
«Estranhamos a atua
ção de vossencia rieste
momento, procurando in
fluenciar mal a redemo
eratízação do p a I s,
quando vossencia foi o

grande ausente, omisso_.

'

B
e indefinido em todos OB

O G· H berí C I I nco
ínstantea graves e deter-'

.
. en. um erlo as e o ,ra :���::tod:iv���O!��t:;"

E.leito Presidente da Hepública �r��r����:��o���::�
candidatura com os no

bres anseios' do povo.
Lamentamos sua cober
tura pessoal a libertação
do írresponsavel Abe
lardo Jurema•.

maior penetração, no interior do nordeste catarinense
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JARAGUÁ DO SUL' (Santa Catarina) Sábado, 18 de Abril de 1964

Como era esperado e iremos marchar no seu- principàlmente nos gran
previsto o ilustre Gene: tido de uma admínístra- des centros as, igrejas
ral Humberto Castelo ção de bem estar cole- fizeram soar os sinos e

Branco foi eleito sábado, tivo, onde à paz e a or- as fábricas fizeram tun
dia 11, Presidente da Re- dem que .tanto necessita- clonar 8S sirenes, numa

,.pública por maíoría-qua- mos, 'serão os imperati-
si absoluta dos represen- vos que se imporão pa

O'elA'CILIO PEDRO RAMOS' NO"YO PRESIDENTE,tantes do }lovo .no Con- ra atíngírmos nossos al-
gresso Nacional. tos destinos.
P insigne militar e cí-. Para Vice o Deputado . n .

.

'

dädão, cuja virtudes, vaso José Maria Alkimim Verdadeira festa cívica a convenção da U. u. N. Presentesta cultura e convicções
democráticas foram os Pa;lamentar hábil que várias autoridades e convidados - De dinamismo o nôvo díretó-
��!b���z:r�t�e ao�u�roo�� �m:����:oosco,:�shl:�: rio /

- Repercussão favorável em tôdas as camadas sociais �

��::i8�a�a;se�lt:�n::�� ��s�ri�r��f���, �::s����tf; Vários pronunciamentos que definem os, verdadeiros .democratas
tratura do Pais. de bem servir' sua gente C e r c a d O de grande I deira festa cívica, em tôrno i-nicio o trabalho da Oon- eleição dos Membros do
Assim, rejubilam-se o se embrouzarä; sem dú-

espectativa, realizou-se da qual congregaram-se ve':l�ão, dirigida co� rara Diret6rio e a Mêsa. Dire-Brasil e o povo brasílel- vida, Presidente eleito. domingo último a eon- os elementos que compoe fehmdade pelo presidente toria, ficou .ivamente
ro, certos de que, sob Quarta feira última venção do D i r e t 6 r i o a grande familia demoorä- em exercício, sr. José impressionada pela ma.

seu patriótico governo deu-se a posse dos elei Municipal da U.D.N. _ tica do nosso Município. l.(arloch, elegendo-se os neira com que é encarado
as suas iegitimas aspira- tos, perante o Congresso, Durante tôda a semana Com a presença de vá- elementos que compõe os pelo udenismo local o
ções serão alcançadas e enquanto que no pais, constatou-se intensa mo- ríos convidados, entre OI efetivos -e suplentes do movimento em pr61 da

vimentação entre os ude- quais destacamos o can- Diret6rio Municip�l, ele- restauração dos verda

pistas e simpatizantes da didato a ,candidato ao geado-se em. seg.U1da, em deiros postulados da de

agremiação partidäria, Govêrno do Estado em meio d� maior hb��dade mocracia em nosso país.
com vistas para o pleito 1965, sr. Dr. NilsonWilson e Aespfrl�o de�ocratlCo a

Por J. Je C•• ti/ho Pinto democrático, que seria Bender e o depu$ado Mes_a diretoria para o

mais tarde uma verda- estadual Arno Enke, teve período 1964,1966 e que Cuba TambémNa terça-feira próxima, dia 21 de abril, ve-
ficou constituída pelosmOE! passar maís um aníversário de um dos gran-
seguintes:"_Colabor.ava D

..
des acontecimentos da' nossa história Pátria, e que Dr. NI-Ison Bender Presidente de Honra:
marcou o inicio de uma nova etapa na vida da

Otavíano Tissi _ Presi-nacionalidade.'

B '1-' dente: Octacilio PedroÉ que nessa data, há 172 anos passadós, mor- eIn ràSl la Ramos _ 1.0 Vice Presi-ria no famoso campo da Lampadosa o brave al-
dente: João Lúcio daferes de milícia Joaquim José da Silvá Xavier, Dentre as muitas euro re do Dlretorio Municipal Costa _ 2.0 Vice Presi-mais conhecido pelo nome de Tiradentes. ridades de Santa Catarina da U. D. N. de Iolnvllle, dente: Hans GerhardA morte desse magnifico rebento. da terra

