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DEPUTADO

,

ARNO ENKE E A

I EXP�RTAÇ4.0
o Deputado Estadual Arno

maior p,enetração rio Intertor do càtarinense Enke, Acaba de encaminhar à
, Mêsa da Assembléia Legisla--�--�--���----------�-------

'

-':--------"-------------------,--------------------'----__:.-----I liva, um importante projeto

I de lei, que confere vantagens
aOB exportadores de produtos,

Sociedade Grillica A venid« Ltdlt. estimulando a classe produ-
I==;,:;================�============-=-=-=-=-===================�=====I

tora do nosso Estado.
I A matéria deve dentro em

breve ser discutida em plená
rio e, sendo como é matéria

;- complexa, que exige a aten-
, ção de quantos se achem lí-

O r» D d dosI II-I I
gados ao problema, ela deve,

S,'�'Ue ,,'epen em ,os', ns 1 'U os !�1Et�::'4�::��:.�,
, ,

de que a lei se aproxime da
O Senador Antonio dem dos minguados cru- contribuições nume ernprê- sua empregada, 'novemen- lo do Senador Antonio perfeição. ,

C 1 K d R I Foi contando com a símpa-er os on er eís, em zeiros do auxilio doença s,a adoeceu e requereu o re a receberam, desta vez Carlos Konder Reis, cha- tia de tôdos que o Deputado.dias desta semana, Iez se QU da aposentadoria. o beneffcio ao lnstítuto, mandando fazer radiogra- mando à responaebtlldade Arno Enke encaminhou o pro
ouvir da trlbune do Sena. Em Jaraguá do Sul, atestando os médicos (que fias do pulmão, órgão aqueles que jogam com [eto e, agora, noa envia um

dor, Federal, para reclamar uma fila de doentes ,e não são da ínstitutção) o .completamenre são, con- preciosas vidas de ireba- exemplar'impresso do projeto,
d dê

'

f que se encontrará à dísposí-'atos a previ ncia social, eponsenredos, viram-se de seu afastemento, pare rre- orme se apurou em exa- Ihadores brasileiros e rno- ção dos índustríaís ínteres-notadamente do IAPTC de uma hora pare a outra, tememo, em virtude de mes pertículares, e por isso, relizendo a nossa previ- sados. ,

.Cricíuma, .onde colheu efasrados dos guichês de esgotamento nervoso ,e novamente foi indeferida dência, a melhor na fórma Informa-nos o parlamentar
Inúmeros depoimentos de .pegernenro, sern motivo complicação no Hgado. a sua prerensêo, deixando de concepção, mas a pior jaragaaen.se que receberia

.

d com muito agrado bS auges-atrngi' os pçr medtdes pleuslvel .e justificar ii Nada, porém, recebeu, des- a infeliz jovem ne meis do mundo pare, na prática, tões, para que a leí possa ete-arbitrárias. medida. Casos que nos de que requereu o bendi' negra das mtsértes. arender os que' contribuem tivamente servir ao seu alto

ôegundo O perlementer, fora� !elatados, � chegam cio (ha mers de um ano) Este é um caso isolado .. pera a previ'dêl1cia., Sal -destino, trazendo para o nosso

sern amparo em qualquer quas,l a aberraç,ao_, Um.a, e, depois da íntervençêo Outros muitos outros exts- vem-se é verdade honro, Estado nõvo motivo para a
,

. . �'_" movimentação da riquesa,
legislação, .o lnstínno teria hum:lde moç.a, orfa de .pÖI do palrão, reclamando a lern por af Por ISSO 'fOI ses exceçoes, E por isso com o consequente aumento
feiro voltar ao trabalho e mae, depois de muues falIa de arençêo pare com oportuno o pronuncremen- ela sobrevive. .' de dívíaae para o país.
centenas de beneficiários e

eponsenredos ha mais de
5 anos, levando o pânico
e a intranquilidade a um

sern número de lares hu
mildes. Aldo RPor estranho que pareça, Om e O
leudes 'de juntas médicas .' �

que até então eram tidas' No día 2_5 de Agõsto eclesíästlcas e militares, da República, eleíto por

�ida
brasileira. Dai a sível glória de tantos

_
como dando o segurado d�senvolveran;t se gran constou, também, o agre grande maioria, 'soube [üstesa com que se pre- heróis magnânimos, de

como doente súbitamente dieses solenidades no ciamento da Medalha sempre ser o diplomata ia 0.8 melhores com a proeminentes homêns na

passaram a' declará-los qU!lrt�1 do 13° B. C, em Mar-echal Hermes, a que e o soldado, prestando Medalha Mal. Hermes." história de tôdas as Na-
como capacitados aos JOlDvIll�: �m comemora,� fez [ús o jovem Aldo relevantes serviços à "Outros jovens já se ções.
trebalhos.hevendo.mesmo, çäo ao .ola QO Sol�l\d() Romeo Pascld, técnico Pátria e, embora a sua fizeram credores e dignos "Vulto, -entre outros,
casos que" pela naturesa e em cuja �portuDldade contabelísta, filho do gestão presidencial tosse de sua ostentação. Vultos que certamente inspira
peculiar de sua apiesenla- �s novos �ncorporados distinto comerciante es das mais dificeis, conse- outros de noss.� história, ram esta solenidade de

ção, foram enviado à flzer8� o Juram!:mto à tabeleciao no MlInicipio guiu levá la a bom têrmo. representam.na no que entrt'ga de' distinções,
Capital do Estado \ e lá, BandeIra.

.

Schroeder; sr Alfredo Foi o melhor do seu, ela tem de IDllis signifi· foi o Patrono do .hxérci

ent.regues às Santas, Ca- Das ,sol.en.�dades· 9ue Pasold e de iua espôsa tempo Honrou 88 maisl cativo. É a paixão' cívica to Brasileiro, o Marechal
sas para deilo de exa-mes. foram 8SsIst�das por !".U Da. Ruga.tá Wagner Pa l�gjtimas tradições.' da que tem ,feito a imarce- de Exército Luiz Àlvtl8

,
, ;..

, meras autorIdades CIVIS, sold. de Lima -e Silva, o sem· •

'Ao envez de serem exa Além da medalha Ma pre festejado DUque de
minados pelas Junlas Mé- rechal Ht'rmes - Apli AI'" Caxias, a quem reveren'
dicas do 'IOSliluto, e5tas R

'.

t g d cação -e Estudo - de 'encao ciamos nesta oportunida-apenas valeram se do exa ein e ra o- bronze com passador sem "I de.'
me Simples do hospilal, 'no cargo corôa, roi conferido ao .. "Que novos jovens se
resúllando, daí, uma série cabo 5G·t97 416 um bem

C·
, _' façam digno dà Médalha

de laudos, que em absolu Edg�r_do Amaral eSilva, I confecio�a<1o diploma! a Omerl!'lJIO Mal. Hermes, S80 meus
lo conferem com,a realida· escnvao em São Bento que fez JÚs por ter SIdo � ardentes votos e que,
de. 'considerado "�açamais. possamos,' no próximo,

O Seoador Catarinense, Por áto do Supremo Distinta" t'ntrE' 469 cons

I d'
ano voltar a festejar. es-

além de denunCiar êsses Tribunal Federal, nos au- critos incorporados ao

e " 'n, uslrl-a ta. 'data grandiosa e pa-
'ácontecimentos a'08 �eU8, tO.8 do recurso Extl'aor-' 130 B. ü" em 1962. ,- ra que possamos, mais
pares, fez um veemente dinario nO 47279, que, Na oportunidade, o J'\) uma vez dizer com entu·
apêlo ao Presidente daque- casso.u o mandado de se- I siásmo' Tu<1o pelo BrasilI
la Autarquia, ao sr. Minis gurançll do tintigo titular, vem catarinense pronull A D�l�gacia Auxiliar O.rg�nização ..de Emprê.

