mentalidade' dos 'dirigentes, �:O!�� :��:�;:��:����
'I

•

'

'I!I
" I especlal pera a construção

___,_..__----.:_-.- afirmou' Lacerda a, economistas {

"

,

' ��á;��e :eSi��e��esCi�ee���
golo em ôanra Cererina.

- "O único subdesen- quêles que conseguiram
volvlmento que existe no ir para a frente, no caso
Brasll é o subdesenvcl- de São Paulo'?
vímento mental' dos dírí- Salientou o paraninfo
gentes", afirmou o Gover- aos economistas da Ma
nador Carlos Lacerda, ao ckenzie que o único sub
presidir, solenidade de desenvolvimento que
formatura das turmas de existe no Brasil é o sub
1963 de Olêucías Contá, desenvolvimento mental
beís, Ciências Econômí- dos dirigentes, "que apre
cas da ,Universidade Ma sentam um critério cu

ckenzie, em São' Paulo. ríoso da Justiça Social:
- "Até para ser revo- distribuir mísérís e aní

lucionário é preciso ser quílar os que produzem
competente", acr,escen'l ríquesas,

estimulando até
tou o Governador da a inflação, que é, êste
Guanabara, afirmando sim, um autêntico pro
que Q que se observa no cesso espolíatívo".
Brasil, como em outros
países, "são revolucioná.. Reforma democrática
rios que desconhecem a

real estrutura da socíe- Discorreu o' Governa
dade, a trama Ja história dor da Guanabara sôbre
que conduziu aos está- o tema da planificação
gios atuais". da economia brasileira,
- "Vêem-se em nosso salientando, na ocasião:

pais,' por exemplo,' con que só é socialmente,
tinua Lacerda, aqueles politicamente e democrà
que pretenderiam fazer ticamente válido o pla
progredir o' Nordeste _' nejamente que parta da
o irmão' que ficou para base da economia para
trãs - com um nivela- o vértice, "pois o plane-

�

mento po baixo, Pode-se [amento de cima para
e deve-se elevar o Nor- batxo só pode ser feito
deste, IDas sem cräar um quando a comunidade
seútímento de culpa na- terá de engoli-lo, por

PERSEGUIDOS, Nesta. Senhor Redalor: Muito Dando sequencia ao

se tem falado da Estrada Ribeirão Grande do Norte. roteiro de visitas o can

Ainda hoje está' em estado lestímével. Ninguém se didato Nilson Bender.
mexe pera tapar os enormes buracos na Estrada. visitou 25 municípios da

E como desgraça pouca é bobagem, dão de nos região sul. Chegando a

castigar por cima, nós que votemos êste govêrno esplendorosa cidade de

que �f esré. Há mais de 10 anos fizeram os govêrnos Tubarão no día 18/2, foi
municipais anteriores um traçado nôvo, visando, el-. recepcionado no aero

cançar a localidade de Santa Luzia, em ltapocuzinho. porto pelo -Deputado Ruy
O trecho da serra, como é chamado entre os mora Hulse, Sr, Pedro Correa

dores do lugar, foi desviado da antiga estrada pera Hulse e varios políticos
'um trecho que dá apenas 1.200 melros e é fácil de da cidade azul. À tarde

se viajar pela estrada, beneficiando quatro proprte- do mesmo dia Nilson

lários e um mora.dor no .local. Agóra, veja só Sr. Bender esteve reunido

R�dator, sem qualquer explicação, a tPrefeitura deu eom. altos proceres da
de abrir ...nov,amente a antiga estrada, em que o Ir�.::ho po�ítlCa t,ubar0';lense, a

-é de dificil Iráfico e aumenta 'a estrada a cerca de I cUJa re�Dlão a Imprensa
'1-.800 Inetros (tem cerca de 5000 metros a estrada

,

cheia de curvas perigosas), além de passar só em

lerras d,e um dono, estraga e deIxa sem serventia a

lerra de putro. Num dos terre,nos já é a segunda vez

gJe fazem nôvo 'col'le, retaliando o ,pouco de ,Ierralbôa que ainda exisle entre ,altos morros . O que é I Foram as seguintes as
.

pior e até -Pélrece que es1amos em tempo de ditadura cidades visitadas na re

é que a Prefeitura vai entrando em terra� de par,ti- I gião de 'Criciuma: Içara,
cuhnes" como si ela fosse o dono. Nao respelfél \4orro da Fumaça, Urus
nada_ Nem mandaram ayisar' que ia passar ,nova ,angs, Siderópolis, Som-
eSlrada, Não deixaram colher ,as plantações, que .ficou ,brio, Turvo, Araranguá
tudo 'de baixo da ferra revolvida, cheia de pédras, \:l Nova ..:veneza. Regiâo
O, milho que estava ensO,cando, ás abóboras, <;> inha de Tubarão: Gravatal,
'me e os pés de banana ficou tudo, perdi90' Grande

,

Armazem, Rio Fortuna,

parle das planlações pertencia a um, pobre arrendeiro ' Bra.ço do No.rte, Grão

que havia planlado em' regime de me.ia com .0 dono -pr. Nilson 8ender Pará, São LucJjero, Lauro
do terreno' Perdeu se U.ll},a. completa·' colhella ' que Müller, Orlöães. Pindoti·
cusrou/- muito suor. Isto' não-está certo, Qnde esta,"o�, ,não teve acesso. S�be-se ba, Pedràs Grandes, Tre.

Yafinal, qUe, não mandamos no, !Josso próprio lerreno, entr�tanto, q�e O J?vem ze' de Maio; Jbguaruna.
Deus fez g�rmfnf)r a' semente para que ela servisse candJi:lato fo� condlgna- Laguna, lmarui e Imbi-,
de alimentQ aos homens e é a Prefeilura que chega' mente, r,ecep,Cl0!lado, ten- tuba.

