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maior penetr-ação no interior nordes,te catarihense

Conferência da
Prof. Nélida Garmendía
Conforme havíamos no

ticiado em nossa coluna
anterior, realizou-se quar
ta-feira última, sob' os aus

pielos do Lions Clube de
Jaraguá do Sul, a umca

conferência da Prof. Nélida
Garrnendía em nossa cida
de.
A conferência que. teve

como local o S. Cristo Rei,
foi eeststrde por grande
messe popular que lotou
rôdas as suas dependên
cias A Prof. Néli.da Gar
mendía, após ser'seudada
pelo CL Gerd Edgar Bau
mer, iniciou sua conferên
cia atravéz da qual .

teve

ensejo de epresenrer a

quantas honraram com

suas presenças' e a luz de
uma farta documentação, o
que efetivamente vêm
acontecendo ne grande
nação de Cuba.

Diretor:

BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL
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A, ·solidariedade
o artigo estampado em

nossa edição anterior,
embora com propósítos
nobres, teve repercussão
contraditória,_ quanto uo

destino que se pretendia
dar à

veneranda "Schwes
ter Alice". Procurados
por diversas pessôas, to
mou a redação conheci
mento de que a Vva. Allee
Luca, se encontrava in-

.

ternada no Hospital São
José desta cidade, às
custas da municipalidade
e de que estava prestes
de ser enviada para um

asilo,__que se dizia, seria
nas, imediações da Oapl
tal dó- Estado, Iicando,
assim, práticamente aban
donada ao seu próprio
destino. A ser verda
dei ra à versão que, en

tão, circulava, impunha
se uma manítesação para
despestar o sentimento
e a solidariedade daque
les que eventualmente
teriam dependido de suas

bondosas mãos. E assim
foi feita a nots, que pro
vocou manítestaçêes de
parte à parte.
No 'correr desta sema

na fomos procurados pelo
,

Rev. Pastor KarlGehring,
pároco da Comunidade
Evangélica Lutherana de

Jaraguä do Sul que, como
pessôa insuspeita, veio
nos trazer alguma luz
sôbre o m o m e n tos o

assunto.
Disse nos. inicialmente,

o sr. Pastor Gehring. que
a Sra. Vva. Alice Luce
está sendo auxiliada com
recursos por seus entea

dos, residentes töra desta
cidade e que, efetiva
mente, achava se inter
nada no nosocômio local"
de onde teve altà, ainda
na semana passada, vol
tando para a 'sóa casa.

'

O -problerua, prosse
guiu o IH. Pastor Gehring,

� está om que a "Schwetl
ter Alice" pel� avançada
idade não pode realizar
os seus serviçios ,sozinha
e não dispõe de família
res que a pudessem au

xiliar, dependendo, então,
de mãos e corações ca

ridosos que, não,'medindo
esforços e sacrifícios' de
ordem moral e mesmo fI
nancei.ra, tem mantido a

casa e o envio de ali
mentação especial, o que,
eviden.temente, não se A feliz designação do râneos e da situação em à tôdos qu�ntos se acham unapimidade de seus pa

podia pedir por tempo sr. dr. Paulo Konder que se encontram at! vincu-Iados ao Banco do res, teve oportunidade
indefinido de pessôas Bornhausen para a' Caro ola13ses produtoras em fa- Brasil, e as várias praças d-e manifestar se, por

tão bem iij.tencionadas. teir� de. Crédito.Geral do ce do crédito, quase sem' atendidas, nos levam �a proposta do vereador

Surgit�, então, a saIu
-

Banco do Brasil S.A, es- pre com o limite esgotado. segura �sperança de que Norberto'Haffermann, ao ·NOTA: _. O presente
ção intermediária, estu tá: despertando a simpa- Telegramas publicadOS O dr. Paulinho há devol- ilu�tre catarineuse, quan' artigo já se encontrava

dada com .carinho por tia geral do povo de San' pela impr-ensa da ,Terra tar os seus olhos, taDi do de sua investidura. escrito, quando recebe

um grupo de pessôas que ta Catari-na., dos Príncipes dão nos bém, para a nossa JarR;- Que ,a 'resposta a êsse mos telegrama do ilustre

a auxiliam constante· . Catarinense 'ilustre, de� �onta da elevação dos li- guá .. onäe possui largo gesto de simpatia venha' conterrâneo, vasado nos

mente, em co�abóração pois de eleito pa-ra o im- mites dê crédito, permi- cir'culo de admiradores e repercutir no coração e seguintes têrmCls:

com o pároco da Comu portante selor .. do nosso lindo maior volume da onde. parece-aos, a ques- no sentimsnlo do dr.
"Prazer informar estou

nidade e o Rev. Pastor pri�ncipal estabelecimento- operações bancárias e, tão 'do crédito e O limite ,Paúlo Bornhausen para nesta _data ampliando
Burger, administrador do bancário, nãQ se tem des ·assim, assegurando um deveriam merecer uma que, conheoendo, como

r' l'
-

A
� .

A"I'lo Bedhesta, de' Pira- ctiidado do setor,' de cr-é· desenvolvimento .tranqui- revisão, afim 'de' desafo- conhece as nossas 'reais Ipllte,ap lCaçoes genCla
" local dentro minha orien

beiraba. A sohição en�' dito em que se debatem lo e harmonioso que, de .gar a crescente concentra' neoessidades; determine

contrada foi a de que, as muitas praças servidás outra forma teria entrado, (,ião de indústrias, muitas revisão do limite de crá· tação amparar legitimas
atividades classes pro

dado os muitos serviços pela rêde
.

bancária.
.

fatalmente, em colapso
_

e delas pio,neiras no Esta�o dito. e conclúa pela �e dutoras. Cordialmente _

prest�dos pel� "Sch��s: .

Na quahda�e de JOIn- com grav� repercu�sao e no PaIS e qu�, por IS- c��sldade de sua ampha- Paulo Konder Bornhau-
te'r AlIce", sena admitida vlllt;lnse, terra onde se na economIa da looahda' so, m.erecem o amparo çao.. '

se'n"
no referido asHo,· onde ligou por multiplas ati- de. dos nossos superiores..

I
Ser� um áto, que re-I

'. .

.

viveria numa dependên· vida{des, tem' ouvido os I As providências adota-I A Câmara Mumcipal préseQta � Qrpa espeoial Nossos cumprimentos
cia pompletamente inde- reclamo� de seus conter· das Soam ,simpáticamente de Jaraguá do Sul, pela homt\nagem à Jaraguá do ao dr. Paulo Bornhausen.