I Cumpra notar ainda'
tro do Trabalho e ao Pr�s. foi reintegrado no cargo

ciou opurtuno discurso, de �ohc:a recebeu c�-- sas . e. MO�lhzação �e: que ó ex cabo, 'sr. Ald�
C I B R ressaltando o valôr da mumcaçao da DelegaCIa. CapltaI8, sl�a fi Av. Sao I

Romeo Pasold, do entãoaste fi) raneo, 'para que de escrivão de egistro _ ._

sejam cerrigidos os abusos de Im6\1eis e Hipotecas instrução militar, do agfa· de �urtos e. Roubos de João, em Sao Paulo.,
Munieipio de Guarami ..

• 1 C decimento pela �ua dis FlorianópolIs para que ana' nossa Ião precaria e da omarca de São Beut,:> .

r
• • , Em .Jara,guá do Sul, rim, é nosso conhecido

mal aproveitada previdên· rio Sul, S. Catarina, o sr. tinçãQ eDtl"e numerosos áutofldade pOlICISI cha-
alertado pelo noticiário de longa data, especial-.

EDGARD DO AMARAL conscr'itos e, finalmente �e a !'ltença? dO,comér- mente por parte daque.claO' ,

,

'

.

exortação aos juvens CIO e JOd.úst.rIa.,alertando policial de A Noticia, de
les que se I'ncubl'ram deéaso" a nosso ver'l E SILVA, pessôa de vasto JOI'nvI'lle em dats deque J'uraram a Bandeira que um IndIVIduo de }}(\. ' 'sua formal"a-o, POI'S, sabe-Ja vem·se verificando em circulo de amizades da- 15 8 L( 'co se 'Y,

" a quem se empenhem no me Francis. c,o José Salles Urs.81.a, - -o ,comum u,
mos ,de fonte segura que'I outros Municípios Catari- qllele Município, rece· .

l' dideal de cada vez mais usando ImI,>retlsos faisib com a espeCIa lZS a um
o ,'sr. Aldo conclul'u onenses, onde outros Insti bendo por isso inumeras '

'd d- t b 'f i
d d d ' aprimorar o sentimento c"ados da firma,Se ge s CI ,a ao que am em o

Io'urso' prl'm'árI'o em 1954 .tutos, a ojam me i as manifestações de solida- l't' d ça- nefasta'". civico apreendido na :S/A." está co.metendo V Ima, a a o
e o gl'raá"l'o em 19('-8, noidênticas, pondo em polvo riedade de seus amigos d

.

d' 'd' ,,_ (J

rosa aque.les que de�eil 8' conhecidos. &�:�.tação do Serviço'Mi- crImes de estelIonáto.
\ c�o��d��l uo aCIma men

Ginásio São Luis de Jli'

Embora extenso o dis- Referido individuo A.�e raguá do Sul, a cargo
curso do sr. Aldo Romeo tambam 'U8a outros! dO- Em' face do expôsto, dos Rev. Irmãos Maristas;

mes dentre eles os' de ficam convidados evan· tendo mais tarde, cocluiPasold, ,solenidade, que José da Silva ,Pineto ou Prieto, tuais outras vitimas n'esta do. no 'Qológio Bom Jesus;também. foi assistida pe cometeu inúmeros cri. cii:lade e municípios, vi- em JoiriviUe, 'o curso delos seus genitMes; des-
mes de estelionato e fal 'zinhos a que cOo_lpare. técl1ico contabelista,

'

No dia' 27 do corrente, 't!'o meses de detenção, tacamos a parte final e
sificac.ões em Curitiba, çam à Delegacia Auxiliar, "Correio (lo' Povoh, de·

foi julgado plelo \ Tribu- pela prática�de ferimen· que é do seguinte I
teôr:

no interior do Estado, de Policia dE'! Jaraguá seja apresentar'ao jovem
nal do Jud nesta Comar· tos contra, a "Hima Eme- "Esta .M�õalha teve' a além de Santa Catarina do Sul, para que levem Aldo Romeo Pasold; as
ca o 'réu Severino Perei- rich Eichinger. lh'e ant�ceder patriótica

� Rio Grande do' Sul, o assunto ao Delegado suas congratulações pe-'. rá, que tinha sido de,' inspiração., Foi em busca
utilizando-se nas suas Osmar Dt,larte, a quem 110 cumprimento de mais

nunciado pela Justiç!l PÚ Tomaram, parte no do melhor e foi na pro falcatruas, d� impressos já foram �ncaminhadas uma �rilhante, etapa de
b11'ca, por 'seu Pr,omotl'''.. ,' Conselho de �entenç�: cura do aprimoramento f I d f' S SA t- VIda- H'

.

h G fI t J" d li a s()s a lrma �ges .. o,l! ras queixas. . sua,
como autor ,de crime de elDriC e er,' orn os omens, que se en

Tentativa dá· Homicídio. Soelter, Arthu,r 'Mey, 'conlrou o seu grande
Referido réu já ,havia João Mathias Verbinen, objetivo,' e que' se perpe
sido j1,Ilgado, anterior· Augusto Schmidt, Manoel tua em solenidades mar

mente, em fevereiro do Lu�z da Silva e Aléssio cantes; �omo esta magai,
ano corrente, e' tinha Berri.

, fica festa ,civica \ alusiva Na Sessão'Exlraorc!iná cidade, no bairro denomi- O, numerário já está à
sido' absolvido, com ,o A Sessão, de Julgamento ao "qia do Soldado"; ,ria da, Câmara Municipal, nado dé Nova' Bra�ilia, disposição, no Baooo dI)

que não· se conformou foi pre"idida pelo Exmo, "Foi inspirado num fi, foi Iralado na ulrima 2a.- onde deverá .ser construi, Bra,sil S.A., parl1 as

o Representante do Mi· Sr.,Dr.
�
Raoul Albrecht lho de SãQ Gabriel, no feira, um projelo' de lei d,a uma escola primária, obra's do populoso bair

nistério. Público desta Bu�ndgen'8, Dp. ,J'uiz de vizinho Estado do Rio em que o Prefeilo Munici- oOin os recursps dos 3 ro, e o gesto .simpáti;co
�omarca, que' recorreu Direito da Comarca de Grande (to Sul" no lon- pai fica aulorizado a rece milhões de ,cruzeiros, li- do casal Hagedorn, cer-,

para o Egrégio Tribunal Jaraguá !io Sn!;, funci\o ginquQ' ano dß 1855, que ber, 'por doação graluita, oerado's pelo Govêrno da tamente ,contribuirá para
de Justiça 'do Ertado, nando na rromotor�a Çl Asta medalha teve a 'sua do dislinlo casal Gustavo União" por intermédio do que os jovens de Nova"
tendo o' acuslldo 'sido' sr, Dr. Ary ,Flaviano Q,e cril;1ção, Hermes da Fon, Hagedqrl� e 'sua exma. 'es. eficienle deputado" federal Brasília tenham, den,tI'Q,

�

mandado, a novo ,julga' Macedo, A defesa do réu secá; como min'istro. du· posa, uma área de 3.000 Lauro ,Carneiro de Loyola, em breve, uma esoola

mento, no quál foi con' esteve a clt�go do sr. Dr. 'rante a presidência ,de melros, situada na Rua I da bancadq udenisla no I qlle corresponda _aos an-

denado à pe,na de qua Reinoldo Mt,lrar'a. ' Afonso Pena e �residente Viclor· Rosenberg, ': nesta c.ongr,es'so:· j selOS da populcQao.
,

f'undação : Direror : Impresso na:

Artur Müller BUOÊNIO V'ITO,R SCHMÖCKBL

'AI),O XLV, JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 29 'de agôsto de 196� N.O 2.293

MEDALHA MAL. HERMES
Pasold - .Proçe mcís Distinta em � 1962

Sessão Irib'unal do ,Juri

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO '.-
. SABADO,

.

