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por êsre semenano, 'em'

Orgão de maior penetração no interior do rior-deste catarinensk sua edição anterior, iniciar-
�-______________ -------------1 se-é no próximo dta 20

do 'mês em curso, nas

dependências do Clube
Atlétlco Baependi, a sele
ção dos conscritos de 1946

Ano XLV JARAGU.Ã: DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 5 de setembro de 1964 N.? 2.294 que estão convocados para

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=====!!!!!!!!!==='''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!===� prestação do Serviço MIli
tar no próximo ano de t965.
Jovem brasileiro I Não

anos deixe de cumprir seu dever
pare com a Pátria. Com

grandecem nossos prín- pareça à seleção e menre
cipios de duradoura as- nha-se em dia coin suas

sociação soeial esportí- obrigações militares. Evite
va. , inúmeras complicações e
Fazem parte da Equipe aborrecimentos. Não se

de Bolão "Veteranos", torne refratário e nem

agora com 35 anos de insubmisso. Apresenta-re
profícua existência, OB pare a seleção. e pera
seguintes esportistas: incorporação se fores'

Adalberto Ehrat, Al- designado pera servir ao
fonsu Lauth, Claus Men. Exército.
ke, Edmundo Schroeder, ôe és arrimo de família,
Ehlert Miehe, Erich Stan- procure ii Junta de Alista
ge, Hans Hardt, Harry mento Mililar do teu Muni
Hersing. Henrique Haue- cípío para receberes orten
mann, Herbert Kopsch, raçêo quanto à documen
Kurt Wamssr, Dr. Rena- ração que deverás apre
to Ferreira de Méllo, sentas até o dia do início
Victor- 'Sievers, Walter da seleção de tua classe.
Hering, Walter sChoen-1 A seleção obedecerá ao
felder e Werner Schulz seguinte calendário: .

"Correio do Povo" as- .

sócia-se prazeírr z vmente Dias 20, 21 � 22 Set 64
ao programa de hoje á

- p.ara. os residentes, no

tarde, que obj ti v.am muntcípío de Jaragua
e ,

do

comemora r conuígna- Sul, no C. A. Baependí;
mente o 35° aniversário Dia 23 Set 64 - para
de fundação 'da Equipe os residentes em Oorupá,
de Bolão "Veterano", de no C. A. Baependi, em

Indaial. jaraguá do Sul;
Dias 25 e 26 Set 64 -

pare os residentes em

Guaramirim, em local a

ser designado pela JAM
de Guaramirim;
Dia 27 Set 6.4 - pera

os r-esidentes em Massö
randuba, em Guaramirim.
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SALVE 7 DE SETEMBRO

Depois de longos anos
de ausência, realizou-se
novamente a apresenta
ção da afamada Riesch
Bühne em nosso meio, do
agrado no meio de des
cendência germânica.
Graças aos esforços de

um grupo de amantes da
cultura, foi possível tra
zer o conjunto para Ja
raguã do SuL apresen·
tando-se no Clube Atlé
tico Baependi, com assís
tencia compacta e seleta.
Na oportunidade apre

sentaram a peça "Alles
in Ordnung" peça de
alto teôr humoristico e

na qual tomaram parte:
Karl Kastelic, Roman
Riesch, Katl'in Gutbrod,
Max FendI, Hannes See
bauer, Mizzi Oberberger
e Ingeborg Melcgaröt.

reuniões t�m sempre um
transcorrer animado, por
isso que constitui noticí
ärío de relêvo, após com

pletar tanta longevidade.
Para assinalar o feliz

evento, acertaram, os

"Veteranos" um encon
tro bolouístíco com o Az
de Ouro B.C., Iiliado ao
Clube Atlético Baependí,
que deverá verificar-se,
logo maís, às 17 horas na
séde da entidade recrea

tiva, a recepção, às 18
horas ehurrascada

.

eo-
memorativa e de con-

Rlesch-Bühne �rat�rnização e 20 horas,
início do Jogo.

J
' A nossa reportagemem· aragua fez se presente á reunião

semanal da quartá feira,
onde os componentes
do Az de Ouro acertaram
detalhes para mais êsse
alegre congraçamento,
reinando intensa anima
ção em tõdos 'quantos
devem, daqui a pouco,
estender o esportivo
amplexo aos componen
tes da veterana agremi
ação da acolhedora eída
de catarinense de Indaial.
E, enquanto não 'vem

o momento da alegre
convivência, enviam os
elementos do Az de
Ouro RC. a sua mensa

gem de fraterna sauda
ção, cumprimentando os
"Veteranos" pelo trans,
curso dos 35 anos de
constante prática de ami
zade e esporte, átos- que
não só honram o tradi·
cional bolão como en-

O Ministério (je Edú- Educacional Tupy que já
cação e Cultura, ölravés vinha mantendo curso de

'

da Diretoria do ensino In- metalurgia, máquinas e

duslrial, acaba de celebr.ar motores, alem do Giná-
convenio com a Soci�dade sio hidustrial e Escola_
Educacional Tupi de Join- Primária com mais de
ville, mediante o qual a 800 alunos.
entidade ampliará oâmbilo Por outro aspecto, o con
de suas. materias. venio ora firmado, im'plica
O valor do convenio no dispendio, por parte da

celebrado a 6 do corrente Fundição Tupy; de subsi
num montante de 10' mi- dios à Sodedade Educa
lhões de cruzeiros, é tes- cional Tupy, como vinha
temuDho eloquente do ele- fazendo até' agora, sendo

W M
vado conceiJo alcançado que, daqui para frente a

Sociedade Amigos de' erner ey pelé) Sociedade i Educaci- referida Emprêsa arcará

S d L"...' onal Tupy perante os ainda' com maiores onus
aco OS Imoes . orgãos fed'erôis de ensi,no para a continuidade � do

agradece A importancia do conve· grandioso programa agoraOonhecida ,pela sigla ,

nio" possibil;tará a aqui- encetado.
'