Sábado próximo, dia 26 de
setembro de 1964, deverá a
nossa cidade ser visitada por
uma aguerrida equipe de bo
lão, natural da capital do Es
tado do Paraná.
O Ripapau, assim ohama-ae

o grupo de bolão da cidade
sorriso, Hliada à Sociedadc
Beneficiente "Rio Branco", -
ex-Handwerker, goza de gran
de conceito nêsse tipo de es

porte e é figura de prõa no

campeonato que, anualmente,
é disputado entre as muitas
sociedades, no Estado vizinho.
Precedido de grande "car

taz", deverá o grupo de ZO°
bolonístas curitibanos cumprir
maís uma bela performance
em plagas catariflense, o que
obriga ao clube visitado. _
Az de. Ouro Boliche Clube, fi
liado ao C. A. Baependi e an
fitrião a dar o melhor de seus
conhecimentos esportivos para
que a disputa e a. confrater
BizaçA'60 reeditem os grandes
acontecimentos do passado.
Os visitantes, segundo pro

grama em 'elaboração, deve
rão ser recepcionados defronte

O recem criado Município a casa do sr, Alvim Müller, na
de Schroeder, desmembrado Estrada Itapocú Bananal e,
de Guaramírím tem Prefeito após um paaseío pela cidade,
Provisório. o jantar, seguindo-se o [õgo,
Segundo se lê no Diário No Domingo pela manhã pas

Oficial do Estado de Santa seio pela cidade e visita a

Catarina, datado de 9 do cor- industrias com almôço às U
rente, foi nomeado o sr. Paulo horas. A tarde despedida
Gneipel para exercer o cargo com retôrno a Curitiba.
de Prefeito Provisório do ví- Os integrantes do Az de
sinho Município de Schroeder. Ouro saúdam antecipadamente

. A instalação do Município, os bravos boloniStas do Ripa
segundo noticias recebidas, pau, com os votos. de uma

deverá dar-se dentro de bre-, agradável permanência nesta
ves dias. cidade. .

O'_''_'�'''''''_''_''''''''_''_'''''''.'''''��''''''''''_�_''''''''9

rA';��-�;;pÍ1bii��ll
II A AG�NCIA DA CAIXA ECONOMICA II
II FEDERAL DE SANTA CATARINA� II

II avisa que, a partir do prÓximo mes II

II de outubro, venderá diretamente ao público II
II ...:... sem intetferencia de 'cambistas - os II
II bilhetes da Loteria Federal, pelo preço de It-

II <msto, ou' seja, Cr$ 3.570,O? II
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a Alice

RIPAPAU É NOTICIA

Luce
pendente dos demals ve
Ihínhos, podendo, inclu
sive, usar os seus pró.
príos móveis e o seu

"Harmonium" de estima
ção. Dependência, está
se a ver, destinada a

recuperação das irmãs e

religiosas e o seu inter
namento, embora tempo
rário, seria custeado' com
os recursos de que dispõe.

Entendemos, também,
que concluídos os traba
lhos do Hospital e Mater
nidade Jaraguá a seu

pedido, sería reconduzida
à Jaraguá do Sul, onde,
então passaria a ficar
sob os cuidados do cíta
do hospítal, até os seus

derradeiros días.
Consta nos, por outro

lado, que foi -dificil con

e religioso pelos quais
responde o Rev. Pastor
Burger. pessôa conhecida
num largo circulo reli
gioso, a instituição pos
sul 'um perfeito atendi
mento médico hospitalar,
o que leva a certesa de
que estaria bem atendida
a nossa querida "Schwes
tet Alice", enquanto se

procedem- as obras finais
do Hospital Jaraguá.
Está, pois, esclarecida

a verdadeira situação da
Sra. Vva. Alice Luce.
Que Deus inspire àque
les bem intencionados
que a acomodaram até
agora e "àqueles em cu

jas mãos vai ficar daqui
por diante, pois tôdos,
sem.distinção, praticaram
e praticarão as bôas obras
de que falam as lições do
verdadeiro cristianismo.

W o desejo da' "Sch
wester Alice" está asse

gurado.

O'' .Clé·dilo

seguir 86SB' Iörma de
atendimento, cedido em

caráter excepcional no

Asilo Bedhesta, de Pira
beíraba e com cuja fór
mula teria a Senhora
Alice Luce concordado,
porque veria de encontro
à verdadeira 'solução de
seu problema.
Sabe-se, egualmente, que
ao lado do confôrto moral

Jubileu de Ouro do Améric� repercute em Jaraguá
No día 14 de Julho de portista do então Foot

1964, o América Futebol Ball Club "Teutônia", na
Clube, da Terra dos pessôa do sr. Ernesto

Principes, comemorou os Leopoldo Czerniewicz,
seus 60 anos de existên- atual diretor-presidente
ela, translormando o do consórcio industrial
acontecimento significa- conhecido por Jaraguá
tivo em justos festejos Fabril S. A., filho de tra
da grande Iamllía espor- dícíonal familia radicada
tiva joinvillense. desde os primórdios em

Ö transcurso da grata Jaraguá do SúL
deméride,' contudo, uI· Damos abaixo o clichê,
trapassou 88 fronteiras A satisfação dêste se gentilmente cedido pelo
esportivas da "Manches, manério não está só em Correio da Tupy, magní
ter Catarinense" para

re-,
registrar o contentamento

I
fico mensageiro editado

percutir em nossa cidade de seus semelhantes pelo pela Fundição Tupy S.k,
onde vive um velho des fáto do sr. Czerniewicz de Joinville.

Schroeder
Teni Prefeito
Provisório

ter participado de emba
tes esportivos, como em

deixar para a posterida
de um documentário grá
fico de que braves jara
guaenses colaboraram
ativamente com os [oín
villenses na elevaçAo do
esporte em Santa Cata
rina.

Os veteranos do Foot Ball Club "Teutônia", que em 1914 disputaram com o América Fute
bol Club, hoje_cinquentão, os primeiros jogos em Joinvllle. Em pé: Sr. ErIiesto Schlemm,
Sr..Gustavo . Karmann. Sr. ERNESTO LEOPOLDO CZERNIEWICZ, nosso homenageado,
Sr. Frederico Birkholz e Sr. Arno Lepper; sentados: Sr. Franz Bub, Sr. Arno Stoll e Sr. Fritz

Haeberlin; na parte externa: Sr. Leopoldo Colin e Sr. �rich Malschitzky. rollts a partir. da .squerda.

Pá:ulo Konder Bo·rnhausen e
Sul, a cidade que tem
por cognome A METRO·
POLE DO DINAMISMO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

.edital n. !l,8i3 de 16 �,:,64 BI f1 N CI\
Renato ôchuenke e

.Netelfe ôchroeder
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II ' Suparaßxoyais Blumonau �II' li
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Frutiferas e Ornam.ntais trito ra Comarca ,de J,aragL!á ,Ele, brasileiro, solteiro,'í"cEmp�es,dal��nah�tt�atd -

. do Su, Es ti do Je' Santa' operärlo, natural de lere-orreto o OVQ a. <, I .atarina Brasil, a' do o;:.ul domlctltado e
----------.....-----------

" 1964 ' Laranjeiras, Peeegueiros, \..." , gu ....., I

Diretor' Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz sabe: que comparece- reetdeute- nesta cidade, fi No Itajara Tênis .Olube sábado p.p. ac�ntec�uEugênio, Vitor Schmõckel-" boticabeiras, .eto. Roseiras ram no cart6ri o exibindo os lho de Guilherme Schuen-' um desfile' de modas,' organizado pela díretoría
Dahlias, Camélias, Ooúí- documentos ex gidos pela lei ke'e de. Merta Vereh dêste, quando 18 senhorítas da teterída sociedada.;
feras, Palmeiras, eto., etc. atirn de s habilitarem p�ra ôchuenke, 'desfilaram, jniciando com a srta. CARLA SC�REI-

, casar se: Eid, brasileira, solteira, NER num belíséímo manteau verde píscina, gentí-'PEQAM C'Al'ALOGO ' doméstica, natural de Ja, leza da casa de modas Josemery. A seguir LURDESILUS'TRADO Eduel-:n, 5.808 de 14·964 raguá do Sul, dorntclltáda, RIDTMANN exibiu um traje de noite constado de .

