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A nobre elasse dos Agentes E, quando o contrlbutnte se dls

Fi�cais eerä' sendo manchada por põe a uma defesa,' começa, então, a
maus' elementos que nela se lnftl- agonia. É da lel, a defesa à prl-
traram, subrepncternenre. Não só meira instância e à segunda, Existe,
sofre a classe, como sofrem rambem a .reconstdereção. Aind� o recurso

?s co�t�i�uintes.' Cornerctanres e. 'extremo e, finalmente, fóra da órbita
índustrtals são e ast i gados pelos 'edmrntstretlva, o caminho judicial.
-rnéus fiscais, que, �Ó enxergam nas Mas os méus 'liscais, equeles dos
classes, conservadoras tubarões, so- quais nos ocupamos agora, é que
negadores e ladrões, dos dinheiros são incapazes de produzir coisa bôa,
públicos, Hoje em dia, ser comer, não concordam com essa fórma de

:� ciente ou industrial, é termo quasi alguem, em liberdade" defender-se
-: peloranvo. das acusações.,

Tudo porque tais Agentes Fis- E o que fazem? Ameaçam. Co-
: célis" como abutres, se lançam sôbre

meçam por dizer que, si se defende!',: a carniça, pare senstezer seus ape estaré sujeito a levantamento nôvo,:! rift,?s indecorosos Não lhes lnteresse
,: seber o que comem. Baste que es'

muito mets rigoroso, e o valor se-

rá, então, bem mais alto, Mas,i, telem comendo; Ainda qu.e sejam que tipo de fiscal é êsse que deixa'I "bolas" e outros materiais ernpre- de notificar ,0 que, reullllenle, é devido
" gados na lécnica de avançar sôbre ao Estado? Chama o contr íbuiute
" o, bem alheio.
'.'

' de sonegador e é êle, o rnéu Agente
�., Valem se 'os menchedores de-: Fiscal, o' ladrão do Erário Público.

, honestas profissões, de concursos, Quem dos dois devia estar Irequertmuitos dêles duvidosos, para que o rendo o sol quadrado ?Estado oficialize os desocupados e Mas não fica nisso, Quando a
imprestáveis, em salteadores da bolsa

coregern do comríbutrite é grande,do povo, E aí começa o enriqueci· porque esta convicto de que nada
menro ílfcíto. Enchem o bandulho deve de Impostos e taxes, a técnica,e começam falar em moralidade e então, funciona ne bese da intimida."
em honestidade: Entram até pare çêo, Contnbuínres existem que até: enrldedes que prestam serviços e, já chegaram a encaminhar às Re

, escondidos sôb o, manto protetor, partições, a petição da defesa. Esta
:' continuam afiar os tentáculos ínsa- ,

I d I F.. ciáveis. .Deshzern em viaturas com.
e i a pe o AgeDle iscai, o máu
agente fiscal, e, consteta que as ra

.: pradas com o produto do roubo. zões apresentadas derrubam suas CONHEçA AS BRf, Devi_q o Estado exigir a prévia pretensões. Porque é tncepez de ,S. �m solenidade realiza-
declaração de, bens Ainda mais: produzir coisa "legal". Com' as da na: sede da Sociedade
devia olhar a idade dos concorreu- "razões" do defendente, vái à caça O "Díárío de Noticias" Bandeirantes e Santa Brasileira de Heráldica
tes, muttos dêles já ultrapaasedos daquele que, desaflülÍ' o tode poderoso que se edita na Guana- Cruz.' As obras estão e Medalhística, em São
em muitos anos e, que agora "se va- mãu avenie liscal. A visita ter m na com bara e enviado pore8pe-' Paulo, prestlgiada pela
lern do cargo fiscal pare fazer o seu'

a, faca no peito ou a pistola ne nuca. I cial deferência do Co
sendo executadas pelo presença de altas, autori-

pé de-meia Na-o Importe de quem
- Departamento 'Estadual d d

"

'I'·... . � ,E o vigarismo oficiai, npo chepa mandante José Francisco a es CIVIS -e mi nares, o
recebam a moeda. Basta que rece- branca, que o Estado per rnlte, fonte .de Paula Ramos, nüS80

de Estradas de Rodagem, ex radialista'conterrâneo
bam o dinheiro. Ainda que por principal de tentas e tenras soneca t t ] it me díante convênio, com RAMIRO GREGORIO

, meíos escusos. ções, porque tais Agenles Flsc�is
cons an e €1 01", traz em

o DNEJ;t, já tendo alcan DA SILVA (Ademir Ra-.
Homens, que até, bem pouco não souberam cumprir as suas

suas páginas a seguinte çado o Canal de Sernam- miro) 'recebe,u a conde- 0

tempo seguravam os fundilhos. por. funções.
nota : "CONHEÇA AS betíba, na altura do qui- coração cultural e CÍVica

'inoperantes e, impreslá"eis, depois' BRs. BR-6 - Rio' Sän lometro 18 Nêsse trecho, "2° centpnârio de José
de passarem pOt: emprêsas e mllis É uma láslima, o Estado man tüs· Joinville (Pelo lito·

a estradà, de cüncretQ" Bonifácio � 'O Patriarca",
émpr,êsas, onde nunca- chegaram a ler eIß seus quadros,. desocupados ral) - Sua extensão to- adliHo, cünta com pístà por sua atuação nü campo
esquentar o· pêlo, hoje oslenlam uma'" que só pensam, no dinheiro-que tal será de 834 Km., li-

, da puÕlicidade de Sania
vjda farta. São os novos ricos, à jorra em direção de, seus bülsos, gando o Rio a Santos e pal'a duas f91xas de trá- Oatarina naquele Es\adó.
custa da desgraça 'alheia., ,Graçós Desconhecem a

-
bolsa do cOOlri- Jüinville, em Santa Ca- ,ft>�ü e acostamento de Ramiro, que durante gua-

ao roubo o.fic,ializado, B não é jogo buiute, a bôa defesa, a que harmo tarina na denominada dOIS lados, prolongando- se uma década labutou
de bicho, que é pro!bido, . ,niza aS'ielaçõe-s eOlre o cumpridor "Estra'da do Turismo", se' des�� o {,anal de �a- no rQdio,catarinense nas

,

ca-o os 'homens' que n'a-o aten, da lei e o seu executor lanora" rapendl até o Canal de -

d'f t f
-

-..J 6' Nü trecho R{o Santos, ss ,_ J maI8 I eren es un_Çoes,
'dem pelo verdadeiro têrmo e signi. lanlas e lantas vêzes, a bolsa do

'.obras estão em anda Sernambetloa, na exten- abandonou sua carreira
ficado do cargo, 'Não fiscalizam. Estado, porque barganha, porque dá

mento no terreno 'cario- são de 12 qullometro8 >
e em 1961', ingressandü na

Na-o or'I'entam. Na-o esc,larecem. Na-o lJreferência ao seu bolso. Uma ver- . " F d'
-

T yca, entre o ReCJ'eio dos melO. un Iça0 up que, o-

....a_uxiliam. o contribuillte a, cumprir gonha pública, êsse tipo, de gente transfet iu para o seu es-

sJJé[lS obfigações' fiscais. ,

'proliferando entre nós. E a inca- -

critório àe São Paulü, QU-
,

•

Nat!la dlssp fazem, Bnxerg5lndo pacidade armada, a 'corrupção dbs de exerce as funções de
'sonegddores em fôdo dono de' ém- costumes Cünlra àqueles que, ,vendo Cartas "pubnc relatiüns" e inte-
prêsa;, pa::ssam a i'Xigir tri'bulos, ínui· baldadOS/ os; séus esfQrços dê'serem

gra o quadro de membrüs: "'"

tas vês�s verdadej:ras aberrações. E Iratados' cümo COnlr!b_i�res, e' não A,S,S. _ CORUPÁ: - limo', Snr. Vilor 'Schmö- do Centro Cata-rinsnse.
o "Estado ,ajuda a êsses desalmados, �om� ladrões, se vale'!1 d�, suas -ekel. Levo ao vosso conhecimento, que fi QO j-or�àl Úllimamente, vem atu-
pot:,qúe lhes. alribui ,pôntos por noli. IméJgmaçoes para arqUlletar novas "Correio do- Povo", requerimento formulado 'POT V,S, ando

.