que foram assistir a pos- vereador cl Câmara Muni- Mayer�_ 3.0 Vice Presibrasileira foi por enforcamento, e seu único cri se do Presidente Castelo cipal da cidade dos Prin- dente: Ricardo Hruschka
me foi o de aspirar uma Pátria livre, graúde, Ior- clpes e candidato ê, Go- _ Secretário Geral: Nor-
te e cheia de prestigio no seio das nações civili vernador para as eleições berro Stasshun 'Emmen-zades. Seu sangue, sangue de Heroi porque de um

que se realizarão no pr<?- doerfer e Sub-Secretário:dos primeiros mártires da nossa liberdade, tingiu ximo ano. Eugênio Vitor Schmöckel.e encharcou este solo que hoje pisamos. Proclamado o resultado,Seus intmigos _ dentre os quaís Silvério dos O 'dr. Nilson Bender, foram vi,amente aplau-Reis avultou. encarnando a figura da suprema de-
que domingo passado es- did08 os eleitos, numa

gradação humano _ conseguiram assim concreti- teve participando ativa· demonstração inequívoca
zar seU8 terrificantes desejos de afogar em san- mente da convenção ude de que a nova mêsa dire'
gue o' primeiró ,rito de liberdade que ecoou por nista de Jaraguá do Sul, toria constituia,realmente,estes Brasis afora, mas por outro lado arranjaram v.iajou terçawfeira com des o ânseio. do grllnde nú.
para si a infamante pe.cha de inconfidentes, com tino à Capital da Repú- mero de udenistlls qUEl ....,,----------
que itrgressaraJIl. em nossa história. blica, onde cumprirá ex afluiram para a sede par- 'H d'" dd h "

ospe es aMas como o ideal de liberda e no omem tenso programa, em com- tidária, os quais,_ desde
data de milénios e é eterno como. eterno é o cur- panhia das bancadas ude- 16go se aprestam dentro Petrobrás. 80 das estrelas, o velho son.ho acalentado por Ti Branco, em Brasília, pu nistas da Câmara Federal de sãs manifestações de.
radentes não morreu e voltou a empolgar no\-os demos Dotar com especial e do Senádo, objetivando mocráticas a conquista da"'--__,--<

cérebros e venceu um dia, tornando se nessa rea- destaque a do 'sr. Dr. Nil., o futuro admini&trativo do Prefeitura ..no ano de 1965.·lidade grandiosa. que hoje presenciamos, com um
son Wilson Bend�r, cdpi· nôvo govêrno que óra se Saudando convid�dos,

Brasil livre, grande, forte e ocupando um lugar tão de indústria, presiden instala.
I

autoridades e conv�nciQ-
de honra no concerto .dos demais povos.

.

Dais, falou, O sr. Dr. Mu-
Entretanto, e como uma triste e doloro,sa iro- .

'-.:.
.

rillo Barreto de Azevedo,
nia do destino,' achavamo-nos nós, até um mês

Cumpr·lmentos ao, .

seguindo-se os srs. José
atrás frente a frente com um nôvo caso de esma Narloch, Victor Bauer-,'gam�nto da nossa liberda.de, tão dolorosamente Deputado Arno EDke,'cimentada com o sangue generoso. de Tiradentes.

p àd C t I B
PresidenteOctaoilióPedro

É que nOTOS brasileiros, pür tudo indign�8 desse
.' r'eSI ente a's e o ranco' Ramos e, finalmente; o

nume; novos e sinistros Silvér�os dos ReIs,. dese sr. Dr. �ilson' Wij__son
javam sacrificar !i li�erdade de. gossa . Pá.trla em � Bander q_ue, numa bem
holoc'au�to ao comu�lsmo, uma Ideol�gla Impo.rta- Os ver.eadores e suplen· Vossência assume supre- estruturada oração, de,

da e tão, estraIlha, tao defu.rmada e tao sangmna- tes João Lúcio da COSIa, ma magistraturd Nação, monstrou ser êle o hON
/'
ria como a própria mentalidade daqueles que a .Eugêoio Vitor .5chmöckel, democratas representa�",!es mem indicado para con·

I idealizaraIQ. Victor Bauer, Alberto Mo ·altaneiro povo Jaragua do oorrer às eleições à Go
'Felizmente, . graças aQ n08SO "bom

- DeuI, às relli, Hans Gerhend Mayer, Sul . vem de apresentar vernador, no pr6ximo ano, DANTE PELACANI:nossa8 gloriosas Fôrças Armadas e .aos h<:men� Franéisco Modrock, José efusivos cumprimentos, tendo sido aplaudido e .

não carcl)midos pelo virus do comu!lISm?, nao fOI Narloch, Pedro Fagundes certos qUe ponderados átos muito cumprimentàdq por fúrou O cêrco
ainda destl;\ vez e Dão será nu�c� Jama�� que a

e Oclacilio Pedro Ramos, nôvo govêrno conduzirão ôdos os preseDles, dentre
vontade de uns -poucos de brasIleir�s traldores-�á enviaram às 15 horas e 8 querIda Pátria seus altos '-os quai,s notamos inclusive