.

no lug'ar e méte o Iralor. sem� da�', OUVidos, aos,_ do sua palestra calado
'HOMENAGEM DO

pobres co-Ionos que· clamam apenas por um pouco profundamente aos pre-
PREFEITO DE SÃO

de humanid(lde Querém ser Irarad<?,s �omo hoinens sentes.
LUB'JERO

e 'hãa corno animah;' ,;o" fi_, RUMO A CRICIUMA .' \, "

Diz.se no lugar que tudo-nao pas�a de planobr:a .. '

,

'

": \:
-' Na bela cidade de São

de um grupo que está, puxando a brazlliha para sua 'peixau�o a cidade �,zul, Ludjero, Nilson'" �ender
/ I �'ardinha, prejudiqmdo muj!o� em .pro,vello �e pC!uco�, ,Nl.l�o.n Bender e sua ?o· viu passar a sua data
I

ao mesmo lempo que, dj�trJbuem, SUelS vlnganÇ.qZI· �ltIya, r?mou a 'ca�ntal n�talicia, - 24/2/64 _!,
nhas' que remoniam' ao lempo da campanha em que, do c.arvao onde �Ol re �tendo o Prefeito Daniel
um cerlO vereador �ã,o foi voladd naquela Z? n�, cepClonado por, gr.anâe Bruning prestado signifi
Publique ·esra C'arllJ para qne o povo, do. MunIcípIO n.úme ? 'd� cOfl'elrgroQ.á
'fique sab�n(jo o que s� passa com os pobres colo,nos. rIOS e,amlgo,s. (cont ,na última

Cartas Consultase

obra de um govêt no to
talítário".
L a c e r d a referiu se

ainda "à divina tnconíor ..
midade ,dos,jov�ns", ad

vertindo-os contra o pe
rigo de serem transfor
mados em .ínstrumentos
da 'ínquídade e daqueles
que racionalizam a in i-

o clichê tíxa o ínatante de palestra entre o
Governador Carlos Lacerda e o Dr. Nilson W.
Bender, oandídato multo cotado ao Govêrno de

Santa Catarina em 65.

Nilson Bender visitou
25 municípios sulinos

À noite foi. realizada
importante reunião no

restaurante Capri da qual
participaram todos os

membros do Diretório
Municipal. Na oportuni
dade, Nilson Bender fez
minuciosa explanação da
situação politica do Esta
do relativamente as eleí
ções de 1965 Logo após
prestou declarações à
reportagem da Rádio
Eldorado, dizendo dos

propósitos que o anima
ram a disputar na con

venção partidária a indi·
cação de seu nome como

candidato a Governador
nas eleições de 1965,

CIDADES Vl�.ITADAS

De acôrdo com êsse

projeto, Jaraguá do Sul
seria beneficiada com a

quantla de 50 milhões de
cruzelros pera a tnstalação
da rêde de abastecimento
d'água entre muitas outras

localidade que somam 4
bilhões e duzentos e dez
milhões de cruzeiros.

O projeto em cause está
na Comissão de Oonstí
rulçäo e Justiça, devendo
ser relatado pelo deputado
federal Àfonso Celso.
Dada a oportunidade e

atualidade do assunto que
virá beneficiar diretamente
a coletividade jaraguaense,
apelamos pera as autori
dádes pera que promovam
junto daquele deputado
expedíeute, eflm de que
seja apressado o parecer,
pare que possamos contar
ainda êste ano com o

quidade e matam a líber
dade.

Porquê Lacerda

O orador das turmas
de economistas da Ma
ckenzie, bacharelando
'Sérgio Naj a l Ribeiro
D'Aiuto, 'depois de ter
feito criticas de, êrros
das admínístrações em

matéria de ecomõmíca e

de politica, explicou o

PORQU1t da escolha do
, Sr. Carlos Lacerda para
seu paraninfo.
_ "Sua eleição, disse

o orador das turmas -

foi uma decorrêncía na

tural da ação realizadora
e eminentemente mora

lizadora do Governador
da Guanabara, e de suas

palavras constantes de
estimulo a uma ação de
mocrática, palavra que
se tornou inspiração para
os estudantes da Univer
sidade M;ackenzie".

numerário e

abastecimento
cidade.

iniciar o

em nossa

Do Rev. Irmão Evaristo Pio, acabamos de
receber extensa missiva, em que o ex-diretor
do Oolégio e Escola Técnica de Comércio São
Luís, saudoso das terras do Vale do Itapocü,
mauífesta o seu agradecimento ao nosso semä
nãrio pelas' atenções que tem sido alvo pelos
diversos períodos em que como religioso, esteve
à testa dos dois notáveis estabelecimentos de
ensioo, inclusive participando ativamente na

conclusão das obras do colégio.
Depois de discorrer longamente sôhre os

tradicionais laços de amizade que ligam o emé
rito educador ao povo desta zona, relerabrando
passagens que fixam definitivamente uma ami
zade que brotou do suor e ào labor profundo
em prol da mocidade estudiosa desta vasta re

gião de Santa Oata rina, pede-nos com a humil
d,ade que ca,racterisa o verdadeiro Irmão Marista
que o "Oorreio do Povo" seja o· porta, voz de
seus renovados agradecimentos a 1ôdos os Se
nhores Professores e alunos do. Oolégio e. da
Escola .Técnica de Comércio São Luís,' aos

Senhores Pais de Alunos, às Autol id!J.dps Ecle
siásticas e I )ivi8, à Associação de Pais Mestres,·
à Associação dos Ex' Alunos e ao laborioso povo
Jaraguaense e de Municípios adjacentes, pelo
muito qus praticaram em atos e gestos e que
permitiu conseguisse cumprir om O seu dever
de religioso e de educádOl. '

,
.

� Nosoutros que convivemos com o � ReI.
Irmão Evaristo Pio, notamos que as passa,gens
do Rev I, mão entre nós fizeram-no encantado
da paisagem Jaraguaense e, não obstante tenha
conhflcido terras dis'tantes, quando de seus cur

sos de aperfeiçoamento, mesmo lembrando -os

rigores dG in.tenso frio, e da néve da velha
Europa, deixou um pouco de 'soa benquerença,
num tropif�al pontinho da am'erica latina ue êle
entendeu fôsse chamado de Jaraguá do Sul.
..