.00
.

cinema, como
ficaçõ.es, visilas, "vistos''', ·principal- fórmas de desviar importâncias à ao. Prefeito Municipal, ·solicitando provjdência no narrador documentaris�a,
mente po� npli{içações, ,Enlão, ppa- tribUlação. Não são Iodos, felis- senlido de Ique, os funciqnários ioàliv9S ,gozem dos tendo já ,realizado, s'ob
recem, n,ôfi,ficaç:ões, muitas delds, mente" Como não são máus, tüdos m'esmoS direilos no aum�nlo salariat, como friZOli os apspicios da emprêsa
tirada.s ,no me.smo c;Iia;' do mesmo os Agenles. Fiscais, Mas, o proble- v. S,,' do que os .ativos, pelo que ps abnegados fun- a que. pertence, três do·
conlribqinte'l I=>ara áumiml'ar os pon- ma exisre e deve 'ser atacado de ,cionários j1 prestàram a ess'e n'iuniGípio, e hoje vi- c�mentârios ,sôbre a l!0s-
los. ,NoJi,ticam pelo prazer _e pela frenle. De alúlar·se os 'conlr'ibuin· vem à mer.::ê da mi.:seria e da f.ome, pois nada e sa cidade: "Joinvil

"

�

"I fJecessida(Je, de QOliticar, Pelo vício 'tes, contra a ação perniciosa deJa;s mais juslo dÔ" que, depois de- lanlos anos de JUla e Vangua rda do Prog es "

a0 sáque ,:Oficializado., '. Agentes Fisc_ais. São o� q,u�. �or- sacriffcio., pudessem viver os: seus, últimos dias, um ifoinv'il1e. Fest�s e Flora'B'"
AS nOlificaçõ�s,. 'sabe-se, não rompem as nossas IDSIJIUlçoes. padrão' de vida -equivalênle a Q.l:lalgu�r cidadã{i;�b e'�M:a8chester Catarinen'

são confissões de dfvid'as � fiscais. Ninguem püde ser. condenado sem 'siieiro�. 'poi� bem' o me,��cem, ,,'
,"

, ..... ' , se erp �<i\!pias". "

Ma�' os � fiscais descarado's, .como prévia defesa. Ainda q'U� responden- Ässfol sendo, ao Iluslre vereEid '.. ""iparp' !>.,O r�gIs�-armos o acün-

o ! 'sangu�-su-gas que expremem a ulli, do de älo culposo. Devem os con· _bens pelo_ s�w-.ge810 nobr� e ,generoso 'm .defeza ,dos tecimentô\ apraz nos ma·
J

lJI'a coM de ,I)angue da, vítima, não fribuinres valer-se do inSliluto dà óec,essftildos, po'ia..e�ta ue: vos ·escreve e cum"ri� nife.star, também as nos-
t entendem assim, E publiCO e noló- äefesa e, o'. pleno exercicio' dê�e_' menta nöo de,ix-a de s:tr qmâ 'professor.a aposerrladâ s:a�s homenagens a êsse
:'r'io, qu� ninguem 'pode ser, conde- diteilo, aliUrá da arena êS$es saltea:

. ,pof'"
'

mt.i�o i que' alU1!tmentl; vem, recebendo pónterrâneo �lnigo, qué
;-�,ado, �� prévia défesa, -E os fis, dores da bolsa do povo, rque infeli·, tarn fim salá io de. fome, salário esse que lamen cünoscü conviveu e,muitas
c-ais ,sa�, disso., _ Tanlo os bons citam a, nOSSf), Pátria e o nOsso �s', fá,velmen�rr.�sponde' a Cr$ 7.400;00, a� mensal e vêzes"'cono!õ!co colabürou .

.como :os·' máus /', Prlncipalmenle os
'

/tadó,' manchando os bons cOSlumes mais "cr$t:'�O de a'bonQ por duas filhas. '. Transcrito do jürnal
máus:: Fazem, enlão,_ as barganha§: com a corrpp'cão desenfreada 'que 'NiU'lspe�l 4'+de qué:V. S. seja bem "sucedido, "A Noticia", de Jüinville,
�ei{uz�� o valôr.ßotificado;.alleram c�mpeia .,à�·sol!a ePque não foi, com a com,predls, oS,demais v�readores e a aju- ediçãüde 29464.),' ,

:
ás ��ifica.çõe�-para "chegar" 9s �eu_s ,alOda, �Icançada, pe�,a ,onda sanea-; da óo nosso Pá" . slia), deixo aqui Óleus sinceros Nüta: Ademir Ramiro

�p.o\ilf9..S a?� _poD-,eiros do,�coíilfl- 'dora do Äto InstllUCIQnaf.. _ agradeçimenlos. C �iais Saudações. Ass. A,S. S. ·trabalhüu na_ Raqio Ja-
bui'Ílte;,' notlfl,cam p'or supostos sub· ,Está� na hora de uma varredura. ',RESPOSTA:·'

.

reql,lerimento em aprêço füi ('agllá durabte alguns a-

··f-ä�Uf,á.peÍJtos. � "quebram" o, ·galho
'

�ão ,a varredura do Jânio, Mas a aprovado"unâßlmemenle. s ve're'adores Que compa- nüs, É' de' fam,ilia local,
, .:ci,ma da perna; �té reavaliações varredura higienizanle do Marechal receram à referid�· Sessão."Basla, -agora, o ,Prefeilo residindo ainda nessa
. de ativos, imobilizados já chegaram easleló Branco.

\

c responder a:os lermos reqúeridos.e encaminhar à 'Cidade, sua prügenitüra,
pOlificllr.

,

,EVI SINSVAL Câm,m:i Municipal, o plano de reajuste dos ioalivos, Dna. Teresa Greg6rio da
o que esp.etélmüs �e d.ê o m"lis breve p�s�ivel. 5 lva.

