
o Governador Carlos
Lacerda enviou ao nosso

diretor, telegrama do
seguinte teôr: "Eugênio
Schmöckel r: Jaraguá
do Sul. Venho agradecer
palavras sua carta e

solicitar transmita meus

agradecimentos demais'
signatários. Cordialmente
Carlos Lacerda".

,
'

Orgão de maior, penetração no interior do nordeste catarinense
��------�--------------------- -----------�------------I

Ano XLIV JARAGUÁ 'DO SUL (Santa Oatarina) . Sábado, 16 de Maio .de 1964

Diretor:

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na :

Soc/�cIiICJe Grifflca A venlcla Ltd«.

em ··fõao Nosso. Aniversário
Por ocasião do transcurso do nosso 45.o,ani

versário, transcorrido no dia 10 do corrente, rece
bemos inúmeras manifestações de simpatia, das
quaís destacamos para esta semana, os seguintes:

Da. w feira, verificou-se a pois, publicados, mesmo, envie relação de léis e, da, visivelmente querendo
segunda sessão ordínärle foram apenas os de Fe- decretos que deram deno- menosprezar a grande
da presente legislatura, a vereiro, Abril e Outubro, minação de ruas. O mo familia Fischer radicada
que compareceram os o que leva à presunção rívo do requerimento está em laraguä. Em lugar da
vereadores Erich Baptista, de que a edilidade só pu- em que a municipalidade yerdlldelra Rua 29 de Outu
Clemenceau do Amaral e blica os balancetes que vem "emplacando" ruas, bro deram o nome de
Silva, Faustino Giro!la, lhe ínteressem, 'subtraindo cujos nomes ainda não Prestdeme luscelíno, o que
João Lúcio da Costa, ao conhecimento público foram votados, nem meso obriga aos moradores e
Victor Bauer, Alberto Mo- os demais. mo '''i1d referendum" da aos industriais instalados
rerrí, Francisco Modrock Do vereador Francisco Câmara' Municipal, a quem naquela rua de mudar
e Eugenio Vitor Schmö Modrock, requerendo dO estão afetos os projetos tôdos os seus impressos,
ekel. Ainda desta vez não Prefeito, as provldências ] de leis dessa natureza. De com graves prelurzos para
teve Ordem do Dia" per cabiveis para a remecade- ressaltar, ainda, que a a sua economia, O pior,
manecendo a sessão, mização de tôda a zona municipalidade, sern ã então, está acontecendo

, apenas, no Expedienre, de Rio da Luz, compreen- menor ceremônia, "cessa' quando se fazem tais ser.
onde, pela ordem os ve- f dendo .tõde a estrada' as denominações de ruas

.vlços, sern consultar àreadores apresentarem os central, ti Estrada, deno- a .seu bel prazer, como
n 29 Câmara, como o manda aseguintes trabalhos: Do mtnade de Arthur Müller aconteceu com a Kua

vereador João Lúcio da e Rio da Luz Vitória, as de Outubro, que foi "trens- lei. Aparecem, então, ver-

d " I' dadeiros monstregos, taísCosta, solicitando urgentes quals foram vistoriadas feri a para uma pere ela
como (pasmern

ü Rua "Beco DEPUTADO ARNO ENKE, Florianópolis,providências pare a: con- pelo citado vereador e se mais abatxo, invadindo a
-

d E t d d t t d I Rua J'a' denomtnada de do Hospital S. José". Dizem "E' A •

Vít S h
..

k I DD D' tor Oorreíservaçao as s ra as, e encon ram em es a o ca a-
os vereadores que acom- ugemo I or c moc e, . Ire or orreio

Gustavo Henschel até rniroso, 'ameaçando de "Franz Fischer" e, esta
",

do Povo - Jaraguá do Sul- se. Pela passagem
., João Pessôa, o trecho que colapso essa rica zona foi completamente ignora- (conr. na última paglDi;I) quadragésimo quinto aníversàrío Correio do Povo,
liga a ôerrtnhé, trecho de de laregué do Sul. reverenciando memória saudoso fundador Artur
[cão Pessôa até a Igreja Do vereador Eugenio V·

·

E t dU·d Müller, saúdo com entusiásmo atua] direção e
de S, João, incluindo ainda Vitor Schmöckei, solici- la)a aos s a os DI os colaboradores pelo destacado papel sempre repre-
trechos fronteiros às terras tando expedição ao Hos- sentou ao progresso e desenvolvimento minha
de Victor Strelow, Rudi pi tal S. José, oficio de e Canada' o Governador de querida terra natal Faço votos que a tradição de
Hornburg, Bernardo ôachr congratulação às enfer- idealismo e espirito de luta que sempre caracte-
e Faqnini, tôdos quasi metras pelo transcurso do R t

.

SOld H
· rísou vibrante semanário possa ser mantido em,

� ínlranettévets. Reclamou "Dia da Enfermeira" e O ary, r.. ' sva o eusl defesa povo Jaraguaense. Deputado Arno E'nke".
I j!ind'a o �ereador João comunicando homenagens
, Lúcio ,d'a "!oslar a falta de prestadas em plenário;
.. public��o' regular dos requerimento de informa
balancetés do ano de 1963, ção ao Prefeito, pera que

,

No dia 2 do corrente,
realizou se t'm Ouritiba,
Estado do Paraná, o enla
ce matrimonial da Senho

O acontecimento feliz rita Benta Alzira M�s
deu-se na casa da noiVA, carenhas. filha diletil
a Rua Artur Müller n o 50, da Sra, Vva. Maria Más
em Jaraguá do Sul, para, carenbas, reflirtente em Em data de 25 de abril
gr,ande alegria de tôda Jaraguá do Sul. com o' de 1964. n8 cidade de
li família,