"Sali", foi fundada em 16 " '

, sição de ofiei'nas de me- O' governo, assim agin-
B r a s i 1 e i r o s - Agora vamos fazer um in- de julho último, em Floria- ,O sr. Werner Mey e sua cân!ca, metalurgia, meca- do, se utiljza da iniciativa

tervalo fiesta campanha em que nos achamos em- nópolis, a Sociedade Ami- distinta família eSliveram nica de veículos, labora- ,particular para colaborar
penhados contra o comunismo, e durante a qual gos .de Saco dos Limões, durante o período de férias, tórios' física, Química e na tarefa que a si chamou,
tantos e tantos golpes tive.mas a coragem e o ci entidade que visa propug- 'de passeio por Jaraguá do Eletrotécni'ca, cursos que oferec�ndo maiores opor
vismo de vibrar contra o lnimigo comum. _ Um ndr pelo progresso, daquele Sul, aproveitando rever compreeodE'm essa ampli. tunidades aos que desejam
pequeno' espaço nesta nossa luta que não nasceu encantador récanto da amigos e mostrar aos seus ,ação oferecendo excepci- abraçar promissoras pro-
com o Movimento Revolucionário de- Abril, pois capital do, Estado. rebentos a

�

encantadora ooais, oportunidades aos fissões no r�mo técnico,
que ela vem desde os idos'de' 1946. Um intervalo, A Ano�icia �teS,ce de im· '''terra do papai". iovens que' atualmente de cuja falia o Brasil tanto
'inas nem por isso devemos abandonar de todo a portancla par� no.s, quando I . . _ frequentam a Sociedade se ressente na atualidade.
vigilancia sôbre os comun�stas, antes pelo contra- totr.�mos conhecll:n�nto d� �al fOI o' Circulo de

rio vamos lhes dar 'b certeza de que continuam. �ue o s�u P�eslde�te. e aml�ades go Werner e sua

sendo vigie.dos' e quê aqui estaremos, bem na li- hlho de Corupa, mUOlcíplO es�osa, qu'e mal, chegaram
nha de frente ao primeiro grito· aa Pátrja, amea· que �esmembrou-se. de par� 'os abraços de des-

àda
'

Jaragua do Sul e por ISSO, pE'dlda entre o grllnd�ç ,

.

com satisfação, estampa- número de familiares, por De ordem superior, ficam convidadas as'pessoas
mos a eleição dé sua isso que pediu nos

-

que abaixo rel,a�i'onadas. a saldarem. de�t�o de_ 30 dia�,

�--_...-.-_------:-� diretoria definitiva, com consignassemos esta 'nota os seus d�blt?-s re�atlyos as promlssonas nao resga
o..

'

J rn - J ' '�votos de proffcua gestãó: de despedida, alrdvés da 'tadas na epoca propria, referentes a compra de gado
.:./artioipaçãa a_e J_loioaaa .( Presidente, Dr,lIton Stein qual deseja agradecer em do ESTADO:

.� . ' � gräber; Vice 'dilo, Antonj'o seu nome e no de sua Sr. ALFREDO' MEYER�
"

Ge�a Rodolfo Fischer e �enhora A

e f D!a�;. 1.0 Secretário, Tito fa_mília, as in�m.eras aten- Sr LEOPOLDO PANSTEIN
Odilon God�nho dos, Santos e Senhora, -tem

J
LIVIO de, Bem Menezes; çoes de que fOI alvo por ,'.

O prazer de participar!> oontráto de c.asamento ,2.0 dito,' Dra. Jane Maria parte daqueles com os Sr.' GERMANO HENSCHEL

lh d � Oliveira; 1.° Tesour.eiro, quais teve a honra de As promissórias não resgatadas no prazo acima,,

de seus.fi os
,

,_
-

'I Cantalício Siqueira; 2.0 dilo, conviver, formalizando o serão re�elidas à Cartório 'para a devida cobrança.
YEDA MARIA. LUIiA e ROBERTO Silvio Arantes da" Silva; seu desejo de voltar pard Coletoria EstaduaL de Jaraguá do Sul, 2 de

Orador, Dr. Belmonte ,Mi o próximo ano, para con- setembro de 1964.
-

\

I Jaraguá do Sul' 29-8-'64 , Lages J randa e Procurador, Alcino solidar a amizade da bôa MAURO A . .sCHNAIDBR
Vieira. gente da Perola do lIapocú, coletol:.""..",.",..���������

Indalal foi palco de
grato acontecimento so

cial esportivo no día 1°
de Setembro 'de 1964, Na
oportunidade, em meio

Retr0ced�ndo �õ. tempo e QO espaço, a data ��u :e��av�o�����:ir��de segunda.tetra pröxíma, 7 de Setembro, trá� à Bolão "Veteranos" com-nossa mente todo um punhado de braves, cujas. '3o'
•

lutas no amanhecer das nossas aspirações de in, pletar o � aniversário

dependência. lhe grangearam a nossa estima e
de fUDoaça,o. Grupo de

t�mbém um lugar de honra na galeria dos nossos amplas. amizades, for�a
imortais .. na SOCIedade Recreativa
:;

-

' .

lndaíal, á qual estão filia-
É a evocação de um acontecimento histórico dos a chamada turma

de hã maís de '140 anos, quando o Brasil, qual um dos' "quintafeirinos" e as
gigante sequioso de liberdade" quebrava, as amar-
ras de uma domlnação humilhante que se aíígú
rava como -um verdadeiro espinho venenoso cra
vado no âmago de sua própria, carne.

É, enfim, a data magna da nossa Htstóría, o
dia maior desta pátria tão grande e tão rica, mas

que por um estranho paradoxo ou capricho incom
preensivel, tem atravessado e continúa se detron
tando .com situações dtííceía. Com efeito, pais
das maís amplas psssibilídades dotado de recur
sos quase ínexgotéveís, está a se debater em meio
à uma crise economíco-Iíuauceíra -eomo "nunca
jamais enfrentou, e que não vem de agora, mas

que é a herança, a sobrecarga de muitos êrros
de governos passados.