- e residente nesta . cidade, um lindo vestido negro; salientando um lindo con
filha de Eugenio Schröder junto de slack e blusão", desfilou.a srta, NlCIA
e de ,Ema� Voelz Sehröder. BREITHAUPT" gentileza das lojas Breithaupt S,A .

J A srta, IVONE WOLF exibiu um belíssimo traje,

E para que chegue ao co- cintilante Bonito e sujestivo o traje 'próprio quenhecimento de todos, mandei foi apresentado
'

pela gentil sita. RUTH HERTEL.
passar o presente edital que Um gracioso conjunto de pijama e pegnoír apre."lerá publicado pela irnpren- sentou a srta, RELINDES BENDHACK, gentileza
sa e em cartório onde será de Clímax Magazine. Finíssimo conjunto' de lã foiafixado durante I'i dias, SI apresentado pela srta. DOROTI NWOLINI, cedido
alguem souber de algum 1fT!' pela Clímax Magazine. Um finíssimo conjunto de
pedirnento acuse-o para ()� noite, gentileza da Casa Fruet, foi apresentado[ins legais. pela srta. REGINA H. SILVA, A graciosa RELI
AUREA MÜLLER GRUBBA MARLENE BENDHACK apresentou um eleganteOficial conjunto de saia e blusão, gentileza da Casa Fruet.

Belíssimo traje próprio matizado em suavíssimas
côres, apresentou a srta, REGINA MARISA HEUSI.
Fino conjunto de slack e blusão apresentou a srta.
MARILENE COPI, gentileza das lojas Breithaupt,
acompanhado de finíssimo 'conjunto de bolsa e

chapéu da Fábrica Capri. Um conjunto de ban-lon
apresentou a srta, LEONICE DUTRA, gentile�a de
Olímax Magazine. IOLA�E MARQUARDT apresen
tou fino conjunto de slaek e -blusão, gentileza da

Tratar cl Mário Airoe,o Casa Fruet, acompanhado de .bolsa e chapéu de
ou Arno Henschel. fabricação Capri. Traje muito [ugestívo apresentou

a srta. NEILA COPI, gentileza das lojas Breithaupt,
acompanhado .de um belíssimo gôrro -combínando

Vende _ se
com o 'blusão. Maravilhoso traje bordado em estilo
chinês, apresentou a srta. BEATRIZ HEUSI, o qual
pertence. A srta. MApRA SCHNAlDER exibiu um

elegantíssimo traje de gala, própdo. Encerrando
êste magnifico de8�ile, a srta. HELENA MARIA
NEVES, apresentou um belíssimo vestido de notva,
ricamente bordado em pérulas, da sra, Hane-Lore
B. Dornbusch, confeccionado pela sra. Nece Martins.

,

X-X
"

, Digno de nota o modêlo em cristal franja em
recente reunião social, pela exma.

�
sra. Traude

Bernardino da Silva.
-

X-X ,

- _'

O ,simpático casal D!Aquino, aconteceu na
n<tite de sábado p p. no Itajara Tênis Clube.

X-X
Foi ponto alto a elegância das damas, jara

guaenses, e visitanteti no gr8ndt> acontecimento
social de sábado p:p no Itajara Tênis Clube .

X-X
Agradeço a gentileza do simpático casal

Klaus Schlünzen (Marlene) n,a noite de sábado p.p.
no Itajara Tênis Clube',

X,...,... X _

O jovem "Luiz Neves, nas reUDIOes sociªis,
sempre "muito bem" acompanhado do -brotinho,��� castanho, Mbika BIosfeld,

Cure seus males e poupe seu X _ X
_bom dinlieiro comprando na ,Comenta-se qua as Damas de Caridade no

FARMAGIA NOVA mês de outubrQ, farão ein pról do natal dos pobres,Edital n, 5,811 de 16-9-64 fe ROBERTO 14. HORST / um magoifico desfile no C, A. Baepen'di. '

? i que dispõe de maior sortlmen,. X - XWalter Ernesto Alfredo to na praça e oferece seus arti, Damas da socier:lade jaraguaense, em prepa-Fischer e gos à preços vantajosos rativos para o grande. baile de gala, com a apre-Helga Neumánn Rua Mal. Deadoro 3 .. huaguá sentação das debutantes no '0.1\. Baepend�, no dià
Ele, bra'sileiro, solteiro, ��,"'__�� 24 de outubro, quand� meninas"môças de nossa

lavradór" natural de Jara- sociedade farão o seu "debut''. .. E r i fi h o e - seu

guá do Sul, d.9m:ciliado e Gonjunto" será uma das grandes atrações para
residente ein Rio da Luz Soro Comerciante e ê.ste baile de gala do mês de outubro.,

.

II, neste distrito, filho de Industrial: Na salya- ,

X - � -.
Rudolfo Fischer e de Ana

guarda dos teus Meus estimados leitores, por, motivo de 'fôrçaFischer.
interEl,sses, ipscreva- maior, estaColuna deixará de circular por algumasEla, bra5i1eira, solteira, te na Associação semanas, promet-ü que em breve estarei de volta,d(lméstica, nafural de Mas-' 'Comsf'Cial e Indus-, trazendo novas para vocês.

saranduba, neste Estado, trial de 'Jaraguá dó \, X -X,domiciliada e residenle em Sul. PENSAMENTO DA SEMANA: ','Age' bem eIlha da figueira, nesle

distrito, filha' de Gusfavo ,
_ cotl'etam�nte, e deixe que o mundo se afunde"."

II �eumann-e de Josefa �eu·· .i��i�i�i��ii�n�U�!���;����i��!!�!!· ��!�i�
,

maon.
.

-

mi. '(, .'
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, Edital n. 5' 812 de 16 9 64 ":':1 TIt, Iro l\\Af�nllrn° TI TI tfl\

. .(11)) c1Jl,TrIrP,11- ifl\ til,p. Á\-71�\\TP til tfl\ _ "'1"1"Uma propriedáde com 1.200 morgos"--�terras llJ) IVl1lU1 llll\UI 1Q)@1l �lLl.U' M� Pll.�� V �W\UI
apropriadas para o--plap.tio do arroz � contendo, Alfonso Schumann e ""1'

'

,

I'iio sêguinte: ,j ""
-

.

.

Regina Gumz

.','.'d,·' ,II • .,V. fi ••' /I '
v''

'In, .'
, Ele, bré!sileiro" solleiro, II '

,'Um bananal com 10.000 pés produzíveis. lavrador" nafUral de Jara- I'�"
' 1111.11 1"1'"30 morgos de arrozeira plantada�· .

d �

10 mil metros de valas para arrozeiras. �e��de�teüUI��Oj����au��ie- '1:11' Oom "e�cI'itório néstà cidade à Av. Marechal' Deodoro '�:::1Uinél estrada conslruidél dentro do terreno (2.500mts) . .'
, nho, neste distrito, filho- de::, da Fonseca n°. 122, par,a melhor servir seus c 1 i e.n te s·, :::250 pés de árvores frutíferas enxertadas.' R d 'e;:, h III IId

' iCdr o üC umann e' de 'A

't
.

tAb'
.

d'
" . .

E 't"1 casas de IDa eUã. . 1

frida Schurr:aon. '�- .;-;: mantem� est.rel O In ,ercam 10 lU IClarlO com os ex�
,

SCr! orIOS
:'_.�2P��:op�:r��d�i,;jri-.� arame.

