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Apreendidos carros
( :do ,ex-presidente

'Brasllía - Dois carros
pertencentes ao ex pre
sidente Goulart, um Mer
cedes Benz e um Ohevro
let, ambos de fabricaçã.o

'

récente, foram aprendi
dos hoje nesta capital
por agentes da policia

I
federal. Não foramdadas
explicações para o ato
nem' divulgado o destino
dos veículos.

Ano XLV

no interior

Díreror :

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

, .

catarinense

A reporragern foi rece

bida no local pelo dr. [oel
Vieira de' Souza, novo

diretor regional dos Oor
reios e Telegrefos em

Santa Catarina e pelo sr.

Walmor RebeIJo, Chefe do
Tráfego Postal, que está
presidindo o inquérito
sobre a violação de cor

respondencia.

Impresso na:

Sociedade Grillin, Avenida Ltdll.

IUBILEU DE PRAtA DO Sede dos Correios ,e Telégrafos
o R.', M 'A ZUR 'E C H EN' einFlorianópolis funcionavacomo
Precedido de amplo movimento de amigOS' célula dê propaganda comunisla

do humanitário médico, sr. Dr. Wal dem i r o
Maz u r e c h e n, realizou-se em data de 8 do
corrente, 2a. - feira úlnrna, DO salão de festas do
Clube Arlérlco Baependi, um 'banquete objetivando
comemorar a passagem do 250 ano de vida
profissional em Iereguä do SuL

'

Na 'döla, aprazada, reuniram-se no veterano

clube. pessoas de rôdas as categorias sociais,
vindas de rôdas as localidades do Município e

mesmo, dos . Municípios vizinhos, pera tributar
ao «Dr. Mezure », as homenagens que lhe eram

devidas por tão grato aconrectmenro social,
trazendo cerca de 2DO talheres à mêsa festiva. .

Concluído o, a g a p e, derem-sé início às
rnantfesrações por parle dos oradores préviamente
escolhidos, tendo falado o sr. Prefeito Municipal,
em nome dos ofertenies do banquete, concluindo
-por conferir ao homenageado honrarias que lhe
serão deferidas pela menifesração da Câmara
Municipal de Ieragué do Sul, através dos ôrs.
Vereadores, dando o nome de Wal dem i r O

M 'a zur e c h e n a uma das ruas do perímetro
urbano de laregué do Sul, além de ser ao mesmo

conferido o' título de cidadão Ieragueense.
Em sequência 'usou da palavra o deputado

'-Waldemar ôalles, que saudando às autorídedes
e a imprensa fa I e d a e escri r a, disse estar

representando o Governador' do Estado na

presente ceremôníe, tecendo considerações
elo�io as ao ilustre homenageado. '

In a palavra o dr. Luiz Gabriel, ôecretérlo
da Agrfculrura e representando o sr. Aderbel
Ramos da Silva, Presidente do PSD de Santa
Catarina. depois de enveredar e abordar a

situação, política presente, estendeu, tarnbem, ao

homenageado as congratulações jubilares ao Dr.
Welderntro Mazureehen.

Na oportunidade derarn-se aos presentes
a conhecer, o 10 cliente do dr. Waldemiro, na

pessôa do sr. Ricardo Bürger, bem como do
. primeiro varão a nascer nas mãos do ilustre
médico, na pessôa do sr. Francisco ôchtocher,
sendo por ambos cumprlmentado.

Dando-se continuidade, o BOlafora B. 'C.,
-

grupo de bolão a que pertence o m é d i c o

homenageado, lambem se -rnanlfesrcu por um de
'seus ócios, Werner Stange, sendo agraciado
com uma recordação entregue pelo bolonista,
Erich Doubrawa. Ainda, na oportunidade, o

grupo feminino de bolão «Harmonia», por um

de seus élemenros fez ernrege de uma recordação.
Ftnalmente, vivamente emocionado, falou o

homenageado que, em palavras de re.pa'ssado
sennmenteltsrí:o, por vezes Iez a compacta'
assistência chegar quasi à lágrimas, tel a

.fidelidade com que reviveu os seus vinte e cinco
anos de profissional em m e d e c i n a em

Ieragué do Sul. /

«'córreio do Povo» que compareceu ao

banquete e .às homenagens, embora não tendo
udo oporlunidade de manifester se públtcernenre
na oportunidad�, associa-se 'a t ô das as

mdnifestações de Simpatia e de apreço, certo de

qu�, em assim fdzendo, cúmprec o seu dever de
reconhecer no' médico Waldemiro Mazurechen

aquelas qualidade,s' que, o fazem �redor da'
e ,s I i m a de t ô dos.

Ao Dr, Wald,emiro M,azU"rechen,
as feli�itações dê.sle semanário

r
I

e Telegrafos em Santa
Catarina, sr. Israel Gomes
Caldeira, e que lodo o -

trabalho era feito por
funcionários (ainda não
identificados) e pelas má
quinas de escrever da re

partição.