E dado esse fato, aí está o Brasil, no aníver
vário da sua índependencla, a se defrontar com
dificuldades e a reclamar sentidamente de cada
um de seus filhos maís trabalho, mais produtíví
dade, mais patriotismo e sobretudo a condição de
se pôr um paradeiro nas questões individuais, nas
dJssenções 'pol1ti�as e principalmente nas ambições
criminosas de ;implantação de ideologias exoticas
ou extremistas, sem o que poderá ele, o Brasil,
vir a se despencar pela ribanceira da desordem,
e do' cáos irremediáveis. E seria uma ingratidão
e um' êrro de que jãmais 6eriamos perdoados pe.
las gerações futuras, se, tal viesse de acontecer,
pois seria macular a arrancada gloriosa de 7 de
Setembro 1e 1822 que nos concedeu o sacrosanto
direito de viver livres, de viver com indepênden
cfa. Seria, ainda, sacrificar todo o nosso passado
de glorias, as nossas imortais conquistas no ter
reno do espirito, a nossa civilização do povo que.
sempre soube e s�be o que quer e para onde se

dirige.
'

Mas resta nos a esperança, ou melhar diz�mdo
estamos certos de que não se chegará a um' tal
ponto de defecção, tudo será ainda ajustado e

posto no devido caminho, para que esta nossa

querida Pátria possa ser entregue intáta e sem

lacunas aos brasileiros do porvir, para que possa
continuar no seu rumo de nação destinada a um

lugar de honra, de grandezas e de glorias no seio
dos dein'ais povos civilizados e independentes do
mundo_

Salve 7 de Setembro, Salve IJrasil estreme
cido. ,Salve Pátria imortal.

nata magna da nossa' história Pätría
Por J. DE CASTILHO PINTO

Carias e .Consultas

Sore Comerciante e
Industrial:

'

Prestigíe
8 tua classe, insere
'endo·te na Associa-,
ção C o m e r c ia I e

Industrial de Jara
gu§ do Sul.

MEC fez convênio com a·

Socie.dade Educacional Tupy

':CONTRIBUINTE, Nesta: - Senhor Redator:
Pode V. Sia. informar o que está fazendo na Bar
ra Velha, um caminhão "chapa _branca" da Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul?

RESPOSTA: Participando da construção de
uma casa ·'particular".

E D I T �. L

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Ele, b('asileiro, solte_iro,
mecânico, nàtural dA Blu
menau, domiciliado e re

sirtente em São
.

Paulo,
filhode João OUoGuilher
me Joenk e de Marta
Gertrudes Joenk.
Ela, brasileira, solteira,

comerciária, natural de
Ponta Grossa, Estado do
Paraná, àomiciliada e re

sidente .nesta cidade, filha

O contráto de casamento
de Herbert Marquadt e Oe

verificou-se no último dia
Martha lisa Marquardt.

29 de agôsto de 1964, na Edital n. 5804 de 1-9-64 ct==::::::=::::::=--===:::::;:::::::::::::::=::::::=::::::===-:--�
- XX - ���i�:nc�a 8�: l:�iam�� 4r��I�c��rda��' e II Blotee Jaraguá· Ltda. II

Domingo p.p. a' atração nO Estadio Max WH- Constant, nesra cidade e, li
.

li

helm, foi fnlebol entre Baependi e FAB � a de-I
desde lógo a noticia agra- Ele, brasileiro, solteiro, II 50· unos de avanco nB arte do COn!trHI'r f.l.

Irionstração de salto dos paraquedistas a qual ag:-a- dável espalhou-se. pelo lavrador, natural de Jà-
II

li. u. u'

dou a todos que lá compareceram.
.

. largo círculo de amIzades ragu�ddO tSUI, d�lI_licg�ado ii Fábrica de Blocos de Cimento para cons· if
_ XX

dil ·gentil Veda e do casal �{esl ru;- ��t �?lh er�o II truções. Se V.S. pretende construir, adquira. !i
Fischer. B'

nes se hI�. rdl o, Id °Ide '11 O 'matertal desta fábrica que é o mais� .mo- ii
No' C. A. Baependi, domingo p.p .. aconte.ceu runo c ro er e e a ii d t

- .

á
.

b
II

o tão esperado baile social, abrilhantado pela Or- Os noivos, bancários, Grützmacher Schröder. !I!
erno, e a cons ruçao _saIr maIS, arato. !!

qaestra Tobias Troise. F,oi muito notada a elegância d'o Súl Banco eInco, res- EI�, _brasileira, solteira'!1 Informações com:
FHANCISCO MODROCK !l

dos associados, para este grande acontecimento pectivameDle, continußm a domestlCa, natural de Ja� !l LEOPOLDO KARST---EN li
soci;ll.

.

_' se dedicar ao aprimora- raguá do Sul domiciliada li ' . •
-

nesta praça . li

da F��r:�:: �Iilh���i!:�:�nt��f��� 0:_- ci:P������: �:�:�s �� ���:hef;��eec�� �,r;:�f:n;�t��o,R:�h�êr�� �::::::::::::=::::::::::::::::::===::::::=�::::�::::::::::::=:::::::::�::::::�_:::;=:::J
Orlando Souza foi entregue unia flâmula do C.A. tos de ensino, na cidade Alfredo _Por.ath e de

Her-I'Baependi. A ornamentação do salão teve como sim· de Curitiba, 'ónde exercem ta
.

Rassweller - Porath.

bolo. dá FAB um paraqueda aberto nas côres- ver- as suas dtividàdes, eu Dr. Francisco Antonio Piccione
melho e branco.

. .

quanro que, agora, mais. t paraque chegue ao �o- :B1I[�JDlj[CO _ C.R.JH:. 1.'2" ".

_ XX.-=- ' um problema lhes asso ,:heclrnento?e todos! manael
. ".

