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Recebemos do sr. En

genheiro Civil - Baldur
Magnus Grubba, convite
para a ceremônia de
colação de gräu, que
deverá verificar se no

próximo día 6 de março
de 1965, obedecendo ao
seguinte programa: Dia ó
de março - 10 haras:
Culto EvangéHco na

Primeira Igreja Batista
de Curitiba; 15 horas:
Missa em Ação de Gra
ças na Igreja de Santa
'I'ereztnha; 20 horas: .Ses
são solene de colação
de gräu no Cine Vitória.
Dia 7 de março, às 23
horas. baile no Clube
Concórdia.
Os engenheiros e ar

quítetos : de 1964, da
Escola de Engenharia
da Universidade do Pa
ranä, proferirão,' na
oportunidade o seguinte
juramento: "Prometo que,
no exercício da Proííssão
cujo grau me será
outorgado, cumprirei com
honra e dignidade os

deveres de Técnico e de
cidadão evocando a cada
momento, os destinos
superiores do homem e

os interesses do Brasil."
Renovamos nossos

cumprimentos ao sr.

Baldur Grubba, pela sua

formatura, com votos de
amplo sucesso na vida
profissional.

Ano XLV N.O '2.317JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina)

Prof. Augusto Sylvio Prodöhl
O MUNDO, sabemos, é pensado no homem

pela sociedade e pare a sociedade; é ao homem
através da sociedade que é preciso fazer remon
tar as categorias lógicas ou as noções, as meís
fundamenrats, como as de causalidade, de tempo
e de espaço, de gênero e de espécie, que rödas
são de origem sociel ou coletiva pelo homem e

pera o homem.
"Mundo", segundo a experiência empírica, é

aquilo que se estende ao redor de nós a perder
de viste: nos cerca, sustente e ameaça. Na ordem
do agir e do fazer, o mundo se confunde com o

número ilimilado de tarefas. No pensamento atual
há. dois' conceitos pare representar o "lugar" além
do limite de valor ou de ser do mundo: transfe
rência e imanência. Na essência coincidem. Pale
mos de pensamentos e valores "atroe" e falamos
de pensamentos e valôres "fntimos" - ascensão
e recolhimento.

Estamos a bem viver, em quase todos os

lugares do país, um desenvolvimento pera um

"mundo melhor", um mundo rnels humano, um

desenvolvimento "hurnentste". Tal desenvolvimen
to não é só o aumento de estradas e de energia,
ou o aumento das indústrias; ou o desenvolvi
menro econômico ou de algumas economias; ou

o aumento de renda "per capita"; ou o aumento
de escolas, hosplrels, obras soctel . Isto porque
o "bem estar social e pessoal pare um mundo
melhor e mels humano, não dependem, "apenas",
de melhores estruturas e de maior riqueza, mas,
também, do seu "bom uso" e da exercneçêo de
valores humanos (muitos des queí

- Independem
daquêles fatores). E isto é uma problema de
educação. E esta é um problerne de concepção
de vida.

A nove geração íereguaense revela, con

quanto ainda imprecisa, hesitante mas já delinea
da ne sua aplicação comercial, industrlel, social,
econômica e polüíce, - uma espécie de valorizo
çäo do homem como pessoa, em demanda do
progresso que convém a Iodos os homens e a

cada homem. Nós podemos revisar hoje, após
dez aDOS, o estudo ecológico procedido diante
do desenvolvimento do homem íereguaense con

substanciado nos seus líderes, de todas as eles
ses dinamizadas num esfôrço poltneo social, oro

ganizado pare fazer passar, meís répidemenre,
uma Comunidade, de uma fase menos humana
pare outra mais humana.

Está o 'sociólogo observador como que
diante de uma dinamização poltneo-sectel de
tôda uma Comunidade, com vistas à promoção
de um "bem estar saciá!" que posstbilue e esti
mule o pleno desenvolvimento de cada Pessoa
Humame, pera o surgimento de um mundo rnals
humano e; portanto, pare um mundo melhor.

Uma nõve e dinâmica geração começa a

assumir os distinos de Jaragllá' do Sul. Trabalhe
mos com 'esta geração, dando de DÓS o que
temos de melhor presservado das vicissitudes e

das viciações que nos hão esttgmatlzado ii nós,
a nossa época, trebalhernos com ela em benefi
cio de nós mesmos, pela Comunidade em que
vivemos e morremos.

GERAÇÃO
NOVA E OINÂM leA

L. �--------------__-------------

BILAC PINTO

Presidente da -Câmara Federal
O deputado Bilac Pinto,

parlamentar mineiro presi
dente' nacional da UDN
foi eleito presidente da
Câmara Federal do:!!