_'

IMerenda
S-ta'.em

Catarinense recebe
Medalha em Sa� Paulo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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l,,;,,;,,�=O' ç I A , _§ __J II D�. WALD�M��OI c�ZUR.ECHEN II, igarres, ou, gases t
•

< "

.. •

.........:!c...__.:!1 'I �'''l?ua Presidente Epitácio Pe�sôa No. 704 I' de eseape? '

sr. Luiz Prestini
•. resí- II . \'

(antiga �esldêJicla de Emanuel Ehlers) "

r I:. . '. - 6 �
dente em Itapo�uzmho; 1,1 Clinica geral médico - Cirurgia de adultos e .11" A .origem. I de c a n c r o s _ p u.lmon a r e s

I

-r.- ��urd��, filha do, .críençes � 'Parlos - Dlatherrnla-'Ondas curtas e , . 1

sr, Erwmo ,Lle!Ql�n " re II. Ulh'a curtas)· Indutotermia 'Blsturt-elétríco Blec' II M é q.i f o s alemães ;pronunciam.se sobre,
sídente �m Joínvítle ; '1

J Iro caureeízéeão • Raios Infra vermelhos e azuis. II ,.às consequências do ar vicliacl?-Brauüo, filho do 8r. d' o-s-Sa�nStro�s.a· rA,u!de� Ltusía lk ".__ " ..__�.I... ,... _ ...__ _._••••_.i.:_... .. ...lj
Erico Bruhns, residente .

' eSI. gn e em
� -------.- ----- -.------ -----=="

Düsseldorf (Pór Delia quanto ainda, não se

em ,Joinvl11e;. ftapQCUZmh?. ;I.
• .. • ,�ange - Impressões di) sabe, �e o. capcer ,é pro-·

I���8��rl�1::T�1� I ma 28" ::�, l� r·'��,·.'�r···.·,.··.···fJ�·�··
..

·r':·c�.�a··
..

··�·�.::U·�···�··
..
·
..

·�·,·t',·�··ÖJ'
..

�·�;··r··
..

I·�·�·:':'�
..

··mJ
..

··a··
..

··�:�,'�7··;�'·:::.1·'. ��r;�l����I��:;���:: ���i;�:C!�;�r::'�it���:
tl1ada Nova'" I . -

dos [:
aos relatörios americanos ria dos médicos eoncor- J

,
., , O '" sr:. Germano . , , .

1
:
- o s.r. Agasto Tome, Santos, residente em � sobre os perigos do dam, porém, que, como :

llm; residente .e� Itapo- Jotnvílle ; .
'

�i' CIRURGIA DO ESTÖMAGO:_ VIAS BlLIA. �::1
cigarro .. Não só na o Re- qualquer 4·,0 e n e a, o;

ouzmho. '. .
_ a sra. Edí Lemke : RES. INTESTINOS _ Cirurgia de Senhoras pública Federal da Ale' cancer .ajaca 08 ôrgâos

.

.

Franke, 'esposa do' sr. :

':::.1
manha, mas também mais fracos. Quem -vive

>!' Fa'Õem anos -emanhã. Guídê Franke, residente' .�� Diagnóstico Prectice do CAncer nas Senhoras noutros países venderam- durante muitos anos:
r-

.;. em Garíbaldí ; í: · .

se menos cigarros. Re�ta numa grande cidade, não

:O sr, Frsncísco Pedro- _ a menina
-

Eleníce, c: (omunic. aõ,. s�us. dientes qU.e ate_nJe,j �o seu

:1 s�ber se, em conse.qu�n· sabe ·�equer 8 que ponto f

�l,:residente em:Ç1,lritibs; fil�a do. casal Olair-Ro" (� .

novo consu/to"o a Rua Arthur MuI/e, n 160 i ma, d_essa mo.deraçao, submeta '08 seus õrgãoe '

,

-:" a sra.: Frída Mey, drígo Nlcoluzzí. t: (AO LADO IDO NOVO HOTEL1 : baixarão as CIfras de respiratórios às mahl
esposa dp sr. .Leopoldo] .- Mário José de Al ê; Das -9,12 e das 15-18 horas' - FONE, 384 :l Cb3rnoCn(qOUsl'al,Ps.Ulu,Il1mOn!rruespo °due äU,ra,s provas. �uit,os
MeI. residente em Joín- meída, filho do S". Hera IT', :1 � d R

-

bl
vdlle;, .. elides de Almeida. em

�· ·�:· v· ·� ·,:· ·· ���:·.:;.''.ö:';'::':;':': cientistas alemães estä IDe icos na epu I�a

_.a . sra. Vva. Erotides Lape _ Paraná; convencido do. conträrio. Federal da Alemanha nao

Dutra Hafermann, nesta _ Sergio Murtt í lho Na sua opinião a curva atribuem primàriamente

cidade. . do-casal Getulio e Walda :F::::::::::::::;::::::::.'=====�::::::::;::::::::::::=:::::::::::::::::·==::·::::::::::::::::::';::.�. destas doenças continarä ao cigarro a responsabí-

da Silva.' 11'1 Th1D)o IElO> lT trIBI rrr !\1[JflMT !\ �lN
.

I,I!:, a subir. lidade pela tendência

Dia' 25:
1lJI1ß �111.lJ lli\& !Vl1.&l\l.r� Queria j arecer-que se ascendente desta horrivel /

ii MÉDI�O CIRURGIA.. II tinha encontrado o moti- doença mas apontam, a'
,; , '., Dia 29: f! '11 vo da divugação cada acumulação de vários
.. A srb�,. _AeraJic.e da

. II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- I,i v, z maior do cancro factores, tais como gases
Opsta VJeu�.. l'esiden�� O sr. Lu'iz Satler; ii :>idades de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre II! pulmonar. Os resultados de escape, vapores indus-
�r;n Gua�amlflm; , r- a sra. Lidia Stein II I! apresentados indicam qu.e triais, residu08 de óleo

- - o Jovem Leonar�o Martins' !I CIRUROIA - SENHORAS - PAUTOS - CRIANÇAS e II os esp.ecialistas se devpm pesado e fumo das
Kreutzrel�. residente em I

_ Jaime. filho do sr, iii CLINICA QERAL li ter enganado. Por en- fábricas,
Jaraguázmho. Antonio B Corres resi \ II

,
. J .1 I.oogll prátiea em Hospitais EOrepllllM I'dente em Barra do Rio .11 li

Cerro; ,

. II Consultório e re�idência: li
- a sra. Elzira Brey :,1 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 IIIHorst, esposa do sr. I I,

Werner Horst. nesta!l CONSULTAS:' li
cidade. 11 Pela manhã: das 8 1/2 ás 1 t horas II

II li

ii Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 L � horas II
Henrique Fischer e de II Atende chamados tambem à Noite li Bonn - (impressões da em revistas gastaram se

.