Por lôdas essas razões, prazeirosamepte
abrimos mais uma �ez espaço em nosso sema-,

nã.rio para regi traF a manifestaçàô de um'
b.'-·àf�itor, qlie o nosso' diretor, um dia, entendeu,
chamaI' de "m}jg'nif,ico reitor" e que, mPllimo

tendo 8ssa expres�ão lhe \'alido uma velada
reprimenda, nada m is Pra do ,que para axpres·
sar a nossa admiração 'p,ela magnificência tia
se'us conheCImentos. ,

,"Oor'rEiio' do Pov-ó" espera ter atendido o

pfldido for'mulado pelo Re9 'Irmão Evaristo Pio,
,'N.ossos ,votos de muitds ft-\liciàades ao m·ssivista."
Torne a esci ever que as 'Cart�s serão contésta
das ,com Iluito prªzer.,

;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'I Dia 18: CONVOCAÇÄO CIRURGIA DO ESTÖMAGO - VIAS BlLIA· gAniversários
Convidamos os senhores ectonlstes desta so RES, INTESTINOS - Círurgia de Senhoras �lO sr. Curt Vesel ; ciedade anon'ima pera a assembléia geral ordinária,: Diagnóstico PreCoce do Ca�cer nas Senhoras ß:.·Fazem anos' hone:

- 'era. Carmen Roessle à reallzar-se- ne séde soctal da flrrna, sito em Gua- g BI Hoefner, em lolnvllle ; rany Mirim, município de Masaarandube, às 15 horas

�':�:.
Comunlc:lJ aos seus clientes que atenderá. no seu

.:.::1f'reçctsco Modrock ;
- a sra. Yolanda, espõ- do día 10 de março de 1964, pera tratar do novo consult6rio " Rua Arthur Müller n· 160

- Matilde, filha do sr.
ee do 'sr. Onedlr Eie Oll- seguinte: ORDEM 00 DIA '. (AO LADO DO NOVO HOTEL)José Müller, em Corupé; veira Molla;

a) _ Exeme, dtscussão e eproveçäo do balanço fi:: �:::L
'

- o' sr. Hans Beyer, ... " u u u Das 9·12 e das 1 õ-18 horas FONE, 384- inoZ a pe II a, em I d 'd t d J dI nesta cidade; gera, emonsrrenvo a con a e ucros e per as,tapocuzinho;
_ Walmir, filho do sr. relatório da diretoria e de mais contas relativas ao

: ......• ..··,�··....·,:·.!·.· .... ,:·.......·�r·......nr·*J".··..�:·.... ·.·�:':o...... •.. ,�··...I·n::.......*·�'- o sr. Hilário Fôdí, ící d 1963em Ribeirão Molha; João Medeiros, em Ioin- exercbc),o eA t; di de I terêsse 'I 1!!III·i�ll!!!!\'iE!ilS!i!!,_mi'_!!5!!!I!!i!!!!!i!=!!E!!!!!lSl!!!äiiii$==�iIIIB!ivtlle ;
- ssun os versos e 10 eresee secrar.

.;. DR. J A R N SO E L..:T E R I'"Faeem anos amanhã: :- Jaime' Luiz, filho do _ A, V I § 4) -

III
U

sr. Hilärto Alido Sehloche'; Aéham ...se a disposição dos senhores acionistas, ':.
I CIRURGJ/iO DENTi5Tff I .'- Waldir, filho do sr os documentos a que se refere o art. 99 do Decreto IIIAndré Fôdi, em Ribeirão Lei n. 2627, de 26/9/1940. .:.

Moderníssimo "AIROTOR"
. IMolha;

.

Masserenduba, 8 de fevereiro de 1964 III R d d b I h
_.

_ Edit Haffemann, em e uz o tempo e tr e a o �IIaraguàzinho. Gertrudes Radwanski, Dir. Preso � e aumenta o conforto do CLIENTE..
'1"Adelaide Radwanski, Dir. Gerente iii

Dia 19:
,

OI CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE ili
I� RAIOS x III

emOC::�Pá�lfredO Lange,
Comércio e Indústria ,Breithaupt S/A I� Consultório: Av. Getulio Vargas, 198 I

- o sr. Renato José
,.

G I E dlné
iii (Anexo ao Depôslto da Antarctica) iiiWunderlich; Assernbléta era xrraor tnärta ii m- o sr. João Roncki,

CONVOCAÇÃO m!=:'-li--=JJ_,!=r:ei ,';;;;:;:;:;;, ,:W4i aa -!ZlJ
em Luiz Alves;

I
- o sr. José C. Toma

O sr. Rudolfo Pereira, selli;
em São Francisco do Sul; - João Car.los, filho do
- o sr. Augusto Silvio sr. Alf.redo Lange, em

Prodoehl, em Ioinvllle ; Corupé ;
- Cleyde ôyrlene, filha - losé Bruner, em Bela

do' sr. Aristides Gonçalves, Vista do Paraíso;
em ltapiranga. - o sr. Ernesto Fer-

nandes;
- Dr. Paulo Roland

Unger, em Joinville.

Dia 16:

- O sr. Germano Althof,
em Blumenau;
- David, filho do sr.

David Moreira, em lrepo
cuzinho.

o sr. Dr. Luiz de Souza;
- Alice, filha do sr.

Estefano Meier, em .Estra
da Irapocü.

Dia 17:

�:::::::::::::;:::::::::;::::T.'':::::;=:::�:::=::::::==::::::===.=:::;=:::::::::...'il
II lI)) Iro Gr lUlll � � Gr a s C 1bl @ ii
11 'i:I II
ii ii
ii Cirnrgião - Dentista ii
II

Í o II

I,i CL NICA - PR TESE CIRURGIA li
i H
ii II
ii Av, Marechal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO SUL II
li Defronte a Igreja Matriz li
�::::::=::::::=::::::::::::::::::"...:::::::::;�=:::::-=::::::====:di

São convidados 08 senhores acionistas déste
Sociedade, à compareceram à essernblére geral extra
ordinária a realizar se as 14 (quatorze) horas do
día 31 de março de 1964, ne séde social à Avenida
Getúlio Vargas, 268, em laraguá do Sul, pera deli
berarem sõbre a seguinte ORDEM DO DIA:

1.) - Aumento de capital social com capitali
zação de r e s e r v a s I i v r e s, conforme propósta
da Diretorla.

2.) - Alteração do estatuto social
3,) - Assuntos diversos de lnterêsse social.

Ieragué do Sul, 27 de fevereiro de 1964.