DIA 29 t-s'1964
E&

�=======�=======�����-��-���������������

II S O .c I A I S. iii lDlr. Mlllirm@ Rarret@ &� AleVe�@ I
\.\......._�-_._-- �_._-----J m

.

'1'--�::::rSdrIOS A sra. Ir.��-:::�o I'i'
.

. II • .,,,.G.8• II '

Isr. Dr. Jörn Boelter. U

.Fazem anos hoje:
Dia 4: '!·.iI.'_ .

Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro II..Waldemar Van Vosscn g
.

.

Carlos filho do sr. Transcorre.no próximo II
da Fonseca nv. 122, para melhor servir seus c li e_nt es;

Iparlas Heinele; dia 4 mais uma data ua- !!I' mantêm estreito intercâmbio judiciário com ·os.�x·Escritórios ...

,

- Heinz Ziemer. resi tallcia do distinto jovem '."1 de Advogacía DR
...
HEROILIO ALEXANDRE DA LUZ, Idente ein Joinville; Waldemar Van Voslilen, i

___,Haroldo Wolski; funcionârio do escrit6rio m com séde em Joinville. e São' Francisco do Sul; .está em I
- Ademar Oswaldo A Comercial nesta cidade. '" di

-

d t bé iceit
'

I C
.

Borges filho do sr. 08- Ao colega Waldemar, I con içoes a, amr em, acei ar causas para aque as o- m
waldo Borges nesta cida- cumprimentamos 'com vo- iii marcas; 'sem maiores mina para seus constituintês.

Ide. tos de perenes feJiCida-I'IRdes. ,',' �lii!!!i!i.11.!!!!il!1_1_I!!i!EiiilII-.sl!l!i!ll!__!!==i�I!IIIIIIII!!!!I."�l li i!!Dl11
Eaeem anos amanhã:

-

-r--'
j'

66 IR _A ]])), _A' JR S ill) (C li A '199 8.621 m2., em Vila Nova - terreno

___________'.__-- todo plano - eom 50·/. de entrada
e o restante a combinar. Tratar
com o proprietário H I L A R I O
SGHIOCHET, na Preto Munleípal.

Vende-se - Gra'ndes e promissoras programações sociais
l • . ,acontecerão no decorrer do mês de se mbro, prorno·
uma casa de miHerial 'vidas pelo hajaril Tênis Clube Na Doite de_ 12 de

no cenlró dd Cidade eo selembro, anuncia-se grandioso baile, so'cial, que
lado do Banco do BrasiJ reunirá a Higr·Socie1y do Itajara, abrdhanrado pelo'
S.A. magnífico Conjunlo ,Musical Tupi.' I
Info�mações com a sra D

Rosalina Werner ou nesla
uranle o baile haverá um dE' - file de modas,

r�dação. .

o qual é aguardado por Iodos os associados.

laraguá do Sul, 22 de - Filhas de sócios e espôsas, no mês de dez"

julho de ..H64. farão uma esposição ue arles domiCiliares no Irajara
Tênis Clube. A comissão organizadora espera a

E para, que chegue ao co- I b
-

d
.

d
nhecimento de todo's, mandei '

co o oraçao e lo os 'Os seus as�ocia�os.

pls�ar. o presente edi.tal qUt ,Vende _se
..;_ Sábddo dia 29, os .alunos da Escola Técnica

Isera publtcado pela Impren
"

. Tupi, de Joinville, e Ginásio São Luís, de Jaraguá,

sa. e ém\ cartório ond: será Loteamentos a Estrada jogarão FUlebol de campo e Bdsket-Ball no campo

ahxado dUl ante l'i dus
..

S Blumenau de proprieda-
do Ginásio São Luís.

algl:lem souber de algum 1m· de da srta. Isolde Hiendl� - Domingo dia 30, portanlo hoje haverá o tão

p'eàlmeot.o acuse-ö para o' .mayer. . I. esperado baile, no C. A. Baependi, que' será animado

Ihos .legals,' ..

'. Informações com o sr. pela ürquesfra Tobias Troise.
,

'

�UREA MU��ERGRUBBA I �tto Hiendlmayer, nesta' . - Essa coluna não poderia deixar de agradecer
.' Otlclal

T

.
. CIdade. a simpálica Sra. Yolanda M. Driessen, pelo magnífiCO

.

Bouquet de. Cravinas que me 'foi oferecido. '" �

,g:::==-."\=::: ,-===:::====::::::::::::.::==:::==-�::::::� '.:_' O simpálico brotinho Yvone Wolf, sempre

II A representante do· '.
. -II ansiosa a espera de seu ','love" Douglas..

II> S
� :

.

'.

81'
II .

- Muito bem acompanhad� na tarde de domingo,

IIII �perenxQ,als,. umenau' 1,li:.1 Srta Zilca com o jovem Carlinhos, estudaOle da

f
faculdade de Engenharia de Florianópolis.

ii
.

Da. RACHEL LEHMÁNN, em ]lnagua, Coru�á: 'i - Elegante e sorridente, eslava a Srla. Sueli

;1 Guaramjrim,.Massarand.uba e Estrada Schrreder, li acompanhada pelo jovem Sylvio' Guido, presentes
.

II "precisa vendedor(a), com 6tima,comissão. . .I! ta�béT à tarde dançante de dpmingo. .

II . li
"

- Dié:i.í!9, sábado, no salão Atiradores de Corupá,
II Informações. à Ru� Juscelino ' ,Iii haverá um des�i1e de modas,. e àp6s o de�file haverá

',I'" CaIxa _Po.stal, 90 II
soi.rée. Pelo comparecimento, agradece a f)iretor�a do

I
. Jaragua do Sul - SC I G. E. Teresa Ramos. .' ,

I, " '.
. '. ';.)) \ _

.

.

,

\'::::==:::=:::==========::::::=:::::::::=::::::=� - Transcorreu dja 26 de agôsto, o an;versário

,

.

, do prezado e ·distintQ conterrâneo Sr. Nelson Driessen,
.

.

.. '

��
pessoa que deSfruta em nossos meios sociais 's6lidas

.

.'
.'. amizades. Ao .distinto' nataliciante os cumprimenlos

RelDoldo Mupara .
'com votos de felicidades de "Radar Social'�.

li
"

'i
- Gravatas e .meias· de boa qualidade em

ADVOGAD� l.
CLiMAX MAGAZINE. "

I �I Tudà para o enxoval de' seus filhos' em
Escritório. ao lado da 'Prefeitura CLIMAX MAGAZINE.

JARAGUÁ DQ SUL �.
- PENSAM�NTO DA SEMANA: "Se qu.eres

uma bela vida não te preocupes. pelo passàäo". . \

(B.ento' Ribeiro Ddnta) ••-IIIIIIIIII_III!II-------._,III[I,1!I.....IIIII!_I111..._...

IA

C�HRflO DO POUO
II

apresenta

"(fundação: ffrlurmüller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

, • 1964 •

Diretor
Eugênio Vilar Schmõckel

\
ASS_lNA1"lRA:

I\nual '" • Cr$ 650,00
Semestral. • • Cr$ 350,00
Avulso. . . v, Cr$ 30,00

,

BNDBR�ÇO: .

Caixa Postal, 19
·

nlda Mal. Deodoro, 210
guá do' Sul • S. Catarina

Aegistro, Civil
Aurea. Müller Grubb 1, Oficia'
do' Regist. o Civil do 1.0 Dis
tr-ito .oa Comarca de Jaragdá

. do Su, Est a do Je Santa
Cal arina, Brasil,

Faz sabe r que comparece
ram .no cartório exibindo os

dc.umeàtos ex gid.is pela lei
aíim de se habilitarem p,ira

casar se:
'

Leopoldo Reiner;
- Maria esp. do sr .

João C. Stein;
� Sr. OUo Pawlowski

residente em Gaspar'; I

-O sr. Angelo Scheuer
residente em Joinville.