Linda Koenig Fischer. \6::::::-.:::============::::::===::::::=::::v Alemanha) • No ano pas- 1.2 biliões de marcos

Aurea MülJer' Grubb " Oficial Ela. brasileira, solteira. !lado gastaram se na Re� l300 milhões de dólares),
áoi'"Kegi\tro Civil do I.' Dis- doméstical domiciliada e pública Federal da Ale registrando se um aumen-

tt1ito \Ja Comar-ca de Jaraguá r,esidente em Rio l'êrro. �-----------.....;--- maDha Rara propaganda to de 13.4% em relação
dQ., ,Su, Esbdo' Je "'SaDta fIlha �e Bertoldo Braun Dr. Francisco Antonio PiccI'o e

Publicitária nada menos ao ano precedente. Para
� :Ll\tªnna,· Brasil.. . e de Lmda Lemke Braun. de 3,3 biliões de marcos. a publicidade na televi. �

F.fz. Silber q lt� comparece-
��D T C o - C.R.M'. 1:7' ou st'j3m 825 milhões �e são gas�aram-se 30 por-rifn' no cartório e�il?indo os Edital n. 5752, de 19 5 64 C

dólares, segundo informa cento mal's do que em
d t,'..JI· I I'

. irurgia e Clíoica de Adultos e Ori31l1'!'s C' C I d1ocumen os' eXlg UdS pe.a t:l
H

. B v a ,omissão entra a 1962, ou sejam 3�6milhões
aHm de se habilitarem, pa Ja , artvI�o orchardt e Parlos ._ Doenç-ts de Senhoras ln(iú!'.tria de Propaganda

casar-se: I Gisela Bahr . 'j da Alemanha, Em com-
de marcos (91.5 milhões

'- ,''''..- •

'

II EI b HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· CORupA parft.ção com 1962 vari, de' dólares). Para a pro-
o

Ed't I !::.750· d 1� 56'A-' e, ras,Heiro. ,.s.oiteiro, d -Ad' t
,_�.I? n.�, ',e C) ��, '1lB.v..rador, d'omlclhado e Residência: Dr. Nereu Ram'os. 419 fica-se um aumento de p�gan a Da Nl 1Q gas a-

� , qU888 12 010, Continua em ram·se 64 milhões de
Mario Scbulz e," Ir�sid6nte neste distrito, 'CORUPA., - SANTA CA.'lIrARIlNA II

(6 'lh- d
i Renilda Gaedtke :em Garibaldi, filho de primeiro lugar a propa. marC08 1 mi oes e

. . .
"

.
Rodolfo ijorchardt e de ganda publi�jtária em jor- dólares). A despesa com

.

J!;Ie. braslleuq. solt�Iro. Herminia Geisler Bor- nais com 1.5 biliões de caI:tazes ascendeu a 109 "

1.f!..r�ad'oJ,". domi�ili�do. ,e chardt
-

.

1 l'iiii!!!ii!l!!I:::;::::': ,:I!!!!ii5!:55,i!!!!!J!!IiE!le=:!5!Iã;�n&Eu!El_.;� marcos (375 milhões de miliões de marco.s (27 mi-
residente neste distrito, Ela brasileira solteira .!I iii dÓlares) se bem que o au

Ilhões
de dólares). sendo a

em .Rio Cêrro, filho. de domé�tica. domi�iliada � 'l'iI DR. J<:> RN' SO E L T E R iü mento nestesector gÓ fo taxa 'de aumento,de ape-
Alvmo ScQ.ulz e' de Ema residente neste distrito, _� I C/RURG/ffo DENT/5T1i I I!f ra de 7 %. Para anúncios nas 4,6 porcento.
Mohr .. ·

., , em' Rio. da Luz. filha :de I I ---Ela, brasileira, solteira, Wálter Bahr � de Elsa
I'

• Moderníssimo "A/ROTOR",
'

!�����:'êi::�;8��ti Haß�e Babr.. .. ! .. a:�:�. O.'::r�rI�·�:a�:��TE, I MIII&IfRIO ;O�· IRHRHlHO, IftOdßRIß f &UMmelD
Bernardo Gaedtke e de E para q_lIe -díegue ao co-

l ii'l Of, 28. de 13-5 64 -: Sr. Diretor: Solícito a

Ana Gaedtke. ,

_, �

ohecimento de todos, mandei CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE U gentileza dêsse importante órgão de imprensa dar
��.' passar o presente -edital que 'ÍII� RAIOS X I'" a máxima divulgação à nota anexa.

-

�dita! n._5751,,'de 14 ff64. será p�bltcadb pela impren' !II nerta do pronto atendimento dêste pedido,

Gui'doilFischer.e, sa,e e� cart�r,io_oÍld� �ení I Consultório: Av. Gelulio Vargas"19� I apr�sento a V. Sa.'·minhas cordiais saudações�
ahxado dUlante' I � d14S. SI .. ,

.'
Ass. Almira Jacinto Calixto,' Responsável pela

.', Erica BrauO' álg�em soube: :_de .
algum ilb· I

' (t\nexo· ao DepõsI!o da Anfcllic,tica J Dele'gacia Regional do Trabalho,
. �

_

.
.

·."E�, brIil8iíêiro;��ltei;'0, �edlmeI?t.o acuse-_p. para O! 1I!!11Ei H II 1Í!!IE!!EEii!I�EE!III' A Dllleg,llcia_ Regional 'q.o Trabàlh9 .lembra
làvTador, 'domici1iàdo e hos legaIS. '

aos senhores emprega,dores -o cumprimento'. do

resi'deIile'" '[feste distríto; AUREÃ MÜLtER GRUBBA-
.. ._... . ..:... ..._

disposto no artigo 360 da Cons.olidação �a8 Lei�
em Rio Cêrro,- fi-lhQ de' Oticial . IP�-----...--_... ':"..

·_...----...----·�_.........--� do Trabalho ou seja a. ,apresentaç'ão - enli',€' 2
!i TI\\ -li('" o

til tr .

Itn
It de ,maio e 30 de. junho - da . Relação de seus

.II illJ..r o·� ,

. \llI lUl n \lli (Ü) \UI 21S � ij. II empr!g��;s�sp;a das relações 'de'firma810C�lizadas
II .' .

-

. ·11 no interiár do Estaõo deverá ser efetuada direta

DBPRONT� Á .PREP�ITÍJRA �

-

JARA9UÁ DO ,SgL ii"
.

-.Cirurgião'- Deutista' II mente .,à �nelegacia Regiona.l d� T.rllbalho Edifício
'" ti.'I! ' -;. - II

'

.,. �fI IPASE 3° d FI ó 1
fotografias e'�eral - fot01:opla!t;ioije--'W'umeatCJs _ iii CLíNICA - ",PRÓTESE" _ �CIRURGIA !i.

- an. ar - Orlan po IS, .

.

.

'. filinea-e 'Me�rial"Fófo - "'parel�e Ac;.,eae6rlos. j. '" . _t
'
__

'_..
_

.' ".,"" li FloriaDópolis, 2 de maio de 1964 .
"

'. _}. pedido:'ótelide' a dóti:aic�o 18 am�.m li Av: Mät�chal Deodoro, 587 - JARAOUÁ DO 'SUL II '\ (. Almirà J-Clcinto Ca�to

�_wiaa�=.!:;:;:=:a:� _MI ���,L_ ,

=. .:

� �:::::=:����: M::��=,"�::�==J.Responsável pela Delegacia R�gjonal do Trabalho

D.d:l�jnOl�� -!�:==:...::- :�===::-�=e:=;=-:-:� i
.

II ",.
.

'i<

II � .11 .a ••,.e.. I e �,� II II Tendo erb' vista o,abandono 'do'lar de minha

! ADVO�ADO' � II. - . ,JARAGUÂ DO SUL _. I! esp\ôs� '-. Isolde,B�.aun Hinkeld�y, 9,ue se �ncontra:
====�.'T'== ', .. I

-

• 'I. Medicamentos e Perfumarias II ,�m lugar' nào 'sabldo,- venbo de declarar à .l�raÇ:-a
Escritório

�
�aG" lado da Prefeitura !,' Sfmbolo de Honestidade. Confiança e Presleza II �ue não �e respon�abilizarel� por q�a!sque:. d�vi ..

l

JAR'A.GUA DO SUL
i·

Ir,
4 que mel�or -lhe atende "II

as qu.� vierem e� ser·contr� �8 n�s as con lçoes.