Adalzira
Dia 20:

A sra. Dorothea, espôsa Ido sr. Frederico Móeller;
- o sr. Inocêncio daDeflue em data de hoje Silva;a data natalícia da Exma.
_ o sr. Edgar Piazera,Sra. Adalzira Piazera de

em Rio do Sul;Azevedo, digníssíma es-
_ Cecilia, � espôsa do (Ação de Usucapião)

pôsa do lntegro.advogado sr. Arno Benetla, em Pi-
nest� praça, sr. Dr. Mu· O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, juiz de
rillo Barreto de Azevedo. çarras; Direito da Comarca de laraguá do Sul, Estado de
A nataliciante, que os

- o sr. José Watzko, Sanla Calarina, Brasil, na forma da lei. etc.
nesta cidade;intimos chamam de "Lila",
_ a sra. M i I da F. FAZ SABER aos que o presente edital de ci-

'lohrnameni.odded nossa môe. Schützer; lação, com o prázo de Irinta (30) dias vdiremBoAD fj-===:::===:"::::::::=:::===:::===iior SOCIe a e, esp sa dele conhecimenlo liverem, que por parte e II :Idedicada e mãe carinho- - sr.::. Araci, espôsa TISTA ARALDI, residente e domiciliado neste I,', DR. IV'O KAUFMANN :.1:.1sa é, também, ao lado do sr. Guilherme Schmidt município e Comarca, foi requerido uma dção de
J

•

II iidesses predicados que uDlor. usucapião, para aquisição do domínio do seguinte ii ::definem a personalidade, imóvel: _ "UM TERRENO, situado neste município li Cirurgião Dentista ii
competente funcionária e Comarca, com a área de 16a.847 m2" com as ii II

II ::da EmpI:esul, no setor de Vende-se seguintes confrontações: frente, em dUds linhas de II Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 iiJaraguá do Sul, onde tem 241 metros e 144 metros, em terras do espólio de II liprestado assinalados ser- Por molivo de mudança Pedro Freiberger, de Henrique Schelins i, de Anas- 11 (em frente da BMPRESDL) iiviços. de nossa 10J'a para local ta'cio K,'rchner. e de Balisla Araldi ,. fundos, com 370 ,�: 1;1i'l - AplJrelhlJgem modernissimlJ - iiPor tôdos êsses moti; mais amplo (Edificto melros, em terras de Erwino Braeger e Bruno Reblin; Íl iivos, nós que sempre ad- Fruet), aluga.se o aluai eXlremando de um lado, com, öl6 metros, em lerras 'II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA' _ !\!miramos a marcante per· loaal da Filial (Edificio de Hedwig F. Klilzke e de outro lado, com 352 II PROTBSE _ CLiNICA INFANTIL ::sonalidade da, espôsa do H",rlel) ou vende-se 'a metros, em terras de Guilherme Schwarlz", "Feita a ii UDr. Murillo, sentimo-nos instalação, justificação de pósse, foi a mesma julgada procedente. ir=::::::;:::::::==:::::::::;::::::::::::=:::===:::::::::.==
perfeitamente ã vontade

Tratar cl Indúslria de por sentença. E, para que chegue ao conhecimento
_--com o 'grato aconteci- dos inter('ssados e ninguém alegue ignorância, manda

mento, enviando da n08sa C a I ç a dos G o s c h
o MM, Juiz de Direito, expedir o presente edital, que

mêsa de trabalho as feli· I r mão s S. A.,
será afixado na séde dêste Juizo, Edifício do Forum,

citações à D. Lila, cum �� no lugar de costume, e, por cópia, 'públicado na

primentos qu� pedim�8 Cure seus males e 1Joupe seu forma da lei. Dado e passado nesta cidade de Jara
juntar às. mUltas, mam- bom dinheiro comprando na guá do Sul, aos dois dias do mês de março do
festações que por certo FARMAGIA NOVA ano de mil novecentos e sessenla e quatro. Eu,

1" será alvo neste dia, nota-
�e ROBERTO M. HORST AMADEU MAHFUD, Escrivão, o subscrevL - (as)

damente do seu, espôso, Raoul, _A, Buendgens - )'uiz de Direito.
O Dr. MUI'I'11 e do seu d que dispõe de maior sortimen-

At'
,

f'
"

1 dou féto na praça e oferece seus arti. '" presen e COplõ, coq ere com o orlgma ; .

qt1erido filho, o Sávi.o gos à preços vantajosos }araguá do Sul, 2 de março de 1964,Murillo. Parabens e mm- Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguã
tas felicidades. �re>--ar..-� O Escrivãc, Amadeu Mahfud.

Piazera de

Azevedo
Ârtur B�eithaupt, Diretor f::=::::::=::::::=:::::::::==::-':::::::::;==::::::====::':::�

ii DR .. WALDEMIRO MAZURECHEN li
II MÉDICO !1
II !!
II n
II Rua Presidenle Epitácio Pessõa N°, 704 li

!I (antiga residência de Emanuel Ehlers) ii
" Clínica geral médico - Cirurgia de adultos e ii
II crienças > Partos . Dlethermia - Ondas curtas e ii
!I Ullra curlas· Inautotermia Bisturi-elélrico·EIec- I!

I; tro cauterização. Raios Infra vermelhos e azuis. II
� '_l�:::::=::::::=====::::::=====:::=.d)

EDITAL

�::::-.::::::::::=:-.::::=c===::-.:::::=:===::::::;=-==:::=�

il� n;o�ll11�ll·n�r��,·. u��_[ D�ERKBI'U�'� �
J1).J.li1 lVll .li Jlll\UI J.D)({lLll �lL\ij1 �� Pll.�� "I �l.\J.l\UI 81 Harri Hadlich, em frenle H MJEDIVO VJl.RUBGIA6 II

'1 Iii ao depósito de madeira. !I Formado pelas Faculdades de, Medicina das Uníver- iiII
-

II ..A�. aG II' III Informações com o sr. II li� a8",,,,,,,.,.
_

_

IR João Braga, ou· nesta li sidades ae CoI6nia'"(Alemanha) e ôrto Alegre It

I' J� redação. n CIRDlWIA - SBNHORAS _' PARTOS - CRIANÇAS B iim Jaraguá do Sul. 'ii, II

U CLINICA OERAL iII!.Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro ..

.