.

:- Bt-a, .brasile;ra, solteira: iii, de Adv'ogacia DR: HEROILIO ALEXANDRE DA. LUZ" 1\
1 Batedeira, n.o '3 - com motor - ótimo estado. .d?m�sljca, n��c,ida neste li co� séde em Joinville e Sä<?, Franoisco do Sul ;', está em m[I qarroça - etc. elc, ,etc. �ilâ��tl�' �'!:�,J�I�����S�o��� ,:,'t' condiçõ�s· de, ta.mbém, aceitar causas '.pa�a .aquelas 00" _�iMelhores informôçOes'com'Vltor ZimmermaDD. nesle dIS .. II<J.•.

,

filha de

I marcas. sem maJOres onus para seus. constItulUtes. I�'nas LOJAS 'DOUAT - �ilial J�rag�á do Sul

l �r���::e Aman-

.�"�I�������H�!�U���I����I�I�"�I�!�I��

apresenta, .

ASSINA'I"lRA :'

fI,Ruàl '.. • Cr$ 650,00
Semestral. • �. Cr$ 350,00
Avulso. . .' � Cr$ 30,00

BNDERÊÇO :' .

'

Caixa Postal, 19 , Iflvenida Mal. Deodoro,' 210
Jaraguá do Sul � S. Catarina'

-

Leopoldo Seidel

._. CORUPA' .,
�c::::::::a��c::=oc:::::::=c::::::;::.

Sebastião Marcos da
Cunha e .

Nirce Maria Pêdronl

Dia 21:

Ignácio Leutprechr;
- Artur Brsching;
- O jovem Ntlveldo

Adalberto Freiberger;
,- Adelina Scheuer fi

lha do 5r. "José Scheuer
re�jdeme em Jaraguá 84;, EI�, �rasileira, solteira, Loteamentos a Estrada
- O �r. Olegário Stin- dOf!1estlca, natural, �e, lara- Blumenau de proprieda.ghen residente em Barra gua do Sul, comlcillada e

.

d n' CA . residente em Garibaldi ,de da srta. Isolde Hlendl�o KlO erro,
, .

'

- Deise Maria Pereira neSle dl�trlto, filha_de
filha do sr:'Ànlônio Pereira. Antonio Bockor e de Ce-

cilia Müller ßockor.

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Iara
guá 'do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrito,' filho de
Martim Fodl e Linda Fodi.

I. Aniversários

Fazem anos hoje:
Lídia esp. do sr, Ono

Schneider;
- Eugênio .ôílve;
- ôre. Margareth Uber

-esp. do sr. Garibaldi Rl-
beiro residente em lolnvllle;

Dia' 23:

Ele, brasileiro, solteiro,
operérlo, natural de Gua
ramirim, neste .Estado, do
miciliado e residente neste

distrito, filho de José Mar
cos da Cunha e de Maria
ßudal da Ounha.

do:: :::::::::::: ::::::::::::e=::::::::: ::::::::::::.:;;::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::�

ii s O C IA 'I S -�
�:::::::;:::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::=!i

O levem Osny VVa'·
ckerhage residente na Bar
ra' do ,Rio Cêrro;
- A sra. Lourdes �sp,

do sr, Marcelino Zanghe.
lini.

Ela, brasileira, solteira,
industrtzirta, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente nesre distri
to, filha Ide 'Fortunato Pe,
droní e de Amabile ôtefaní
Pedrolli.

�
I

Negocio Urgente
, ônr. Ottomar Gaia Ie, Edital n. 5,809 de 14 9 64
sidente em ltajaS; Paulo Fodi e

Luzia Bockor
Dia 24:'

Vende"se nesta cidade à
Isua Juscelino um terreno
com área ds 3.332 m2 �

com 50 mil tijolos.',Fa�em anos a'll('anhã:
'Honorato Tomelin re-

sidente em Blumenau;
_:_ O sr. Lourenço Er-

schtng;
"

- Marilene filha do sr.

Izidoro Coppi;
! - Amazilda da Cunha
Jacobi residente em Itapo-
cuzinho.

'

sr.
Ivo Schmitt e

Dulce Ch!odini

mayer.

Informações com o sr.

Otto Hiendlmayer, nesta

cidade.

Max Schneider;,
- Haroldo Schneider; Dia 25:
- Leocadia- Pedri De�

marchi esp. do ,sr. Lauro Hermina esp. do
Demarchi residente em· Sanlos Tomaselli;
Irapocuzinho;

Jacob Andersen;
.

- Olivia 'Palerno Doe
ring esp do sr. Bertoldo
Doering;

-

- Ari Wolski;, mirim.

Ele, brasileiro, solteiro,
industrial, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente à estrada Blume
nau, neste distrito, fjlho de
Arnoldo Leonardo Schmitt
e de Otilia Prim Schmilt,

Vende-se

Edital n. 5,810 de 14,964

Dia 22: '

- Germano Horst;
- Sr. Gerhardt Grütz'

'macher;
,

- Otmar Kreutzfeld re

sidente em Jaraguazinho;
- Isolde da CosIa Beh

rens residenle em,Guara-

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente à, estrada Blu
menau, neste distrilo, filha
de Primo Chiodini e de
Wanda Araldi Chiodini..

Uma casa de mi)lerial
no centro dd cidade é!0
lado do Banco do Brasil
S.A,
Informações com a' sra.

Rosalina Werner ou nesta

redação.
,

Jaraguá ,do Sul, 22 de
Julho de 1 ;)64.

VENDE-SE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OORREIO DO· POVO ' SABADO; ·DIA 19 9-UJ6� PAgina iS
����������������.����������������'.�!�,����������������'!���-�,�������

Bebidas'.Max Wilhelm S. A. -

D••rReinol� III �@!Dlllillllllln�at�e i\\grnc@�at'
, JARAGUÁ DO SUL - SC

, � ',' '

' II ADVOGADO 11,- i -

'

.

RELATÓRIO DA DIRETORIA . ,(,

'j
"

.

Senhores Acionistas:
"

, � Escritório 'ao' -Iado da Prefeitura ' Qual o tipo,de po�co a produzir �
, .Em cumprímento as dtsposicões legáis'. e ��ta-L

'

, iARAGUÁ DO SUL
. Sa p

..ag!ieulto'r não é cria�or, deve deetdlr-
tutärlas, vimos apresentar à VOSSll apreciaçao o se em pnmeiro lugar: Qual o típo de porco que,
Balanço .Geral e a demonstraçãc da conta Lucros , ��(j�� • vae criar se para banha ou par-á carne de acôrdo
e Perdas,' referentes ao exercício social findo em com a preferência dó mercado - qual a raça que
39 'jlllnho

. de, .1964, acompanhados do parecer do '!?:::::::::::::::::::::::::::::::.::::::r.;:::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::::::::::.:::::::::::::::::::::" vai criar. À.
�

e�colh_a da raça é um. ponto" Impor-.

conselho fiscal., "
" ,i 111\ lO) 'IE1D> ITrlBI lT1 "lUf'1M(" �y�y III tante, que o críador 'não poderá deixar de levar

Emb�I;a .os d!dos oraA "wresenta.dos, d.emons· II llJJ�o lßll'l.J lb\..8\ !Vll.8Yl\lt� II! 'em c?nsideJ'ac,.ão: A melhor �aça é aquel� que
trem a fiel situação economtoa e finaaeeira da!! " , combina o maior nr., de qualídades SleselaveIs:
sooiedadec-colocamo-nos ao inteiro dispôr dos senho- H MÉDIUO UI.URGIA., II PROLIFICIDADE, ístoê dar um bom nr: de leitões

,

res 'acionistas, para ,quaisquer 'esclarecimentos que ii Forniado pelas Faculdades de Medicina/das Univer- " por barrigada, e no míntmo 2 vezes ao ano ; PRO-
[ulgarem neceasârlos.