• .de marear a beleza do sonbo �e TIrad.enteR, cUJa minutos' do diö 15 de Abril destinos. Ass. loão Lúcio integrantes de outroR par
morte é' a voz estridulante de .um clarIm, é uma de 1964, enquanto os 'si da Costa' líder da minoria. tidos, irmanados nos pro
alvorada e u,m toq'ue de reumr concl�mando. os nos-das igrejas dinda re- da (âmal'a Municipal de p6sitOB .de construir a
brasileiros que de fato adoram a própria PátrIa. picdvam, sa.udando o nô· "Jaraguá, Eugênio Victor democracia com á�os pa�.E assim como já hoje saudi,lmos a queda fra vo presidente do Brasil, S,chmöckel. vice líder, Ve- t�doB em honestidade e

go'Í'osa daqueles, que' pretendi3� co�unizar 11 n(l�- telegróma vasado nos se-' readores . Victor 3auer e liherdadf.!, sob in,spiraQão
_ sa Pátria, na próxima terça fe�ra,. dia 21 de �brIl, guintes têrmos: .' Alberto Morelli e suplen- de,. princípios cristãos.

estaremos a homànagear. condlgname':lte a fIgura "Gal.' Humberto Castelo tes Hans Gerhard M�yer, A sociedade local, pelos
e a memoria glor,ijJsa �. imortal de TIradentes, o. Branco - Palácio' Alvo- Francisco Modrock, José se'us elementos mais re-

próto martir da nossa lIberdade. rada _. Brasil!a _ DF. Narloch, Pedro, F6gundes pre$entativos, 16gó ao
• Ja'raguá do Sul, 15-4 64. Nê�e momento em que e OClacilio Pedro Ram,os.'" tomar éonhecim'ento da

)',

comemoração que de
nuncia uma nova éra pa
ra o Brasil, tõdo ela de
paz e trabalho pata a

recuperação da Pátria.

Em J�ragúá do Sul, en
tre o bimbalhar dos si
nos e os apitos das fá
bricas, espoucaram de
mocráticos foguetes.

Rio, (TRP) - As auto
ridades da Delegacia de
Ordem Polítíca e Social
informaram que tambem
o regime cubano, além
da China Comunista és
tava colaborando com os

comunistas brasileiros.
A colaboracão constava
d.e dínherro, armas, muni
ções e outros materiais
subversivos. Acrescen
taram ainda »:que duran
te o último mes foram
enviados ao

-

Brasil mais
de 400 milhões' de cru
zeiros em espécie e ma
teriais.

BRASILlA, (TRP) � O
chefe da casa . civil da
presidencia da republica
parece disposto a divul
gar os nomes das pesso
as que �e hospedavam
em hotéis' de luxo de
Brasilia. por cónta da'
Petrobrás. A divida da
empresa estatal do pe,,·
troleo para COm os diver-'
sos hotels da .capital fe
deral- ascende a mais de
300 milhões de cruzeiros.

,
.

- Furando �' cêrco po
lieial Q dirigente siQ.dical
e'"membro do CGl' Dan
te Pelacani� penetrou n�
embaixada do Uruguai
solicitando Asilo I>0litico.
Pelacani estava foragi
do seDdo caçado por a·

gentes dR PI lieia' Poli�
tica. Não foi. possivel a
sua capctuta, pois conse
guiu asilar-se.

\ '
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Fazem anos hoie:
O sr. Adão Maba ; ,

- Wanda Moeller, nes
ta cidade;

- o sr. Caetano Ri-'
beiro;

_:... Paschalíno Zapella,
residente em Itapocu ..

zinho.

Eaeem anos amanhã:

o sr. Luiz da Silva,
residente em Massaran
duba; .

-rO' sr. Rudolfo Reck,
residente em Itapocuzl
nho;
- a sra. Relinde, es ..

posa da sr. Herbert P.,
L. Marschall, nl cidade;
- o jovem Wilson

Bastos.

Dia 20:

Dia 21:

O sr. Alfredo Keiser;
- Marília, filha do sr.

Henrique Hallermann.
'

a sra. Ecy, esposa do
sr. Heradides de Almei
da residente em L a p a
Estado do Paranà ;
- Eric Schmidt, nl

cidade;
-- Raul, fil o do sr.
erb t P. L. Marschall.

Dia 22:

Dia 23:

Olaus, filho do
Aristides Gonçalves.

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

Sônia Maria, fi ha do
sr. 'Faustino Rubini i
- Adernar, filho do sr.

Alfredo Müller;
-- Mário Tomelin, re

sidente m Blumenau;
- Anita, filha 'do sr.

Gustavo Alperstaedt re

sidente em Itspocuzinhö;
- a sra. Vva. Rosa

Henschel ;
- o [ovem Edilson

Schmöckel, residente em

Curitíba.

. ,

.���
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA NOV'
!te ROBERTO M. HORST .'

Lt que dispõe de maior sortimen;
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá
��G>--�-<!)

NOVO. SUPER F-350 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPER F -600
CAVALO-MECÂNICO

Soro Comerciante e
Industrial: Na salva
guarda dos' teus
interesses, inscreva
te na Associação
Comercial e Indus
trial de Jataguâ do
Sul.