Cartas eram

bilhetes de
Propaganda

, I

violadas e enxertadas no interior dos envelopes
prop agan da vermelha, ameaça e desaforos
extremista com c a r im b o do Palácio ',-, do Catete

- «CuidéJdo, Atenção
que o :>. C. B. esrã vigi

RIO O Marechal lante.»
Teixeira Lott disse não
ter fundamento a hipóte
se de sua candidatura á
Presidência. em face da
cassação do mandato e

suspensão dos direitos
políticos do Sr. Juscelino
Kubitschek,

A noticia foi divulgada
ontem, adiantando se que
consideráveis fôrças po

Il1ticas do PSD e do PTB
passaram a, articular a

candidatura do marechal
desde o Instante em que
se teve como .certa a

medida de proscrição da
candidatura do Sr. Ku
bitsehek O Marechal Lott
considerou ridícula a hi
pótese, afirmando:

Noticias vinda da capi
tal do Estado. dão nos

conta' da homologação
pela Asssmbléia Legtsla
tíva, resolução da Câma

- Na realidade não que ra Municipal de Guara,
ro que apareça que}6stcão mírrrn, que cria o Muni
lançando eu mesmoo meu cípio de Schroeder.
nome, Fui candidato pa

./ O acontecimento, c'on
ra flizerfrente ao Sr, Já quanto tenha sido bem
nio Quadros, porqué êle recebido em certos circu
não 'seria capaz de juntar los politicos, entre outros
duas idéias: Agora jamais' e grande parte da popu
,aceitaria concorrer a lação foi recebido com

qualquer cargo. Já estou reservas, face a uma sé
com mais de setenta anos,' rie de ci rcunstâncias.

neles pontilhando o fáto
de não ter �ido apröva
da a resnlúçâo, segundo
Sß diz. p'ela totalidade dos
vereaoores e o de ter, si
jo a re�olução votad'a de

,afogadilho. não permiti'l
do ouvir quem de direi-
to.

" ,

'Verdadeira nU não. o

fatu é que acaba ele cons
tituir se em \ unidpio o

antigil Distritp Schroeder.
elevt:'ndo o Gllvê,'no do

a� inte.rferenQ,ias do Ca Estaào 'e�éólher o prefei
tete. é lemprada;, hoje, e é, ,to pl'()vi�Ó'rio para dirigir
ao mesmo tempo, um fato' ós clestinos do nôvo Mu
nôvo pari! a Revolução., nicipio até as eleições,

Na ocasião em que a

reportagem avistou-se com

o Almirante Murilo Vasco
do Velle e Silva, no Co
mando do 5," Dtsrrüo Na
val, em Flortancpolts,
conseguiu desse autorida
de a permissão para foto
grafar, na sede dos Cor
reios e Telegrafos daquela
capital, o'material de pro
peganda subversiva e de
propaganda vermelha ali
retido, inclusive cartas
violadas por funcionários
ou funcionários daquela
repartição.

LOII
,." ,

nao sera

candidato·

'Feijão' podre ja'
,

.

foi· à revolução
o «Processo do Feijão

Podre», que estàva, há Ó

anos, enlregue ao �ôfo,
nos arquivos da 10a Vara
/' "

Criminal, tem si'dó muilO

folheado, nestes úl",,'�ös
dias Nêle apareceram o

coronel Frederico Mindelo,

que foi presidente da CO
FAP, seu compadre Jus
celino Kubisckek, erllão
presidente 'da República, e
o sr. 'Inácio Tostá FilHo,
diretor da CACEX, ,além
dos negocisias PetreS'co e

Buesco. Na negociata, o

Tesouro foi,' lesado em 1

bilhão e 500 milhões Tô
da a sua histÓria, com o

inquérito, a denunCia, (>
processo, os benef'clados,

PROPAGANDA, AMEA ..

ÇAS E DESAFOROS

Inúmeras cartas, espe
cialmente as relacionadas
com as Delegacias Regio·
nais do Ministério do
Trabalho, Indústria e Co
mércio, eram violadas e

colocadas no interior dos
envelopes bilhetes escritos
numa máquina do próprio
Departamento de Correios
e Telegrafos (esta parle
j� ficou apurada), bilhetes
com os seguintes dizeres,
em vermelho:

- «Cuidado Está chei
randomarmelada, O P.C.B.
esré de olho aberro.»

Município
de

,

Schroeder

- «Informe direito sem

prejudicar os' operär os do
Brasil, que em breve será
comunlsre.»
- «O olho de. Moscou

está atento. Outdado »

Foram apanhados outros

bilhetes, espectelrnente no

interior de cartas endere
çadas a senhoras, conten
do injurias, desaforos, e

dizeres irreproduziveis.

PROPAGANDA COMU
NISTA E DE
SUBVERSÃO

_..

Numa dependencia dos
Correios e Telegrafos, a

reporragern constatou li

extsrencíe de milhares de
revistas, livros, boleuns e

outras formas de divulga
ção, procedentes de pai
ses comunistas como a

China, Russia, Cuba e

outros.

DO GABINETE DO
DIRETOR

,Conforme declarações
do sr. Wahnor I?abello,
que preside o inquérito, a

violação das carias era

processada no próprio
gabinete do ex-diretor do
Departamento dos correios

. -

H t e n c a o dos Comercinntes e In�ustriais I
Conselho Regional de Contabilidade

I

em Santa Catarina

A V I S O
O CcnRelho Regional de Contabilidade do

Estado de Santa Catarina, recomenda á tôdos 08

contabilistas responsáveis por escrituração de
firmas ou soeíedades, que somente permitam o

exame dos livros con: ábeis a08 senhores agentes
fiscais que comprovem sua condição de contabi
lista, legalmente habilitado, na fórma do que dis
põe o decreto-lei no 9.295 de 27 de maio de 1946_

Florianópolis, em 8 d� maio de 1964.