"

"

'

,i' 'd d' C'l (I h ) II DUTIVIDADE que quer dizer produzir muita banha
,Ja,ra,gúB do Sul, 15 de agôsto de rliJ64,

' ii sida es e o ónia A eman a e Pôrto Alegre II ou muita carne; PRECOCIDADE ou seja, estar em, II II . - '.

t REMoritz Max Wilhelm, Diretor-Presidente !I CIRUROIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS B'
I'
.condíções para ser .vendI�� ? quanto !ln es; ,

Nelson Leopoldo Dr iessén, Diretor-Comercial II ' CLINICA OERAL II SJSTdENCIA -- o. aDl.mal/dlfICIElmente fIcal.ddodente,.Eduardo Francisco Wilhelm Diretor-Técnico II , sen o, portanto, resístente-; ssas 4 qua I a es e
,

-,:' ii . I,ooga prátiea em Hospitais ßnrop�o8 II .outras maís, uma boa raça deve apresentar para
__ -BALANÇO GERAL ,'ii Consultório e residência: li que então tenhamos uma criação que de bons re

.eneerrado eIp 3{) de junho de 1964 !I li sultados, A maioria das raças 'melhoradas de sul-

ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessóa, 405 II nos filão iguais ou muito semelhantes em rendí-
ATI'\y'O

'

, !I CONSULT,AS;'" II mento, desde-que encontrem um amblente bom,
'il II alimentação conveniente e assistência constante,

li
i. pela manhã: das 8- t /2 ás 11 horas li De aqtemão podemos fri.zar que de nada vale

91.�35.924;80 i' Pela tarde: das 14, 1/2 ás 17 1(;� -horas II comprar, Dur o c,' L a n d r a c e ou F a íx a

ii ,. 1'1 ,B r a n c a, se _o agricultor não dispõe de uma
18.255909)90 '! Atende chamados tambem a, Noite r pocilga suficientemente adequada para criação ou

�::::::::,::::====:::=::::::=::::::::::::::::%!::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::J1 se então não existem alimentos bons e abundantes,
SSIQ os quaís nada podemos criar.

({::::::-::;:::::::=::::::::::::::.�:::::::::::-.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::::::\) Precisa, o criador ter antes de mais nada,

li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN II instalações boas, não queremos com isso dizer que,
II M É O I C ,O ,i as instalações devem ser modernas e caras, ape-
1I�

,

II nas que sejam adequadas, tenham espaço suficiente,
II Rua Presidente Eptréclo Pessôa N°. 704 lll bem localtzadas em lugares secos e que sejam de

59.601.682,00 II (antiga residênci_a de Emanuel Ehlers) II Iacil limpezá, não' devendo faltar água boa e �m'
II Clínica gerai' médico . Cirurgia de adultos e ii abundância.

r

30.000,00 II crianças· Partos - Dlethermta- Ondas curtas e i!1 Dito isto podemos continuar agora nOS8a oon-
169.223516,70 ii Lllrra curtas - Inàutotermia ßtsturt-elétrlco-Elec- I versa sôbre tipo de porco a produzir. Existem

""
,

_ PA.SSIVO ii tro ceuterízeçêo > Raios Infra vermelhos e azuis. ,..Ii raças mais especializadas para produção de carne

'. Ião exiuivel '6::::::=::::::::::::::::::::==::::::=:::==:::::::::==::.:::==:J) como é o caso típíco do L a n d r a c e, aquêle
Capital. Reservas, Fundo de Depre- porco branco e comprido que todos conhecem.

��:�:��.p�;��p!'��i����!;:�i r'�'rM"�'�'r"':-n""a"""n"�"�"";'�'�'�"'r:nI'�n"";m:�"'a""'_n""n""'''lí o ani��: �
oa!i�·:'::::Ç�: ':r..r.�·��o��� C�::�fp:

Assembléia, -, /, 116,146.927,90 fl U I rU U u A, ü P �, ,ß ����;p�0���0��:aJea�g:���:.r:�8� ���oe:res'fa�a��
.� ,E,luiveJ 8,curlo e longo pnlzo ' t.: �IRURGrA DO ESTOMAGO _=' VIAS BILIA. �.l se. os porcos de raças nacionais' como o M a c a u,éóntas Correntes, Obrigações a

�
\.,

,
__ :1.Plau, -o' lJaruncho.

,

Pagar, VazBhame em ,Movimento, RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras :

BrahlJl8, Impostos a Pagar, Bancos. :
'

Para dar preferência a' esta, ou à'quela raça,
conta Empréstimo, Gra tific!,!ções 'e h Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senhoras :J o crJador _deve estar seguro do tipo de porco que
Di,videndoB a Pagar

' 53.046,588,80 [: B vai produzir.
'

O tipo é o conjunto de caracterís:
,Contas de compensação ��

Comunica ao. seus clientes que atender'; n'o se!,

,.� ticas desejaveis que 'fazem um anima) útil· . para
" novo consultório ii Rua Art"ur Müller n' 160 •

d 'd f'" b h'Cáução da Diretoria
.

3) 00 0.00. � (AO LADO DO NOVO HOTEL) � etermIDa o Im, ousela para carne·ou para aß .��

,

- 169,223.516,70 f� Das 9-,12 e das 15-18 horas _ FONE, 384 �J O po'rco tipo carne possue conformação. me-
< Jaragl:1á do Sul, 30 de junho de 1964. t:· :1 nos co.mpacta qu� o porco para ban�a, Deve ser

" ".
: .... •....·�....... •....� .... •.. ':.·�,..· ..· ..··v··......·,:··,.·· .. ·r·..... ·.·,:·........ ·:··

..
·
..··'c um animal comprIdo de ompros- estreitos e papada

," Moritz Mo'X,Wilhe)m, Diretor-Presi<;lentt! '

reduzida, linha dorsal helD' a:rqueada, costelas bem
Nélson LeopoldO Driessen,:Diretor-Comercial

-I
constituidas e carnudas, porém ·com uma éamada

Eduardo Francisco Wílhelm, Dire'tor-Técnico, de gordura de cobertusa nã.o superior à I') ou 6 cm.
Rolando Jahnke, Co-ntador reg. no CRC-SC Dr. Francisco Antonio Piccione-
n;O 1656 e DEO n.O 146010. ::M[�JI>"I[C.o"'- C.H..JH:� 1.'7 O porco _tipo banl!a possue um,a conformação

"-

-

compacta, Costelas muito arqueadas, cabeça 'volú
Der;nonstração da, Contil Lucros e P�rdas Cirurgi!l e Clínica de Adultos e Crianças ,. mos'a e papada desenvolvida. O dorso' é :pouco
(Óompreeudendo período d� 1,0/7/63 à 30/6/1964) 'Partos _ DoenQas de Senhoras f arqueado e quase reto, a coxa larga,. cheia e

"

"

Débito Crédito arredondada, com. pernas -curtas e bons aprunos.