.Bi 11 N C 11

c:

Sábado p. p festejou seus 15 anos o brotinho
da socíety, Regina Merise Heusi, com uma reunião

Edital n. 5799 de:21·8 64 Tarcísio Satler;· r social em sua bela residência. Ali comparecerem

Hilario Zap�lla e -:-Y."one Alice Sohmõ- inúmeros aFn'ligOS e pessoas de relações de sl?dUS
Vilma Belarmino. ekel filha do casal Eugê genuores. oi d gno de nora a apresentação, o

. . " nio e Brunilde Schmö "8010 Vivo". onde 15 pares tomaram parre ; sendo

.
Ele, brasileiro, solteiro, ekel' . que as garotas traziam 1 botão de rosa é os .rÇlpazes

lavrador, natural. d.e. Jara ., Hilda Henschel Brun- uma vele 'acesa, Ao som da valsa deu entrada d

guã do Sill, domlO1.ha�o_ e ner residente em São aniversariante acompanhada por seu extremo pai. IIresidente �nB - Ribeirão Paulo o
MoIhR, ne�te distrito, .fi-

. Regina ti eleva um rleganlíssimo vestido brenc
Ilho de Oarlos Zapella e Dia .1.0: bordado, o qual foi confeccionado nos Estados

de Frtda dos Santos Za- Llnidos. Compareceram também convidados de flo-

pella. Manfredo Funke. rianópolis, Iolnville, Itajaf. Foi murro notade a deco
,

Ela, brasileira, solteira, ração das mesas de doces e salgados A festinha

doméstica. natural de Dia 2: terminou ao som de Iwi::.t e hully-gully, pere a eni-

Arrozeira neste Estado, ..

mação dos que lá .estíverern.

domiciliada e residente
WIlh G. Gessner resi·

_ Domingo pp. o O. dos Beneficiários do SESI,
· ém Ribeirão Molha neste

,dente em. Corupä; ofereceram 'um cokrerl no Herneck Bar. 00 Sr Dr,
distrito, filha de Vitorino

- Rudi BI'_Ilnsj Norberto Hafamann pela passagem de seu netalíco
·

Belarmino e de' Adeha' :- Laerte. filho do sr.
pessoa muilo benquisre entre nossos me.os SOCiais'

Belarmino. Joao C. Stem; 1\ d S O J � h
.

I:\gra .eço. ao r. sÓrio. uc reiner, Presidente do
Srta. Ronilda Ped ri fi Clube' dos Benefi'ciárlos do SESI, pelo convite qulc.O·

Edital n. 5800 de 25 8-64 lha do sr. Manoel Peari. me foi enviado. ,

Dia 31:

João Fortunato e

Etonete Emília da Silva

.Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Paulo
Lopes, neste Estado, do·
miciliado e residente em

llha da Figueira, neste
distrito. filho de Nicolau
João Fortunato e de Ce
lieina Jovita Martins.

...

. Ela, brasileira, �oIteira,
doméstica, natural de
ltajaí, neste. Estado, do:
miciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste

distrito, filha de Evilasio
Manoel da 'Silva e de
Elllilia Prado•.

Dia 3: - No C. A. Bacpendi, no domingo pp. o Grêmio
Estudantil Secundário, ofereceu uma soire"e dánçallte,

sr. à brotolândia sociely; foi uma larde muilo agradável
na qual Iodos se diverliram. Todos esperam que a

direloria do citado Grêmio, proporcione novamente

uma reunião dançanle. mUllo em breve.

Antonine psp. do
Alfredo Jansen;

Página 2

·VENDE-SE

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

apropriadas para o plantio do arroz - contendo

o segumte :

Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas pera arrozeiras.
Llrne est-ada construtde dentro dó terreno (2'.500 rnrs)
250 pés de árvores frutíferas enxertadas.
1 casas de medelre.
3 pasto cercado com arame.

12 mil pés de aipim. �.

1 Bdt�deira n.O 3 - ccom molor - ótimo es·lado.
t Carroça - etc. etc. etc.

Melhores inform�ções com Vitor Zimmermann. I
nas- LuJAS D'üUAT - Filial Jaraguá do Sul �

t Agradecimento
Profundamente c()nsternados comu

nicamos a todos os nOSS08 parentes, conhe
cidos e amigos o fàlecimento de meu que
rido ellpôso, n08SO querido pai, avô e bis!lvÔ

Bernardo Ehlert··
ocorrido no dia. 18 de agôsto às 18 horas
com a idade de- 84 anos.

A familia enlutada vem externar por
este meio os seus sincelios agradecjmelitos
a todas· pessoRs que lhe a\uxiliaram no duro
transe que passaram. assim como· a todas
as pessQas que enviaram . flores coroas e

acompanharam o falecido até a su� ultima
morada.

. .

Agradecem em especial aos Revdo8. Pastor
Meister de Corupá, pela· Santa Ceia, uma

hora antes do falecimento, e ,ao Pastor WoI
fram Mehle!', pelas palavras confortadoras
proféridas no, Lar e. no Cemitério.

Y,a. fridQ_ "'öglich lichtenbelg e Família
,

e Familie EhieU
•

·t ·lo�es Und' Oonk3BDuDDSBDzuiue
Allen Verwandten Freunden uQ.d Be-

•

kanllten teilen wi.!'. mit dass mein li�ber
Man[), unser gu�tel� Vater, Grossvater e

.'Uhrgro8svater

'Bernardo' Ehlert
am 18 -august, im Alter von 84.Jahren nach'
kurzen Leiden Verstorben ist.
Wir 'danken an die,ser Stelle allen, welche

UDS hilfreich zur Seite s-tanden, Herrn Pas·
tor Meister und Pa8t�r Wolfrtlm Mehler, für
die trotsvollen Worte am Sarg �nd Grabe,
und allen lHe den lieben '. Verstorb�nen das
letzte Geleit gaben.

,·Vva. Frida Möglich Lichtenberu und' f8mill�
, Und familie Ehlert

•

,

,. !',

,;

..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



"-

CORR,EIO DO POVO SABADa, DIA 29 �-1964 '

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUOROS '[
E PERDAS em 30 de junho de 1964, I, I

\

'G '. R :g L A T Ó R 1,0:
t ,

Contas Débito Crédito I
,

"

Senhores A�ioniBtas,: Em atenção a d�termii Depreeiações 511 Máquioß!
oaçQ"s estatutárias e legáis', cumpre à esta Diretorlâ e' Instalações, Depreciação
apresentar-vos ós documentos' rêfe'r.entes .eo exereí- si M 6 v e i i! e Urensilios, '

· cio encerrado em 30 de junho de 1964, acompanhado Depreciação sI Veículos"
do Parecer do Conselho Fiscal, através das quais Imposto Mercantil, Fretes
,podeis veríücrr que a situação &6 apresenta sölída e Oarretoa, Imp. de CODSU
com .;resultado satiefatõrlo." .' mo, Desp. -de Acabamento,

:r�ra q�aisqu�r o�tros esclare�imen�os,. col(i)c�· Juros I Dispendidos,
'

Des
se a Diretoria à .dls.poslção. d�s srs. ACloOlstas, à contos Díspea., Comissões
Rua Jorge Osemíewíos, u! cidade de Jaraguä do Sul. Dispendidas, Pró 'La bore,

.

Jaraguá do Sul, 11' de [ulho de ,1964.
' Ordena-dos eGratificações,

Á
. Previdência Social, AluguelJARAGU FABRIL S. A.

'e Correlatos,' ,Material de
Hans Gerherd Mayer Expediente, Impostos ,8

Taxas, Seguros, Selos fi

BA'L.A N ç O G E RA L .Tele,g.raRias, Despesas
encerrado em 30,rl e junho de 1964 Bancârias, Despesas de

,u Viagens, Dona tivos, Oon-
<, . .