Deputados, derrotando o

candidato pessedista Ra.
nieri Mazzilli, com uma

margem de 34 votos.
O candidato do Bloco

parlamentar revolucionário
obteve 197 votos, enquan-

to que seu oponente teve
somente 163 votos. Atin
giu o sr. Bilac Pinto a

exigência maioria absoluta
para se eleger, pois, vota
ram 385 parlamentares.
A apuração apontou; 197

votos Bi!ac Pinto: 163 para
Ranieri Mazzilli; 4' para
Gustavo Capanema; 1 pa·
ra Raul Pilla, 4 nulos
e 16 em branco

Sábado 27 de Fever�ro de 1965

Escola
de Trez

Isolada u o n Regional. Reunida
A U D N catarinense,

R· S 1
reuniu-se sábado últi

lOS U mo n� capital do Estado,
em VIrtude de convoca

ção do seu presidente,
Senador Irineu Bornhau
sen, decidindo a maioria
de seus membros, mar
car a Oonveução Ordi
nária, para eleição do
nôvo Díretorío Regional
e a Extraordinária para
indicação . do candidato
à sucessão governamen
tal, que se realizará nos
días �O e 21 de março
próximo.
Com um comparecí

mento em massa de cor

relegionários e admira
dores da UDN, a reunião
se prolongou até altas
horas da madrugada de
domingo, reuníão a que
não esteve ausente o
Diretorio Municipal de o _

Jarsguã do Sul, debaten
do-se assuntos da maís
alta importância para o

partido.
Fizeram se ouvir, na

oportunidade os deputa
dos "Dante de Patte, lí
der Fernando Viégas,
Laerte Ramos Vieira,
Aroldo Carvalho, Sena
dor Braeílío Celestino de

Oliveira, Bulcão Vianna,
Eng. Otto Entres, depu
tados federais Díomícío
Freitas, Alvaro CatA0,
ex governador Heriberto
Hülse, o vereador Nor
berto Ungaretti e o ve

reador e candidato índí
cado por Joinville à go
vemança do Estado, sr.
dr, Nilson Wilson Bender.

A CAMARA EM FÓCO

(Bis)
Este pula-pula me dá um calor
Por islo vou me desnudar,

. Não importõ que o meu amer

Venhd depois a me matar.
�
..._----.--_ ..._-'...._---------------::::-..,

i(·------
..·-------

----------'11

II PRECISA-SE II
II 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÚ II
!. l' CALCEIRO II
'III P C $ 6000 1 t' 11,1,
I aga·se r para o pa e o

II

II e Cr$ 1.400 a calça. , II
II Tratar com DALPRA Alfaiate Modas II
,. II

�:::::::::::===:::==:::.::==========:::====:::!I

A Câmara Municipal de muth Laube, em Novem
laragué do Sul, ainda ne bro de 1964.
sessão de 22 do corrente, O vereador Alberto Mo
não teve ordem do dia, retti, requereu expedição
limitando-se a leitura do de oficio ao prefeito Mu
expediente e o recebimen- nicipal, solicitando a índi
to de r e que ri m e DtO S e cação de funcionário pare
projetos de leis. constatar o estado da Es
O vereador João Lúcio treda Ribeirão Grande do

di) Costa, requereu à Ca Norte, em péssimo estado
sa a expedição de oficio de conservação, com canais
ao Prefeito Municipal, pa- e passagens de água obs
ra que informe si a muni truíde, fazendo a águd cor

cipalidade está ou não rer no meio da estrada e

recebendo regularmente as
I provocando grandes

danos.
core do Artigo 20, que O vereador Víctor Bauer,
tão acirrrados debates es- solicitou 30 dlas de licen
tá provocando em outros çe, pare tratar de essun

municipios pela falia de tos particulares, devendo
cumprimento. do compro· ser convocado o sr. Fran
misso pelo Govêrno do cisco Modrock.
Estado, e que, a seu vêr Nova sessão -extraordiná
está muito calmo e sem ria realizar--se-á no dia
comentário em nosso 8 de março de 1965.
mUOlClplO, apresen.ando,
aindd indicação, aprovada
unânimemente pelo plená
rio. mandando a munici
palidade colocar placas
indicalivas nas imediações
da Escola das Irmãs Ca
tequistas, em Itapocuzinho,
tendo em vista o acidente
que a sua ausência já
provocou no menor Hel- "-- ..