'

jovem João Batista de Garibaldi, lUo Grande do
Oliveira, filho do distinto ,uI,' realizou-se o C8sa-

"Correio do Povo" par casal Sebastião de Oli mento de Regina Hltfer
ticipa com simpatiâ no veira e sua consorte Ma mann, filha do casal Al

agradável acont�cimento ria Alves de ,Oliveira, re· berto e Elvira Wischral

social, apresentando aos
sidente. na capital para Hafermann com .AIl'lin

distintos noiv'os e res-
naense, ,

'

Jean A.lexis Saplanche.
"Corrt'Ío do Povo", aô Aos nubentes, os cumpri

pectivos pais, os seus tomar conhecimento do mentos ,do "Correio do
sinceros cumprimentos. g � a t o acontecim'Anto, Povo".

Fundação:
Artur Müller.

A Illuníclpcl

A partida será
desde São Paulo
em data de 20 de
maio atual, por

CARTAS
avião da VARIG
direto até Nova
York. Permane-

A edição de hoje, na última página, estampa cerá alguns dias
na secção "Cartas e Consultas", um escrito como nessa gigantes
réplica a carta de 9 do corrente, do' sr. 2,° Tte. ca metrópole, a

Ferdinando Piske, delegado da 5a D.R. em Jara- seguir indo vi-

'guá do Sul. Segundo suas declarações, sentiu-se sitar a 'capital
atingido pelos têrmos da mencionada missiva e pe- Waahí ng to n e

dia direito de resposta, o qua não só lhe faculta- ainda outras ci
mos plenamente, como lhe é assegurado pela Oons- dades importan
ütuição. tes do� E.U.A.

O assunto ficaria por aí, não fosse o militar Nos dias 28,5 a

caluniar o nosso diretor. Sem produzir prova de 46 estará toman

espécie alguma, visivelmente "trabalhado" por in- do parte ativa
teressados em fabricar fuxicos, investiu contra

nos-I
na gra.nde Cou

so diretor para lhe acusar, em presença de teste- ferênCla de �o
munhas, de ser êle o autor do artigo. Não s6 acu- tary Inter�atIO.
sou como firmou em documento, e em presença de nal, na Cidade
dua's testemunhas,' como se pode constatar' da de- de Lake Placid,
chração abaixo: "PECLARAQÃO" . Dt<claro que � P',A, Prosse,g.uindo, viajará ao ,Estado do Canadá,
às 11,20 horas do dia 12 de maio de 1964, nft reda- InICialmente ,VIa Montreal até NI�gara Falls, onde

ção do Correio do Povo disse qua o a-rtlgo "Cartas poderá ad�Irar aquelas m�ndlaimente famosas

e Consultas" publicadO no referido jornal no dia 9 cascatas. FIDalmente, nos dIas 7 a .11.6 terá a

do corrente foi escrito pelo sr, Eugênio Vitor Schmö· grande ve:ntura de tombr parte nQ maIOr conclave

ckél diretor do Oorréio do Povo: Ass. Tte, Ferdi- mundial de Rotary, que é a Convenção de Rotary
nando Piske - Testemunhas: Jorge Mattar - Bruno International, na cidade de' Toronto, Canadá. O

Henn" Firmas reconhecidas. Sr. Osvaldo Heusi viajará aco�panhado de sua

Face ao acontecido, não podiamos, óbviamente, Exma. espôsa, Dona Irma Heusl. '

silenciar. Sabemos que o sr. Ferdinando Piske já À ambos, "Correio do Povo" deseja bôa via·

,/ está 23 anos na carreira militar e, dentro de' dOIS gem e completo êxito em sua missão de Rotary.
anos, vestirá, o pilama da, reforma.' Não quererá,
certamente, macular a sua folha de serviço"" que
acreditamo!;! bqns serviços prestados à Pijtria. E

nós mesmos não temos interesse -em manchá-1a, vis
to que só chegamos a conhecer o ilustre militar, no

dia em que se .apreilentou na redação: Nem lhe 'sa

blamos a sua permanênci/a etitre nós, porque não
fizHra a comunicaoão·de praxe. Isso. contudo, não Noivado,iem im'portâocia. O que_ i�porta é que, ofendidos,
possamos mostrar qu'e nem tudo que reluz é duro a, Em data de 8 do cor-
Df'm' tudo que balançaí cál. rente, foi motivo de tri

Si - no dizer do ,Tte" Ferdinando Piske - 8 plice acontecimento na

carta public�dii em nosso semanário env'olve um residência do distinto
áto dfl covar'dia, por/esconder-se o seu autor .no ca8al Bernardo Grubba

,

li noniIilAto, que nos desculpe o brilhante oficial, a Jor. - Á u r e a M ü lIa r

afirml:lção pública e documentada' de ser o nosso Grubba.
-

diretor O autor do escr ito, sem produzir a mínima Na data mencionada,
prova é alo leviano tl calupioso,_ da mais marcante além de consignar o Dia
i1'responsabilicJade , . da Vitória, marcava, tam-

Compa. ando o que escreveu com a acusação bem, no calendário da
, qll1� acaba de, fiizer, conclui-se que, não limpa n.em gentil Senhorita DO,roti
absolve ninguem 'Dá tudo no mesmo. Vitória Müller Grubbá. a

passagem de mais um na
DiríamoS: É chover no molh_ado, talicio, quando foi sur

A DIRECÃO " preendida com o contra

COMENTANDO

to de casamento pr,oposto
aos !!leus queridos pais
pelo sr Dr, Raul Tavares
da Cunha Mello. filho do

Desembargador, Flávio
Tavares da Cunha Mello,
já falecido e de D. Djaura
Tavares da Cunha Mello.