-servação e Limpesa, Jor-
, A,r I V O .

R' t LDisponlvel ,

nais .e .. VIS as, uz e,
'

..Oaixa, Banco do Brasil Sd>A" Banco Telefone, Publicidade, Con-
Inco SiIA', ,Oatxa Eco:nômica Federal ,9H.317.190' sertos e Subetituíções. Mi��

. ,I.obilizado
I .

' desas em Geral, Balärío

Imobilizações Técn'icss: F'amílip', Embalagens, Es;'

Móveis e Utensilios, Máqui'n8s e Insta- orítõrio, Oombusrívr-is e

laç'ões",Im6veis 'e Iastat ações, Oonstru- Lubrtficantes,
.

Fund o P.
. ções .'8 Benfeitorias, Weicu.Jos,· AtiJ'.o ·1?�ved.?res �UVld(lSOS, Gra-
.Imob. O/Reualiação 18636,.623 10 Ufl?8'ÇOPS, Comp�8s,. Inven-

Imobilizações Financeiras!
' târios, L.,cro líquido aos

AdiciOnal Lei n .• , 1.474, Participações,
'

söoioa gerentes, A Dispo-
, Capitalizações' 329800,00 -siçâo da Apsembléia 8791388.0.90

ReaUzavel a cario
I

e lonuo praz.IJ. FUQdo P. Devedores Duví-
\ Inventários, Almoxarifado, Valôres , dosos, Vendas, Juros Auft:!-
Transit6rios '\ '12.059.901,40 ridos, Descontos Auferldo.s,

- Títulos a Receber, Títulos Protestados' 30 375.920,70 Estoque de Mercadorias
'. CompeosBçio' , .

'

C/Caução-Banmlircio, C/Qobrança-Bc ..

�o 'Brasil, C/CohraDçà-Bc. Inco

.
O Aldrin por exemplo custa 'Cr$ 3000,00 o

quilo mas com um quilo poderão ser trarados 3 aa-.
cos de sementes, antes do plantío sendo o besrente
usar 300 a 360 gramas de Aldrln pera um saco, de
semerues. Muitos outros ínserlcidea .bons também
exrsrem sendo aplicados em doses maíorea por saco.

Um ststeme multo bom (de 'plantio) é aquele de
usar' 10 quilos do inseticida Hegadrtn por morgo,
misturando o com 'a gradeação do terreno.

.

A sernente quando semeedo numa' terra já imu
nlzeda 'ficará protegida contra muitos tnsetos, que se

encontram escondidos nfl .rerra prlnctpalmeme em

arrozeiros velhas.
O melhor método entretanto é aquele de usar

87913880.90 o Inseucída na rerre e um outro na sernenre havendo
-8-7-9-1-a-.8-8-0-.9-0-8-7-.9-t-3-8-�-0-9-0 assim uma proteção muito grande da semerite e d�
- plantinha nova e fraca, em seus primeiros dias' de

JaTaguâ do Sul, 11 de julho de HI64 vida. Há lambém nesse caso uma proJeção muilQ
Á

' eficienle conlra passaros que "m certos casos podem,JARAGU FABRIL S. A. ser considerado uma praga do arroz.
.

Principais pragas, ou Inselos que prejudiclli o arroz: São
inúmeros os inl!élos que em nossa região otacam o

arroz, enlrehlOlo, os' maiores causftdores de danos
são.: Vários tipos de vermes, brocas e larvas que
i:lIacam-o arroz qua.ndo semeado, sendo para o com

bale dos mesmos; usado o Aldrio 40°,'0 na semente.-
08 -meubrQs doConsf<lhqFisc.llda,.]ARAGUÁ Com'êsse mélodo de combate chega,sea ler um au

FdcBRIL S A, depois de acurado estudo do balanço, menlo de produção de t6 saco.s por hectare ou seja
4 mor�os.

e cenado em 30 dE' junho. dI> 1964. são d� par�cer
.

Bicho da raiz, broca ,da raiz ou gQrgulbo aquá·
que deye ler apro.ado pela as�embléia 8 �er cOtJ- tico; por êsses nomes é co.nhecido um bezouro ,de

vocada"oportunamentfl, 'bpm como são de parecer cor castanho. cloro e de cujos ovos nascem larvas
ou lagartas brancas com a cabeça amarerada. É' a
broca da raiz o inselo que causa os maiores prejui
ZQ5 aos nossos ptantadol'lZ,s de arroz.

Modo de vida da broca da raIz; Os bezouros
ou seja o. inseto. adullo, são nadadores e íambém
voam, mas, voam s6menle a noite, quando' se verifi-

.

.ca a fecundação.
.

.

"
I

. A fêmea fecundada desce ele as rarzes' do arroz .

e pOÍ"intermédio de uma ·peça bucal chamada "rostro�',
fura a raíz e em cada furo põe um

.

ovo donde 6 dias
________________ ,depois, nasce uma lar.va oU broca que vai' furand9

ou broqueando as raíZes do i!rrOZ, B natu_ral gue o.

I arroz.
com as .�uas �fzes broqueadas, furadas, rrão

D Francisco. Anton_io Piccione mais se .desenvolve como devia, porque os elemenlQs
r., nutrilivo�. relira'dos do solo não chegam a alimenlôr

D T DE 'CONVOCAÇÃO
M:�D-':CO - C.K.lH. 1'Z' a pia0_Ia. . .

. �.

'

,E ,I AL
',' ," .

.

; E muilo fácil conhecer uma planla. atacada. qua�
,São convidados 08 Senhores acionistas a 'com- Cirurgia e CHnica de Adultos ,e Oriauç s

s.e I.ôdas as raízes 'eslão mortas nas extremidades,
.

pare.cerem na séde' da' rso.ciedade, ,no dia 26 de' Partos - Doenç:Hl de Senb@ràs haven'dQ formação de nevas raízes� Nas raízes vê,
· S:etembr:o:'às 16 horas,:..para delib�rar 'sobid ,8

. r lhas .not(lm se bolinhas de t»arro, podendo. existir
iß�' '1::\ HOSPiTAL JESÚS DE NAZAR1!.: - aORUPÁ dentro dÇis mesmas, larv;:Is ou bezour:os.

.

.

. ':aSS�MBL.ç..IA GERAL ORDINßRIA ,

R 'dA' D N R 419 Método de .coinbale a broca da raiz. o mélo.do e,mais, .

com � seguinte ordem do... dia:
'

I.co H.,.:�e�la � ., :��;� �:'���'I:NA racional e eco:nômico é sempre o método .prev(>ntivo.
a). Discussão e/apro·vação ·do Balanço GeraL, .. ,'Pode ser usado o Agadrin-6 na base .�e 10 qUilos
.b): Eleição do ,Conselho Fiscal 6,S6US suplentes. ' por morge, devendo ser espalhado após a ar-ação d·a

, c), 'Asiunti>s di,versos.. . .

"

arrozeiras. DepOis de es'pa'lh'adl> 'deve ser feita' uma

·

'

4- 'NOTA:� 'Acham se fi. disposição: dos Senhore� , <

•• '. . .' ,gr.adeação do terreno para que o .inseticida fique ben.'
"

.

t éd d
. d:d' d 't

1 LUIZ KIENEN S A mIsturado com a terra . ,.

aCI0nIS �s, na s .e a SQCle a e, os ocumso os, "

,.',.' � •
.

Prevenir 'contra Ulr. mal e melhor do q'ue reme.
� que" trata, .0 "srt. 19.9 do Dem'eto Lei 2627 de' Indústria '.e ,Comércio .de Bebidas .. ,diar'um mal. '

.

.
.

26�9-1940. , , í .

.

, Norberto K.aestD.r - ExteDcioDista

, ,

,.ÂSSEMBL1!.:IA GE�ÂL, ORD}N.ÁRIA 1 EDITAL .nE CONiVOCAQÄO_'
.'