Mercador'ias 170,275,917,80 HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ' Portanto amigo criador, crie boàs raças' �s·
Mercadbria's Filial 27397.396.00 Res'idência: ,Dr. Nereu RamQs, 419 colhendo bem a sua finalidade e faça bo-,!s nego-
Rendas Divers"as , 5146294;70 cios com a cria�ão de porcos.. Boa, ra�a, boas

O 8261190 COlR1IJp_A - SANTA C.....'lIrARB[�A y y

Despesas Gerais' 16.:7" iustalaçõ'es, bo� alimentação e bons tratos dão.
Provisão' para Deve· - bons resultados .

. dóres Diversas 68ª-,_500,00 ffi'-U_"-" 1_11!!!!Ó!I=m=::_I.I-=I'iiiiiiiii!II�_i!:11·:��ti��l'��i������to,� 60�8 345,10' � I' _ ';-0;;R.;-J":·��;;'E .�-;'��. "'-I':Fundo de Deprecia- ,:(

III
v

ções, Fundos, de Re-,
::.

I CIRURGlflo DENT15Tfi I -

ii V li
'

'

� serva!'!, Gratificação-à IN III, en' ,e�s'e--Diretoria, Di9idend_os� ,!I.
"

Moderníssi1l10 "AIROTOR" :iI
..·I"

l

e Saldo à�DisposiQão } Ilr 'Reduz o tempo de' trabalho II Vend6·�e > uma pr·opriedade cO,ntepdo"uma
da Asslimbléia G.eral � 3i?299.151,50.

'

/' ,

" _:::
e aume.nta Q �confOi'to ,do. çLleNTE.. .1.-,1.1. casa d� m�terial e um,a casa; de. madeira, situad'o

,.'. ,'" �.
'

202.819608,,50 202819608.50. m à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.
", . Ja'r3g�á do ,Sul, 3Ó ß·e junho de 1964,

.

" III CLíNICA - CIRURGIA '-:-" PRÖ��S'E III,
.

Informações com Dr. Piccjoni, eDi Corupá.
,

'

, Moritz Max- WilheJ"?, Diret9�' Presid�nte.: id. :
RAIOS � '�I <

•

/ .
Nelson Leopolc!-q I:>_rIesFen, p.�re.tor-ºotPJeTC}81 -III -' •

"

. .
',. m:': ßfRnftRDO fiRU88ß' �'ß I'dó t

.

C
.

, . EdÍla rdo _Francisco'Wil:helm;, Dlretol'- TecDlco ·1'11", .
·e on sul t O,rI o: Av. ,Qetuhq,. Vargas, t 98

_: ',d. • Du S flß e omerciO
,

RolandO Jahoke, Çontador.. r$)g. ·no ORO-SC
"

. (Anexo ao�Depósito da AntarcticjlJ, ·�iI É-
-;:.' -

'Á.

n.0'.1656· e,DEC n.O 1460ll!). .' .' l� ....,
. lq ASSEMß_L IA GERAL EXTRAORDIN RIA'

'��'AR�égR-DO OO}1SELHO FISCAL :-::-i;�'=!l-:--!l.I�'Ii=il_;iIE!�ii-:-ii�;=I�i� , EDITAL D.E dONVOCAÇ�O _ .

, ,
.

:::::::::::::::::::::::::i.::::::::::::::::::::�:::::::-':::::::::::::::::::::�:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::', Pelo, .pre�ente ,edItal .de coo vocaçao, sa� .c.onvI-�-, Desincumbindo-�é -do; s-eu enCßl'g'o, ás infra-
ii

'

,

" .'

"
,

� II dados, os s,enhores açionistas, da 'fir:ma Berna'�doassinàdos_, componentes do CO'Dselho Fis_cal da �i['ma ii D'R 'IVO ll:'AUFMA'NN li Grübba s': A. Indústria e Comér'cio à reunirem�se
BEBIDAS "MAX WILHEJi.M S.A" tendo exammado li • " ,n",' "

ii em Assén_lblé-Í_!:i Gerar Extraordinária que será' rea,;
em seUF! detalhes' as cifras -do Balanço � a conta

ii ' li lizada em nOS§la s!'3de social à, Rua,Presidente Epi-
de Lucros e Perda§, _.

referentes ão e;.xercício. soc.�al ii . ,! rácio PesEôà n. 1.207, nesta cidade, ás nove (9) ho'
'

eElcerr,ado em 30 de Junho ,de 1,964, tem a satlsfaçao iI"
' ii 'tas �do 'dia 30 de 'S.etembro do corre'Dte anà, para

de recomendar a 6ua' a,pro�a9ão à .As_se�bléia ge-ral Iii' Consultório:. _ 'Ru,a .Pre's,. Enitacl,o PessQa 139 l! delib,erarem 'sô,bre a s,eguinte
ordinária �de" 10 de ou�ubro de 196�, naQ sQmen.te t",

� por ,terem' encontrado. t.o.Ada a. QO,ntab'ilida"de em i!
) II �

,.,.
, ORDEM DO pIA -

,

I t' I I t Illll!
"

" (em frente' da B MP., R E SU!- .'" ,
_,._ 11'.1,. 1.) - .A,urne,uto de Capit�) conforme propóstaperfeita ordem, mas ,prmClpá �e? e pe. os' e,xce en es '"

'resultados ·obtid
..

os neste,ex.erclClO .s.o,c. lai fmdo.
:: -;..,

A Ih' ._ J ••

'

II DIretOrIa; '"

ii. -, pare agem moae'nlss,ma...,... '!! 2) _:�.AI�eração parcial dos �sta'tutos SOCIaIS;
, Jaragaá do Sul, 15 de ag'õstQ dE! 1964.' ., O CLI ICA' CIR'URGIA I" 3) O' d

. .

Ii:. RAI X - N
_

.,- "II.' �- utro's as�untos e. mteresse s.oma .

, Oswaldo Heust '

..

Di-étrich Hufenuessler
I 'li

. PROTBSE _' CLiNICA., INFANTIL ,'" li" Jal',aguá ,öo �ul, 10 de Sàtembro de:l.9,64.
Wa'ldemar Grubba h:::::::::::::::::::::::::i:::::::::::.-:::::::!,==:::::::::::::::::::::::::::::::::-:;::::::::::::::::::::::::-.::d;" WALD'EMAR GRpBBA - Diretor Presidente

. -" (-.

,
- Imn bilizado
Imóveis, Máquinas, Moveis�'e Utensí
lios, Vé'ículos e Embalagem

Disponivel
Caixa, Caixa Ftlial- Ei Bancos

Realjzáv_el' 8 ,curto' li longo prazo
Contas Correntes, -Mercadorias, Mer
cadorias Filial. -Matérias Primas.Peças
para Veículos, Pa rucipações, Cauções,
Depósitos para Recursos, Lei 1474/51,

,

Empréstimo Público de Emergência,
Empréstimo Oempulsörio, Emprésti
rào Eletrebr äs e Taxa de Melhor a
mantos

Coni�s de compensação
Ações em Caução

,I

",
..