I ., e pelos menores preços li �I() Nôvo (Corqpá), 15 de maio de .1964.
�=--=:===:::==--_�==-'::=:::====tr

'

EWALDO' HINKELDEY

A publicidade nos

jornais afirlDa-se.
O sr. CUio .Nicolin.i,

nesta cidade;
- Maria Iris, fi1ha do

J
,"
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pelo envio regular dos
exemplares, manifesta·
mos os nossos agradeci
mentos, ao m�smo tempo
que nos congratulamos <:::::OC::=:::OC::::::::"""'"c:::::;::i,'� fiouêrno quer fl·aorosocom o Dr. Parísio Cidade, MUD A Shumànitârio médico que'

' �

I 'I d d"'
.

atende em ,seu oficio, a Frutilera�e'" Orn.;;;,n-;:;;- COß ro e ,8�. B.nnms=
i��lilação de Barra Ve', Laranj�irá!" Pe?e�ueiros; Iraenes' W!ßICI08ISKakiséJroS, Mac!�lras, Ja- _-

::::::::::::==�:::::::::=::.-:::::::::===:::::::::=:::=:::::::::::::::=::::::==::::::::: boticabeir�s, 'eto.' Roseiras <Brasília, Trp. - Na men
!I � II Dahlia�, 'Cl'inêlías, Goni· sagem que enviará a Cã·
II DR. ,IVO ,KAU"'F-M"'J<i;NN.· II ,fera,s, Palmeiras, etc:,' e,tc. mara Federal nos próxi-II 1\ mos dias solicitando mó-'.11 II

. PEQAM OATALOGO
difio8t>ões nos vários, ca-II ILUSTRADO Yli -- CJrurgião Dentista li ' ....

. pitulos da, Constituição,
II,. . !I, Leopoldo' Seidel, o Govêl'no pretente es-

!II C I
. .

R P E't' 139 ',I
.

'CORUPA' _
' tabelecer rígidas·normas

II 0l!,su lorlo: - ua res., pl aClo
II para ó contrôle da admi-

II I,!: c:::;:::::.c:::::::oa::::::;;:a""",�c::::> nJ'stra,t>a-o nos municipios,.II
�. (em frente da .BMPRBSUL), Y

MEDIKÂMENTE UND PARFOME,RIEN II li afim de evitar que os.
I!'I - Apare/hlgem modernissim•.;...:

,

III ' ,

prefeitos apliquem irre·"Correio do Povo"Das Symbol deI' RéchtséhôffenheU,' des ii 'II" gularmente as verbas
>Vertraue'ns und"'der Dienstbarkeit, diê Sie ii

RAIO X - CLINICA - ClqURGIA -

1t um jornal a que recebem, como em

11=_a_m=b_e_s_te_n=--z_u_d_e_n;;;;;;;;:;g�er_in_g_s_t_e�=p=re_is_e_n--:ii"'b_e�d_Ie_n_t'=II' I! :::==::::::::���!�:_:=:��:�:::�.��:==:::�_:::::::::=:=:� �erviço do povo �oUi!�: �:��:. vêm fazen'

CORREIO DO POVO

"Notas à Margem
da

. Revolução"
Quem estudar as origens da revolução de

,

\

Março, que resrabeteceu a tranquilidade e
8 Paz Social no Brasil, irá encontrá-las, justamente, nas mais profundas evidências da
vontade popular.' ,

,

Esta foi, por isso, uma Revolução como
ainda não havil}mos tido.

Uma Rev01ução nova nos seus aspectos,
nos seus propósitos, DOS' seus fins, na lua
honfistidade.

Não Ioí-eía feita a favor nem contra
grupos;' facçpes ou pessoas nem para manter
ou arrancar privilégios: nem como ínstru-:

, mento de víuganças Indívíduats-ou politicas ..
As FÔrças Armadas não fizeram senão

amparar a ação do povo e cumprir o seu
dever constitucional: garantir a sobrevívên
eía do regíme republicano e democrático.
impedir que os comunistas, já infiltrados n�
govêrno �m postos de díreçäo- e de comando,
assaltassém, pela violência o assassínio e o
saque, 'o Poder da República: limpar a vida
política e admínístratíva do pais do vírus
da corrupção, do peculato,

•

da malversaçãodo dtsheíro do povo!
Basta um exame calmo e repousado dos

documentos apreendidos para se ver até
que ponto havia chegado a orgia dos gastos
inúteis,' a dístrlbuíção criminosa dos recursos
dó povo, das contribuições dos trabalhadores

- através do ímpôsto sindical e que iam servir
pars as ações subversivas do C. G. T., do
PUA,' da UNE e de outras assocíações de
luta insurrecional, de evidente clandes
tínldade.

Era doloroso se ver um Mínístro de
Estado, como o da Educação. e-'CuItura, rte
livro de cheques à mão, distribuindo dinheiro
a rÔdo aos 'estudantes e às 8uas associações,
a fim de que a' ordem damocrática fôsse
cada di.1i mais abalada e mais enfraquecida
pela �ção de uma minoria agressiva e dolo.
rosamente atuante!

Não' era possivel deixar o Brasil entre
g!le 8 essa gente, que se dizia näcionalista,
mas que se não pej�va de receber ordens
e propinas �da China vermfllha, da Cuba, de
Fidel Castro e da União Soviética! ! I

Com a,Revolução de Março, as Fôrças
Armadas, conjugadas ao povo, mais uma vez
salvaram o Brasil.

(14° BC - SecçAo' de Relacõe. Pública.).

,E D I T A L
o Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei etc.

"

FAZ SABER 80S que o presente edital de
citação virem, com o prazo de ao dias, ou dele
conhecimento tiverem, que estando se prücessando
nêste Juízo aos têrmos de uma. Ação Executiva
Fiscal, em' que é exequente a Fazenda Estaldual
e exec'utado DARCI OORR�A DA SILvA, � ,encon

tranQo-se O· mesmo em lugar ign<,>rado, cita l
chama·o a comparecer neste JuIzo, ou fazer, se
representar, dentro do...-prazo de 30 dias, a contar
da 18. pubHca�ão dêste edital no Diário da Justiça,
a fim de 'pagar a divida de cr$ 107,187,00 (cento
e sete mil, cento e oitenta e sete cruzeiros) para
-Com a Fazenda Estadual, proveniente da Notifica
ção N. 7.0/63, o.u indicar bens a penhora, sob pena
(le, não (J fazendo, ser procedido esta em tsntos
,bens quantos bastem "parca o' pagamento, da
mencionada quantra, juros, e cu�tas -que acresce

rem, ficando citado para todos os têrmos da ação
até final sentença, 'avaliação e arrematação de
bens, sob pena de revelia. E para que chegue ao

conhecimento do Executado, foi, pasado o presente
,..edital que será,<.,afixàdo �o lugar de ,costume, 'e