Cicr·.ACAJU:se·
com inicio às 16,õO horas no dia 26 de Setembro! A\8SB'm'.ble'l·a Geral' Ordl'n'á,r]'a �__.�._..:":':': =_. :"_' ... .L__ .=--

de ,t�64; e ,8 s�guinte or.dem :,00 dia': n;
" 'r---------- ------.----.------ ......,

�: ' a) Proposta 'de 'aumento 'cde ''capital e �álter&'; Ficam c'onvidado8 os "Srs. Acionistas para:ll ,�lO> �U:fQ)'1TrI8I"
.

'lTr 'A '1TT]p'UANN ii
ção dos �statutos:. t. .' " ,:: .'. I Iparti'cipar.em dê uma assembléia ge'ral ordinária, a 'II. lUJ�'O :1D�Jt\l.J <JL\\.ß\ lU A.Vll ' ',' ii
.:. ,b) Asspntos 'de tnte}�.esse d� SocIedade.. \'. realizar-se no dia 14 de Setembro .de 1964, .às 15' H ,M'ÉDICQ ·(3,I'.B:IIB611" II

,J,al'aiuA· do ,Sul, em 4 de Julho de 19�4..�.: horas, na séde social·';\ Av. Mâl. 'D�o'doro nO'1�57, ,ii d 1 f d d
. \ li

.

.,' .,

.

'._
� ,em JarB.guâ. 'd<i Sul, afim 'de apreClar"a 'lregUlnt&!! Forma o pe as' acuL a es de M.edicina .das 'Univer- !i

"
_,

Wllhelm RBduenz - Diretor 'Preslöente:
.

,
. .... "L' .

, .

y
• ',1. sidades 'de 'Colônia' (Alemanha) e POrto Alegre" II, .

.

'

'

oe "�DelliRO Radlleoz • Diretor ComerciaL
.

,O R DEM DO D JA:, .' II
. -

, v

E!
lilfJ

I" I CIIlUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CIlIÀ-NCAS I'.

,. ,

. . .
t·�. 1.) _. Apreci8.��0 do, relatório, �alap�o e pa- iI '.

, I

!f=��=:::===::.====�..,.=.=--:======-:-::::�::r6c,�r do Çon�elho F,IsóaI:.do,exer.cIClo, ,.'e.nc..e.rrado :11
' .. CLINIt:?� OERAL II

/ ii DR WALDEMIRO 'MAZURECHEN Ir em 1.6,,08-1964, .

.

,.
.

, ii •

.t"'tDg8�prátiM em lospltals Jor',ßo!l II
III, • '.'

" '. I'

.

: II:
'

2.. ) - EleiÇ:ão da no.va diretoria;
" :il"

. .ConsultÓrio ,e re1ildência:' . ii
! '.' M É O ,. C O ,

.

II, 3,) - Eleição do: Conselq.o Fi�cal;' II '

,'. .
. \ 1'1Jlt .. Rua .pr��id�nte "EpiláÇió Pe�sôa .N0,: ,704, III: 4.).i_ .-Alsunto8 diversos. ..... .

, ,"" ,ii,
Iel. .244 - 'Rua Eh;es. Epitácio ,P&ssôa. ·,406

II

'11
(antiga residência de. Emanuel Ehlers)

II' NOTA' A h à �. .

ã d s s', 'I :CONSULTA:'S : III,''. '. " '
'

I <. .' : - c am-se ulSpOSlÇ o· os r.:,' ,

C�in.ica geral médico. - 'Çiru�g:i? de .ad�ho� e, l'Acionistas, os.documeritos 'de qú<e t<i'ata'o .art .99, h PeJa"manhã: das 8 l/2 ás 11 'horas" � I!'
II crrança$,' Parlo,s - DIÇlt�err�lIa - �n�a� curtas e II ,do decr.-Iei, 2.627, de 26-9-40. '\ .... ·:11 Pela' taràe:. da� 14 '1/2 ás � 7 <1/� horàs ,II
II ,/ Ultrij "curtas - Ináutoterrnl'a BlsturJ-eletrlco,Elec- I. ,

.'
. .' '. ;.. I

�. ii;
•

.
. . I!

II iro cauterização .1Rbioslnfra vermelhos' e az.uis. II: : Jaraguä do Sul, 16 (\e Agosto �e ,}964. ,r
.

' A:t�Dde Chamados tambem à Noite li
\b-._�_.-�_....__;'��--_ ..._-���.J__d): &erlrud MO' L. ,L. lienen • Dir. Presidente' \6'-.....-_.:�__�_:...__.;..._=_.__...:=�:::�=::::::::=::W

<
-_._... ......._._------_ •••_-------�� �.'

.....
.., ",'

.__ .._---�-------
...

,
.'

"

Hßn� Gl'!rhard.M yer, 'Diretor Comercial
�ugênio Vitor S:'hmöck"I, contador reg.
no ORC-SC n o 1 '605 - D EC 51 082'

'JARAGUA .F�,BRIL

" PASSIV,Q

3513614.50
65827.177,60

ião Elilivel
Gapital Social, Fundo P. Depre.ciações,
Fundo P. Dev.ed.ores Duvidosos, Lucros
em' Suspenso, à disposição pa "A.ssem-

. bUHa .28.120:916.10
.1 Eligirel 8 curie e lanuo PflZI
Contas a Pagar, Gratifíc8çóes ,8 Pagar, .

Emprest.lodnstrial..Bc. ,do Biasil, ,Tft.u- '.' :. C"''- ,;,
1:os Descont.-Bc. Brasil, Títulos Descont. ,.

Bc. Inco, Títllios Dsscont. Banmércio
C/Caqção, 'Fornecedores,' C/C�Diver80s 39.1'92.647,00
• � Cnmpeosaçio
Dqplicatss Oaucionadas, Banmércio,
Duplicatas em Cobrança ,

PARECER DO CONSELHO FISCAL

-

..

Falaremos hole sôbre um pequeno assunto, 'mas,
de .mutte importância pare 08 senhores que já co

meçam em pensar na semeadura do arroz.

.Multos agricultores equí em Jaraguátfá 'há< uns
anos vem usando ínsencldes ou venenos pare prole-

. ,ger a semente do arroz e a plantinha do arroz' epöe '

a. germlneçâo das sementes,

Sabemos que o arroz não só é .um alimento
: pera nós, mas, também o é pera um grande número
de outros animais, principalmente insetos de várias
espécies ou tipos, e pássaros que avençam no arraz
semeado. É por êsse morívo que usamos, venenos,
os inseticidas nas sementes antes do plantio.

I .

•

,No comércio, ne A,ssociação Rur.al os senhores
dtspõem de 11m grande número dêsses lnsétícidee,
.Quese todos são bons desde que são usedos con
venlentemente.

65.827.177.60

que a proposta' da Dirt>lori;', COriSUltll,08 legítimos
interesses sociais, pl'oposta das fts. 3 e 3v. do livro
pr6prio.

Jaraguä do Sul, 11 de julho de 1964.

ALBERTO H. J. RICHTER

3:513.61l50

Jaragui do Sul, 11\ de fulho de la64.
�. ·j4RKGUÁ FABRIL s, A.'