-

-Venh� conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford

Ca§a ao Amernc2l1Dlij §o Ao Mercado 'die AillltijffiijVenS
r ..

rir.:"·=G";i��=�=Ga=§Z��=l JAB§.GUA':'C:u: 1-;;;-1· r�i==W����:�Zu;;;�;l
It Cirul'gião - Deutista II .

MEDI
.. ii 'Rua Presidente Epilácio Pessôa 'N°.-704 '. IIII li .KAl\1ENTE UND PARfUMERlEN 'I _ (antiga residência de Emanuel Ehlers)

_

I.

'.;·.i OLíNICA - PRÓTESE OIRURGIA .1.1 l:
CI" I 'do' C d d II

Das Symbol der Rechtschélffenhel'I, des ii mice gera me ICO - irurgia e a ulros a ,:II � . p. U

i:.!: crianças Da. rros - Dietherrnla - Ondas curtas e. ',','.. / ., ,I, Vertrauens und der Dienstbarkeit, die Sie•,,'1:' A". Marechal Deodoro. 587 -. JARAGUA DO SUL ,II!
.• UI! ',. ! lnuutotermi B'

.

létri EI"y am besten zu den geringstep, Preisen bedient. u lu cur. as - nuu oiernna Istun-e e neo ec .: II
ii -

Defronte a Igreja Matriz , Ij ii Iro caurerizeção • Raios Infra vermelhos e azuis. fjI! li II...;"'==;;;;;;===============.JI II , ii�:::::::::::::=:::::::::,:=:::::::::::::::=�==:::;;:::::::::::::::::=::::::::::::::::::��:::::::::::::::::�. '-'::::::::::::::::::::==:::::::::::::===:::::::::::::::::::-.::::.:::::::::::::::=====::!I.

--

Noss·. Divisa é servir

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_OO�R�R�E�I�O�D�O�P�O�V�O� � , ����������S�A�B�A�D�O�,_D�I�A�'�1�8�'4�-1�9�64���������_��������_�P�ággi�na�3
Regi trö Givi1 S. D. Acarat
Aurea Mülle� Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de jaraguá

, do Su, Estado Je Santa
Catarina, Brasil.

Faz saber que comparece
ram no carfório exibindo os

documentos ex gidos pela lei
aum de se habilitarem para

casar, se:

a· 11 !�I ll!!!!!l-==' -:; li!

•. �R.-;ORN SO!::LTER I_i.-_Marcatto S A Iod e Com I I CIRURGlflO DENTISTIi I
.. .' · I Moderníssimo "A/ROTOR" I

Assembléia Geral Extraordinária RI IIII Reduz o ternpo de trabalho.
Convocação EIl e aumenta o conforto do CLIENTE. m

Säo convidados os senhores acionistas desta IS m
Sociedade a se reunirem em Assembléia Geral. OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE m

Extraordinária no dia 2 de maio de 1964, às _I RAIOS X 1'_-15 horas, na sede social, na Avenida Marechal
Deodoro da Fonseca. n.1.188, para a seguinte I ,Co�nsulfório: Av. Getulio Vargas, 198 I'

ORDEM DO DIA I (Anexo ao Depósiro da Antarctica) I1° - A�l!lento de Capital, com alterações dos
. . ,lt-i-l

.

_ .l

�

estatutos SOClliIS, conforme proposta da Diretoria.
1Ii!5E!I!!!!._.. . 'Z5i!i!1IE:Ea,

20• - Assuntos diversos de interêsse social. - ---- -_.-- ---,' '--
-_.__._-------_._-----_-_ -_---_...

Jaraguá do Sul, 9 de .abrtl de 1964 II
_ .._-- ---

-------------·-·ji
Dorva' Marcauo - Dir. Presiclente II DR IVO K·AUF'MANN ii

II .• , N
ii

. ii
II '_'_ Cirurgião Dentista ii

ii 'il '

,

:: II

c, ,Textil Cyrus SIA. - Indústria de Malhas _iI! Consultório: - Rua Preso Epitacio' Pessoa 139 ili
oma Assembléia Geral Ordinária ii (em frente da BMPIlESUL) ii

.

ii :i
- EDITAL DE. CONVOOAÇÃO ii _ �pare'hagem mpclernissi,,;a _ ,1'1,
Ficam ponvidados os Srs. acionistas a compa� ii' . ' iI

rec.erem a Assembléia Geral, Ordinária, a realiZ8'r� III RAIO X - CLINICA -, CIRURGIA :�l
se no dia 29 do abril de 1964, às 15 horas, na sede li( PROTESE - OLINICA INFANTIL ii
da Sociedadß à Rua Oel.· Procopio Gomes de Oli· ii ii

veira, 285, afim de deliberaI em sôbre' a seguinte ::b===:::::::::=::::::::::::::::::::::!:====----:-;::::==:::::::::::.::::;_:;::::::::�'
ORDEM DO DIA:

A) Aprovação do Balanço' e contas do exerci- ::::Y:r.=====:o:::=:::=--::==--====-'�'====�
cio de 1963._ _

L
_ ii I •• II • e I,. UI e 11111·· II

B) Elsu;ao dos novos membros do Consêlho' II
.....;. ·JARAGUÁ 'DO 'SUL __

II

Fiscal.
- II ii

-O) Assuntos Gerais; !I Medicamentos e Perfumarias ' II
Jaraguá do' Sul, 24 de março de i964. II Sfmbolo de Honeslidade;-Confionça e Presteza II

G. A.' Marquardt _ Dir. Presidente ii> ,A que melhor lhe alende ,......--...11
� ,�

,

e pelos menores preços ii
�..