'pubJicadp na forma da leI. Dado 'e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte diaSc do mês
de abril de mil novac,entos e sessenta e quatro.
Eu, (a) Amade. Mahfud, escrIvão, o 8ubscrev�. '

(8)' lIaoul AlbrecNI Buendaens, Juiz de Direito
1

Apotheke "Scb,-�)z"
l JARAG.UA DO tiUL
-

GRGüiiiEMõ:NõS- "Grupo� de 11 em

. Werval do '@es'te"
I A Policia carieca •• iã tonlo Barbosa, João Bar:
de possa de amplo mata- bosa; José Adali Rubens
rial subversivo que dá Fortunato, José Pessoa,
conta da eonatituíção do José 'Franctseo Queir6z,
"grupo"de 11", em nosso. Nikita �Kôninil3ki'J JoEté
Estado. Emidio d'I:i,Silva. Em Uru-

,

Oom a prisão de um guai, Yila de .Píratuba,
llder comunista, consta- em Santa'Qatarina, ochs-
teu-se o seguinte: fe era o �. Gerson Ju-

� C I b ê t b l'd ã "ATAS rand! de Sopza, os seus

� .

o a ore voc

D
am em n.a ,conso I aç o

As atas de, cbôstítui- membros Nendi Jacinto,
�

e salvaguarda da em�craCla, anulando a
ção de

-

"grupo de 11" Antônio dos Santo�, João ,

� ação nefasta dos comunistas.
eram das cidades dá Her- dos Santos, Odäeio dos

--...............__... ....------....__....---... val Do Oeste em Santa Sant�s, Leci Jacinto, Jos'ê'
.Oatarina, Umuarama, no Valdemar Ferreira, Oar
Norte do Paraná e Uru- lindo dos Santos, Irco
guai, em Santa Catarina. Rodniski,.Dirceu dos San
De Herval Do Oeste não tose Domingos Gonçalves.
fói recolhido' o anexo Tôdas as atas vieram

I que dava a relação dos acompanhàdas, de cartas
mémbros do grupo Sabe- solíeitsndo ao sr. Leonel

Com o presente Edital de Convocação ficam' se entr�mo, que o ehe- Brizola o envfo de ins
convocados todos os sócios da Sociedade (je

fe era o Sr. Valdemar truções e de material de
Atiradoras Progresso, para a assembléia Geral Lopes de S,oUZIl, de ,acôr- propaganda. Na última
Ordinária a realizar se no dia 14 de junho de do com a carts8 quLe eS-1 ata, o. deputado gaúcho
1964 à 9 h d h- éd

.

I oreveu ao r. eone
fê'

.

, IJ
•• ,

oras a man a, na 8 e sócia no Brisola enviando o do. _z a &eg�ll!te recomenda-s�lã� Dõríng, a Est_rada Itapocü Hansa com b cument�. Em Emuarama, çao: "Nao achamo� eon-
seguínte Ordem do Dia

o responsävel era o mé- v�Olente a pubhca�o1 - Prestaçao de Contas dico Germano. Norberto deste grupo pela Mdy' ink
2 r: Eleiçao da N_?va Diretori� Rudner, cirurgião do Veiga, p8r� podermos agtr
3 - Assuntos de Interesse SOCIal hospital local, onde O melhor. �ltO.dos compa

Nota: - Nao havendo número legal de sóclos (1'a grupo também se reunia. nen.te�, S80 fl!�08 deUer
primeira convocaçao, Iar-se-ä a mesma meia Os membros são os se

I
roviârtcs, LB .

nora após com qualquer número de sócios" 'guintes "Lufrido Costa, "Transcrito de "A GAZE-
. .

L I 'ff P ld
Manuel Moreira Neto, An- TA", de· Florian6polls)Assinado our Ilor �tll er, I t:� ente

�.

,

O sr. Egberto Matos, Ihões.
n ô V Q ,presidente do
IPASE, fêz as st'guintes
"evelações, entre outras:

1°. - A autarquia 'era
controlada politicamente
pelo. mais subversivo gru-
pJ do Congresso. Presi-

Ce t O
dida pelo deputado Cli·

" n r denor de Freitas, da Fren
Ie Parlamentar Naciona-
lista, nela tinham transito 4°. Foi doada à Univer-

sidade de Brasiíia, do selivre os ex-deputad,Qs nhür Darci Ribeiro, a im-Neiva Moreira, F&rnando portância de 1 bilhão eSliDtana, Max da OO8'ta
SaD\os e o almirante ân- 100 milhões, contrariando
dido de Aragão, além de pareceres téonicos da áu·
membros do CGT"Ä Pra- tarquia.

"

sidência do IPASE trans· 5°. Uma nel'ooiata com
_,.

formava-se diàriamente uma emprêsa de seguros,
"'--

num restaurante, onde os de que participaram os'
"naciünalistas" se banque- senhores João - Goulart
teavam ás custa do contri· e o ex-ministro Amauri
buinte."Foram gastos, nes Silv'B, aoarretou um pre
ses banque.tes, Cr $ 2 mi- juizo-de Or$ 270 milhões.

SABADO, DIA 23·õ-lS64

Brasileiros, Orgulhemo-nos maís uma
vez de nosso pais. .Porque

'

o Brasil é '8

primeira nação do mundo que eonseguíu
safar sé da tirania comuuista, quando os
futuros tiranos e traidores da Pátria já se

'preparavam para dividir os seus despojos,
O Brasil deu uma lição de firmeza, deçísão,
coragem e' esperança a todos os povos do
mundo. Brasíleíros, orgulhemo nos dos días
históricos que viveu a nossa Pátria.

P6gina 3

EDITAL :DE GONV,OCACÄO
Assembléia Geral Ordínárta

Sociedade de Atiradores Progresso

1-
VEND.E-SE IPASE,:

Uma propriedade com 1.200 margos -- ferras

apropriadas para o plpnlio do arroz - conlendo
o. seguinte:
Um bananal com 10 000 pés produzíveis.
'30 morgos de arrdzeira plantada.

.

10 mil metros de valas para arrüzeiras.
Um<:! e�trada construldtl dentro do terreno (2.500mfs)
260 pés de áí vores frulíferas enxertadas.
1 casas de madeiro.
25 pasto cercado com arame.
12 mil pés de aipim.

.

1 Batedeira n.O 3 . com molor - ólimo esfado.
1 Carrüça . etc ele, etc.

Melhores i'nformaçôes com Vitor Zimmermann,
nas L?JAS DOUAT - Filial jaraguá do Sul II

Vende-se -

Escândalos
estão estarr.ecendo�
Circulos civis e militares da Revolução

estão estarrecidos com os levantamentos
dos €scândalos do IPASE durante o go-

I
vêrno JOão Goulart, admitindo desde já
que as outras autarquias da Previdência
Social apresentarão r�velaçõe8. idênticas.

Vende se uma propried de contendo uma casa de
material e uma cas� de madeira, situado á Rua
Epitácio Pessoa, 497 em J ilfaguá' do Sul.

Informações com Dr. Pi.ccioni, em Corupá.

JORNAL DE
B A R fi A V E L H JA

'2°. S6 de passagens séria
as, destinadas a agentes
da subvenäo, foram gas
tüs Cr$ 15 milhões.

3°� Oentenas de funci
onários recebiam "dobra
dinhas" em Brasília, em

bora psrmaneC9.ssem no

Rio.