I
.

ii !� ,Longa prátiea em Hospitais EnroPllDS II'da Fonsecà nO. 122, para melhor serVIr seus' c 1 e n te s; III. SE VOO:Ê Jara- II' II

ig_' m'anteAm est.rel·to interc,aAmbio ]'udiciário com os ex-Esc,ritório,s t,l. guaense é MÚSICO, . II Consu�tório e residência: liLa
RI

não�deixe dl9 inscre- II eL 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIIII de Advogacia DR. HERCILIO ÄLEXANDRE DA LUZ,
... 1' ver se na Sociedade II CONSULTAS: II

I·:: com séde em Joinville e São ,Francisco do Sul; est,á ,em Iii de Cultura Artistica. ii
P I hã' d 81/2' l' 1 h

IIIII Ela necessita do ii ea man. as .as oras II.

m
_ condiQões de, ta�bém, ace,itar causas

_ pa�a .aquel�s Co- m concurso de todos II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17.l/::! horas IIII marcas" sem ,maIOres onus para seus constltumtes. I' r;:: g:�����: �e��!� ii Atende chamados tambem à Noite liIii
_

....,_ _, ,""""""' '-II.!!!'.!!lm�1 �_�I;:' IL__�__._--_._--_._._---"._-----_..._--------,di. !1--II5!i!ilI!Eli!iEl! 1I!l!!!!!l��lI5!o-·JiliElliiiõiiiOl iI_._.......... �I_._- wo '=:-,.,-,.,---.-------.--------- ...-.-------.---

Dr. Francisco Antonio Piccione
I ::M[�D-':CO - C.R..�_ 1:7

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

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

coR 1[J PA - �ANTA CA�AR..INA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE OONVOCAQÃO

Pelo presente edital de convocação, são convi
dados os senhores acionistas à reunirem-se em
assembléia geral ordinária que será realizada em

.uossa sede sooial 'à rua Presidente Epitãcio Pessôa,
n.s 1207, em Jaraguá do Sul. às quatorze (14) horas
do dia 30 de março de 1964, para deliberarem sôbre

, a seguinte
'

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

geral, conta de lucros perdas, encerrados
em 31 de dezembro de 1963 e rêlat6rio da
Diretoria e parecer do Oonselho Fiscal do
exercício de 1963 j

2.) - Eleição dos membros do Oonselho Fiscal
para o exercício de 1a64 j

3.) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
AVISO

Acham-se à disposição dos senhores acionistas,
no escritório desta sociedade, os documentos a que
se refere o art. 99, do Decreto-Lei n.s 2627, de 26
de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, em 27 de fevereiro de 1964.
WALDEMAR GRUBBA, Diretor Presidente

Empreza de Transportes FRENZEL SIA.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam pelo presente edital convidados os snrs.
acionistas desta sociedade, a comparecerem à assem

bléia geral ordinária, a realizar-se em sua sede
social ä Av. Getúlio Vargas, 472. em Jaraguá do Sul.
às n horas do dia 28 de março da 1964. afim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - aprovação do Balanço e contas do exer

cício de 1963.
2. - eleição da diretoria para o nôvo periodo

adminiatrativo, como também do conselho fiscal.
3. _. Assuntos diversos.

AVISO

, Acham- se a disposição dos senhores acionistas.
os Öocumentos a que se refere o art. 99 do decreto
n.8 2627 de 26/9/40.

Jaraguã' do Sul, 27 de fevereiro de 1964.

EMPREZA DE TRANSPORTES FRENZEL S/A.
Ruy Frenzel - ErwIRo Gnlmkow

Diretores Gerentes

Manoel F. da Costa S.A. Com. e Iod.
Assembléia Geral Ordinária

Convocação
Convidamos os snrs. acionistas desta socíe

dade para se reunirem em assembléia geral
ordinária a realizar-se dia '2.7 de março pv às
15,00 horas na sede social à estrada Itapocuzinho,
afim de d e i i b e r a r e m sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Discussão e aprovação do relatório da
diretoria, balanço geral, demonstração da conta
Lucros e Perdas e demais documentos relacio
nados com o exercício encerrado em 31 de

. dezembro de 1965;
"

2. - Eleição da nova Diretoria;
5. - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes;
4. - Assuntos de interesse da sociedade;
Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro

de 196�;
.

Manoel f. da Cosia, Dir. Presidente
Adolfo Bart �I, Dir. Comercial

-AVISO-

Achamse à disposição dos snrs. acionistas
QS documentos a que se refere o deeretoIeí nr.

2.627, de �6 de setembro de 1940.

R O E D
..
E R S/A. - Agr. Ind. Comércio
Assembléia Geral -Ordínáría

CONVOCÀÇÄO
Pelo presente ficam convidados os snrs, Acio

nistas desta Sociedade à comparecerem à assem

bléia geral ordínäríe a realizar-se em' nossa sede

social, à,s 10 hora'B do dia 31 de março próximo
vindouro, afim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:

1.)

2.)
3)

Aprovação do bal�nço' e contas do
e:xercitJio de 1965;
Eleição do Conselho Fiscal;
Assuntos diversos.

AVI§O
Acham-se à disposição dos snrs. Acionistas,

os documentos a que se refere o artigo {l.0 99 do

decreto-lei n.O �627 de 26/9/40.
,

Jaraguá do Sul, 20 de fevereiro de 1964.

GERHARD ROEDER, Diretor-gerente

Uma propriedade com 1.200 morgos -:- terras

epropriadas pare o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
50 morgos de arrozeira plantada.

.

10 mil rnetros de valas pera arrozeiras.
ma estrada consrruída dentro do terreno (2.500mts)

250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
'

3 casas de madeire.

Indústria de Calçados Gosch Irmãos S. A. 1 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipírn.
Assembléia Geral Ordinária 1 Batedeira n.O 3 . com motor - ótimo estado.

EDITAL DE CONVOCÀÇÂO 1 Carroça . etc. etc. etc.
•

Pelo presente ficam convidados os senhores Melhores informações com Vitor Zimmermann.
acionistas à comparecerem à essernbléie geral ordi-

II
.

IInária a realizar-se Del dia 27 (vinte e sele) de aljril nas LOJAS DOUAT -. FiliaL Jaraguá do Su I,
de 1�64, às 9 (nove) horas na sedesocial, afim de
deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

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

2.) - Eleição do nôvo conselho fiscal.
3.} - Assuntos de interêsse social.

Jaragqá do Sul, 18 de fevereiro ,de 1964.

WALTER GOSCH, Diretor Comercial

Nota; A:cham-se à disposição dos enhares acio·
nistas no escritório desta ,Sociedade, os documenlo�
a que se refere o artigo' 99 do decreto-lei n.O 2.627,
de 26 de setembro de 1940.