. .' �

,11-===:===::::.::::::::=:::===::::===-·========tt

Pelo oficio 1.f64, de mar
ço de 1964, recebemos
comunicação da Secretaria
da .ôoetedade de Desportos
Acaret,

I
da eleição da no

va diretoria, realizada. em
assembléia geral ordinária
de 8 3,64. que ficou assim
constituída: Presidente de
honre: Levtnus Krause;

Edital n. 6.721, de 9/4/64 Presidente: Mário Marcos
Bruno .Henn e Airoso; t� Vice: Vergundes
Ruth Kienen Krause; 20 Vice: Henrique

Ele,' brastlelro, solteiro, Iacobt Secretário Geral:

comerciário, domiciliado George Frederico Dosrer ;

� residente 'nesta cidade, 10 Secretário: Alvaro Pe

�I�� de �elix,Henn junior I retre: 2() Secretário: Cer-
Mana Henn.

, 'los ChioJIO - Tesoureiro
Ela, brasileira, solteira, .

'

I,
• o

doméstica, dornteilíede. e
Geral. �rn? H�ns�hel,. 1

· residente nesre distrito em Tes?urelro, Fld�lls Nico

Garibaldi, filha de Artur IUZZI; 20 T·· �()ure:ro: Paulo
Kienen e de Teresa Er- Pap� JUn,Or, Diretor �s'
sching Kienen. pornvo: f rencrsco Votgt;

.

' Diretor Soe ai: Arno Hens-
, -Edital n.6.722, de,13/4/64 chel; Orador: Osório José

RôH Lewerenz e Schreiner. Compõe se o

�Etrida Kreis .Conselho Fiscal dos se-

, Ele, brasileiro, solteiro, guintes: Har�y Koch, Hens
lavrador domiciliado e re- ßurow e Brich Ehlert.
sidenre �este distrito em Votos de proficua gestão
Rio Cêrro, filho de Hugo à novel diretoria.
Lewerenz e de Alvlna Bod-
denberg Lewerenz.
Ela, brasileira solretra,

doméstica, domiciliada e c::::;::.c:::::::::-""c:::::::rc:::::::..::::::::ac:::::a

residente nesre dtstríto, em MUD A 5Ril>eirão Molha, filha de
Ervino Kreis e de Ermí-
nia Franke Kreis. Frutiferu e Ornament, is

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakis iroso Macieiras, -l a

boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Oamélias, Oom
feras, Palmeiras, etc .• etc.

PEÇAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPA' -

E para que chegue ao cu

ohecimento de todos, mande:
passar o presente edital que
será publicado pela impren-

<

sa e em cartório onde será
afixado dui ante 11 dias. Si

alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para os

fins legais.
'

·

AUREA MÜLLER GRUBBA
'-
Oticial

Indústrias. Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOOAQÃO
São convocados os Senhores Acionistas ria

Indústrias Reunidas Jaraguä S. A. para a Assem'
bléia Geral Ordinãria, a realizar-ae no dia 25 de
abril de 1964, às nove horas da manhã, na sede

'social à rua Rodolfo Hufenuessler, 715/901, a fim
, de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1 - Aprovação do Balanço e Contas, do exer

cício de 1963;
II - Eleição do nôvo Oonselho Fiscal;
III - Assuntos de interêsse da, Socieàade. ,

NOTA: Acha,m-se ii disposição dos Senhores
, Acionjstas os doc,.mentos a que se

refere o artilo 99, do decre,to-Iei n. 2.627 de. 26/9/40,

Jaraguá do Sul. 2 de abril de 1964.

Rodolfo F. Hlifenuessler . Diretor Presidente

-Alberto Bauer S. A. .' Ind. e
Assembléia Geral Ordinária

'

CONVOCAÇÃO
. /

I Pelo 1>r�sente ficam cöovidados",os Senhores
Acionistas para uma Assembléia Geral Ordinária,
a realizar-se àe 16 'boras do Ma 25'de abril de 1964,
na sede s9cial a Av. Mal. Deodoro, 739. em Jaraguá
do Sul, àfim de apreciar 8 seguinte ordem do dta:

, 1) - -Discussão e aprQ,vação das contas da

diretoria;
2) - Eleição do diretor- comerci�l ;
3) - Eleição do conselho fiscal;

, '4) ...;;.. Assuntos de ioterêsse da sociedade.

• Ach.!lIii-s� à -disposição do� srs. acionistas, na
'- sede social, ÓS documentos a ,que se refere o

,art. 99. do decr. 2627, dé 269-40.
/

'_
'

I ' ,

.