NoaBBRTO>KÁESTNER
Estensionista da AGARÉSC

I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I • ROTARY"

____

'

o 'UE VAI PELO UONS l ���ni��Od:�5���:.�r���!�����' ���!��9�.

jovens da classe de 1946 será efetuada nas datas
2.° CONCURSQ DE· ROBUSTEZ abaixo 'mencionadas, e' não maís nas que anterior

, . mente foram divulgadas: :

INFANTIL (criança _sadia) Para os residentes ern Jaraguá do Sul - días
.. 21, 22 e 23 de Sétembro'de 1964, nas dependenciasÊ nossé intenção apresentar êsre imo um pro- do Clube Atlético Baependt ; , c

"

·

grerna öem mais emplledo, melhor estruturado, parà, "Para ()s residentes em Corupá, no .día 24 de A AM IZADEaléançarmos a mera . deselede :-' incentivar entre os Setembro de 1964, no Clube Atlético Baependí, em " • • .'. • •

pais Iareguaenses o índice, de robustez necessár!o a Jaraguá do .Sul ;:
.

.

.Na vida moderna onde as solicitações pera ' o
. seus filhos (Corpo são, mente sadia). Para os residentes em Guaramirlm, nos -días -homem são, tenras.r ele vai sem se aperceber, trcando :

Oonramos com a colaboração du SESI (Serviço ·26 e 27 de Setembro, em Guaramlrim ; privado dêste sentimento da amizade, tão útil e de
Social da Industrte) local (Av. Getúlio Vargas) que Para os residentes em Massaranduba, -no dia tão grande valia no passar de urna vida. já hoje se
os pais ínteresaados deverão procurar pera inscrever 28 de Setembro em Guaramírím. houve dizer: "fulano sabe fazer amizades"; ficando
o· seu concorrente, durante os dia� 5 até 14 de ouru- Jaraguá do Sul, 16 de Setembro de 1964," assim poucos privilegiados a usofrulrern destoa Iacul-
bro p. v, I, • dade.

Abrangeremos nesta ocasião criençés de 3 a 5 FERDINANDO PISKE - 2° Tenente Rot�ry dá es Ia oporrunldede aos : que dele Ia-
anos, de embos os sexos, cabendo prêmios aos Delegado. da 5a. DR/16a. CR

zem parte, Rotariano que não cultiva a amlzade com
1.° e 2 ..

° colocados de cada sexo. es seus companhetros, não sabe o quanto está per-
O concurso será realizado no DIA 17 de OU-

Sb'
IOIJ

P
·

I d A
dendo de saudável e útil ria sua vida rotária.

TUBRQ, no SALÃO CRISTO REI gentilmente cedido U scnçao artlcu ar e ções .

Quantas rrragníftces memfesteções de amizade
·

para êsre fim.
.

Rotary nos ofereceI O plenário de um Clube, 'a vi-
Ao promovermos, outra vez, o concurso de ro- (Somente pera o') que já são acionistas) sita a outros Olubles, as Assembléias, conferências,

bustez infantil (criança sadia), esperamos conseguir PETRÓLEO BRASILElnO c;;:..A. _ "Petrobrds'
reuniões Iamtllores, excursões, contactos com Clubes

despertar', nos pais, com exemplo vivo e concreto das K \J co-lrrnãos.: tudo isto somado nos dá ensêjo no culti-
crianças melhor classificadas, a necessidade de for- avise que, a partir do dia 10 de setembro, efetuará, vo da amizade. I

marmos uma geração forte e sadia, capaz de absor- nesta cidade, por ímermédío do Banco lndústrta e Há elementos que a cultivam tento que não se,""
ver' a '"'responsabilidade de continuar a trilha gren- C_omérci? de Sarna Catar�na S/A-. (IN�<?) a sub�cri· conformam, e com, muita lusuça, que dois seres a
diosa de nossa Pátria, que há muito deixou de estar çao ,pal't�cular de suas eçoes pref,erenclals pere ínte- desprezem entre sí. E por todos 05 meios procuram
"deitado eternamente em bêrço explêndido" pera se grallzaça? do aumento d� _c�pltal a,pro,vado pel.a oportunidades de dissiparem entre esses dois seres
encontrar na pulânçe do desenvolvimento. Assembléla Geral Extreordínérta de Acrentstes, realí-. a inimizade, proporcionando conseqüentemente a ernl-

'''\ Na torrneção dos homens, de amanhã somos zada em 10/12163 e .23/1/64.,. ' zede.
'

· responsévels nós, os cidadãos de hole. O velor subscrl!o d.ev�ra ser 1ßtegr(,Jl!'ent� realí Esta virtude é evidênciada num elemento de
Na enCÍciica "Pacem in Terris" do .Papa João XXIII zado no ato e.m _dlßhelro e/?u Em ,o�rlgaçoes ao

nossa comunidade. que' ainda sábado Úllimo fez, mais
enconlrdmos ,O seguinte :_ "todo ser humano e portad�r, de emlssao. da Bmpresa, acelta� estas. pelo' uma das suas, \

.

todo grupo intermediário devem dar seu contributo respectIvo val�r nomlOal e com os cupoes de Juros B, o que foi notório, o �ompanheiro Leão e o

específiCO à realização do bem comum Por isso devem n.Os 1� � segUl�tes. . , Rotariano, consciQs de seus princípios, . já a
'

muito
hármonizar seus próprios interêsses com tal exigên- B Impre�cl_ndível que o aCIonista �presente, _no e�peravam por esta oportunidade.

.

cià". alo da subscrlçao, a cautela represenlatlva das açoes Na realidade o incremento da amizade deve
E o �erceiro dos objetivos dos Lions Clubes diz de sua proprie.d�de, , . .' ser objeto constante dos ro arianos e leões e assim

- interessar se ativamente pelo bem-estar cívico, 150- A subscrlçao P?dera ser f�lta ate o dia 2 de outubro, um dia todôs se aperéeberão dos beneficios morais
,
dai e mordi da' comunidade". nd forma estabelecld� na Lei n.� 2.627, de 2�/9/4�! e espir'ituais que usofruiram do seu aprifÍ1<>ramento.
" Portanto,. nada mais fazemos do que atender a ou seja, na proporçao de :oi! ôçoes por 5 açoes Ja Façamo� m�is amigos, "Italiano". Chegando eu
essas·màravllhosas recomendações, visando o fim possuídas. a eonc'luir qu� :d'evemos meditar muito mais, do .qUe
último que é o eterno eng.randecimeoto da nossa na fazemos, no significqdo e beleza da amizade.

'

ção.
.

R
.

d S A Ag I d e Com' ,- �IEis o' primeko preceito da amizade: Pedir. aos
E d·jsse -: o Fornier "onde reina o amor à oe er .. · r., n · "

..
arríi"gos somente o 'honesto e fazer por êles "'Somente.

pátria, brota a 'felicidade de entre as mãos dos homens, .

São convidados os srs. Acionist::ts desta Socie. o' honesto." (Cícero)·· .,' .

os campos florescem,' as povoações brilham', as �ge· G I E Lema do 'ö'no' "PELA COOPEnA'çÃO Àdade a se reunirem em Assembléia era xtraor- .
.

.

K

rações sé multiplicam; não há campos sem cultivador; dinária no dia 10 de outubro p. vindouro, às 10 ,UNIÃÇ)" ,

•.

não há famílias sem patrimônio; não há, arte que se .horas, na sede social à estrada Rio Cêrro lI, para
------=----'-'---'------------

• ignore" oficio que se descuide". , deliberarem sôbre a seguinte:' Marcatto 'S.' A.,' Indu�.strl·a e Come�.rcl·oJamais' pode chegar a ser infeliz uma nacão onde se
,trabalhe e o trabalho viva favorecido, e o trabalho, ORDE M DO DIA

será' sempre favorecido em qualquer parte onde ,o 1 .