. berba para que, dentró em' pls�ar o preseute edl.tal qUf Girurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Amve·rsarlOU dia 1 de setembro p.p. o J0gem .

I' sera publIcado pela Impren
d t J

' eIN v o "'u 1 ole c
. pouco possam rea Izar o . Partos - Doenças de Senhoras

'�st� an e osel Jatr os e des d;3t
a reI eUd ,a seAI,ls- sonho de tôdo casal fe.l.iz. sa. e ,em, cartório ond� serei

lD�lmoê, ';lma au a mes� e oces e sa ga os. o
� aiIxaao dUlante I'i dus. S

8mversarlante os cumprlm�nlos
_

desta colun�. "Correio do Povo", apre- alg�em soub:!r de algum im·

";_x- senta aos distintos noivos pealmento acuse-o para o�

Transcorreu dia 2 pp. o .aniversário· dá sim. e resp�ctivos pais os sens'· Hns legais;
..

'

páticá Srta. Neuza Schulz a qual recebeu inúmeras cumprl.mentos, com votos AUREA MUL�ER GRUBBA

feli,citaççes .dal3 amiguinhas que lá compareceram.
d� multas venturas, .' Ohclal

Radar Social deseja-lhe felicidade�. i�:::::::= :::�;::::. :::::::::::: :::::::::::: ::::::== ::::::::�==::::==::::::::-z:=:::::;== :::::::::1i
- {?::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::.;;:=�:::::::=::::.:::.:::::::::::::=::::�.:::::::::::::::::::�:: DR IVO KAUFMANN

II

_ .
ii A repre.sentante do

.

. '.11 ii . II
NOIVADO:. Contrataram núpCIas. o casal Yed'a ii -

.

.

s.
II ii

•',. ii
Maria Fischer e RobertO W�ber dos Santos. _�la, 'ii uperenXOY8lS' 81umenau -_ Il .!,I',I .

� Cirurnião- Dentisla 'ili!,'filha do sr. Gesa Rodolfo Fischer e Sra, Olga Mey ii.
-.

!I �

Fischer, residentes neeta cidade, Ele, filho do Sr. Ir !)l ii -
ii

Odilõn Godinho dos Santoé e 8_ra. Doralice We.ber ii Q.a. RACHEL LEH�ANN, em Jaragua, Corupé!, li!!. Consultório: - Rua, Preso Epitacio Pessoa 139 !I
dos _ .Santos. re'sidentes em Bages. A?s distiQtos;! Guaramir,im, Massarandúba.-e Bstrada Schrreder, ii ii li

.

d e mos os cumprlm ntos de
I' Iii' (em frente da Bl'-fPR,J:SUL) IL.:.·nOIvos e pais' os . m s e i' precisa. vendedor(a), com ótima comissão. li

"Radar Social" :1 - 'Ii li A J J ii
. II ,'i II

- pare "agem mo ernissima -" II
-- x-

'I Infor.mações à Rua Juscelino .

!,!. RAIO X _ CLINICA. � ClRURG' IA i,i,PENSAMENTO DA SEMANA: "A esperança !l. .., Caixa Postál,' 90 ,I
é o sonho do homem acordado." 11 ' Jaraguá QO Sul - SC II !i' . PROTESE :- CLINICA INFANTIL !i

,

(Ar i s t6 tele IS) ,�-::.: :••••�_ _ :._-_.__ __._ _. _ _ _ :••.Jj !!::::::::::==:::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::==�:::-::::::::::::::::::::�
\

.' _ _-- ,.� , _ -.:- _ _............
",

. .

(f:: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::=:::::::::::::::::::�:::::::::::: :=:::::::::=:::;::::: ::::::::::::.�:��

ii .SOCIAIS II
li • :1
�:::::::::::::::::::::::::: :::::::::r::::::::::=:-:P
)

Civil
Áurea Müller Grubba, Oficiai
do Regist o Civil do 1.0 Dis
trito (Ja Comarca de Jaraguá
do Su, Es t i d o Je Santa

,
. Catarina, Brasil. "

Faz sabe r q ue comparece
ram no cartório exibindo os

documentos ex gidos pela lei
atim de se habilitarem' p�ra

Emprêsa Jornalistica
.

"Correio do Povo" Uda.
- 1964 •

. Diretor
EC/gênio Vitor Schmõckel

-

.

Alfo'nso filho do sr.
Erwin Erdmann;
- O 'sr. Lourinor Seif-

fert;,
.

-Elsa esp. do sr. Arfre
do Müller.

Aniversários

Fazem anos hoje:A8SINAl"JRA: _

Anual ..Cr$ 650,00 O. sr. Carlos Heinzler:Semestral. . • ,Cr$ 350,00 .,

Avulso. : . . 'CrS 30,00
- RU«;!1 VOlgt;

.

-
�

.' -:- O sr, Pedro Borges
BNDBRÊÇO:

'1·_reSidente
em Oorupä.

Caixa Postal, 19
' O sr. ,AlUno Pereira

Avenida Mal. Deodoro, 2.10 Eaeem anos amanhã: residente em Elorianõpo-
Jaraguá do Sul - S. Catarina Iis; Ele, brasileiro, solteiro,
- Sra. Traudi Kanzler- - Damásio Schmidt; pintor, nascido neste dis

residente. em Estrada - Waldernar Scbmidt; trito, domiciliado. e resi-

Schröeder; r
-O sr. Albrecht Gumz: dente nesta cidade, filho

_ Esmer alda Ferrazza; -O sr. Hartwich Hans- de Alma Stinghen e de

N di 3 d
- Hugo Hoepfuer; mann; Cecilia Girolla Stinghen.