Assembléia G.ral Extraordinária
_

Ficam convidados os srs. Acionistas para uma

Asse'mbléia Geral Extraordinária, a realizar-se na

sede social. à Av. Mal. Deodoro, 739, pelas 17 hs

do dia 25 de abril de 1964. afim de deliberàr sôbre

8 seguinte ordem do dia:

a) - alteração dos, estatut�s! arts, .s e -14.,

JaragUá do Sul, 26 de' março de 1964.

Alberto 8auer S. A. --Indblria e Comércio
ALBERTO BAUER, Dir. Presidente

De::t����:�::���!a��l!a�:�:�:: l.f'···���;;r-,·ö�···u�m··â'n·n'···i.' '

a que ultimamente, devido ao crescente movimento f J
de veículos tem se verificado vários acidentes vem fi CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA· iI'
solicitar por meio dêsta, a cooperação dos senhores g RES. INTESTINOS -:- Cirurgia de Senhoras iJ
PROPRIETÁRIOS DE VEíOULOS MOTORIZA- f:::' Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras :::.�DOS E MOTORISTAS, no sentido de não trafe- f
garem com velocidade exceasiva, dirigindo com a c Comunica ao. seus c:/ientes que at,nclerã n� seu

·imáxima cautéla, a fim de se evitar outros acidentes (: novo consult6rio� li RUiJ Artbur Müller n' 160
:

obedecendo aos sinais de trânsito existentes na� t� ,(AO LADO DO NOVO HOTEL) �
ruas da Cidade. fi g
máxi��s��������a ne;t���:::t��a�;�:naoV,�I�rC�d:�í� ß....�.�:�...:·���:•..:;:..���.�.�'r�::�:.�� .:� ... ,.�.�:::�.L��:... .J!
culos de passeio. até 50 qullOmelros por hora e para os

veículos de .transporte coletivo e de carga, olé 40
quilOme.lros horanos, a exceção de passagem pelas escolas
e hospitais, cuja velocidade máxima é de 15 quilOmetros.

Outrossim, esta repartição apela aos seuhores
pais e proprietários de veículos motorizados) ínelu
sive Iambrettas, a não entregarem a direção de
veículos à filhos menores, vindo assim colaborarem
com o serviço de trânsito, em benefício da coleti
vidade. evitando desta forma, aborrecimentos recí
procos.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos .... ,U9

CORUPA, - 8....N�A C'....�AH.w:NA

Registre-se e- Publique-se .

Jaraguá do Sul, 16 de abril doe 1ij64.
OSMAR DUARTE, Delegado de Polícia

(F::::::::::::::::::::::='':::::r.::::::::::::::::::::::�:===::::::::::::=�::::::=:0::::::::::\\

II' ]l))lo lElKCIHr IAlUfMANN II
}l " itlßDlf}O f}lBUBGIAO I!
II II
II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- jl
II fi

II sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre Il
ii CIRUROIA - SENHOUAS - '-'AlHOS - CRIANCAS B II
II CllNICA OERAL II
II

'

�onga prátiea'em Bospi�ls íDroP�u8 li
"

II

II Consultório e residência: II

'I
II

II Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 riII fi
II CONSULTA�: n

ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
II II

II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas' f1
'1

f

I Atend. chamados tambem à Noite II
�==�==========:::============--==========:U

I�aja�a Tênis Clube
AVISO

A Diretoria do ITAJARA T�NIS OLUBE
tem a grande satisfação em comunicar aos srs.

associados e suas exmas. familias, estarem concluí
d is e consequentemente em condições de serem

frequentadas as suas modernas instalações de BAR
Quanto às instalações do RESTAURANTE.

apesar de praticamente concluídas e equipado,
somente serao entregues ao quadro social após a

inauguração oficial da sede social definitivamente
marcada para o dia 2 de maio p. f.

. .

ASSOCIADO DO ITAJARA, frequente e preso
tigte o que também é VOR80.

Jaraguã 'do Sul, 13 de abril de 1964.
OSVALDO HEUSI, Presidente

Dr . Francisco Antonio Piccione
::M[JII:';.D 1[Co - C.H..�. 1.'7:

• Oirurgia e Olínica de Adultos e Orianças
Partos - Doenças de Senhoras

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R R [ I' O
.

O O. p O· o CAR:�c�::'��I��IAS------.;....--..;,..-------------------------.-------- Quando v. estiver lendo esta carta, seus esforANO XLIV IARAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 18 OB AB�II�. OE! 1964 N.O 2.275 ços em prol, de um Brasil melhor e maior já. t�rão'''!''';"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!!!!!!�!!!!!!!!�!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sido coroa dos de êxi to. Fina Imen te, o povo bra si-
leiro pôde respirar e liber tar-se do medo. O movi-

.

mento pela Liberdade e pela Paz te"e, entre outras"
uma grande \'ir tude: provar que os comunistas ,,6

A noticia do nesclmen- conseguem chegar ao poder quando têm o apôio
10 do pequenino· RomJld do governo, - pois sõzinhos não são capazes de
teve especial repercussão nada, nem mesmo de defender o poder que .têm.
no vizinho município de
Corupé, onde residem os Mas, José, se a vit6ria militar foi fácil - e os

evós, Sra. Vva. AliCe Hill' civis em muito contribuiram .para ela - a vit6ria
brecht e Willy Germano política vai ser dura. Porque, José, estou certo ds