I SOCIA�

Carlos Lacerda
agradece

OSÚRIO JOSÉ SCHREINER" Nesta.

"Eugênio V. Schmöckel - Jaraguá do Sul -
Pela passagem 45.0 aníversärío este prestigioso
órgão de imprensa norte Catarinense apresento
meus calorosos cumpfimentos V.S., ex-diretores e

colaboradores. "Osório José Schreiner".

PEDRO FAGUNDES, Joinville.
"Correio do Povo" - Jaraguá do Sul

Auspiciosos cumprimentos magna data 45,0 ani
versário dêate semanário que graças ao idealismo
de seu diretor e colaboradores graudes beneficios
tem trazido a Comúna Jaraguaense. PedroFagundes",

JORNALISTA AUGUSTO SYLVIO PRODÖHL,
Joinville.

"Meu Daro Eugênio Vitor Schmöckel! Somente
um coração do seu tamanho, poderia vazar tanto
sentimento 1e recordação, de presença e de futuro,
como contido em seu comovente artigo de sábado
último, n.s 2.278, - "Correio do Povo" compleía
45 anos",

"Soube Você, com a sua bela, formação de
mente e coração, panegirizar, com [ustesa, o que
foi e é o "Correio do Povo" dessa Jaraguá do Sul
inesquecível. Certamente Você se embebeu nas

águas idílicas do Itapocú e se abeirou ,de seus
encantos; palmilhou as "Tifas" e galgou os morros

jaraguáenses para, lá do alto contemplar, embe
vecido, a cidade; a terra, ss fábricas, os telharais
e as lavouras, - para reveJ:ter tudo isso e o céu
tambem para dentro do seu "completa 45 anos"
o 'jornal que Você vem mantendo com o suôr de
seu rosto, com a fibra de sua pena e 'a coopera
ção dos que ainda olham além de até onde alcança
o nariz".

" •

."Gratidão 'a Você, meu caro Eugênio, por
haver lembrado a oI,sc'uridade, de meu nome entre
tantos quantos deixaram na redação, na direção
do "Correio dó Povo", os ,traços de marcantes

personalidades. Não esmoreça nunca, amigo 'e

confrade, que seu grande coração pulsa de amor,
de verdade e de justiça, sempre s�nsivel aos

fracos, desamparados e oprimidos - que é a grande
Sabedoria de Mestre e Senhot: � Cristo!",

"Abraços a Você, Saudades ao nosso "Correio
do Povo", do seu amigo, o. Augusto Sylvio".

A tôdos, o meu mu' o e muito obrigado.

ENLACE',

MHSCHren�aS = Oliveira
apresenta aos noivos e

aos respectivos pais, e�
bora tardiamento, os se_!ls
cumprimentos, com vo

tos de muitas felicidades.

Enlace

Hafermann-Saplanche

��--------------__� � � � � c '.�,�,���'�����__�_��Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

o ÚNICd caminhão inteiramente nôvo!

-

f •• ":_ . .'

. í��M((�}<{:;·;�:t��·
A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F-350 NOVO SUPER F-600 NÖVO SUPER F-600
CAVALO-MECANICO

NOVO SUPER F-100

=-Venha conhecê-la de perto no 'seu Revendedor Ford

Ca§21 ao AmernCaIDlO s, Ao Mer�adlo de AlUltijIDOVell§
Nossa Divisa, é sepvi'p

,

Página 2

�((]CllA\n§
I Aniversários I
Fazem anos hoje:
- O sr. O. Rodolfo Fis�

eher, nesta cidade;
- O sr. Elvidio Silv,ei

ra.

Eaeem anos amanhã:
.li..

- O sr. Aleixo Tome
lin:, I

- O sr. Nery J. ßuch-
menn;

'/

- O sr. Armando Nagel,
residente em Cascavel.

Dia 18: '-,

- Edwiges, espôsa do
sr. Francisco Voígt;
- Oeanete Cecilde, fi

lha do sr. Oscar G. Gnei
pel,

Dia 19:
- -

- Alvaro, filho do sr,

Santos Tornesellí;
- Renato Ribeiro, filho

do sr. Caetano Ribeiro, re

sidente em Ilha da Figueira;
-sr. Ary Carolino Fruet,

nesta cidade;
- Erwino Fodi, filho do

sr. André Fodi, residente
em ltepocuzlnho;
- Helena, filha do sr.

Gustavo Alperstaedt, resi
dente em ltepocusinho.

Dia 20:

- O sr. Arthur Gesser,
residente em Corupé;
- O sr. Orlando An

dreeua, residente em Barra
do Rio Cêrro;
- A sra. Edite, espôsa

do sr. Luiz Amorim, resi
dente ein Iotnvtlle;
- Rosely Maria Gesser,

-

filha do sr. Augusto Ges
ser, residente em Concör- �

dia;
- A- sra. Hilda, espôsa

do sr. Oscar G. Gneipel.

Dia 21:

- A sra. Tereza Bürger;
- O sr. Hilbert Rowe,

residente em Rio Cêrro; -

- O jovem Osmar, fi
lho do sr. Arrhur Berto
líní, residente em Irepocu-
zlnho;

-

- O jovem Norberto
Wackerhage, residente em

Barra do Rio -Cêrro,

MUDAS
Frutiferas e Ornamentais

Laranjeiras, Pe"cegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja ..