O prospero· Municipio
de Barrá Velha, cQnta
éüm seu jornal, sob a di,
reção e responsabilidade
d·o Dr. Parísio Cidade. O
"Jornal de Barra Velha',
- O jornal das praia8 já
està em seu 15° número.,
devendO transforma-se no
jornal preferidO da B lin'
das praias catarinenses.
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"

Encontra-se em nossa redação a sua dísposíção
a Carteira de Identidade no .5446, fornecida pelo

IARAou4 DO SUL (SANTA 'CATARINA) Serviço de Registro de Estrangeiros,· achada qUE'������������!!!!!!!!!�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
foi ná Rua Jorge Ozerníewcz, por um menor:

ESPORTES

I Resultado da Festa
-------

A Comunidade Evangélica Lutherana
Foi criada em nossa cidade uma sociedade tem a satísfaçãc de comunicar que o re-

R
·

d
r:

Y·
\

.

AI d C A' B d· de teatro amador - O Elenco Teatral Juventus sultado da festa em beneficio do "Hospitalel O Ir ao VO. O ••. a�pen I
- fundado 'pelo Redssmo. Padre Elemar Scheid Jaraguá", realizada em 10 do corrente foi

M· .
.

I à aproximadamente um ano e que agora passa- o seguinte:
.

. .al�uma faceta do grande atléta que se reve a rá Ci ter vida oficial, com a publicação e registro Renda bruta .. ' Cr$ 2.879,426,00
. de seus estatutos Despezas .. ,.. Cr$ 597.155,00Causou grande e geral se destacando pelo vlrtuo- ..

•

.

da em A
.

. .'satisfação, entre os es sismo de suas jogadas,
.

A dlretona! el�lta � empossa a em. s�em· Renda líquída . . . Cr$ 2.282.271',00P?rtistas Jaraguàense, o violênci� de "draives" e bléía Geral Ordinária dia 18 p.p. é. a seguinte: I
Agradecendo a todos que colaboraramtelro do arléra �DOLFO colocaçao de bolas cru Presidente - Tomáz Wrobléwskí

para este magnifico resultado assinaMAHFUD conqutsrendo a zadas.
D'

'

A"" O öri J é S h
. ,

primazia do Tiro Rei do No atlétismo, destaca se Iretor
. r�lst1Co - . s. no os c remer

A D I R JiJ T O R .1 AClube Atlérlco Baependt como velocista"e nas 1. Secreta�o - Erm1!llo Rozza
.realizado, em renhida com provas de arremesso de 2. Secretário - Juceli Mary da SIlva

petição
.

no 'último 9.0- pêso e dtscos, tendo com- 1. Tesoureiro - Elói Emmendoerfer
,mingo,

,.'
pendo várias vezes pelo 2, Tesoureiro _. Celso MedeirosA !radlclonal fest�, �e Clube de Regalas Vasco

D' t d Caracterisação . João Budal da SilvaEspírito ôenro, teve 100CIO da Gama do RIO de Ja Ire or e
_"

COir. a Marcha de Sua nelro. Departamento de Relaçoes Públicas -. Diretor
Megestade MAGNUS KA· Rrofessor de Educação Alvaro Pereira - Membros· Celso Medeiros e
MINSKI - Rei de 63/64, Física, do Ginásio São Osório José Schreiner.
partindo da casa restdên Luiz, vem ha vários anos, Departamento dó Vestuário _ Irene Krausecial do Snr. Willy Son emprestando á sua decl ..

N S"'· MI'
I

nenhol, depois de um ex sive coleboreção para a Mirian art e ergio ,�ne. .

celenre - früh schepp - formação de LIma gereçêo Além dest�s pa�tlclpam alt:;lda d.o ca�t
e delíctosos salgados, pera sadia, forte e espomste, teatral ..., Valei Caglione, Antomlda Nicoluzzi,
lIS dependências. do C, A. aiém de ser o preparador Renato Dreschell, Ivanor Hintz, Waldemiro deBaependi. físico da equípe de Fure-

Pinho,. Marlene Deretti, Ronaldo Wiliam da
Injetadas as comgetlções, ból do Baependi.

Silva e outros.de Tiro Rei, ADOL�O Com.o excelente atléta, O "Elenco Teatral Juventus". muito em-MAHFUD, em magníüca e se toreressende pelas.
Csérie de tiros, conseguiu coisas do Esporte, em bora t:nha Vl�a autonoma é agregado a on-

o
o melhor tiro ao escann- l!1ai� do ano pessado, foi lrgregaçao Ma�an� de Jar�guá. doA S�l, à ela
IMo, com um soberbo 20. a Sao Paulo, assistir os devendo obediência em última instância.
Mais de 40 errradores JOGOS PAN AMERICC� No dia 10 de Maio, D i a das Mãe s, otomaram parle na prova, N�S, paprala tedrOumqaueVI:�� Elenco representou com acentuado êxito o belosem que a magnífica mais em
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tamarca, tôsse superada. os Esportes Amaoores em rama em atos

, u�. ae on�aras, Jun,;Não terta maior reper- nosso Continente, mente com a comédia O Mundo e dos Bravos ,

cussão, o
. feito do novo Em todos os esportes Estas duas peças serão reprisadas a pedido.noRei, se öua Megesrade, que pratica, Adolfo Meh dia 28, quinta feira a noite, no Salão Cristo-Rei,que representa a Nóva fud, d�monsrra u�a gran_de dando assim oportunidade de assisti-Ias aos queGeração, não Iôsse um cepactdade de asslmtl�çao! não pouderam na primeira apresentação. !io ;;;;;;;;;;;;;;;.ATLETA, com "A" ma- e se em alguns, nao e

'�C
.

d P" t I f da-lusculo, que se sobressai um verdadeiro "creck" em orreio O ovo congra u a-se com os un a
'1

em 'todos os esportes pré- todos é elemento proe- dores e artistas amadores do Elenco Teatral
O es presidente JOÃOtícedos em Ieregué. minente e tndíspensével Juventus, augurando-lhes sucesso e exito 'no no' GOULART, que de-.

Foi um dos melhores às representações espor b id I d dif
-

d t t d via ao Banco do Brasilalunes do saudoso Profos- re 1 ea a 1 usao o ea ro ama oro" tivas de Jaraguá do Sul. (Carteira Agrfcola e In-sor Schultz, . em Ginástica Agóra, para surpreza dustrial) mais de Cr$ 6,2o de Aparelhos e de solo, e geral, Adolfo Mahfud, vem milhões de cruzeiros, ob.conlinua sendo um grande se revelar em mais ·um teve perdão pe Iodo esseGinas:a, com largos co setor eSI'�rfiVo de nossa débito, graças às leis danhecimentos do difíci� terra,OTIRO AO ALVO. nOSSO ßnl'uers6rl'O ENLACE pecuária. Primeiro, emesporte, No Tiro ao Alvo, como U Dunke - Kreutzfeldt 1950, requereu o cancela.
No Voleiból, é elemento nos outros esporles, pan Ainda com relação à Realiza se em da Ia de menlo de Molo do débitodeslacado, . atuando quer tificou, Sua Magestade, passagem do 45°. aniver hoje um grande .aconleci (leis 1 002 e 1.728), depois.como levantador ou cor- como um verdadsiro e sário de fundação do menln socIal em Garibal em virtude das leis 2.282laQOr. completo atléta. nosso semanário, recebe· di, com o enlace matri- e t 728, acabou sendo
No Basquete, vigoroso Não poderia-mos deixar mos do Deputado Pedro monial dos jovens Walll perdoado do resto, porquedefesa,