Ass. ANTO.NIO BRESOLIN, presidente

.

Cartas e' Consultas
P a r tu r i e n t e, Nesta: Sou contribuinte do

IA PI e estou p�ra ter familia. O meu estado não
me permite mals viajar, Consta me, porém, por
informação de pessôas ligadas ao Instituto que, sí
eu não comparecer. antes do parto perante a

Agência em Joinville, recebo' apenas o auxilio
simples, ao envez do dobro do salario mínimo.
Sou pobre e não queria perder o auxilio mater
nidade. Que acha o Sr,,?

,RESPOSTA: - 'O auxilio maternidade, nos
locais onde nã!) houver prestação de assistência
médica à gestante, como é o caso para Jaraguá
do Sul, é devido sempre em dobro, seja 8ntes ou

dep,ois do parto. Tudo que se disser em contrá
�

r.io. é' mentira e revela ignorância da lei� ainda
que seja pessôa ligada ao Instituto.. A lei e sua

regulamentaç-äo não pode ser alterada ao sabor
das' pessôas' que funcionam na previdência, Por
isso prevalece o regulamento. 'Pode a "Parturi
ente:' ficar slIssegllda em casa e aguardar o Das
cimento da criança, indo I depois. receber o 8uxi
Iio mliternidade EM DOBRO, Com muitas felici-
da1e's'.

'

'.

,

ii:::: -::::::::::: :::::::::::: ::: -;:::::::::: =�:::::: :::.::::::::�:::::::::,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::�
:!

il Superenxovais',- 8 I u m e n a'u !!
�, Ei

:;
,'- ::

�i 'Foi nomeada, pela Inspetora Alcina Müller, ii
ii para agente em Jdraguá do Sul, Guaramlrirn, II
ii Mêlssardnduba, ESlfada Scnroeder e Corl!pá,I, ii
.: CI :Serihora .' '.., li
ii Rachel- Machaoo Lehmann. I!
ii ' II

�:::::;:"!!::::::::;::=:::::::::�:::::::::::::::::::.......::::::"!::::::=::::::===::::::====:::lJ
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§I� C li'A rs
I

I Aniversários I
.' Fazem anos hoje:

O sr.' Anronio Hafer
mann;

- a sre. Hílde, espôsa
do sr. Leopoldo P.

.

da
Silva, nesta cidade ..

Eaees» anos amanhã:
O' sr. Roberto Funke

Fnho; .

- o sr. Domingos, Reck;
- o sr. José Gaia;

Norma Terezrnha,
filha do sr. Alberto ôber
delauí ;
- o sr. Alfredo Krause,

nesta cidade;
- Carmen, espôse do

do sr. Hans ßreírheupr.

Dia 15:

Ingo, filho do sr. Fritz
Lernke, em Rio da Luz;
- Adélia, espôsa do

sr. Antönto Leoni.

I

O ÚNICÖ'caminháo inteiramente nôvo!

I,

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!.: /

.; /' '.

NOVO' SUPER F�350 'NOVO ?UPER F -600 NOVO SUPER F-600
.

CAVALO-MECANICO
NOVO SUPER F-100

.

'�Venha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor· Ford

'CaSal Oto·Amer�CallmO '§:Ao 'Mercado
Nossa Di visa é servi r

•

Dia 16:

O sr. Santos Tomaselli;
- o sr. Leopoldo P. da

Silva, industrial, nesta ci
dade;
- Rosália, espôse do

sr. Julio Nicolini ;
- Iria, filha estimada

do casal Adélia e Leo
poldo Schwanz, em lera
guàztnho ;
- Rosane-Beatriz, filha

do casal Brunhilde e Eu
gênio Vítor Schrnöckel ;
- a sra. Amanda da

Cosra ;
- a srta. Ilca, filha do .

sr. José Weiller;
- o jovem Feliz, filho

do sr. Felix Henn, em

Iareguàztnho.

Dia 17:

A sra. Ivone, espôsa do
sr. Alberto Terenro, nesta
cidade.

Dia 19:

A srta. Ursula ôtaerz,
em Barra do Rio Cêrro.

���
Cure seus mares e poupe seu
bom

.

dinheiro comprando Da

FARMAGIA MOVA
f& ROBERTO M. HOBST

� que dispõe de maior sortimen,
to na praça e oferece seus arti

, gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deo-doro 3 • Jaraguã
����

MUDAS
FrutileriJs .

e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Goni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

.

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

c::::::.c::::::::a�","","=::::::::ac::::::::;,,:::::::;::-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,
Aurea Müll�r Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito ca Comarca de jaraguá
do Su, Estado Je Santa

Catarina, Brasil.
Faz saber q'le comparece

, ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela 'lei
aíim de se habilitarem para Edital n. 5767, de 4·6-64 1''!!!!,��'!'!II!Boe!!����������������casar-se:

Vicente' F. Bertoli e V E N O E 5 EEdital n. 5.764 de 2-6 64 Adalice Ceccato'
-

,

Alberto Hauemann e

EH Rahn
'

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural deste
distrito, domiciliado e

residente em Rio da �uz,
filho de Gustavo ,Hane·
mann e de Agnês Hol,
denburg Haneniann.
-Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e
residente em Rio da Luz,
filha de Ricardo Rahn e

e de Paula Grützmacher
,

Rahn.