Gessner, ex Prefeito e sua que V. não apoiou a revolução do gen. Olimpio
digna. consorte. .\-tourão Filho sö para tirar Jango do poder e tudo

continuar como antes. Acho que V. espera que as

"Correio do Povo" ao coisas agora tomem realmente jeito
I
e quao brasi

publicar a grata noiicia, leiro consigavtver tranquilo e em paz, eliminando
apresenta seus

cumpri'lse
a corrupçao e dando-se oportunidade datraba

mentes aos pais e avós lho para todos.
com um forte abraço no

..,

menino. José, meu amigo, uma COIsa precisa entrar na
cabeça de todos nós: não foi apenas uma revolução
contra o comunismo. Foi um movimento também
centra a corrupção e os falsos lideres sindicais,
que viviam enganando o povo e ameaça-ndo todos
aqueles que deles discordavam.

Ora, se foi um movimento contra o comunismo
e contra o estado de coisas que permitiu que OB
comunistas subissem ao poder, êls não poderá
parar até que a limpeza da casa tenha chegado ao

fim; até comunistas e corruptos tenham sido puni
dos. Uns, por conspirarem contra a democracia;
outros, por serem aliados em potencial dos comu
nistas.

5a..Conferência do �I
Distrito 465 de Rotary

Pernambuco; Wal dem a r Temtstöcles Bensre, PSP
Alves, PSP Pernambuco; Rio de janeiro; Paiva Mu·
Pelópidas Silveira, suplen- niz, PTB Rio de janeiro;
Ie por Pernambuco; Bar- Pereira Nunes, PSP Rio
ros Barreto, PTB Pernarn- de janeiro; Benedilo Cer
buco; Henrique Oésre, P P queira, PTB Guanabara;Alagos; Fernando Santa
na, PSD Bahia; João Dó- Eloy Dudre, PTB Guana
ria, PDC Bahia; Mario -bere, Antonio Garcia Fi

Lima, PSP Bahia; Amom lho, PTB Guanabara; Mar,
Oliveire Nélo, PTß Espt- co Antonio, PSD, Guana
rito Santo; Bocaiuva Cu- bera, MaK da Costa San.

nhe, p;rB Rio de janeiro; tos, PSP Guanabara; Or
lando Corbizier, PTB Gua,

1!!;!5Il!!IEIi!ããi;;!!I!I!!-;�!!=!i !lEEi'-li�!i=IEEl'-ii=iiEi!;n_i!_!=ilEE!! nabara; Sergio Magalhães,

-i...���E·····Q;ri�p··
..

··;êg
..

�·�==r:.J M,m.,· j]))Jr. l\\1[llIlrm� latrrd� �e .A\zeve�� I !{:���!�:�;���I�À��:fc�
I l-I' do Oliveira, UDl'\ Minas•

-

.• III II II I,Gerais; Plinio Aruda Sam-
-

� As- (-ojas DOUA T, desejando ampliar � III .8".G.1)" '11'1' paio, PDC São Paulo; Ro-g suas atividades promocjonais de vendas, t�m :] III gê Ferreira, PT B Sãof:
.

vag9. para mais um vendedor especializado, B iii 1"1':' Paulo; Paulo. de Tarso,�: pagando erdenado e comissão. :1 III
... PDC São Paulo; Maises.f� Base aproximada de renda mensal de �� I'R Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro .1 Lupion, PSD Paraná; Pau-

�: Cr$ 50.000,00.
-

-

'�!I da Fonseca n°. 122, para melhor servir seus c 1 i e n te s ; ... lo Micarone, PT BRio':.
.

É necessário. que o candidato seja � ""1'1' III Grande do Sul; Tempora-
.

: motorista, fale o alemão,' boa caligrafia,.e : ::0 mantêm est,rêito intercâmbio judicüírio corri os ex-Escritórios
iii

ni Pereira, PTB Rio Gran-

l� que tenha, l:>0m conhecilIl€Dlto de artigos �llil de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE" DA .LUZ, n de- do Sul; Salvador, Les-
: eletro domestICos. :� 'lO

fd saco PTB São Paulo; Gil-

f� É inutil apresentar�se não preenchend..o il m com séde em Joinville e São Francisco do Sul; está em
DI berto Mestrinho, PTB Ro-: os requi�itos acima.

i:.� ,',1'.1' condições de, também:, aceitar causas para aquelas Co- iii, raima.i Melhores informações nas Lojas DOUÀT lU ----------

I�����v-.jl :a:a�s�::&:::P::��o��:: �Anu��Jorn�

Nos dias 16, 17 e 18
dêste mês realiza-se no
'Estreito � Florianópolis
êsse grande conclave
rotário, no qual tomam