.:_ Aumento do capital social e consequente
'amor à pátrià seja o impulso da política e formd o -'ãlteração dos' estatutos;
caráter civil dos cidadãos. . 2. - Outros assuntos de interêsse da sociedade ..

Lembremo pos finalmente destas máximas: Jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1964:
PARA A ALMA HUMANA, UM CORPO SÃO

É UM HÓSPEDE; E UM .CORPO DOENTE UM RICARDO ROEDER, Diretor·Prez:lidente

OARCEREIRO. .
,

O AMOR DA PÁTRIA COMEÇA NA FAMÍLIA,
O PRINCÍPIO DA EDUCAÇÃO É PREGAR

COM O EXEMPLO.'
.

. A rê;mião de :11.9 foi das rnals" concorridas e

IARAou4 DO SUL (SANTA CATARINA). SÁ8ADq, 19 OB SETEMBRO' OB 1:964 N;O 2.296 contou com a' presença de dois convidados, Srs.
�!!!!!!!!!'!!�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!�!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!�!!!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!.!!'!!!!!!i!!!�!'!!'!!!!!�!'!!'!!!!!!!'!!'!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!!'!!'!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!�!!!!!!!!!!!'�' .Rodolfo Guilherme Emmendoerfer, .industrial e Oelrls

lureszek, advogado e jornalista. .

.

Durante o jantar' tez-se ouvir -o cornp. ôchmö
ekel, que discorreu sôbre ç "Dia da Imprense", rrans- .

cdrrldo no dta 10 de setembro, tendo também usado
de palavra o convidado Osiris Iureszek que como

jornalista em 'Cunnbe é o edilórialista do jornal
Pontegrossenee d' "Diário dos -Campos", o mels
antigo matutino do r Estado com 66 anos' de existên
cia, tecendo constderaoões sôbre a data consegreda
à imprensa, com mutros aplausos e curnprímerrtos.

O cornp. . Marle volre a colaborar. E fala' de:
Arnízede. " '

ANO XLV

/

São co'nvidados os' senhores acionistas- da.
Marcatto S A, Indústria e Ooroércio à se reunirem'
em Assembl�iá Geral Extraordinária no dia_ 3 de
outubro de 1964, às, 15 (quinze) hö:ra-s., na sede

rt:::::::::::::::::::::::::::::::::.<:::::::::;:::::=:1::::=::::::::::::::::::::::::.;;=::::::=::::::::.::::;:� social à.' _Av. ,Mal. Deodoro da Fonseca 'n,o 1.188

II Precisa-se Urgente II Desta cidad.e, pagR���r�öm�flre a seguinte �

li I� 1. - Aumento de capital social com alteração
ii 3-, à .4 oficiais de paletó 11 dos est ItutOS sQéi.ais. atendendo às exigênCias da
ii . li Lei 10.0 4357 'de 16/7/64 Art. 3°;

.

'Iii Tratar com J O Ã O E ISS L E R - .:1:1 2. - Assuntos diversos de interêsse social.'

Jaraguá do Sul, 3 de setembro de 1964,
_

ii ALFAIATARIA DA MODA - Avenida l! DORVAL 'MARCATTO. Dir.-Presidente

��:....��.������.�.������:�=��_ �_!._a����,: �:�:_�� ..J! . M'"
.

.' •
.

_

.............,- __ _.- _ _-_.._--�� -.- �- ..� ßSSOCIBCBO Comerciol Q In�ustrl81 �e lnruDutdo 801.
II EDITAL DE CONVOOAQÃO
.' ASSEMBLÉIA GER.AL ORDINÁRIA'

Pela presente e de conformidade com o art. 14
das' estatutos desta A�s·0ciação. ffca,m c'Onvocados
QS senhores àsso9iados para comparecerem a Assem·
bléia Geral Ordinária a reallzar,-se no dia' ·12 de'
Outlilbro, às 20 horas" n-a sede social do Clube A.
Baependi, com a seguinte Ordem do Di1l: '

,-

�
)-. 1. - Prestação de contas, da diretoria;

"Concorrência �ública,' _ .11 .':� JARAG:UA DO SUL �. sc
.

.
-2, _. Eleiçã'0'd0s novos direi-ores;

...

' 3, - Assuntos de interêsse geral.
A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá

"

-So'liõitamos . o comparecime�tó
.

d'ê tod'os os
do, Sul, vem' oferecer a vendd, a quem melhor .of.erta O?�========O========�lo'.-

d II se'phoré� associados.' .

K ".apresentar, a máquina de escrever as caracterlsflcas �T - .

. .

'.

'II Jaraguá do Sul, setembro de 1964.
abaixo:

'

_'. ,
- II .t�ao ·pague "InalS '

. ,

�arca: Naumánn IDEAL;.. .proced, alemã' II \, ,
,,' ..

.

II GKRALÚO MARQUÀRDT, President�
TIpo:' Slandard' ,

II· de Cr$ 3.57000 ,peIQ' seu·' II ..
'

.

90 espaços .

I II', '
',. . II Proibl··ção·-ESlddo de conservação:. bom' I'

.

F 1 II .

� .' .

O�
.

inte�essados poderão eXamÚH'I�. a referida ,', BIlhete da. LoterIa
"

edera .

'II . F:ica express8JIleÍlie proibi?a a entr!lda d�
.

máquina na sede da Associação, flb hOMrio das 8 as, .

" ", .' '. .' a�lmaJ.s e ave� I
em terras de mmh.a proprJeda.d�,

'12 horas, nos· dias úteis; '"' .

, ,� ,'" Compre·p dlreta�ente; na AGltNCIA " RIO .d·a Luz, RJb,.,Macuco Grande. VIndas. da& VIZI·

As propostas deverão ser enca�inhada� a Asso-" . ':'
" .

. '. II ,n�anças" que, po.s�8�m :causar daDOS às cultura�,
ciação. 'em enyelop� fechado até·o d,ia ,3019/1�64;. .: II DA CAIXA �CONOMICA FEDERAL desta ,n naü me responsablhzando. pelo .que possa.aQonte:- �

-A Associação reserva·,se o dl�elto de recusar n '" , .' f' '

."
". n cer aos mesmos." ,',

"

as propostas ��a vêz o valor não �erá satisfarório.
n _

cldad�, ,pelo, pre�ço aCima. ,

.,'
"

" �araguáAo Sul, ,d.e setembro de
..

1 �64.
Jaragua do Sul, 2 de Setembro de 1964.1 .' 0==========0====::;====. _QTTOL.I KRUßER

t_
,

- • " .

Assembléia Geral Extraordinár�a
C O N V O·C A Q.Ã O

f

CENSO' TORÃxlCO.•
..I

. (Raio X dos Pulmões)
o L10NS CLUBE efe.tuando demarches.junto ao

SESI (Serviço Social da Indúslria) de FIQrianópolis,
pode anunciar a vinda, ainqa êste dno da UNIDADE
MÓVEL que entre nós p.r.ocederá a mais �m- Censo
Toráxico.

Tomamos esta iniciativa visando um levanta·
. mento mais apurado de nossa população, procurando
salvaguardar o nosso Muni.cípio dê�te terrivel mal -

.

a TUBERCULOSE.
.

�otor estacionârio Diesel,. 18 HP,

,E D, I Tt A L /

� Tratar com ffosé Narloch

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