Edital n. 5765, de 2 6· 64

Herberto Spredeínann
e Varilda Jahn

E .lara que: ._h..:gue ao ":0-

ohecimeuro de ;od()s� mall dei
::JJ:'�=::::::===:::=--==;:''''-::::::=:::C:;::::;;;::::::=:::::=:::::'�ols�ar o presente ed1,tal qUl'!I 1lZ',. ..... � I. tel � • " �.u 'ii

sera publicado pela impren- i! � tIII a �
,

� � Ij
Edital, n.. 5766, de 4 4·64 sa e em cartório onde será ii - JARAGUÁ DO SUL -- li

afixado dui ante r � dias., S, !! Medicamentos e Perfumarias II
al�uem souber de algum im- ii 51mbDlo de Honestidade, Conlionça e Presteza li'peairnento acuse-o oar a os ii I!

Ele, 'brasI'leI'ro, solteiro, tins lezais. :! A que melhor lhe atende iiII e pelos menores preços 11operário, domiciliado e AUREA MÜLLER GRUBBA � IPresidente em Ilha .... da Oticial lI=:=======-':::::==-'==c::::====,l

n�F'e'r'����m"â'n'�"�,
�·:.i 0IRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- .:.:�Encontra-se em nossá redação a sua disposição f RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras l

a Carteira de Identidade nO 5446, Iornecida pelo '��:' Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senhoras

�:.lServiço de Registro de Estrangeiros, achada que t �
c Comunice eos seus clientes que atender'; no seu

.�
foi na Rua Jorge Gzerniewcz, por um menor. (: novo consultório ii Rua Artbur Müller n' 160

:

-----------'---,------ t� (AO LADO DO NOVO HOTEL) �
_ Centro � ....��.�.. :-.�.:..�._��� ..1.���.�..�����...•� ....����: •.���... ���������......,��

.

"

ocorrido aos 28 dies de. maio do correnre _ano
com a idade de 85 anos e 9 meses.

Vende se 'uma propriedade contendo uma casa de mi=':5!i5É'õ=lI-ll=,! l!=li=i!!!El.;=!i::;.ílEEiii!�1 A família enlutada vem externar por êsrematerial e uma casa de madeirá. situado á Rua �I O R, J O R N S O E L T E R 1.0
meio os sinceros agradecimentos a rôdes as

Epitácio Pessoa, 497 em Jaraguá do Sul. III II pessoas amigas e vizinhas que a auxiliaram
I CIRURGlffO DENT15m I

'

moO no duro transe que passaram, assim como aInformações com Dr. Piccioni,
.

em Oorupä. :::

_III todos os que acompanharam o falecido até•

o:.
Moderníssimo "AIROTOR"

1'11' sua última morada, e enfeilaram a sepultura
III R d d b Ih

'

com lindas corôas e flôres,
-

D 1
"

-' ,

p
e uz o tempo e tra a o .:.

e'c araçao a raça iii e aumenta Q conforto do CLIENTE. III Agradecem em especiâl ao Dr. Fernando
Ig .:: A. Springmann., pelos cuidados médicos e ao

Tendo em vistá o abandono dO,lar de minha I OLíNIOA _ OIRURGIA _ PRÓTESE III Revdo. Pastor Karl Gehrin'g, pelas pdlavras de
espôsa - Isolde Braun Hinkeldey, que se 'encontra -,'11' ii fé cristã proferidas no lar � no cemilério.
em lugar não sabido, venbo de declarar à Praça

RAIOS X 611 A FAMfLIA ENLUTADA
due não me responsabilizarei, por quaisquer' d1vi ,�i .Co�sultório: Av. Gelulio Vargas, 19� m iilll IIf!III.' 1 _das que vierem de ser contra1das nestas condições, iii (Anexo ao Depósito da Antarcllca) l"i,'I! � � ...;....:

Rio Nôvo (Corupá), 15 de maio de 1964., lU e ;0-
I

EWALDO HINKELDEY ãä:=ii=ii=iI�!=!!=ii!!!E!!_;i===I!=!!=liE!lE�iü

/{:;;::::::::�:::=:::::::;:==·c=:::=::::::=::::::::::::===:::::::::�'::::::"'_=:::=:;;::::;::::\.
ii lIJ)lo lElllCIHI KAlUfMLANN "Bebid,as - Max Wilhelm S. A. H I:

fi 'iVlßDIf;O �IBIDR,GIA� 'ii
li Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 11
li ii
11 sid�des de Colônia (Alemanha) e Pôrto Alegre L,! R

. A'

D N"
'

ii ii eSldenCla: r. ereu Ramos, 419
Convidamos aos Senhores Acionistas desta li ClpUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS B

n c II[]I>R IIO]PA - §AN:JIrA CA:JIrARll[NA
SoCiedd,de; para se reunirem ,I!m Assembléia Gera,l II

c

CL/N/ÇA, OERAL iI �----..;..-_Extraordinária, na nossa sé des o c i 'a I, à rua li Longa prátiea em Hospitais Enrop�ms IIBenjÉln'lin Constan! urs. ,594 à 614 em Jaraguá do .sul, li !l (iS8l!!18����@88'ã1�88��""4@18�S8�às 14 horas do dia 27 de J unho de 1964, para 'I Consultório e re�idência: I'

I ideliberarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA li Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II FOTO PIA'ZERA i10. Alteração dos esta'tulos sociais. - ,,\ li ' CONSULTA?:· li DBFRONTB Á PRBFBITqRA - JARAGUÁ. DU SUL •20. Assuntos diversos de' interesse" da 'SOCiedade

•..:i:·i.!i!;, ,!!I!!:;I I 1111
Pela manh�: das 8 1/2 ás 11 horas fotografias em Geral - fotocopias de Documentos -

III
Jaraguá do Sul, 5 de Junho de 1964. Pela tarde: 'das 14 1/2 ás 17 1,. horas

filmes e Material Roto - Aparellros e Acessórios
,

A pedido. atende a domicilio II) tambemNelson l. D,iessen - Dir. ComercieI ii' Atends chamados tam�em à 'Noite 'II em localidêx,des vizinhas
, "..,

li ' 'IEduardo F. Wilbe/m, - Dir. Técnico �::::::::,:==:::==::::::===:::==::::::::::::=====::::::::::::=====:::==::11 (i1l!iB1l!I8881t!l1!i1!1I!iII!!I1t!lI!iI!1I!EI1l!il88811E\!11t!l1!i1!�lõjfi8l!'1t!lI!iI!1I!iI8(j
\

,
'

CivilJ�egistro Figueira, neste distrito,
filho de Manoel dos
Santos e de Alvina Frei
tas dos Santos.
Ela, brasileira, solteira,

índustrtária, domiciliada
e residente em Ilha da
Figueirá, neste distrito,
filha de José Gonçalves
e de Rosa Torizani.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente em Itapocuzl-,
nho, neste distrito, filho
de Carlos· Spredemann
e de Emília Dumke.
EIs, brasileira, solteira,

doméstica, 'domiciliada e

residente em Itapocúzi
nho, neste distrito, filha
de Guilherme Carlos
Frederico Jahn e de
Dora Berner Jahn.

, Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, domícílíado e

residente em Itapocúzt
nho, neste distrito, filho
de Romano Bertolí e de '

Emília Bertolí,
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente erp. Itapocúzí
nho, neste distrito, filha
de Alfredo Ceccatto e

de Ezilia Campregher
Oeccato.

Edital n, 57b8, de 8-6-64 '

Norberto Píazera e

Iris Barg
Ele, brasileiro, solteiro,

industrial, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Silvio Píazera,
e de Stefani Balleck
Piazera.
Ela, brasileira, solteira,

professora, domícílíada
e residente nesta cidade,
filha de Alex Barg e

de Hilda Schlup Barg.

Hilario dos Santos e

Idete Gonçalves

Atenção: Objeto Achado

)
Snr, ERICH STUTE

Vende-se

Assembléia Öeral Extraordinária

CONVOCAÇÃO

Chave, de Volks·
Encontra se nesta Redação, à disposição

seu leglttrno, dono, nrne c h a' v e para veículo
Voíkswegen, encontrada por popular numa das
ruas de nossa cidade. A c h a ve em aprêço tem

I

a seguinte numeração: S� 010.

Uma\propriedade com 1.200 rnorgos -- terras

apropriadas pare o planrío do arroz - contendo
o seguinre :

Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de errozeíra plantada,
10 mil merros de valas pera arrozeiras.
Llme estrada construída dentro do terreno (2.5pOmts)
-250 pés de árvores írutíteree enxertadas.
1 casas de madeire.
3 pasto cercado com arame.
12 mil pés de aipim. ,

1 Batedeira n.O 5 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - etc. ele. etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann�

II n_as_LO��S DOUAT - Filial Jaraguá do Sul

���
Dr. Reiiloldo 'Murara 1

II ADVOGAD�•

Escritório ao lado da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

Agra;decimento

[I

Profundamenle consternados comu
nicamos a todos os nOBSOS parentes,' amigos
e conhecidos o falecimenro de minha querida
espôsa, e mãe

,

"

Amanda Lange Sacht
ocorrido no dia 5 de junho do corrente com
a idade de 51 anos e 10 meses.

A família enlutada vem externar por êste
.rneío OB' seus sinceros agradecimentos a tôdas
as pessoas arnlgas e vlztnhes que a auxiliaram
no duro transe que passaram, assim como a

tõdes as pessoas que envíarem f1ôres, corôas,
'telegramas, e que acompanharam a falecida
até a SUd última morada.

Agradecem em especlal ao ör. João Lúcio

Ida Costa. pelos serviços prestedos 'como' e
Direção do Grupo Almirante Tamanderé, e ao
Revdo. Pastor (iehring., pelas palavras confor
redores proferidas no lar e no cemilério.

A extinta deixou seu espôso Bernardo
Sacht e 9 filhos menores.