.

o Ia o corrente, -Viui filha do sr. Hilä- Ela, brasileira, solteira,
pelas 3,45 horas, nasceu - João Hoepfner; rio Bona; comerciarra, natural de
para Q feliz casal João -A srr . Eucls ir esp. do _ Maria Anêaia Gon- Jaraguá do Sul.domicilla
Dalmo Rocha - Imelde sr. Waldeburg Hinsching: çalves de Araújo residente da e residente à estrada
Ines Gasoho, um rcbusto L. .

v
,

•

I' Blumenau, neste distrito,
menino que os papais

- O Jovem �r�oldo fI-- em. t�pocuzmh?! .

irão batlsar com o nome IhC! d.o sr. AI�lSIO C. de - Sra. CeCIlIa ,PedrJ filha de Angllberto Manes

de Kirton Luiz Rocha. Oltvelra residente em Papp; e de' Maria Augusto Manes,

I. Corupä. - Reinhold Ucker resir Edital n. 5.802 de 29 8 64
.

Além da alegria dos dente em Nereu Ramos.

papais e dos titios, é Dia 7:
muito alegre a noticia
para os avós Germano
Gaschoe d. Maria Schmidt
Gascho, que agora.. regís
tram o nascimento do
primeiro néto na família,
a, para os avõs paternos,
sr. João Gualbérto Rocha
e d. Constancia 'Rocha,

-

Dia 8: Veda Maria Luiza:
Pelo lado materno é SrR 'I'erez inha esp. do

.bisavõ a sra. Vvà. Maria sr. Coletor Emanuel Parei
Gasoho, bem como é o ra residente em Ibirama;
primeiro bisneto a nascer - A srts. Matia Anita
para o distinto casal Ar- Anacleto, filha do casal
noIdo Leonardo e d. Otí- Hermínio e Maria Anacle-
lia Sohmitt. ,to;
"Correio do Povo" com- - Nelson filho' do sr.

partilha da alegria geral, Luiz Amorim residente

apresentando os seus em Joinville;
cumprimentos ao Kirton, -Sra. Waly esp. do sr.

seus pais e dem&is fam.i-I Bruno Friedel residente

liares..
.

em Três Rios do Norte;

casar se:

Dia 9: Edital n" 5.801 de 27-8 64

Artilio Stinghen e

Meraoí Manes

.

Kirton lniz Roc�a

Ondina de Oliveira;
- O sr. Werner Mer

residente em São 'Paulo;
.

- 'Leselande Maria da
Silva Oosta residente em

Laguna.

Guilherme Rolando
Joenk e

Rosili Karla Marquardt

Dia 11:

Geraldino Giovanella e

Julieta Tissi

I'
Ele, brasileiro, solteiro,

Iwrador,
.

domiciliado e
I

residente em Itapocúsi·
nho, neste distr-ito, filho
ele Artur Giovanella e de
Oliva Giovanella.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja
raguä do Sul, domiciliada
e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi
lha de Henrique Tissi e

de Regina Zangelini 'I'issi.

Edital n. 5.803 de 29 8-64

Marisa filha de sr.

Bertholdo Döring;
- A sr a. Irand i esp. do

sr, Arno Hansehel.

•

nOiva

Repercutiu simpática-
mente no seio da socie
dade local, a grata noticia
do noivado da gentil srta.
Veda Maria Luiza, filha
dileta do distinto casal
Gesa Rodolfo Fischer' e

d. Olga Mey fischer, pro,
prietários do Bar e Res

-----.-----------------.---

.

taurante Marabá . com o

jovem Roberto Webber dos
Santos, filho do muito
relàcionado casal Odilon
Godinho dos Santos e

d Doralice Webber dos
Santos, . residentes na

cidade de Lages.

Blf1NCf\
apresenta

Sábado p.p. no JUSSARA houvq um:1 soilee

dançante em homenagem aos <:>io;;itHJieS da G�lana'
hara pertencentes todos a F.A B. A soiree foi ponto
alto tia noite.

, ....

t
II

_. I

,Agr�ae�imento
Profundernente consternados comu

nicamos, a to'dos os parentes, amigos e conhe
cidos, o falecimenio do nosso querido pai e avô

Walter' Mc;lrquardt
com a idade de 81 anos e 20 dias, ocorrido
em 29 de agôsró do correnre ano. A Família
enlutada vem externar por êste meio os seus

sinceros agradecimentos, . a todas as pessoas
amigas, aos bons visinhos, ·em espectal a

família Vítor Bachmann e Da. Adélia Hass,
peío permanente e incansável auxilio' prestado
no duro transe por que /passararn, assim como

a todas as pessoes que enviaram Ilôres, corôas,

I
cartões, telegrarnas .e ecornpanherern o falecido
até sua última morada. Agradecendo também Iao Dr. Waldemiro Mezureehen. pela assistência

profissional e elnda com especial agradeci-
mento aos Reymos. Pastores - Gehring, pelas
suas palavras consoladores em casa e ao

Revmo. Pastor Schneider, vindo exponiânee
mente de Curitlbe, pelas, palavras no cemitério,
expressando-as' do íntimo e com grande erno-

.

çäo que faziam correr lágrimas mesmo aos

mais resistentes.
Convidamos 'parentes e amigos pera a

misse de 7 o dia a realizar-se die 6 (domingo)
às 14 horas na Igreja Evangélica Luterana, em
Garibaldi, pelo que antecipamos nossos agra
decimentos.

.
A FAMíLIA ENLUTADA

Agradecimento It ..

I A família enlutada de Henrique Puck,
profundamente consternada pelo falecimento da
inesquecível espôsa, mãe, avó e ínnê

Emília Linzmeyer Fuck
(falecida' em Corupá, aos_63 al10s de

idade, em 21/8) 1 964), apresenta a parentes e

amigos sensibilizados agradecimentos pelo
confôrto moral de que foi alvo no doloroso
transe: seja pessoalmente ou por intermédio-de
telegramas, cartões como também àqueles que
enviaram flôres e córôas, ou que acornpan_ba
'tam a extinta à sua última morada. Em-espe
cial agradece ao Dr. Francisco Piccione e à
Schwester Ha6ni Leopold pela extremada dedi

cação de traramento e, atenção, à Revma. Irmã
Superiora do Colégio s.- José pela constante
assistência à enfêrma, bem como ao Revmo,

-

Pe. Vicente Scnmitz pelas confortadoras pala-
-

I
vras pronunciada. em casa, durante a Missa

o Presente, e à beira do túmulo.·

HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ - CORUPÁ
. Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Negõcio,_ Urgente I r:=�;::::=;�i��;;Iill�=�=����i�����:l Vend,e - se l��:=:�,'
,

ii· I! / "10m dinheiro comprando na

Vende-se, �es.ta cidade à li M É O I C O I:· Loteamentos a Estrada
FARMAGIA NOVA

,l,' Rua Presidente Epi,ta,'cio De&sôa N0, 704 II, Blumeneu de propríeda
.