. parte delegações de to
dos os Rotary Clubs do
Estado de Santa Catnrina.
A abertura' da Conferên
cia realizou-se 'em ses
são solene, dia 16, no
Teatro Alvaro de Caro
valho, com a presença
do Exmo. Snr. Governa
dor do Estado, Presi
dentes da Assembléia
Legislativa e Tribunal
de .iustiça e ainda outras
altas autoridades. De
Jaraguá do Sul seguiu
uma caravana de 25
pessoas, inclusive o go
vernador eleito do Dis,
trito de Rotary, Snr.
Oswaldo Heusí, ao qual
serão conferidas durante
essas reuniões as ere
denciais dos Rotary
Clubs do Distrito, afim
de assumir a sua repre
sentação nas convenções
ínternacíoaaís. As téses
à cargo de diversos
Rotary Clubs, a serem

apresentadas e diseutí
das na atual Conferência,
são as seguintes:
"Idéas básicas para

Rotary na éra espacial"
(pelo Rotary Club de
Tubarão);
"Missão da Mulher em

Escandalo
RIO, _. ° general Luis
Guedes um dos

'

chefes
do Movimento Revolucí
onárío de Minas Gerais
declarou que entre os

escandalos do govêrno
de posto á primeiro de
abril figura o ordenado
mensal pago a presíríen-

.r·

Ronald QUo Hillbrecht c

Rotary, através da Casa
da Amisade" (pelo Ro
tary Club do Estreito);
"Clubs de Inter-Acta em

Ação:" (pelo Rotary Club
de Joaçaba);
"Quetltões transcen.

dentais ·da época e da
comunidade" (pelo Ro
tary Club de· Blumeneu
Norte);

'."A prática do Ideal
de Rotary" (pelo Rotary
Club de Rio do Sul);
"A compreenção inter

nacional por meio de
contatos pessoais" (pelo
Rotary Club de Lages).

Os trabalhos das reu
niões conferenciais estão,
sob a direção do atual
governador. de Rotary,
Snr. A. Nunes Varela,
coadjuvado por diversos
ex governadores e ainda
sob a supervisão geral
do Snr, Ary Docier Ju
chen, dd. representante
do Presidente de Rotary
International, Snr. Carl
O. Miller. É anfitrião da
5a. Conferência o Rotary
Club do Estreito,
"Correio do Povo"

agradece a gentileza do
convite que lhe foi Ior
mulado pelo Rotary Club
de Jaraguá do Sul e faz
votos que a Conferencia
Distrital tenha alcançado
pleno-êxito.

Da cepuelpeullsta vem,

nos a grata noticia do
nascimento de um robus
to menino que acaba .de
aumentar o lar feliz do
distinto casal Ingbert alio
Hillbrecht e dona Ângela
Gessner Hillbrecht.
O feliz evento deu se

no día 23 de março de
1964, ne Casa de Saúde
Santa Helena, em Siio
Paulo, devendo o nôvo
habitante ser conhecido
pelo simpático nome de
Ronald alto.

VENDE-SE
Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo
o seguinle:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas pera arrozeiras.
Llrna estrada construide dentro do terreno (2.500mts)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casas de medelrs.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipirn.
1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc, etc. etc.

.

Melhores informações com Vitor Zimmermann,

II_nas LOJAS I)OUAT - Filial jaraguá do Sul II

Mas, José, para que isso possa ser feito, uma
coisa é certa: é mister que o povo se organize,
Vamos continuar falando, então, como se nada
tivesse acontecido, e como si a guerrâ ainda não
tivesse sido ganha. Mas isto é outra hist6ria, pois
agora estou muito emocionado com a vit6ria,
como aliás V. também deve estar.

Meu abraço cordial. (AGÊNCIA PLANALTO)

DEPUTADOS �.UE
MANDATQPERDERAM O

RIO - O Supremo Co'
mando da Revolução bai
xou na madrugada de ho
je dois atos suspendendo

te do CGT que atingia a
os direitos politicos de 58
cidadãos e cassando os

soma de 3 milhões e mandatos de 48 deputadosquinhentos mil cruzeiros. comprometidos com a co
O deputado recebia tarn- munlzação do país. Os
bém vultosas propinas deputados cujos mandatos
pelos bons empregos que. foram casados são os se

arranjava para amigos no guínte: Amauri Silva, PTB
t F d I do Parané; Almino Afon-

se or e era.

so, PTB do Amazonas;
Neiva Moreira, PS::> do
Maranhão; Ferro COSia,
UDN do Pará; Silvio Bra
ga, PSD do Pará; Adafl
Barreto, PTB Ceará; Abe
lardo Jurema, PSD Parar
be, Arthur Lima Ceval
canti, PTB Pernambuco;
Francisco julião, PSD Per
nambuco; Lamartino Ta,
vara, PTB Pernambuco;
Murilo Costa Rêgo, PTB

r-

REVOLUÇÃO' NO BRASIL'· EM MÁQUINAS DE LAVAR �OUPA. BREVEMENTE TEREMOS

RASCOP,
que l�va mais rápid_o,. com menos sabão, em menos tempo �e' melhor.

Informaçõ'es: Av. Getúlio Vargas, 25, em

Revolução· no Brasil

Patenteada.

Jaraguá do' Sul
_I

•Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