A fAM1LlA ENLUTADA

Danksagung
Tief Betruebt teilen wir allen unserem

Verwandten, Freuden und Bekannten den Tod
meiner Lieben Frau und unserer Mutter

Amanda Lange Sacht
mil, die em 5. Juni D.J. im Alter von 57 Jahren
und 10 Monate starb,

Die trauernde Familie spricht auf diesen
Wege allen Freunden und Nachbarn, die ihr
hilfreich zur Seite standen und sie während
der scbweren Stunden, die sie durchmachten,
srärkren wie auch allen Personen, die Blumen
und Kränze schickten und die liebe Verschla
fene bis zu ihrer letzten Ruheslätre geleiteten,
ihren herlichen Dank aus.

Besonders dankt sie auch Herrn Pastor
Gehring für seine trostreichen :Worte im Hause
und em Grabe.

ltapocuzinho, 11 Juni 1964.

Bernardo Sacht Ind linder

t Profundamente consternados comu

nicamos a todos os nossos parentes, 'amigos
e conhecidos o falecimento de meu querido
espôso, pai, sogro, irmão, avô e bisavô

Adolf August Kassner

Dr . Francisco ,Antonio Piccione
'::&.lI[ �D li[C 4[J) - c.R_ JH:. :li. 'L

CirurgIa e Olínica de Adultos e Crianças
}>artos' - Doenças de Senhoras

HOSPITAL,JESÚS'DE NAZARÉ - OORUPÁ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, '��Ob .• We'id(jDcia de Carf P. Miller realieou
se em Lake Placid, USA., nos dias 28.5 a 4':6" a

IAUA0l;lA DO SUL N.o 2283 Ooníerenela de Rot ry' InteJ·natiopal. e, aind,a, n?s�T====�=��=�!!!!-��-��==�========��J==�!!!!!!'!!==�====!!'!!!'!' dtas 7 a 11,61 em 'I'oronto, Cahadâ, sob a direção
do novo p,·t;"Üdente de R. 1 j

r harles Pettengill,

Subhrnos e 'PA��re!��I��!HEN' rA�=;;�ã���=N6i;�;I,11 ���d:�f:�:::t:::::V:lo:Cl::t�:e:::li�.:::··:oã�.
ii sucesso exepcíoual e com a presença .de rotaria

E ii II
J' bastante frequente em .nossa t e r r a, ii A felicidade se completa com

II [lOS do, mundo ínteíro, Rotary Club de araguá do
encontrar se pessoas relatívamente honestas 'e ii II HuI· prestou a sua, moaesta colaboração, por in.
bons catôlícos: em, sua, vida particular, mas II "Sup.erenxovais Blumenau" I p termédío de seu companheiro Oswaldo Heusi que,salafrários nas coisas públicas. Vejamos alguns li model�s clássicos e' modernos uma razão a ,I como governador eleito do Distrito 465 de Rotary,
exemplos:

.
,

, " '" 1:'11 'mais pare preferir o melhor.' ii· ao mesmo tempo representou todos o� demals
1 Ninguém contesta a existência da sonegação !I. Rotary Clubes do Estado de Santa Oatarína.

de impostos, que já constitui uma mentalidade ii Ainda, 36 carros Gordini, t� Refrigeradores, II "

aEraiada em nosso meío.. Quão poucos, r' porém, II ,12 Dormitórios e 12 mil jogos de chá por ano. ii -x-

sao ' qs-
\

que reconhecem que com isto estão ii Agente pera leregué do Sul,' Corupä, Nos dias 27 e 28 de junho atual, na cidade
cometendo -um crime, um roubo! ii G� ..

M d b E t
.

05 h d de Rio do Sul. realíaar-se-á a 7a., Assembléa Dis-
O subõ rno também é comunísaímo. Na-o s6 II:i,' uerammm asseren u a e. sr. c roe er, a

S I'\ trltal, na qual o Rotary Club de Jaraguá do' U
aos graudes négöcíos públicos, mas até nos maís ii' sra. Da. Rachel se fará representar pelo seu presidente 'e secre-
inferiores. Já tomamos consciência de que isto I J tärtos eleitos pa. 64/65 e ainda uma comitiva nu
também é um roubo? ii Rua Juscelino, 34 - Cx. Postar, 9Ô

merosa de seus' demais companheiros.Quantas pesaoas não se gabam ostensiva- H JARAGUA DO SUL ii
mentleá �e é�oslsuírdem umt embPlrhêgo pÚhbliC� eEm qute l----.- - -.-.---:..-- --.-.-----..--.-- - - ...]io sa rIO e eva o e \0' ra a o nen um. nes e ---- ---..-- - ----- --- - _..

A. festa de põsse do novo' Conselho Diretorterreno chegamos a tal ponto, que se criou uma de Rotary Club de Jaraguá do Sul, conjuntamentementalidade estranha em nossa mocidade: não se TRANSPORTES ELETRICIDADE com a pösse 'oficial do governaõor distrital eleito,pensa mais em tornar-se uma pessoa capaz de I Produ"a"'o' e Consu�o, companheiro Oswaldo Heusí, está marcada paraexercer um oííeío, mas pensá-se em conseguír Aeronáutica: O " a noite de 4 de julho p. vindouro, com a presen-uma "bôca", um oficio público onde não se PARIS - Segundo dados ça de delegações de diversos Rotary Clube dotrabalha e se 'enriquece. :It outro gránde roubo, U oniuersário �O Coruuelle publicados em abril últi nosso Estado.embora não maís classificado como tal. , mo o consumo francês
Mesmo sem olhar para o .aspecto moral dêste PARIS _ No día 5 de de eletricidade, levandofato, deverlamos ao menos reagir numa auto-defesa, maio passou-sé o Quinto em conta permutas e per