Isua Juscelino um terreno
,

' li (àntiga residência de Emanuel Ehlers) li de da srt�, Isolde Híendl- f8 ROBERTO M. HORST

com área ds 3332 m2 - 'I I'
.

ii Clinlca geyal médico - Cirurgia de adultos e li, mayer I que dispõe de .maior sortimen-

�! cnançes Par, tos Diathermia Ondas curtas, e I� '. _

"
to na praça e oferece seus artí-

g, Ulll'd curtas - Incutoterrnia Bisturi-elétrico Elec ,i' Iníôrmações com o sr., gos à preços vantajosos .

ii Iro ceutesízäçêo - Raios lnfre vermelhos e azuis; I! lOtto HÍendlmayer, nesta !-lUD Mal.' Deodoro 3 . Jaraguá
li '

"

jI .

"=:::::::::::::::;;:::::::c:::::::?:::::::::::====:::::::::::::;::::::::==::.�:==:::::!':".:=& cidade. �����

A ÚNICA*linha
.7

completa de
-camtrífiöes
nacicnàisl

Urna casa de matertel
no centro da, Cidade eo

lado do Banco do Brasil
S.A:
'Informações com a sra

Rosalina Werner' ou nesta

redação.
,
)araguá do Sul,' 22 : de I 'Tratar c/ Mário Airoso

julho de 1�64, ou Arno. Henschel.
'

com .§O mil tijolos.

Página 3,'

ExposiGão Industrial
em
São Bento do Sul
A cidade serrana de ,S.

Bento do Sul está orga
nizando uma exposição
índustríal dos produtos
daquela, região catarí
nense- exposição essa

que se reailzará de 23
'a 27 de setembro próxi
mo vindouro. Sabe-se
que várias industrias da

• progressista região já
asseguraram participa
ção na nrostra, prevendo
se grande acorrencia à
exposição.

Nilson :Bender
em Brasília aborda
,sucessão estadual

Este,,"e recentemente
em Brasilia o Economis
ta Nilson Bender, candi
dato de reuovação ao

próximo pleito que indi
cará o substituto do atual
governo.
Na capital da República

Nilson Bender manteve

demorada palestra eom

o ex-Governador Heri
berto Hulse, . deputados
Lauro Oarneiro de Loyo
la, Laerte Ramos Vieira,
Aroldo de Carvalho e

Diomicio Freitas. Foram
abordados varios aspectos
da sucessão' estadual.

'

Por Outro lado, man

teve gestões junto ao Mi
nistério de Educação e

Saude, Ministério de In
dustria e Comércio tra
tando de assuntos de or

dern Ianoiônal.

Soro Comerciante e

Industrial � A Asso

ciação Comercial e

Industrial de Jara
guá do Sul � teu

órgão .de o I ass e .

. Inscreva-te oo m o

associapo para a

I defesa de teus in-

1teresses.
�"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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LUIZ KIENEN S..A.
IND. E COM. DE BEBIDAS

A reuvião semanal de 28.8 teve um transcorrer

N'.o 2.294 festivo, abrilhantado com as presenças dos srs. Dr.
José Constância de Albuquerque, médico, er. Odilon'
Veiga, índustrlel, sr. Lauro Zimmerrnen, comerciante
e o sr. Terctlio Pedro Benedelli, gerente do. Banco
Inca de Guaramirim, todos formando uma luzida ca

ravana do vizinho Município de Guaramirim.
Na oportunidade foi homenageada a dé:!.ta dos

bancários, transcorrido no mês de Agösro, bem como,
por indicação do camp. Mario. guardou-se um minuto
de silêncio, pelo falecimento do ex Presidente de RI -

Nitish Lahary, ocorrido aos 21·7-64 em Calcutá.
O camp. Mario escreve pare esta coluna um

artigo interessante:
Mocidade e Velhice·: Ser moço não

quer dizer estar vivendo os 15 ,a 25 'anos ou aproxí
mações. Porque mocidade· não é um período da vida,
porém, um estado de espírito que se resurr e numa

disposição de vontade, num predicado da imaginação
e o vigor das emoções.

Ser velho, também não quer dizer alcançar os

70 anos e daí pera cima. A velhice se car acterize

pela díserção dos ideais e de acordo com o pensa
dor "os anos enrugam a fronte, mas a renúncia ao

entusiasmo enrugam a alma".
.

.

Todos nós gostariamos de. conservar a vida no

mesmo clima da mocidade. Quando somos moçosImobilizado gostaríamos de estagnar neste período da vida,' po-Imóveis, Benfeitorias 4.885591,60 rém, não gostamos de pensar no
.

encerramento da
Esl6vel

mesma sern conhecer a velhice. A despeito disso,
Máquinas e Instalações, Móveis e Llren- muitas vezes nós mesmo provocamos nossa velhice
stltos, Veículos, Vasilhames, Marcas e

prematura por falta de equilíbrio e controle de nos-
Pärenres '. . 22506.582,90 sas emoções. Enquanto outras pessoas resolvem

Realizavel a curlo e longo prazo seus problemas com serenidade, nós os complicamos
Petrobrás,

A

Adicional L�is 1.474/51 -

. contribuindo pare que recalques e acabrunhamentos
2.973/56, Selos e Estampilhas, Mercadorles 5.811.783,90 nos levem a um estado de sofrimento envelhecedor.