H,ans Gerhard Mayer, Diretor Comercial
EugêIiio Vítor Scbmöckel, coptador reg,

, no CRC-SO n;O 1.605 - DE:C "51.082
WOLFJANG \V,REGE
FRANZ XAVER WEIGERT

COM. E' �IND. �·W. RADUENI S. A.:

.. t
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� o QUE VAI PELO UoNSl N ��.�.�.���, s� i��i��.�Or:�-----'- I Delegacia de Recrutamento MiliJ�r sedieda em. lera
gQá do Sul, e abrangendo também os Muntcíplos deDesde 5a.,feira está circulando o Boletim Gueremirtm, Mássaranduba, Corupá, Campo 'Aleg�e,"Leão de Gravata",' n." 1, relativo aos mêses de Rio Negrlnho e São 3enlo do Sul, a Campanha de

.Julho/Agôsto de 1964. Convoçeçäo da classe de 1946, e anteriores ainda em

_ Xi- debito com o Serviço Mi'tilar.
,

\, '

/,' A 'Campanha tem' por oblerívo esclarecer, os lo
Sábado, dia 22 de :Agôsto de 1964, o Lions vens em idade de prestação du Serviço Mililar

Clube de Jaraguä do Sul, recebeu a honrosa visita acêrca de seus deveres para, com a Pátria e orten
do Governador do Distrito" L-la, CL Alexandre. ré-los no jsenlido de se manterem em dia com suas
Muniz de Queiroz, que IolIestívamente comemorado. obrigaçõés militares.' ,

.

,', Na oportunidade, o CL Gerd Edgar Baumer, De acôrdo com o Plano de Convocação aproodesenvolveu feliz Instrução Leonístíca, que repro vado pelo Exrno .. Sr. Ministro da Guerra, a classe
duzimos abaixo: ' de 1946, e as enrertores ainda em débito com o ôer

'Criar e incentivar D espfrilo de respellósa consideração viço Militar, esré convocada pare prestação do Ser
entre os povos do 'Mundo, medianie o estudo dos prD�lemas das viço Mtluar. no próximo ano de 1965. Porlanto, .ro

, relações Inlernacionais, é um dos graudes objetivos dos dos os jovens nascidos em 1946, e também em anos
LIONS CLUBES. anteriores, que ainda não regularizaram sua situação

Perguntamos: O que é na atualidade a Fra miluar, deverão apseserner-se às Comissões' de ôe
teraídade Universal? Responderemos: Um graúde leçäo Volantes, nos Pontas de Reunião edranie men
ideal. Sim, apenas .um Ideal,' embora, há muito um clonados, para serem .tnspeclonados de saúde e' se.
homem Ilustre, Vitor Hugo, profetizasse: "No leetonedes. _

século XX a guerra, a fôrça, o ódio, as fronteiras As Corniesões de Seleção estarão nos Munter-
e 08 dogmas estarão mortos: só o homem viverA. pios iurtsdic.onedos pela 5d. Uelegacia de Recruta
E possuirá então' algo superíor a tudo isso - um rnenro, nas seguintes datas:
graúde pais, a terra inteira, e uma grande espe- Jaraguá do Sul dies 20 a 22 de Setembro de t�64rança - o céu". .

Dentro dos LIONS CLUBES de todo o mundo, Guaramirim dias 25'e 26 de Setembro de 1964
uma plêiade de homens' umbuídos de sinceridade Campo Alegre diô 21 de OUlubro de 1964.
,e verdadeiro amor fraternal, procuram transtormar, São Bento do Sul dies 23 e 24 de Outubro de-t-96-4-na medida do possível, êste ideal em realidade, ---

objetivando quiçá tornar concreta a profecia de Rio Negrinho dia 26 de OUlubro de 1964.
Vitor Hugo., , Os convocados residentes no Município deQuando' o mundo todo se convulsionou. há C o ru p á serão subrneudos a Seleção em lareguéalgumas semanas, com as noticias das atividades do Sul no dia 2,) de Setembro, e os restdenres nobélicas no sudoeste lia Ásia, com o 'mêdo e 1\ Municiplo de Mas s a r a n d u b a deverão apred,esconfiança por tôda a parte à espreita, quando sentar em Guaramirim no dia 27 de Setembro de 1964.a� velhas teorias de

I supremacia militar e equílí De ecôrdo com a legislação em vigor, poderãobrio do poder reaparecerem no horizonte mundial, ser dlspensados dé incorporação os arrimos de faa necessidade do cultivo do espírito de bôa von I
.

�Itade e amizade internacional novamente veio a
rní ia. ou serem; aque es que se encontrem em uma
des segu.nres sttuações :ser, o' assunto de evidência e netou-se. profunda a) filho único de mulher -víúva ou solteira, damente, que muito e muito havia por Iazer, ainda, abandonada pelo marido ou da desquitada; à qualpara que não sejam cometidas impmdências e
sirva de único arrimo ou a que eid escolher; quandocontinuem os sentimentos de ódio _e desconfiança liver mais de um, sem direito a oUlra opção.entre as nações e os povos do mundo.

. b) filho de homem Hsicômenle incapaz de proPará que a civilizaçã.o sobreviva, é evidente
ver seu sustemo e a quem serve de 'único a'rrimo'.a neces�idade inadiável da aproximação interna- c) viúvo e liver filho menor (Iegrlimo, ou i1egfcional cada vez' maior. O nacionalismo estreito e timo) se fôr o ÚOlCO arrimo.nocivo conduz infal1velme.nte ao suici?io.; e. nem d) cas�do e livcr filho menor, desde que seja ode longe s\1ger.e a necessld�de de nos lmlscUlr�os único arrimo do casal.nos desen�enQlmeDtos surgidos .'entre �8 naçoes, 'l') irmão, órfão de pai e mãl', que sustentar ir

no�sas amigas,' por, achar que lsto eqUlvalerla a mão menor ou maior _ inválido ou interdito, ousalr pma pesso� de sua casB:, �rmada de beng�la, ainda irmã solteira ou viuva que viva em suapara apartar. dOlS garotos brlgoes que n� �squlDa comp�nhia. .foram às 'Vlas de fAto por causa da dlVISão de n ,fjlho órfão de pdi e mãe que servir de únicouma banana. '

. arrimó a uma de suas avós ou avô decrépilp ou'V.a-Portanto, não d�vemos esquecer
_ q.u�, devldo leludinário incapaz de prover os m2ios de subsis-à crescente �omp�exldade da nossa clvlbzação, os lência." \

p�ogressos CIentiflCos �ue converteram o mundo g) casado e servir de único arrimo à espôsa.,

emA u�a, vasta comu�ldade,. surge co�o C�)Dse, Os jovens ,"esta siJuação deverão procurar CI
q.uenCla, sob pena de �os Qe�lDtegrarmos, a neces- Junta de Alislamenlo Mililar do Munidpio onde re-8ldade 6 a. comprensao ullIversal, fAto que nos sidem, para serem inslruidos quanro à documentôçaoprocur� enSlDar o ,��ONISMO. .,

'

,

que deverão apresentôr e que deverá ser entregue na
.

Dlsseram - Na� sabemos por que hA tanta referida Junla, até 20, de setembro próximo vindouro,t�lst�sa e tanta necessldade 'neste mundo belo e' Os julgados aplos pdra o Serviço do ExércitorlCO' .