porque quem está sendo roubado somos n6s. O aniversário da entrada das, atingiu 7.794 milhões
Estado somos nós; os impostos que devemos pagar em linha do. primeiro de kwh centra 6.960 mí
destínam-se á manutenção do bem-estar comum. O bí-reator "CARAVELLE", lhões em abril do ano
impôsto sonegado, o subôrno o emprêgo público na linha Paris-Roma-Ate- passado. A produção hi
mal exercido revertem sôbre nós; O hospítal e a nas-Istambul. Hoje, a dráulica Iöí de 3971. mí
escola que não temos, a falta de aeststêncía: técní- Air Fraace possui 40 lhões e a de origem tér-I
ca, a deficiência nos meios' de comunicação são o exemplares. A frota CA,,: mica de 3.728 milhões.
resultado da obra dêsses aproveltadores, RAVELLE da Aír-France No concernente às per-Além disso existe o aspecto moral. Se � l�d�ão c o b r e presentemente mutas com o estrangeiro,
comum, o que rouba em nossa casa, é um immigo uma vasta rêde cobrindo houve diminuição nas
da sociedade ,e um transgressor d� lei de Deus, do .a Europa, o Baixo-Medi. nas importações. Pela
mesmo modo o roubo da sonegaçao de Impostos terrâneo e o Oriente primeira vez. as estallslicas
e o subôrno também o são. Assim como o roubo Pr6ximo isto é 84.820 correspondentes ao mês
de um boi Implica na restituição, �ssim �ambém. 6S: quilômetros de linhas de abril fizeram menção
sa garbosa gatuDlce de nossos dIas eXIge restItuI- servindo 51 escalas e 23 á produção do corrente
ção. I

•

'

.' países. As linhas mais de origem nuclear. No
Também ,1St? é um mal SOCIal e um. grande recentes dessa r ê d e curso do citado mês, essapecado, que preCIsa ser confessado, se qUIsermos abertas desde 1°. de abril corrente representou

ser os cristãos íntegros que em altas vozes pro- são Nice.Bruxelas. Nice- 9,7% da produção total.
_Clamamos ser. Francfo,rt e Lyon-Franc- (SIl)

_

�i�:F��:�e,da:4li���p�� SCALA Internacional �ETUDO UM POUCOnhias diferentes, no mun- Recebemos de seus

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA do, utilizam CARAVEL· editores, a edição luso-
,,' j

, LES de diversos tipos. brasileira de Scala Inter- --=

Convidamos' aos sentlOres sócios para a assem- nacional, relativo ao mês
bléia geral ordinária, a realizar-se em 17 do eorrenle

NOVA HrEUNIA"'O DA de maio de 1964, revista O aeroljto de Bendegó, existente no Museu

mês, às 20 horas, nos s a I õ e s da Comunidade mensal que se imprime Nacional do Rio de Janeiro, é o sétimo do gll)bo
Evangélica, desta cidade. CAAMARA MUNICIPAL em Frankfurt am Main, em importância e para ali foi trazido em 1785.Não' havendo numero legal, desde já fica Alemanha, Foi descoberto no Esta/do da Bahiá, em 1784, porassentado, que após 20 minutos daquele horário, pro- No próx;mo dia 15 de O número de Ms.io traz
ceder-se,á a assembléia com qualquer numero de

junho, deverão reunir-se interessante material Jor- Joaquim Mata Botelho.
sócios. ..

n o v a m e n I e os srs. nal1stico, de �ue se deve
A bandeira do Brasil com 'suas 22 estrêlas éEm 4 de junho de .1964.

Vereadores da Câmara destacar? artIgo B�ASIL" a segunda em quantidade d'e astros s6 sendo ul-
,

Dr. ferDoildo A. SpriD�moDD. PresideDte Municipal de Jaraguá do de �utoria de RIchard
trapassada pela dos Estados Unidos com 50 estêlas.

, Sul, no Forum local, Lass1Dg, onde se a,bordam '

.

::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::] pelas 20 horas, afim de planos de 'desenvolvi- A primeira bandeira' brasileira da Repúblicaii
li apreciar numerosa ordem mento do "gigantesco foi preparada por D. Flora Simas de Carvalho, na!I DR. IfO, KAUFMANN III, do dia que se acumulando tPraaís8t"e'sdrOemg:�:��s,P��jCg��� época com 16 ànos e8$foiOObo(r�ad� �lobér�)pano de

II dêsde o i n í c i o da algodão, que custou .0 OItO mI r IS .

!l n legislatura. do traços largos e amplas
ii ,-'-, Cirurgião Dentista :I! perspectivas, afim de As cataratas ,do Iguaçu, teriam sido desco-
!l 'H' adaptaraindustrialização bertas em 1,4 de 'janeiro de 1542 pelo espanhol,iii! v

n PE'
.