Senhores Acionistas: ,

Atendendo às determiuações estatuárias e pres
crições Iegais, cumpre a esta diretoria apresentar
vos os documentos referentes ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 1963 j a demonstração do
ativo e passivo, demonstração da conta de "Lucros
e Perdas" e parecer do consêlho fiscal.

Pelo estudo dêstes documentos, podeis verifi
car a situação desta 'sociedade, que se apresenta
s6lida, sendo o resultado do exercício satisfat6rio,
permitindo a distribuíção de dividendo compensador.

li:ste, senhores acionistas. o relatório com que
vos apresentamos OB ocumentos do exercício de
1963. que serão submetidos a vossa apreciação na

pr6xima assembléia ordinária.
'

Jaraguä do Sul, 4 de janeiro de 1964.
LUCILA EMMENOÖRPBR. Diretora Comercial

,BALANÇO GERAL, encerrado em 31 de
dezémbro de 1963

ATIVO
Imobilizado

Imóveis e Edificações
Estável

Veículos,' maquinário e m6veis e

utensílios
Realizarei a curlo e lonuo prazo

Matérias Primas. Produtos, Adicional
lei 1474, Empréstimo Oompulsõrto, lei
4069/62. Petrobrás, Duplicatas a Rece
ber e Despezas Instalação

Disponível
O a i x a

CaRias de Compensação
Valôres em Caução

397,031.00

,

729.262,50

1.597.811,60

194.599.00

40.000iOO

PASSIVO
2958.704,10

Ião Elluivel
Capital. Fundo de Reserva Legal e

Fundo de Reserva Especial
Eligivel a curto e lonuo prazo .

Contas Cor rentes e Dividendos
Contas de Compensação

Caução da Diretoria

1.734.954,00

1.183.750,10

40.000,00
2958704.10

.

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas,
em 31 dezembro de 1963

Produtos, Juros e Descontos e Fundo
para Devedores Duvidosos

Despezas Gerais, Despezas Instalação,
Depreeiaçõ-a dos V ículos e do Maqui-
nário, Fundo de Reserva Legal, Fundo
de Reserva Especial .e Dividendos a

Pagar
.

4.547.117.70

4.547.117,70

Jaraguá do Sul, 4 de janeiro de 1964.

AUOUSTA EMMEMOÖRPER, Diretora Presidente
LUCILA BMMENOÖRPER. Diretor Comercial
EUOÊNIO VITOR SCHMÖCKEL. Contador

ORC SC 1.605 - DEC 51.083

Parecer do Consêlho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Consêlho

Fiscal da firma "José Emmendörfer SIA. Indústria
e Comércio" tendo examinado detidamente o Ba
lanço Geral, a demoustração da conta de "Lacres
e Perdas", o relatório da Diretoria e demais' contas
referente ao exercício social encerrado em 31 de
dezembro de 1963. depois de constatarem em todo
a mais perfeita ordem e exatidão, são de parecer
que as contas sejam aprovadas pela Assembléia
Geral dos senhores acionistas.

Jaraguä do Sul, 3 de [aneiro �e 1964.

EWALDO HEINZ BOSS
LOTHAR SONNENHOHL
WILLY SONNENHOHL

Olube Agua. Verde
EDIT·AL DE OONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária
Pelo presente ficam convidados os srs. sócios

desta sociedade, p ra a AS,sembléia Geral Ordiná
ria que realízar-se-ä em sua sede socíal no Salão
Boa Esperança eín data de 22 de março, com a

seguinte
ORDEM DO DIA:

Eleição da nova diretoria;
Prestação ue Contas;
Assuntos de interesse social.

José Modesnno 'Jonckes, Presidente

José Einmendörfer S/A'. Indústria e Comércio
Assembléia Geral Ordinária

EDl'l'AL DE CONVOCACÄO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem à assembléia geral
ordinária a realízar-se no dia 21 (vinte um) de

Março do corrente ano. às quinze horas na sede
social, alim de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Discussão e aprovação do Balanço e

maís documentos referente ao exercício de 1963;
2. _', Eleição da Diretoria;
3. - Eleição do Consêlho Fiscal;
4. - Assuntos de Interêase social.

Jaraguâ do Sul, 3 de Março de 1965.

Luclla Emmendijrfer, Diretora Comercial

Achem-se a disposição dos senhores acionis
tas no �scritório desta sociedade, os documentos
a que se refere o artigo 99, do decreto-lei n. 2.627,
de 26 de setembro de 1940..

Sint;zem D Rádio Colon de Joiouille I
.

Todos os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kes.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
Rádio Colon - egore em suas novas instala
ções, à Rua do :;>rincipe, 839 - 1.0 andar - JOIIYILLE

Dp. Reinoldo Murara

II ADVOGADO II
Esctitório ao lado da Prefeitura

VENDE-SE'

Apotheke 1-;;;-'
JAJlll\.'-UA DO .�UL I

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Das Symbol 'der Rechtschftffenneit, des
Vemauens 'und der DiensJbarkeit, die Sie

am besten zu (!en geringsiev preisen, bedient.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R ,R E.I O O O p O V O IIS�!��!o?en�d�a��!Sie���!!�os
Programa, de Esclarecimentos,l"O XLIV JARAOUA DO SUL (SANTA CATARiNA)

. I
Com o principiar do Odontologla da Universi- NÓVO SALÁRIO MíNIMO _ A parlir do die

longos anos, 'aäministran' mês de março, época da dade Federal, no Paraná, 24 de íevéretro do correnre eno.esté em vígor o novo
do a firma DOCOL, a

abertura dos diferentes ocupando' uma das 80 salário mínimo; sendo que para [eregué do Sul e

qual passou a tranaterir- cursos, chega o momento vagas pera 108 candidatos demals rnumcíptos pertencentes a êa. Sub-Região,
se pcsteriormente para a

do calouro entrar em ação. Outro candidato que, atingiu a importância de Cr$ 31.800,00 (Trinta e hum
vizinha cidade de Join Calouro é, no entender ternbem, venceu um duro mil, oitocentos cruzeíros). Como a decretação dos
ville. dos estudantes mais gra- "round" do veetíbular foi novos níveis de salário mínimo tivesse sido publica-
Récorda-se, igualmente, duados, aquele que prin- o sr. Nelson Nerloch, filho da em 24 2·64 e que entra em vlgor ne dara da pu