0

Sor. Comerciante e
Industrial: Prestigíe
a tua classe, inscre
Vendo-te na Associa
ção Co,mercial e

Industrial de Jara'
guã do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretor
Eagénlo Vitor 5chmöckel

MUDAS
�::..::�:::::: :::::::::::: ::::::::;.::: :::::: ::: ::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::::::::"

na 1,1 DR. WALDEMIRO MAZURECHEN II
da M � O I C O II

" Rua Preetdente Epüécío Pessôa" No. 704 II
'I

(antiga residência de Emanuel Ehlers)

•

S.A.
I Clinlea geral médico - Cirurgia de adultos e II'

II"!!!!!!������������������ J I crtançea . Parlos • Dlatherrnla - Ondas curtas e II

II Ultl'íj curtes - Indutoterrnia- Bísruri-elétrtco-Elee - 'I'tro cauterização· Rai solnfra vermelhos e azuis. I
��: -- ---.-------- - - -------------.---::J)

Uma propriedade com 1.200 morgos __ terras'
'

- -- --- --

: -.-.-.----.�--··..-r----

apropriadas pera o plantio do arroz - contendo IF::::::::::::::::::::::::=�r.::::=:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::.:::::=::::::::::,,\

��e�:��:�1 com 10.000 pés proõuzfveís. II lThllV IEllUClllI lUJITlFM!NN ,ii
30 morgos de arrozeira plantada. H M�D ce C BURmA.. II
10 mil mctros de valas pare arrozeiras. II Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer-

II

tf'::=:::::::::===::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::=::::::::::::=:::=::� �5�éIpe:�r��a��v�s/;�i1�u�f��:�� ���e:;t�nd���·500mts) II sidades de Colónia (Alemanha) e Põrto Alegre ii
L��=O C I A I -�---_J t���:o:i:����:�� arame II

CIRU.O.. -

S��';;;�A- �;;;�i CRIANCAS • II
I

.--.----

1 Batedeira n.s 3 - com motor - ótimo estado. II looga prátlea em Ilospltals Borop�D I!
Aniversérios

- Pedro Bsümla, filho 1 Carroça - etc. ele. etc. ',, C It6
'

'dê
. II

a do ar. OUo Baümle, nl 1 II
onsu no e res I Dela: 11

cidade; Melhores informações com Vitor Zimmermann, II
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II- Marise Liane Mars-I nas LOJAS DOUAT - filial Ie r e gué do Sul II CONSULTAS: I

ehall, filha de Herbert e
.

'. 1'1 II
Relinde M. Marschall; I Pela manha: das 8 1/2 ás 11 horas II

- Waldir Warhaftig, re- o---------.-----�----. II
Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas ,II'sidente em Ourttiba: --------- ----------

- Vilson Sc�mitz� II V d Ot· Ch
ti I At�Dde chamados tambem à Noite I!

Dia 3: J, II, en e-se Ima acara II ���=::::=::::::=:::===---=::::::====--===--=:J
II Em condições 8 combinar, vende-se I' �j••••••••�.'�••••••••• "' 'n��.�."'.,t...� ••••••...." .'�'••� J

em São Francisco do Sul, ótima chacara
colonial, com cerca de 60 m

í

l met r o s

quadrados, com duas casas de moradia, �engênho de farinba movido com energia
II elétrtca, pastagens cercadas, böa agua, II � CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- :
II terras de planta. Ótima instalação para II

. .

II lavoura, e ga doI e i t e i r o, _ Distante "
� RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras i

II �oq��r.metros do centro de Sä� Francisco ti � Diagnóstico Precoce do Cincer nas Senhoras � I

II II � Comunica aOI seus clientes que atenJer� no seu :
" Tratar com o Dr. MuriUo Azevedo em "i novo consult6rio • Rua Artbur Müller n' 160 ß
II Jaraguá do Sul. Em ão Francisco do B

Sul, com Alvaro Tancredo Díppold, Rua " f; (AO LADO DO NOVO HOTEL) :
II Rafaél Pardinho, nO 159. II �� Das 9-12 e das 15-18 horas - FONE, 384 �!I

.
'I t:..:'.• ·.,:·.·�.·.:') 'j., �•••••••• : ····u··.··.. ·.·�········c·····.·,_(!.:�

0:=::::=:::::::::::::::0::==::::::::::::=====0
� �

"CORRflO
.
00 PDUO '.' VENDE-SE

(fundaç60 : flrturmal/er - 1919)
,

Emprêsaj;rnalisticª' .

"Correio do Povo" Ltda,
- 1965 "

Frut1fer"s e Ornam."ta/s
Terreno com 2 casas, raneho etc.

e s t r a d a Jaraguá --- Corupá perto
ponte « Grubba-.