Disponível
.
Devemos compreender que a vida não nos foi doada

Banco do Brasil S.A., Banco Inca,
para nosso sofrimento. Devemos aproveitar as ma-

Banco Ind. e Com. do Sul S.A., Caixa 1.280.118,20 ravilhas que ela oferece pare nosso bem, procurandoConla de Compensação trensmttlr a nossos semelhantes o segredo do bem
Ações em Caução 30.000,00 viver.

M.5 J 4.076,60 Os artifícios usados pera dissimuler o emadu-
reclmenro provocado pela eroeão invariável dos anos,
provam que há uma grande preocupação de criatura
humana de evadír-se da velhice como se esta fosse
um mel provocado exclusivamente pelo' acúmulo de
dlas. ôe no coração do jovem há embições que o

permitam viver feliz alimentado pelo sonho que o

leva a esforçar-se pare realizá-Ias, no coração do
ancião que sabe viver a idade avançada com o es

pírito moço também existem as mesmas embições
contribuindo para liberté-Io da nostalgia ocasionada
pela "doença" VELHICB. Indubilavelmenre, somos

30.000,00 tão jovens quanto nossa fé e tão velhos quanto I:l0ssa
34.514076:60 dúvida; tão jovens quanto nossa confiança em nós

mesmos, tão velhos quantos nOSS08 receios; tão lo
vens quanto nossas esperanças, tão velhos quanto
nossos desesperos. Es aí a receita para não enve
Ihecer:nos, saiba portanto viver a mocidade pare es

Crédito rende-Ia ate a idade mais avançada, porque a velhice
é vida' derrotada.

56.774.111,10 •.
--------

R E L A T Ö R II O .

XLV JARAOUl DO· SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 5 OB .SBTBMBRO OB J 964

DilUE VAr PELO LIONS
I

O Lions ínrernectonet. é

uma organização de
serviço isento de política partidária e sectarismo re- Senhores Acionistas: Em atenção à derermtna

ligioso. Isto não define o que seja a arnplitude de çäo estaruerta e legais, cumpre a esta diretoria apre
nOSSa' organização. E preciso ficar claro, qué as fi- sentat-vos os documentos referenres ao exercício
nalidades do L i o n s são maiores que o compenhel- encerrado no dia 15 de Agôsto de 1964, acompanhado
rismo e a vida social. O leonismo é um meio eficaz do Parecer do Conselho fiscal, através tios quais
em se praticar o espírito de colaboração, que deve podeis verificar que a situação da S o c i e d a d e

existir entre' membros de uma comunidade. Espírito epresenre-se sólida e com resultado satisfatório. Para

que existe porém; em estado latente, Dois a vida mo quaisquer outros esclarecimentos, coloca-se a Diretoria
derna trerrstorma.o homem de tal forma, que nos se- à 'disposição dos Senhores Acionistas, a Av. Mal.
tisfazemos apenas, em ser um simple s espectador, Deodoro, 657, em [eragué do Sul - SC.
embora crltícendo, de todas as aiivldedes

.

humanas. Ieragué do Sul, 25 de Agôsto de 1964.
Naturalmente que há exeções, porém sdo raras. Nos . 1

< Gertrud L M. L. Kienen, Dir. Presidente
contentemos só, em dizer, é pena, porém nada po
demos fazer.

O Lions foi criado com o obleuvo de ajudar a

humanidade que sofre, melhorar o meio social da co

letividade e incentivar o petrlotlsmo. Num esfôrço de
cooperação, podemos' influenciar, à Nação e ao mun

da, em benefício do bem estar Social, da Paz, da
Harmonte internacional e do Progresso ôõclo-Cultu
ral-Econômtco de nossa gente•.

Com êste sentido de humanidade foram estebe
lecidos o que chamamos, os OBJETIVOS DO L10NS
CLUBE,. que definem o que seja a expressão Leo
nismo. Citemos estes Objetivos;

1.0 .....;. Criar e fomentar um espírito de "gene
rosa consideração" entre povos, mediante estudo dos
problemas qne agitam as relações internacionais.

2,0 o- Promover a teoria e'a prática dos prin
cípíos do bom govêrno e da boe cidadania.

3.0 - Tomar Interesse ativo pelo bem' estar cí
vico, comercial, social e moral da comunidade.

4.0 - Unir os sócios com os laços de amizade,
com companheirismo e entendimento mútuo.
.

5.0 - Promover' um fôro para a livre e ampla
.discussão de todo essunro público, exetuando tão
somente d polínce pertidérla e sectarismo religioso.

6.0 - Estimular a eficiência e promover normas
de ética elevada no comércio e. nas profissões: a

condição/de. que nenhum clube propicie como um

dos seus objetivos, o benefício econômico dos as

sociados.

BALANÇO GERAL encerrado em 15 ago. 64

ATIVO

(

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados os Srs. Acionistas para Seguros, Sêlos Mercantis,
participarem de uma assembléia geral ordinátia,8 Taxa Investimento, Taxa
realizar-se no día 14 de Setembro de 1964, às 15 P.O.B., Previdência Social,
horas, na séde social a Av. Mal. Deodoro n>. 657, Salários. ôêlos Mercantis-
em Jaraguá do Sul. afim de .aprecíar a seguinte filial, Taxa P.O.E.-filial,

'. 'Ó R DEM DO· D I A : Taxa Inveet.- Filial, Impostos,
, 1.) _. Apreciação do relatório, balanço e pa- Previdência Social- f i I i a I,
.

recer do Conselho Fiscal do exercícíó, encerrado A lug u e I, _ Salários-filial,
em 15 08-1964; , Taxa Educação Saúde, Taxa

2.) - Eleição da nova díretoría; Educação ôaúde-Ptlíel, Gra-
3.) - Eleição do Conselho Fiscal; tificações, Ordenados, ôe-
4.) - Assuntos diversos. gurosifilial, Irnp Consumo,
NOTA: - Acham-se à disposiç�o dos srs. Adicional Leis 6785 e 9.846,

Acionistas, os documentos de que trata o art. 99, Juros e Descont.os,
-

Despe·
do decr.-lei 2.627. de 26-9-40. \ sas Gerais-filial, Despesas

Ger�is, Impostos, fundo de
Jaraguá do Sul, 15 de Agôsto de. 1964.