'

botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., ato.
PEQAM OATALOGO'

ILUSTRADO -

'Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

�<::::o"""'"c:::::::ac:::::c:::::::a
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ii DR_ WALDEMIRO MAZURECHEN,� Apotheke "Scbulz" "J)))ro Glilln�((b ·G�§clln� IIII
-

M É O I C O II '1 ii
II Rua Presidente Epitácio Pessôe No. 704 II JARl\GUA DO ,SUL li '

'

II

II II ii Clrnrgião - Dentista ii
II ,(antiga resídêncía de Emanuel Ehlers)

-

II MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN ii
-,

II

II Clinica geral médico � Cirurgia de adultos e I: ii OLíNIOA - PRÓTESE OIRURGIA II

II crianças - Pa_rtos - Dlathermíe - Ondas curtas e li Das Symbol der Rechtsch1"ffenheit, des il ' -- ii
- II UlII',j curtes> Incutoterrnia Btsturi-elétrtcoElec- II Vertrauens und der Díenerberkett, die Sie II Av. Marechal Deodoro, 587 - JMlAGU'Á DO, SUL II
II tró ceutertzeçêo > Raios Infra vermelhos e �zuis. li arn besten zu den geringstep Prelsen bedient. . II , Defronte a. Igreja Matriz '

' li
\!.,,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::.::::;::::::::=::::::::::::::::d;_ �:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::,:::::::::::i::.::::::::=:::::::::::-:::::::::::-.::;;;-.::: :::::-::::::::&
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A Diretorla do Clube Ayrnoré convida aos

Pelo -presente ficam convídados os Senhores ônrs, Associados pare .a Assembléia Geral Extraor
acionistas' à comparecerem à Assembléia Geral dlnéria 'que se realizará no dia ,16 do correnre, pelas
Ordinária. a realfaar-ss no dia 9 de Maio de 1964, 14 horas, no salão do Clube Atléti-co Baependi, com
às 18 horas na sêde social, afim de deliberarem ,a seguinte Ordem do Dia: .:

sôbre a seguinte ordem do dia : 1 - Preßfação de Contas;
1.) - Discussão e aprovação do Balanço 2 - Deliberar sôbre os destinos do Clube; ,

Geral e demals d o c u m e DtO s referentes ao
3 - Assuntos diversos.

exercicio de J963. Jaraguá do Sul, 13 de maio de 1'964.
2.) - Eleição da D09a Diretoria. Mário Toyores da -Cuóha Mello

. 3.) - Eleição do DÔ90 Oonsêtho Físcal. ' Presidente

4.) '_ Al:lsuDtos de intarêsse social.
.

Jaraguá do 'Sur, 30 de Março de 1964

1I!lI.JI.II,;=�;'E_E!!JI:_i!!e>�;!!!N!lI!!!!iE!!e;r:e�=;�;;-ffi
I CIRURGllio DENTI5Tfl I i Im Moderníssimo "A/ROTOR" iii

1 Reduz o rernpo de trabalho WI'iii e aumenta I) conforto do CLIENTE. n

I CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE �I
Edital n. õ.74t, de 9 [),64. Edital n.5.749, de 13'0,64 _"I' RAIOS X .i.·.1Waldemar Piccinini e -

I
A FAMfLlA ENLUTADA

Anesia Terezinha Fodi Caetano Ropelato e 'III.. Ca'nsultório: Av. Getulio Vargas, 19B
'

i.'••••••••__••_I _".iiNatalia Murara II

fer���;o�r����i��iaJ�I�i��� Ele, brasileiro, solteiro', I (Anexo ao Depósito da Antarctica)_ I ::::::::::::==::::::::::::::::.-.::::::::::::::::::::::=:::=:::=::::::::::::==::::::

sl'dente nesta cl'dade, ,fl'lho lavrador, domiciliado e m:5iI!!iliESli=ir-;;=�ll!!\!!iIliI!E'�iS!!5El:=IEElEi II _ li

de Arcangelo Piccinini e resideote neste dis�rilo, em 'l=:::::::::::::::::::::::'-=C:::::=-::::::::::;::::::::::::=:::::::::::::::::::::::'::::::=::;::::::::� II DR.' IVO KAUFMA'NN ii
de Lavinia Piccinini. Nereu ,Ramos, filho de f! II !I II

Ela, brasileira; solteira, 'Celeste Ropelato e de Ama- n
'

II li II

��:dé:�:�a�es���:�:�\��.ae� �iIÉI�lib;;.�:r.i��P��i,�ira. i! �I'M��!�! c�!�!���N li II
-- Cirurgião Dentista -.-, ir

Francisco de Paula 'filha doméstica. domiciliada e 'If,! li
III, Consultórioi' - Rua Preso Epifacio,Pessoa 139 iI!de Antonio Fodi e de Ca, residente neste distrito" em Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-, II , ..

tarl'na Klel'n Fodl·. -, Nereu Ramos, filha de AI, �.jl d C I (
II ii (em frente da BMPR�SUL) H

,

berto Murara e de Mariana 1,1,
sidades e o ônia Alemanha) e Pôrto Alegre t',ll... ili , :::�;jÉdifal n.5.742, de 11-5·64 Schiochet Murara. CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS f!

- Ap",elhage!" mocJernissima -

Walmor Pereira de Lima.e
• ii CL/lV/CA OERAL U JJ RAIO X - CLlNlCA - CIRURGIA li

Carmen Florzjnha Lenzi t. ?ara que chegue ao Ct,- !!
L D E II 11 PROTESE - CLINICA INFANTIL -!I"- helcirnt:llto de todos, mande ii onga prátiea em ospit.ais. Drop�'",8 ti

.. ..