.

se j destaca Relo de registrar� o fáfO, ferindo. Colin, a seguinte meDsa. Dumke, filha do casal a União havia encampado
vígôr e raça, na disputa o stlbemos muito bem, a gem telegráfica. "Floria Berra Dumke e \-\-alle. as dividas dos pecuarisfasda bola, e é bomcestinha. sua modestié!, mas paro nópolis - Eugênio Vi- Dumke (já falecido) e inferiores a Cr$ 2,6 mi·
No Futeból de Salão, o reaLçar o mérito da con tor Schmeckel - Correio Othmar ·Kreurzfeldl, filh(1 Ihões.

o . Caçula dos nossos es- quiSIa, mas, part1 tambe!11, do Povo - Jaraguá do do casal Erna Berta Luiza
portes, Adolfo, vem se serv.ir de incentivo aos Sul. No momento do Krehnke Kreutzfeldt . e Ri
de:)lacando sobremaneira, jovens esportistas de Ja- transcurso de mais um cardo Kreulzfeldl (já fale

10A Iustl-tU' tos' �oetb'ecomo Titular do Bossa raguá. äbo de lutas dêste preso cidQ), 'I Ul':.lóva. .

Tivessem os esportes tigioso órgão de impren Tratando-se, como se
•No FUleból de 'campo, de nossa terra, outro_,s sa, envio minhas congra trata de duas muito co extraogelrocomo ponta de lança, é allétas do I gabarito .de tulações e certesa da nhecidas familias na pros, _.

d�stélcddo entre seus com Adolfo Mahfud, e' seria continuação da luta em pera Iocalídade de Gari. .

'.

panheiros de' equipe, por mos respeitados em todo defe�a
.

dos i.�teresses baldi, o aconlecimenro se Munique (Imp:esões da I Karatc�i. fora� confiados
sua combatividade, leal-· o Estado de Santa Cata- dessa rIca RegUlO. Cor- transform(lrá em verdadei- Alemanhá) - FOI recente- â admIDlst.:'aQao do Inß:
dade e espírito -de lUla. rina, como uma grande ,diais saudações Deputa- ra festa popular talo nú mt'mte inaugurada ofici- tituto Goedthe. Com 'a

N"'I tenl's, vem, Ado�fo potencia esportiva. do Pedro Colin." d'd d almente em Argel a 100 in.auguraQão de mais uma"" mero e convI a os que filial do Instituto Goethe, filial em 'Madras, ele90u,. '" irão comparec;et às bodas
Em Outubro de 1963 ,es' se o" n(Ímero total do�.l��!���t �n�. p H�n�� �!�d�'��ldOS jovens�allj eOthma�
se instituto jà ibiciara as institutosnoestrangeiro am �r mt/lUl' fn:nn-tfl\ 11))t1Jlrrp,i}I\, �p. � 7lP.\lTP�I\' I ��i�����f�r!����:.�1'��r�� ��:: :���:i,d�d��'r������: :�!ta�r:��t�t�t�95�0:����I llJ) o. !�,. llfi \UI 1I))(W,.,. � l!;u \\li� .ffi�� \f �\lli lij1 "ii vos e as

'"�e.spectlvas fa. do Instituto Goelhe, o Ex· tem a sua sed� "m Mum-

·111 "'II:
:

II .

,

'

g milias, os seu� sinceros Embaixador, Peter. H. que, impos se a missão

I· "8"••". .'

1'1'1" VOIO� de _perenes fellcida Pfeiffer, entr.eg�ra o novo 'de cultivar a l,ingua e a
..

.. des e mUllas venturdS, edifieio ao ·InstltQto Goe- cultura alemã no es tran-

I the em Beirnte, 8 capital geiro,I�
Com e"scritório nésta cidade à Av, Marechal Deodoro ....

__

do .!.:ibtno,. onde oSd CUt ========;;iH

I t
sos lá. unCiopavam es e

m da Fonseca nO, 122, para melhor servir seus clientes; 1954. O discurso inaugu-

I
..

���....p�� ral foi pronunciado pf-'lomantêm est.reito intercâmbio judiciário com os �x-Escritórios ...
Cure seus males e poupe seu Vice' Presidente da Dieta

1'1 bom dinheiro comprando Df F' I B P f I
. de A.dvng'acia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,

. FARMAGIA NOVA'
eaera em <;lnn, ro es-v

'" sor Carla Schimid. Em I

I com séde em Joinville' e São Francisco do Sul; está' em I .8 ROBERTO M. HORST
. prioc.iV,i.o do ano de ,1963, I

m' condi�ões da também aceitar causas para ,'.aquelas Co- iii I que dispõe de maior sortimen. os In.atlJutos Cult,urals suy ".
.

• : 10 to na praça e oferece seus arti- bordmadosantenormente

I
marcas, sem m�iores onus para Beus constItumtes.,

. I go� à preços vantajosos

lao Mínistério do Extecior
,

_

Rua Mal. Deodoro 3 • Jiuaguá em Bonn, em LahOl'e e

_1�1�·--i!"iiiilliilllliii!j5pU==HIEElIl!Bl!�IIE.�iiIiIIl&Eiiiiii!iill!E!�!ll!!iilll ar..-�"'__"��
.'

.
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Por Marathonlo 'AMADORI.AdolJo

Objeto Achad'o
,.

...

Snr. ERICH STUTE

Convite
Temos a grande satisfação de convidar

os associados do Clube Agua Verde,
seus simpatizantes e a sociedade em geral
p a r a o suntuoso

Baile Social
que faremos realizar na noite de 30 do
corrente, no salão Boa Esperança, sob os

a c o r des melódicos da já conceituada
Orquestra Brasflía, de Joinville.

As reservas de mesas estão sendo feitas
com a diretoria do clube.

Não há dístrfbulção de c o n v i t � 8

i n d i v i d u a i s.
Estaremos também recebendo a honrosa

visita de uma delegação de moços e moças
da capital do Estado, funcionarios do D. R.
do Sésl, para maior brilho do nosso'
acontecimento social.

Jaraguá do Sul, maio de 1964

Odilon de Oliveira Molla - Dlrelor Social
Osório José Schreiner - Presidente

ßssociac8u Rural lern
.novo Presidente

Lev.:1do por inúmeros
afazeres, o sr. João Lúcio
da Costa, Presidente da
v�terana entidade classis-
ta, solicitou licença do re

ferido cargo, pelo prazo
de 60 dias, a contai' de
lã do corrente, tendo sido'
substiluido pelo seu ime':
diáto, sr. dr, Arnaldo Ouo
Schurz, ruralista de reno

me em Santa Calarioa.
Cumprimentos ao dr. Ar-. -

naldo.

DO

. SE VOC� Jadl
guaense é Músico,
não deixe de inscl,'e
ger se na Sociedade
de Cultura Artist.iea.
Ela n e c es s i t a do
concurso de todos
para. projetar'8 cul
tura de nossa terra.
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