que há questão de anos, cipia seus estudos superlo- do casal Elia José Nar- blicação do ato, entende-se que, no .mês de fevereiro
o inditoso Amandus Co' res e, de acôrdo com a loch, que assim ingressa os senhores trabalhadores terão direito apenas a 6
lin e iUQ exma. espôsa tradição, tem que obedecer no 10 ano da Faculdade dias de fevereiro do nôvo selérío, sendo os outros
tiveram o seu lar em

oe seus "superlores". E de Engenharia, cursando 23 dies na base do salário mínimo antecedente. Bn.
amargo pranto com '0

rnuitee vêzes acontece engenharia química, na Ião o nôvo salário mirnmo pera o mês de fevereiro
morte brutal de seu filhi· que judiam mesmo da Llniveretdede do Paraná é de Cr$ 19.763,20 (Dezenove mil, setecentos e see

nho,' num Iamentävel aoi- "macacada" que, em plêna Nossos cumprimentos senta e tres cruzetros e vinte cenrevoa). À -diária cor

dente ferroviário, nas
avenida precisam gritar a dOS Senhores calour<?s e respondente cio mês de fevereiro é de Cr$ 658,80 e

imediações da Estrada plenos pulmões: "Sou um que tragam os mere�Jdos. e o preço horário é de Cr$ 82;35. O Teto máximo
Nova. burro" ... sou um burro". louros para Iaregué do de contribuição para o mês de fevereiro é de

Além da cabeça raspada, Sul. Par a b ens pela Cr$ 129.500,00 e do mês de março em diante é deAmandus Colin era gerelrnente _nad� maislvitóriä. e-s 210.000,00.incondicional Ieitor dêste acontece e vao vmgar-se,
semanário, onde possuía no ano seguinte, nos

----------

SALÁRIO MfNIMO PARA MÉDICO 8
círculo de sólida amizade, calouros que, então, en- Snr. Comerciante e DENTISTAS - Os senhores médicos e den-
por isso que seue inte trem para as faculdades, listas, contribuintes pare o IAPC, como autônomos,
grantes sentem o inespe De Jaraguá do Sul, dois Industrial: Prestigíe recolherão pare o Instituro sôbre a imporrância de
rado desaparecimento candidatos à c a lo u r o a tua classe, Insere- Cr$ 59.28960 no mês de fevereiro e pare o mês de
dêste amigo ainda jovem conseguiram rornper a 'endo·te na Associa- merço eõbre Cr$ 96.400,00.
e que teria sido capaz de barragem. Queremos nos ção C o m e r ci a 1 e

n098S e graudes realiza referir ao sr. Alfredo Gün Industrial de Jara- SALÁRIO FAMfLlA • QUOTAS PARTES
ções, graças a aua invul- ther que logrou metneu- gui do Sul. Todos os empregados que tenham filhos menores de
gar capacidade de traba- lar se na Faculdade de 14 anos e vivos, terão direito no mês de Ieverei-
lho. ro ao abono de Cr$ 1.000,00 por filho; no mês de

"Correio do Povo' apre- março Cr$ 1.600,00.
Sinta à família os SeIJ8 Sociedade Hospital e Maternidade uSão José" SALÁRIO FAMfLlA - CONTRIBUIÇÃOsentidos pêsames. Os senhores empregadores com empregados, quer

Comunicação solteiros ou casados, deverão recolher no mê!!! de
fevereiro por empregado a importância de Cr$1.l85,80
e no mês de março em diante a importancia de
Cr$ 1.908,00. Os esclarecimento!!! aqui prestados
dizem respeito somente aos munici�ios perr.ncente!!!
a 3a. Sub-Região, como ficou esclarecido acima e

isto porque tanto jaraguá do Sul, Corupá, Guarami
rim e Massaranduba pertencem a Região supra citada.
Creio assim ter contribuido mais :.:ma vez, tanto li
empregadores como o empregodos, pondo-os ao par
de seus deveres e direitos.

Acidente
Fatal·
Até o momento em que

encerravamos os traba
lhos desta edição, corriam
insistentes noticias do Ia
Iecimento, em clreunstân
cias trágicas, do benquisto
jaraguaense, sr. Amandus
Oolin. Sf'gundo as primei
ras versões, viajava o BI',

Oolin com seus familiares
nas inrediaçõee de São
José dos Pinhais, no Es
tado do Paraná, quando
sé verifioou, no dia 12 do
corrente, violenta colisão
de veículos, resultando
ferido o sr. Amanrtus e

que teria sido hospitali
zado em Joinville, mas

que não resistindo 80S
efeitos do choque, ,eio
de falecer em data de
ontem, 13 de março de
1964, com o seu sepulta
mento no mesmo dia,
tendo o féreto saído da
Rua Orleãs, na cidade
dos Prfnoípes.

O sr. Amandus Oolin
era casado com a Sra.
Mafalda Doubraba, de
tradicional família desta
terra, oDde residiram

Vende-seNilson Bender visitou •••
(continuação da la. pág.) Vende.se terr�no ótima·

mente situado no quadro
suburbano da cidade (Rull
Jorge Czerniewicz), com

25.000 m2. e· treis casalS

de moradia. Vende-se tarn·
bem parte do imóvel.
Sôbre o' terreno corre

ribeirão, próprio para
lavoura.

cativa homenagem ao Dr.
Bender, oferecendo um

almõço. Foi um momento
de grande emoção, pois
ali se esquecia as con

versações po,iticas para
dar lugar a uma festa
intima que sensibilizuu
aos presentes.
Agradecendo

nagem, disse o

der:

a home- I d' d
Dr. Ben-

Tratar c ln u!!!tria e

Calçados Gosch
I r mão s S. A .

Frutiferas e Ornament.'.

Laranjeiras, Pecegueirol,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiral
Dahlial, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PEÇAM CATALOGQ
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

c:::;::.-=--=: ...,.c::;-c><:>

..
. .. a vossa homena

gem muito me sensibiliza.
Mesmo longe de minha
família, sou feliz por estar
junto .de tão gratas pes·
soas .....

MUDAS

HONROSA bISTINÇÃO
Por iniciativa da So'cie

dada Brasileira de He
raldica e Medalhistica,
com sede em São Paulo,
o Dr. Nilson Bender,
entre outros ilul!ltres join
villeD!�es, &erá distingui
.do com a medalha "José
Bonifácio de Andrade e

Silva, o. Patriarca.