D 1 "'9'" ,Snr•. ComerClaante e suas possibilidades e que, Don Alvar Nunes Cabe,za de Vaca, quando desciaConsultórió: ,- wua res. pltaclO essoa U ii _

iI, ' II Industrl·al.. Pres.l'gI'e
no entender dOf articulis- o Iguaçú. à procura de ,ouro e di�mantes.

i:.li.: 'I", ,("em· fr�nie da\ EMPRESUL) ',:;.:
• ta é uma tare a para as

,

a tua classe, insere- jovens gerações. No Brasil, o petr6leo jorrou oficialmente no

li' ' _: �pa",lhagem' modernissima - irl. �endo.te na Associa- dia 21 de janeiro dA 1939, na localidade. de Lobato

ii '

RAIO X ....:. CLlNICA --' CIRUI?G(A li ção C o m e r c i a 1 e Vn. OLGA NUNES ABREU na Bahia, ating�nd'o a altura de õ_0 metros.
ii

ROTESE OLINICA INFANTIL II Industrial de Jara- Repercutiu dolorosa-
A raríssima coleção de ovos pertencentes aoii I

p" �
,

lj ". geá do' Sul. mente entre ,a população Sr. Adolfo de Andrade Duarte, exposta em Belo!! ---'- -.:.- - _-::::::::::::=::::::-_.:...:..==::: - .:: l()cal, a noticia do infaus- Horizonte, com mais de 3'.800 especimes raros,
:: ---::::::: --;-- - . . ..�.--

',/ �
--

, I to falecimento, ás 11 hu.

'( �'�ll·�:�r'jß·��������:��i�:��::�:{. I, JlJIro' 1V:ll1illf Jl�1lJI" 1ID «11. fi. li" llIlJI., \\!lI\.- 111.11.. li" V li" \\Jl1lJl I ��:ie?��:��;�::n���e'!; �er:ant,;'a. 'i:!::i�����a.do Estado de S. Paulo, �.
IB..., .

'

/ ',_ II " a..,A�"a A" II " II vdla'uvLauz,doAbS'arUeudO.s� Cassio .

"
'

,UI
..

f!jg" v V f!fJ# V
" III

. A Bahi'a é k o, maior estado de, extensão de�II '

'... A filiada Senhora é litoral;. do Rio Real ao, Riacho Doce tem ,t.20P

I: ,

\,," m ��e da'Sra.';Carme� sn quilometros de comprimento.

I·
' ,,:Com escrjtório nésta cid�de. à Av. Marechal Deödoröl

...

;��f�:st;:t�:st����!,ld:�: Os outros estados tem' as seguintes extensões
'.. da' Fonseca nO. 122, para mßlhor servir seus ,cp e n te s; ,_,,,, pôsa do sr.,Mauro SclIDai· de costa: Hio de Janeiro.� 735; Rio G. d(\ Sial �

II' m,�a'nt'e"',m"est.rel,·to intercâmbio ]'udiciário com (os e.x�Escritórios m dt edr prloyecJto COleátdor SEs}- 730; Maranhão -;-'M5; Parâ - 618; Ceará - 600;
J I -,

"

iii a ua em, aragu ,

u u, S. Paulo - 490; S Ca:�afina - 460, Espirito �an-
III de Advögacia DR.. HE�GILIO

< AVEXANDRE
. D/A LUZ" p. .. e de,ixa.5 filhos, 16 netos to - 430; RijO G. do NO! te- -- 42U;'Alagaas _' 335;

"

S F
.

d S I tá I e um bisneto G,tlanabara ! �\ 1�8; Paraná ,- 180; Pernambuco -

'Iii com séde em Joinvi�l�. e ã�' r,�nClSCO ,,o UI; eE! ' em
4

«��orreio do' Povo» ao 178; Sergipe _ 167; Pal'aíbb _ 130; }'iauí _ 85 .
.

"I" condições de, tambem, �c�ltar causas para. aquelas, Co- I] reg.lstra,r o lutuoso' !lcon- f
•. .

'

•
I

,
.

. /,.'.' onmJ" Dar,a seus constituin�es. '
.. teCImento, apresenta

A

à, AfIrma·se q,..e a.s primeIr.as ca�a de a�mcar

I·: ,
marcas, sem. m�l(?�es ,

r )'! I família as su.as condolen- for�m plantadas na Ilha OarlOca (cercanias. ,daI' ,

........ ' -I-.""""""'.! 1'!!!!!!!III!!!!!e!!!!!!!!!I!"""""'ltI!!!!!!!!!!!O!·=:==·_.s--- ,·" eias. > praIa do Flamengo) em 1504.
�lllalI15!i!l!l1!EilIIIEIii1liiiiõiiil :;;;=;.;;;;;;;:;;.;'......:.- .�.,- ._'1_1._1 ',' \

,
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/ OBJETIVO DE ROTARY

O Objetivo de Rotary é estimular e Iomentar
o ideal de servir, como base de todo empreendi
mento digno, promovendo e apoiando.

1: - O desenvolvimento do companheirismo
como elemento capaz de proporcionar oportuni
dade de servir.

2: - O reconhecimento do mérito de tôda
ocupação útil e a difusão das normas da ética
profissional;

.r, 3: - A melhoria da comunidade pela con

duta exernplar de cada um na vida pública e

privada; I
,

-

4: - A aproximação
-

dos profissionaes do
mundo visando a consolidação' das bôas relações,
da cooperação e da'paz entre as naçõõ�

SOCIEDADE' CULTURA ARTISTICA
• • •

, \I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