,Ele, brasileiro, .solteiro,
Olssar o prese!1te edital ,q,Ut 'Ii'i' Consultório e residência: ',I ll_::::::::::-.:::::=:::::::::::::::::=:::::::::::::::====::::::::.-::..=::::::::::::_�mecan'ógrafo, domtciliado .

d 'd d ierá ll"ublicado pela impren" :j
T I 244 R P E 't" P

�

40" 11
'

e resi ente nesta CI í;J e, t' I! e ,
- ua res. pl aCIO essoa, uI' , -- _

filho de João Pereira de sa e em cartório onde 3erä II I.
-

L d D 1'1 D
. atixado dUlallle I'i dias. 5 li' CONSULTAS: ,lima e e a I a ,erelra

I b di'
"

ii li
de Lima a: guem sou er e_ a gum 1m

!l Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li

'Ela, brasileira, solteir_a, Deàimento acuse-o para o

�::II Pel� tarde: das 14 1/2 ás 17 1['2 hõra§ I,i,industriária, domiciliada e tins legais.
-residente 'nesta cidade, fi- AUREA MÜLLER GRUBBA I Atende Chamados ,tambem à, Noite li
lha de Giardini Luiz Len Olicial �::::::::::"::::===::::::=:::::::::::::::::::::::::�:::=::::::::::=::::::=::::::::::::::J!
zi e de Maria Bardin Lenzi.

, ,'HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Edital,n. 5�745, d� 11 5-64 �i�"���i�;�;�;���t�;�!�U��=�;��� _ :�!�� �esidêDcia: Dr. Nereu Ramos, 419

����s�am����e: � �I lI))r o MlUIlrn�[@ JRalIrre[� �e .A\zeve�@ m I coR U,JP Ao - �AN�À CA�ARDD_�A
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Registro ".Civil sidente nesta cidade, filho
de David Moreira e de

Aurea Müller Grubb i, Oficial Lidia Moreira.
'

do R f'ghtl o Civil Cu 1.0 Dis- Ela, .bresiletra, solteira,
trito (Ja Comarca de jaraguá doméstica, domiciliada e

do Su, Est a do Je Santa residente nesta cidade, filha
Catarina, Brasil. de João Euzebío de Cem-

. \

-Faz saber que comparece- pos e de Lontinia Ignacio
ram no cartório exibindo os de Campos.
documentos ex gidos pela lei
aum de se habilitarem para

casar,se: '

fiumz ·Irmõos S. ß. Iß�ustria Comércio 'e Hort
Assembléia Geral Ordinária", -

Art"ur Gumz, Dir. Comercial
Nota: - Acham se à disposição dos senhores

acionistas' DO e s C r i t 6 r i o desta sociedade, os
documentos a que se refere o artigo 99 do decreto'
lei nó 2.627, de 26 de setembro de 1940

"

Edital de Convocação,

I

I'

Edital n, ,5,738, de 6·5,64.
Norberto Denker
Edlth: ôchuchardt ,

Ele, brasileiro, .solretro,
lavrador, domiciliado e re
sidente neste distrito, em
Ilha da Figueira,. filho' de
Carlos Denker e de Selma
Kassner Denker,
Ela, brasileira, solteira,

dornéstíca, domiciliada ,e
residente neste _ distrito,
em' Ilha da Figueira, filha
de Ricardo ôchuchardt e
de Hulde Linda Wanda
Laitzke ôchucherdt.

Edital n. 5.739, de 6-5,64

José Bucci e

Ana Rosa

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e re

sidente neste distrito, em

ltapocusinho, filho de Ale,
xandre Bucci e de Carlota
Abelina Bucci.
Ela, brasileira, soltetra.

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito, em
Itapocusinho, filha de
Abrão gosa e de Amabile
Prestini Rosa.

Edit�l ri. 5.74Q, de 9-564

Alexandre ôzyrnenskt e
'

Zulrne Alves da Silveira

Edital n. 5,746, de 12-5·64

Leopoldo Rowe e

Edlrh Gesser

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e

residente nesre dtstriro, em
Garibaldi, filho de Alvino
Rowe e de BIsa Klein
Rowe.

,

Ela, brasileira, solteira,
industriária, domiciliada e

residente nesta cidade, filha
de Francisco Gesser e de
Erna Hornburg Gesser.

Edital n. 5747, de 12564

.lnwaldo Jungton e

Wali Lindemann

Ble, brasileiro; solteiro,
lavrador, domieil_iado e

residente neste distrito, em
Rio da Luz, filho' de Fre
derico Jungton e de Milda
Jungton.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesre distrito, em

Rio da Luz, filha de Au
gusfo Lindemann e de Ma
tilde Hofmann Lindemann.

VENDE-SE'
Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras

apropriadas para o plantio do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzí-veis.
30 morgos de arrozeira plenleda.
10 mil melros de valas pera arrozeiras.
Llma estrada construída dentro do terreno (2.500mrs)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casas de madeire.
3 pasto cercado com arame.
12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.O 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça . etc. etc. etc.

Melhores tntormeções com Vitor Zimmermann.

II nas LOJAS DOUAT Filial Ja�u_á_do Sul I

Edital n.5,748, de 12-564
. Walden:iro Richert e

Agala Krutsch

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado' e re

sidente nesta cidade, filho
de José ôzymenskí e de
Estenlsleva Szymanski.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada e

residente em Joinville, fi
lha' de Manoel Ramos da
ôtívetre e de Marta Alves
da Silveira.

'

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente nesre distrito, em
Três Rios do Norte, filho
de Floriano Richert e de
Emilia Demarchi Richert.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

restdente neste distriJo,....em
Três Rios do Norte, filha
de Ervin Krutsch e de Elia
Kohls Knirsch.