. _, . ,e designados para incorporação em qualquer Unidade.Foderlamos respo�der" que estamos. ce.rt?s de do exército, que deixarem de apresentar se no prazo', ..
'

,que }sto não a�onte�erla se todos os lDdlVl�llOS e local que lhes for designado, incorrerão no crime It-=:::=:::=::::::==:::=::::::=:::======�de todas. as naçoes vlvessem e. trabalh�ssem umdos, de insubmissão. Da mesma forma será considerado "1:1111 'B,,lote'c ,Iara'g'ua' "Ltdc;t. Ili:lll'.como membros de u.ma famiba, .con.flando uns nos insubmisso o conscrito que se apresenfar nG local e
outro�. ,e goza�do Juntos as rlquesas üa terra.

prazo fixado, mas se ausenlar antes do 'ato oficial'l 'O d I d "."Acredltamos: tamb�m que, c�m os. nossos pensa- de incorporação ou diepl'nsa desta de acôrdö com illi d unns e, H�,BßCß na ar e I ClftS rUlf, Ii.:.mentos e a.tltu,.des de \"erdadelrQS,. LEÕES, podere- a Le'l
"

,

, •
mos. c<!ntrJbu�r pa�a 9,ue se fortaleca., entre os O insubmi�so, além de ficar ine'vitàvelmente su

::

FAbrica de Bloeos de Cimento p.ara cous· fipovos esse' ':I0vo es'pirito. jeito às sanções do Código Penal ,MilHar, não' está li tr'uções:'Sß V.S. pret,en'à'e copstruir, adg,Qira �l,
,

,

. É UtÓplCO talvez" mas- com fé qu� re'}l0ve em dia com suas obrigações militares e não poderá, H' o mate,rtal desta fábrica que é o ma� mo- IImontanhas, os nossos pansam�ntos poderao aJud,ar por consequ�ncia, praticar uma série de a,fos e usu- ji deri;lo, e a construção sairá mais ,arato. IIa transformar o Q1undo e, enfim, - a espe�ança 6 o fruir de uma série de vantagens de, que goza o ci =1 FRANGISCO MODROCK '::sonho �o homem acordado.
X dadáo �m dia' com o Serviço Mildar. Os insub- :1:,1 Informações com:

LEOPOLDO KARSTÉN -

\ lir
-

('-- , misso da classe de 1945, e anteriores, dev'erão apre·
I

-

nesta praça , li'Desejamos' aproveitar a oportunidade para sentar-se com a classe de 1946, a Hm de regulariza- ��::::::=::::::::::::::::::==:::====:::::::::==-:--:::=::::::==:Vagradçcér ao sr. Eugênio Vitol;' Schmöckel, diretór rem ,sua sifuaçã�., .'.,do "CO,rreio QO Povo", a' gentilesa de nos ceder' , De conformidade co� a �el ,no 4027, de ...0 de I.
"

, ,

uma <foluna semanal;' pela qual possamos manter Dezemb�o de 1961, todo cldadao,�a class.e ge 1946 .!=!IaE!li!!!!!!' .:;;;;;;;;,,!!!!i!!1! ! !!!!EI.; U_iii.a.e*I'mais estreito o leonismo e divulgar aos outrps o q�e 'esla cu�sa�do a 2a. e }a. Se_r1e do CIcio .CoJe- m \' ,
,

que, somos e pensamos. da amizad·e' e do I'lntendi· gl�1 o_u �qulvalente, podera �er dlsp�n�ado da In.c�r:;- DR,' J <:> R N S O E L T E R I-mento �ntr6 os homens. poraçao. Para tanto, devera apresentar, por ocaSIãO I. I CIRURGlfiO DENTISTfI I -

,

I
Esta oportunidade nos oferece, agora" o 'jornal d� �e,leção, comprovan.le de escoli,lridade, �m contra·

-da terra."
>,

'copIa, firmada pelo Duelor do Estabelecnnenlo ld� Modernrs'simo "A/ROTOR"
,. Ensino médio ou Escola Superior, com firma devi- III

•

Z�II!1DII§I8_��(j��Itfi,.--1I1!!i8�(i 'dame,IÚe reconhecida por Tabeliiio. '!II Reduz o tempo ,de trabalho
iii,

.., i ' , .. e aumenté.' 1> co�forto do CLl�Nl\B� III
, FOTO PIÁZ,ERA '

't:,]':'" d
"

,

.

C" III,'" CLI'NICA - .GIRUiGI�: ...:_ PRÓTESE .'I�i�::.DBP�ONTB Á PRBPBlTURA JARAOUÁ DO SUL
. V:en .e-se - entroo ii,·" RAIOS iFotografias em Geral' - fotocopias de Documentbs - U

filmes e 'Materia:l foto - Aparelhos e Acessórios V d
.

d d t d iii 90) ens-se. uma proprIe a e c,on. en � u_ma
L' Consultó.ri,o: A:v.tGetulio Vargas, 1 ç'.A pedido. atende a 'domi.c�lio • tambem,

\
casa de materlai e uJlla casa de madelra, sltuado ...

(A D "t d AntarcticaJ Iem lo-;altdades .iziDhas. à Rua Epitácio Pessôa,. 497 em Jaraguá do Sul.' 'I' ,nexo ao epo�1 o -a

8I@B81!1Jii11!l1lliBiiBll!B_il!B-IS8@j��� "� ,Info,rmações com Dr. Piccioili, em Corupá. 'iIll!!i!'E!!!E!!SliEElSiii!S!_iEiii!ililli!i!l_1 ve=;'ii'!IiiiIlli!!!!!!iIIIiIIlfli
, t
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UColuna ROTARY"
A. r�un'ião semanal de 21 . do corrente, pro.,

porcionou aos presentes momentos de intensa
vibração cívica.

,
.

. ' . '.

Com a execução do Hino Nacíonal BrasIlelr?,.
foram iniciadas as homenagens relativas ao' "Dia
do Soldado", tendo usado da palavra o comp. Lo
pes que, em magnifico discurso dis.correu s.ôbre a

significativa data, sendo aplaudldo, ao .fmal de
sua oração. '

.

, J Como, não podia deixar de ser, o comp. Soel-
ter saudou o nôvo VôVô Buhr, como tambem re

feriu-se às atividades do comp. Murillo, cumprindo
rigorose tarefa à frente dos Sindicatos das Indús
trias de Santa Catarina, na elaboração do nôvo
Código do Trabalho e da t;ludiênc.ia. que obteve,
para uma entrevista com o sr. MlDlstro do 'I'ra
balho Dr. Arnaldo Süssekínd, concluindo por sau
dar o' visitante sr. Luis Oortnaldeet.: de São Paulo,
representante

'

eficiente das Industrlas Reunidas
Jaraguá S. A.'

-Xi-

Damos,' a seguir o programa de v!agens do
Governador Osvaldo Heusi, para o, mes de Se
tembro vindouro em visitas oficiais aos clubes:
2/9, Timbó; 4/9, São Francisco do Sul; 11/9. Rio do
Sul; 17/9. Florianópolis; 18/9" Estreito; 21/9, Ara
rauguä; 22/9. Nova Veneza; 23/9, Criciuma; 24/9,
Uruasanga; 25/9, Tubarão; e 26/9, Laguna ..

Realizará, ainda, o Governador HeUSI, .epro
veitando a sua estada na região sul do Estado, o

primeiro INSTITUTO ROTÁI;tIO do Distrito 465,
Da cidade de Urussanga, día 27 de setembro de
! 964, reunindo os clubes da zona sul.

-x-

O.PINIÕES:
"Quanta coisa lançamos ao solo que,
quando recolhidas por outros se

,convertem em jóias"?
George Meredith

LEMÀ DO ANO: "PELA COOPERAÇÃO À UNIÃO".

Comércio e Indústria Breithaupt siA.
CONVOCAÇÄO

para Assembléia Geral Ordinária -

Convocamos os Senhoras Acionistas désra
Sociedade para comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária 'a se realizar no dia 24 (Ie outubro de 1964,
as 15 hor'as. em sua sede social, à Rua CeI. Emílio
Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do Sul, para delibe
rarem sôbre a" seguinte ordem do dia:
,

1 - Relatório da Diretoria;.

2 - Parecer do Conselho Fiscal;
3 - Exam'e discussão e aprovação do Balanço

Geral, �onta de Lucros e Perdas e 'demais'
doc'umentos, relativos ao ano social d�
1·7-63 a 30 6 64;

4 - Eleição da Dire!oria;
6 - Eleição do Conselho Fiscal;
6 - Diversos assunlOS de interêsse sociÇlI.

AVISO,

Acbam·se à disposição dos Seohores Acionistas,
na 'se.de social,· os docq_mentos a que .se refere o

Ärt, 99, do Decreto Lei n:o 2,6�7, de �6 de setembro
de '1940.' -

Jaraguã dQ Sul, 5 de agôsto de 1964.,

a) Arthur Breilh8Dpt -, Diretor
Waiter Breithaupl ': Direfor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