INSTITUTO DE R�FORM.A. .A.GRARIA
DE SANTA CATARINA

•• IS.
/

Tendo chegado ao conhecimento destt! Presi
dência que pessôas meno!!! escrupulosas estão co

brando dos posseiro!!!, ou colonos, quantia� diversas

para encaminhar requerimentos a êste Instiruto de

Reforma Agrária; e. bem assim, propondo aos pos

seiros ou colonos a ces!!!ão da madeira, por ventura

existente no terreno preteadido, em troca do tflulo

de propriedade �u pos�e, vim�s atrav�z dêste, de·

clardr que ninguem esta autorIzado agir de!!!Sêl forma,
constituindo tal procedimento grave irregularidade.

Pedimos a todo. aquele que liver conhecimento

de tais fatos que os comunique imedii:!rameft'e ao Ins

tituto' de Reforma Agrária - IRASC - �ito no Prédio

das Diretorias, andar� térreo, em Florianópolis, para
as devidas providências.

Florianópolis, 7 de fev:ereiro de 196(.

JOSÉ FELIPPE BOABAlD - Pre!!!idente

r·�···'···"W·Ê�Xp;·êg�AM.'··�·'_'··l· .

: .

•
'

As Lojas D01:lAT, des.jando 'ampliar •

: sua. atividadea promocionai8 de venda8� tem
vaga para mailiI um vendedor. espltcializado,

H:.: pagando Qrdena.do e comissão. B:.Pessoa 8 Base aproximada de renda mensal de g

t=::.
Cr$ 50.000,00.

::::�É necesllário qUf' o c, .. ndidllto 5f>ja
motorista, f�le o a),'mào, boa c"lillrlifia, e

Pelo presente ficam con'fidadoa 08 sr8. sócio,", g que t ...nha bom oOllh"cim�r" o f1f' artigo� ß:em genl desta sociedade, para uma reunião socisl.g .litro doméHlcos. g
a realizar-s� em sua séde, em data de 16 de março f=

É inmil

apresemar.,'"
e 'não prt>üTlr.henuo

:lcom inicio às 8 horl'll'!, para tratar de aS8untf;s de : os requllitos aeima. �
interê8se 8(.)cial. .'

f� Melhorei informações nas L9ias DOUAT �:Jaraguá do Sul, 12 de março de 196.. = cam o senhor VICTOR ZIMMERMANN. :
· .

WERNER J�HN, Presidente �:;.··.. ·.··.tvvxv···"'··.··u··.··,,·.·v...! .•.•••.•..•".....••�•.ö••.••.••.• ,.••.••.•,••,.,.••••.••••�

SÁBADO, 14 OB MAÇRO OB 1964 N.O 2270
"

Os calou ros estão
evidênciaem

Em data de 18 de revereiro corrente, à� 20 horas,
na 5810 de r�uniões do Hospital e Maternidade' "São
José" desta cidade, realizou-se l! A!!!sembléia Geral
Ordinária que oprovou a!!! contl!S do exercício de 1963
e elegeu a sua nova Diretoria paro o ano de 1964,
constituida dos seguintes membro!!!:

Presidente: Dr. Dietrich H. W. Hufenuessler
Vice-Presidente: Dorval Marcalfo
Diretor-Provedor: Pe. Conrado Rech S.C.J.
1.o SecrlL"tário: Sér�io Thomsen
2'0 Secrerário: Geraldo Marquardt
1.0 Tesoureiro: João Lúcio do Costa
2.° Te!!!oureiro: Henrique Geffert

Sorteio ôe fipó/ices paro 7964

Como nos anos anteriore!!!, foram sorteodas as

apólices as quais conforme relação abaixo, podem
ser apresentadas ao Hospital II! Maternidade "São
José para resgate:

apólice n. 108
Com. e Ind. Breithaupt S. A.
apólice n. 002
Bruno Leutprecht

- apólice n. 032
Ind. Reunidas Jaraguá S. A.

- apólice n. 112
Erwino Menegotti

- apólice n. 05..
Dr. Erich Kaufmann

- apólice n. 020
Textil Cyrus S. A.

- apólice n. lU
Tribrasil LIda.

« de agô!lo .....; apólice n. 041
Marcatlo S. A. Com. e !nd.

« de setembro - ap,ólice n. 060
Dr. Waldemiro Mazurechen

« de outubro - apólice n. 060
Schulz & Ci.,. LIda.

c de novembro - apólice n. 008
Olibio Müller

c de dezembro - apólice n. 077
Stefani Piazera

JardguéÍ do Sul, 28 de fevereiro de 1964.

SÉRGIO 'THOMSEN, 1.0 Secretário

Mês de janeiro

Mês de fevereiro

<I. de março

<I. de abril

« de maio

« de junho

« de julho

Soe. I Esportiva João
Reunião Social

(contínuação) I ALDO PRADA I
Fiquei de dar pera o programa de hoje esclere

cimentos, de como os segurados deveriam se dirigir
a Agencia de lotnvllle' pera pedir O!!! ôervíços de A!!!
sísrêncte Médica. Com a vinda do növo s�lário mí

nimo, fez com que mudasse de programa, indo então
abordar o que demeis necessário pare o momento .

Um eleitor represenfa um voto; um voro somddo
a outro!!! formarão uma decisão popull!r que por sua

vez dá direito RepreselJtarivo, quando le�iljmo defen·
derá realmente O!!! mais sentidos interesses populares.
Jaraguaense qualifica-te eleiror.

flduil Dante Sc�iocfiet Jr. ���i�:as��:a;- !!a:��;
. paternos,. sr. Da D t 6

No dIa 5 do corrente, Schiochet - Olivia Lom.
p�la8 22_hora8, no Hos-I bardi Schiochet se des
pital Sao José desta dobram em mimos ao

c�d�de, nasceu para.o guri.
.

distIDto c a sal FláVIO «Corr�io do povo»
Dant� Schioc�et. Elvira apresentll aos felizes
da SIlva ScJ;uochet um papais 08 leu8 cumpri
robusto menIDO que o mentos que extende 808

orgulhos? papai com o avós, c'om um abraço ao

benepláCIto da mamãe pequerrucho .

vai 8er batizado com o

nome de FLÁVIO DAN --------
TE SGHIOCHET JR.

" "Correio do Povo"
um jornal a

serviço do povo

O' acontecimento calou
profundament� Da Bocie
dade e na lamilia onde
08 avós maternos, sr.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