'Clube Ayrnoré
'Assembléla Geral Extraordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÄO

II ,

" . 0',

Precisa-se
de 1 tornelro,mecânico competente no

ramo. Apresentar-se com todos os 'documentos.

Informações na Oficina Mecânica EWALD,
à Rua Mal. Deodoro, 1484 em lereguä do Sul.

, -

Proibida
Pelo presente rorno público que é proíbída a

entrada e caça em minha propriedade no Rio Manso,
Município de ,Jaraguá do Sul.

Jaraguá do Sul, 29 de abril de 1964.

ADOLFO ANTONIO EMMENDOERFER

t Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamos o falecimento de nossa querida mãe,
minha querida eepôse, nossa querida avó

Bertha Schünke Tiegs
ocorrido dia 13 de abril de 1964, com a idade
de 67 anos, 4 meses -e 20 dias.

A família enlutada vem externar por êsre
meio os seus slnceros agradecimentos a tõdas
as pessoas erntgas e vizinhas, que a confor
taram no duro, transe que passaram e acompe
nharam a falecida até a sua última morada.

Convidam outrossim os parentes e amigos
para assistirem a misse no dia 17 de maio na

Igreja Evangélica Lutherana da Barra do Rio
Cêrro, às 2,30 horas da tarde. ;..

A falecida deixou seu marido sr. Gustavo
Tiegs, 2 filhos e 4 netos,

Dr. Francisco, Antonio Piccione
I

. Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
.... - ....... - , ,-

�

< Partos - Doenças de, Senhoras
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COMUNIDADE EVANGÉLICA. LUTHERANAc O, R R E I O O O p O y' O
1. - Oswaldo Steinlein . 4640

N.O. 2 279 2. _ R u d i Fiedler - 3536-�!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!�!'!!!!!!!!!!!!!'!!!�''!!!''!!!!�'''!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!'!'!!'!!''!�!!'!'!!'!!''!!!'!'!!'!!''!�=!!'!'!!'!!''!!!!!'!!!!!'!'!!'!!''!!!'!'!!'!!''!!!'!'!!'!!''!!!'!'!!'!!''!!!!!'!!!��!!!!'!!!�!!!!'!!!�!!'!'!!'!!''!!!!!'!!!��!!'!'!!'!!''!!!'!'!!'!!''!�
3. - Norma Klirzke 4460
4. -r-- Rigobert Ehmke 2131
5. Sônia Rielmann 4668

.

6. - I n g o Wagner 1706
7. Bernardo .Grubba 4757

panharrt êsses serviços quando se discutia num 8. - I s e J o e n c k 1258
irregulares de ernpleca aparte do vereador João 9. _ Roland Georg 4389
rnenro de ruas, que já é Lúcio da Costa, a ques 10. _ Wilhelm Tanck

/

4256
chegado o lim da picada; tão do fornecimento dá 11. _ e I. o i W o I f 2076
a subversão da ordem, Carteira de Identidade 12. - Bern. Grubbe SA 4794
aqui, também já.é um falo. do Vereador, projeto de 13. - Ros21i Merle Ruysam ! 727
Os forasteiros, então, resolução de autoria "do 14. - Emma RisIOW,. OO�O
gozam com os "primores" vereador Pedro Fagun- 15. Sabão U r ú . 2528
que encontrem nas.placas des, o' vereador Cle 16. Carlos Chiodini

"

.

1753
de nossas ruas. menceau do Amaral e 17. Wally Llrech . 4107
Do vereador Clernen Silva, coadjuvado pelo. 18. "'- Leopoldo J. Grubba . 1193

eeeu do Amaral e Silva, Diretor do Expediente, 19. -- loharm Schweinle ." . 4545
projeto de ler, que consi "I'te. Cél. Leonidas C a- 20. - Arthur Ristow . . . . 3010
dera de uttlidade pública bral Herbster, tentaram 21. - Harry Milckner (ou "Mueckner - rua Ttrnbó
o lrelare Tênis Clube. passar aos demais ve Joinville). .... 3107
Do vereador João. Lúcio readores o "conto da 22. - Roseli Gaedke . 0203 /'de COSIa, ainda, que re- Carteira", exibindo como. 23. - Anngret Reinke .' 0227 (Re)

quereu voto de congraru sendo de Jaraguá, um 24. - Francisco Fernandes.. 1409
loção com o jornal "Cor modêlo de carteira ce Estrada Blumeneu - leragué do Sul
reio do Povo", pela passa dido pela Câmara Muni 25. - Ingrid Milçhert
gern do 45° aniversário, cipal de Joínvílle, Foi Massaranduba
transcorrido dia 10 do um chuá. O "troço" saiu

Agradecemüs pela boa colaboração.corrente, pedindo a trens- pela culatra e a correria
crição, nos Anais da Casa, foi muito. grande. Verea Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1964
do artigo "Correio do dores que não concor Putor K. GebringPovo" complete 45° anos". dam com a sistemática
Entre . os vereadores desmoralização do. nosso

conta se maís uma tra- Legtslatívo, irão acres-

paçada do irriquieto centar entre as conde-
vereador Clemenceau corações com que já
do Amaral e Silva, acoa. conta e trefego edil, o
tumado a dar as belas de caloteiro e mentiroso.
fóras, centra e à favor Nova sessão da Câ
de seus

cü�panheir�s'l
mara �unicipal, �ia 25

Ainda da última seesao, de maio - 2a.' Ieíra, -
contam os vereadores, às 20 horas.