.

Depreciação, fundo de
Gertrud M. l. L. Kienen - ;Dir. -Presidente Reserva Legal, fundo de
/ Res. Especial, Dividendos 56.774.1Q,l O

�4 Ul,1056.774.111,10
Gertrud L. M. L. Kienen, Dir. Presidente
Luiz Kienen Junior, Dir. Gerente
Gerhard A. E. Lessmann, Dlr. Comercial e
Téc. Cont. CRCSC 2210 - DEC 178.813

Contas Débito

PASSIVO
Ião Eligiul

Capital, fundo de Depreciação, fundo
de Reserva Legal, fundo de Reserva
Especial

'

11.790.693,50
Eligivel '8 cUllo e longo prazo

Banco do Brasil S. A. cl empréstimo,
Banco de Desenvolvimento do Est. de .

S. Catarina 'S.A. cjernpréstlmo, Titulas a

pagar, Contas Correntes, Dividendos 22.693383,10
Coolas de Compensação

Caução dd Diretoria
I

LUIZ KIENEN S. A.
Indústria e Comércio de Bebidas

,

DgMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUOROS
& PERDAS, em 15 de Agôsto de 1964

Comércio e Indústria Breith'aupt SIA.
. CONVOCAÇÃO

pera Assembléia Geral Ordinária

Convocamos os Senhores Acionistas désra
Sociedade pera comparecerem à Assembléia Geral
Ordinária, a se realizar no dia 24 de outubro de 1964,
as 15 horas, em sua sede social, à Rua CeI. Emího
Carlos Iourden, 21, em Jaraguá do Sul, pare

-

delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1 - Relatório da Diretoria;
2 - Parecer do Conselho fiscal;
3 - Exame, discussão e aprovação do Balanço

Geral, conta de Lucros e Perdas e demais'
documentos relativos ao ano social d�
1-7-63 a 3D 6 -64;

4 _:... Eleição da Diretoria;
5 - Eleição do Conselho ,fiscal; .-

6 ...:.. Diversos ässuntos de interêsse social. "

AVISO

M� rcadorias Matriz, Merca
dorias filial .....

COM. E· lHO. W. RADUEHl� ·S. A.
EDITAL DE CONVOCAÇio

-_ São convidados os Senhores acio:nistas a com-

parecerem na· séde da sociedade, no' dia 26 de PARECER DO CONSELHD FISCAL
SetembrQ, às 15 horas, para �eUberar sobre � Os abaixo assinados, membros do Conselho

ARSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA fiscal da Luiz Kienen S.A. Ind. e Com. de Bebidas,
com a segui'Dt� ordem do dia:

J
•

tendo "examinado detidamente os livros e documentos
a) Discussão e. apr,ovação do Balanço Geral. que compoe as 'peças do balanço, enterrado em 15

1I.=i'-:l!!!!!!i'-.;i!!!!!ll!a!u=n=!i!!'!!iii.!!!!!!!!ii!!!5!íil_miiilb) Eleição do Conselho Fiscal e seus suplentes. de Agôsto de 1964 e encontrado, .. tudo em perfeita 1-1'1
'

'. Hrc) )Assuntos djversos, ordem, são de parecer que 'os' refér:idos atos devem ,,. O R. J. <:> RN' SO E L T E R INOTA:- Acham se à disposil(ão dos "'Senhores ser aprovados pela Assembléia Geral Ordintiria, a _1.1.1, . I'CIRURGIAO DE.NT/Sm I .

'1'_
éd d

.

d d o documentos realizé!r-se proximamene.' gacionistas - na s e. a SOCIe a e, s

1.1.1' Moderníssl'mo "A/ROTOR"de que t�ata
.

o art. 99 <Ja Decreto Lei. 2627 de Jaraguá do Sul, 25 de -Agôsto,de .1964. U
26·9-1940. Henrique Wolf � R d d b hASSEMBLÉIA' GERAL ORDIN:ÁRIA .

. Arno Henschel ::. e uz o tempo e tra a I o

iil-com inicio às 15,30 horas no dia 26 de Setembro Heinz Mahnke m e aumenta Q conforto do CLIENTE. II.
de 1 �64 e a seguinte ordem do dia:

'

1"'1' í ú iiila) �Proposta de aumento de capital e alt�ra- V de' t
'. CL NICA - CIRURGIA -. PR TESE RI

ção dos estatutos.
. .

. en e-se - en ro· W RAIOS x -m
b) Assuntos de lDt�resse dà SocIedade.

III I. Vende-se um!" propriedade contendo uma Consultório: Av. Getulio Vargas, 198
Jafaguá do Sul, em 4 de Julho de. 1964, cssa de material e uma casa de, madeira, situado '" '.

_.
.

',. iiiWilhelm Raduenz - Diretor Presidente à Rua Epitáci? Pessôa, 497 �m. J�raguá do Sul. III (Anexo ao -DeposJlo da.Ant,arctlca) DIDellioo Raduenz - Diretor Comeréial Informaçoes com Dr. PICcnoDl.!._ em Corupá. ful!iii!!iii!i!li!lliiiii!ii!i!!!=n"!:::!!;;;;==iIllElIEEiW=!!F:i=ll!!!i!!!lII!IIIiII

Acham-se à disposição dO{5 Senhores Acionistas,
na sede social, os documentos a _ que se refere o

Art. 99, do Decreto Lei n.O 26'27, de 26 de se.lembro
de 1940.

Jataguá do �ul, 5 de agôsto de t964.
'-a) Arlhul Breilhaupl - Diretor

.

Wailer Breilhllupl - Diretor
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