e Cànsultas A: Câmara Munícípcl , ,',
r

(continuação da 1.6 página)Ten FERDINANDO PISKe - Delegado da 5a.
DR. Oficio nO. 113/DR. Assunto: - Esclarecimentos
- solicita publicação. t - Tendo em víste as apre
cíações tendenciosas conndas DO artigo "CARTAS
E CONSULTAS". publicado nesse conceuuado jornal
em sua ,edição de 9 do fluente, e que envolvem o
meu nome, venho solteuer as provídêncías de VS no
sentido de serem publicados com o. mesmo destaque

.

os esclarecimentos abaixo." 2 - Releva noiar, Sr.
Diretor, que não se trata de uma resposta à infeliz
carta, visto que à covardia que se acoberta no ano
nirneto só nos há, de merecer compaixão e desprêzo,
senão que desejamos dar uma satisfação à opinião
pública deste encantadora cidade, e que foi lernen
tàvelmenre iludida com tal escrito,' que procura, tão
sórneme, transformer uma solenidade estritamente
cívrco-relrgtose em questão p o I í t i c o partidária.
5 - Os.esclarecimentos que nos julgamos no dever

.

de dar à opinião pública, são os seguintes: a) O
Senhor Clemenceau do Amaral e Silva não falou
em meu nome. Na verdade, visto Q. caso sern os an
tolhos da intolerância, sua senhoria nem menos Ielou,
senão que, a, pedido meu, que me encontrava u:n
tenro afônico e com a garganta fortemente irritada,
leu às' minhas palavras. Portanto, Sr. Diretor, não
houve laia do Vereador Clemenceal dO Amaral e Silva e, logo,
não podiam espantar-se os "verdadeiros dernocreres."
b) .o discurso lido pelo vereador foi escrito por mim,
ao conrrérío do que afirma levianamente o mísstvtsta
anônimo. Ninguém teve conhecimento dele antes de
Ser lido ao microfone e o próprio Sr Clernenceau
só teve o tempo preciso pera lê lo uma vez antes de
ser chamado ao microfone. ôe não tivéssemos cepa
cidade pata escrever uma mensagem de agradecimento
pare uma solenidade' daquela narureze, a ela não
compareceríamos como convidado especial pera
representar as Fôrças Armadas. Jamais encomenda
ríamos tel mensagem, pois que, por rnais bem feita
e eloquente que fosse, nunca espelharia com fidelidade
o nosso modo partíeular de ver e sentir a questão,
além de que, não é nosso feitio apresentar como

nosso, trabalho alheio. Portanto, se o vereador não
falou, mas sim, leu o meu discurso, era como se eu

mesmõ estivesse falando e, logo, não se pode falar
em desvirtuamento da .concentreçêo. c) Não tenho
procuração para defender o vereador Clemenceau;
mas permito-me dizer que, julgar alguém que discor
dar de um voto de congrarulações ao governador
Carlos Lacerda, ou de uma moção de solidartedede
pela instituição da Rêde da Democracia - coisa que
Ignoro 0\ que seja - signifi.ca vot�r co�tra ,a . dem�erecta e defender o comurnsrno, e racloCÍmo mfantll
e ridículo d) O vereador Clemenceau não nos

representou. A escolha de SS para ler o nosso

discurso, não envolveu qualquer idéia política. Apenas
SS nos tem honrado com a sua amizade e, não nos

achando em condições de falar em público, pedimos
que nos fizesse aquele, favor especial. q caso. foi
devidamente esclarecido pelo loculor que anunciava
os orador�s. E a

.

escolha de Quem devesse ler o

nosso modesto trabalho .era, aliás, de nossa exclu
siva competência. Sou apolítico . e assim pretendo
permanecer, Sr Diretor, . pois

A

as minh�s conv.icç?�sfilosóficas e religiosas com' esse estreito e pnmarlo
secrarismo partidário que ainda caracteriza a política
brasileira e de que a carta meneionada é um exemplo
muito eloquente. e) Se o missivisla anônimo sabe
da existência de -farsantes entre os homens públicos,
seu dever é apontá-los à autoridade competente�
Esconder-se no anonimato e de lá destilar ódios •• _
pessoais não é atitude que reco�ende ningu�m e

muito menos quem se arroga CI qualidade de Patrlota-
Democrata.' 3 - Agradecendo a VS'a atenção que
houver por bem disp_ensar �o presente" aproveito
êste ensejo para apresentar a VS os meus protestos
de elevada conside.r�ção e aprêço. Ferdinando Piske
_ 20 Tenente Delegado da Da. DR/16ar eR.

JARAOU.\ DO SUL ("ANTA

Cartas

�

Convite·' .==
o Clube Água Verde tem a

8ubita hünra de convidar seus associados e

simpatisantes para o suntuoso.

'Baile Social
que fará realisa.r na noite. de .30 do corrente
no salão Boa Esperança,

.

abrIlhantado pela
já conceituada Orquestra B R A SI L I A, de
Jüinville. -

_

Pelo comparecimento e colaboraçao de

todos antecipa agradecimentos
.-

A DIRETORIA

Nota; Não Berá distribuido c0'!1vite
individual' aós �enhüres aSEociad_?s. .

I

As reservas de mesas poderao ser feItas
."

com a diretoria do Clube.
.

Jaraguá do Sul, maio de 1964.

JARAGUÁ 0'0 SUL SANTA CATARINA
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EDIT�L
O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na Forma da Lei, Etc.

FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dele conhecimento tiverem, que por parte da
FAZENDA ESTADUAL, - por intermédio de seu

bastante procurador, dr. Al'y Flaviano de Macedo,
.. ! Promotor Público, 1he Ioí dirigida a petição. inicial

do teôr seguinte: - "Bxm=. Sr. Dr. Juiz de Direito
da Oomarea. A Fazenda Pública Estadual, por seu

representante legal perante êsse Juizo, vemA res

peitósamente, à presença de V. Exa., expor e .

requerer o seguínte : O fato: A Supli�ante �ove
perante êsse Juizo, contra Darci Corrêa da Silva,
ex-comerciante nesta cidade, atualmente em lugar
ignorado, uma ação. executiva fiscal, e o executado,
ao que consta, não. possúi bens em nome. No
entanto, a Petícíonáría teve conhecimento de que
o referido. devedor adqueriu, por compra, o lote
nO 5 da la. Quadra, do "Loteamento. E. S. Rau",
sito 'ã rua Rio Branco, nesta cidade, que já foi
pago integralmente, estando. pàra lhe ser escrit'!-
rado ou a terceiros, como só acüntecer em ·tals
casús o. citado imóveL O Direito: É facultado aos,

... ..

que queiram prover a ressalva de direIto.s �a.Dl-
festar a sua intenção mediante prütesto JudICIal,
na fürma do. art. 720' do Código. de Processo Civil.
E' de interesse legitimo da Suplicante que se não
venda o imóvel, garantia de execução. Assim
exposto; Requer 8 V. Exa. que se digne de man
dar notificar o sr. Guilherme Pradi, prücurador de
"Loteamento E. S. Rau" resi.dente nesta cidade,
para qne não. outorgue. a escritura de compra �
venda do. imóvel adquirHto pelo. executado DarcI
Corrêa da Silva, bem como. seja nütificado o sr.

Tabelião e Oficial do Registro de Imóveis desta
Comarca, para que n� esc.riture, nem faça o

registro de escritura do. referido imóvel. Pede
outrossim, a notificação, por meio. de editais pu
blicadüs na forma da lei, de terceiros interessa
dos. Pedfl, afinal, que feitas as notificações re

queridas, sejam üs autos entregues à. Suplicante,
independentemente de traslado. Termos em que,
E. deferimento. Jaraguá do Sul, 20 de abril de
1964. (as) Ary Flaviano de Macedo - Prqmütor
Publico. A petição acima, levou o seguinte DES-

,

.

A Agência lü.cal do Instituto de Aposenta�ü- PAlmO: A" como. requer_ J. do Sul,
.

em ·9.0/4/64.
ria e Pensões düs Bancários - fAPB, cümUDlca (as) Raoul A. Buendgens - Juiz de Direito. Pelo
aos' associados o recebimento· do. resultaßü da que se passüu o. presente edital, para ciência de
CLASSIFICACÃO IMOBILIÁRIA -. PLANO B-t9ó4, terceir.os interessados, e que será afixado no local
encontrando-se o mesmo à diRposição dos intares· de cüstume e 'públicado na forma da lei. Dado e
sados. .

. passado nesta cidade de Jarag1i.á do Sul. aos vinte
Cümunica outrossim, o prazo ,de 10 (dez) dias, dias do mês de abril de mil nüvecentos e sessenta

corridos' para interposição de recursos, contados � e quatro. Eu Amadeu Mahfud, Escrivãü� o sub�-.

partir da data da publicaçãü.· crevi - (as) ·Raoul A. Buendgens - JUIZ de Dl-
. reito.Jaraguá- do' Sul, 9 de maio de 1964.

Era o que se continha em ditos autüs eWERNER HORST- - Agente folhas, dou fé..

Rua CeI. Emilio C. Jourdan, 1.15 Jal'aguá .do ,Sul, 20 de abrU de 1964:

I O escrivão: AMADEU MAHFUD

t Agradecimento:
Profundamente consternados comunica

mos o falecimento de meu querido espõso,
nosso querido pai, avô � bisavô

João Piccoli
ocorrído dia 6 de maio do corrente com a
idade de 83 anos e 8 meses.

A Fam11i� enlutada vem externar pür
êste meio os seus sinceros agradecimentOS
a tôdas as pessoas que visitaram o falecido
antes da mürte, como. bem a todos os que
acompanharam o falecido até a sua última
morada.

Agradecem em especial ao Dr. Walde
miro Mazul'echen, pelüs serviç08 médicos
prestados.

Convidam outrossim os amigos e cünbe·
cidos para assistirem a missa gregüriana
em favor da alma do. falecido. a partir' do
-dia 14 de maio no Ginásio São Luis às 6,30
horas, e do dia t 5 de maio até o dia 12 de
junho na Igreja Matriz São Sebastião. com
inicio djàriamente às 19,00 hüras.

A FAMÍLIA ENLUTADA

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários
Agên'cia 'de Jaraguá do Sul - SC

AVISO

Declaração à Praça
Tendo em vista '0 abandono' do lar de minha

espôsa • Isolde Braun Hinkeldey, que se �ncontra
em lugar não sabido, venuo de declarar à Praça
que nã'o me responsabilizarei, p'ür quaisquer. d_!vi
das que vierem de ser contraidas netitas condlçoes.

Rio Nôvo (Cürupá), 15 de maio de 1964.
EWALDO HINKELDEY

•
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FOTO PI �ZERA_ IDBPRONTE! Á PREFBITURA - JARAGUÁ DU SUL

Fotografias em Gent! - Fotoc�Pias de DOl'umentbs -

filmes e Materiàl_foto -' .A.parelhos e Acessórios

IA pedido. àtende a domicilio Ia ta,mbem
em localidades vizinhas '

(J@I!l�lI!I8l1!I8l1i1888���8I!lI8I!l!lIiI88
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