, Tratar com GOSOH IRMÃOS

ASSINA1·URA:.
'

Anual .. CrS 1.850,00
Semestral. . . Cr$ 950 00
AAulso . . " Cr$ 40:00

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc. VENDE-SE
PEOAM ,OATALOGO

ILUSTRADO
BNDBRJ3ÇO:

Caixa Postal, 19, Leopoldo Seidel
Avenida Mal. Deodoro 210
Jaraguá do Sul _ �. Catarina

- OORUPA' -

------------------- �<=>c=>��<=>c=>

Fazem anos hoje:

Sra. Clara Albus. espo
sa do sr. José Albus;
- Ernesto Silva;
- Maria VailaUi;

Reginaldo Krets
chmann.

Eliza Braga;
- sra. Lilli icheller,

esposa do sr. felix
Scheller, residente em

Joinville;
- sra. Elsa K. Vieira,

esposa do sr. Antonio
Vieira;
sr. Paulo Fodi, resi

dente em Hapoeuzinho.

Sr. Oarlos Rutzem,
comerciante, residente em

Corupá;
- Marcia Horst, filha

do sr. Werner e Elzira
Horsl;

Lenize, filha do sr.

Durval e Jutta Maroatto; tP==--=-===:::.:===--=="
- sra. Loni Hornburg, { 1

::�:f:�i�:�mbo do ar II
A

r'PS�p��;��;,ais lumenau r:II .1

II
Da, RACHEL LEH.MANN, em Jaraguá, Corupé, fllI Guaramirlm, Messarenduba e Bstrada ôchrceder,

João Girola, residente Geronimo Tomaselli; "

na Barra do Rio Oerro; II precisa vendedor(a), com 61ima comissão. II
II Informações à Rua Juscelino II
II Caixa Posral, 90 li

Registro Civil !11�0 d�e ����IOB��[Jf��tt II leregué do Sul - SC li
�.. . ..11
_._ ':::t/

Sra.
esposa
Schütze,
Corupá;
- Martinho José Henn,

residente em Jaraguäzf-
nho.

-

Clara Schütze,
do sr. Walter
residente em

Dia 4:

Fazem anos amanhã:

Dia 10:

Dia 2: Dia 5:

Dr. Francisco Antonio Piccione
lH:�.D-':co - C.H..lH. 1.'2:

Girurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

Sr. Vitor Bernardo
EmmendÖrffer;
- sra. Paula Baümle;
- Osório José Sebrei·

ner, residente nl cidade.

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

CORUPA, - S,A.N'rA CA.'rARI:NA

casar-se: li para que chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o presente edital que
será publicado pela impren·
sa e em .cartório onde sed
afixado dU! ante I) dias. S,

alguem souber de algum im·

perumento acuse-Q para os

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

OHcial

rr======:::--==---=--==�

li Blotee Jraagtiá Ltda. II
ii 50 ao s de avunco Da orle e c oslr ir III e au�:�� : f�::r�rt!e �:a��:��TE. �

1=
i:,' Fábrica de Blocos de Cimento para cons- 11 I

--

ii truções_ Se V,S. pretende construir, adquira H. CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
II o matertal desta fábrica que é o mais mo- I' RAIOS X I--H derno, e a construção sairá mais barato. II -

II _
.
FRANCISCO MODROCK li Consultório: Av. Getulio Vargas, 19�

ii Informaçoes com.
LEOPOLDO KARSTEN ii (Anexo ao Depósito da AntarcticaJ III li

!! nesta praça, li IIIl!!!!!1li-llll!_!'_aaii��,!i!!i!ii!!mI,i__Eili!i!!l5ill!:E:l!-!!!!!ll!.. iSiE:a";iJ
�:::==:::::-=:::=:::==:::=====:..=--:::J

DR. J OR N
Aurea Müller Grubb», Oficial
do Regisn o Civil do i.o Dis Ela, braelleire, soltei-

tríto da Comarca de Jaraguá ra, doméstica, oatural. d.e
do Sul, Estado Je Santa �araguá d� Sul, domtel-

Catarina, Brasil. ll!1da. e r�sldente em.e�te
Faz saber qne comparece- dIstrito,. filha d� Guíríuo

ram no cartório exibindo os Ven!10c1o da. Stlva e de

documentos exigidos pela lei Idahna da' Silva.

afim de se habilitarem para

I CIRUR61fJO DENT/STfi I
SOELTER

Moderníssimo "AIROTOR"

Edital n. 5.895 _de 23 de
fevereiro de 1965.

Attilio Bortolotti e Rosa
da Silva

.

Ele, brasileiro, soltei·
ro, funciooário público,
natural de J�raguá do
Sul, domiciliado e resi

d�nte em este distrito,

o Anuncio é a Alma do Negócio
Anuncie neste Semanário

,

.

:::�==:::======:::==:::=:::=:::==::::::===-
II

'fl DR. IVO KAUFMANN II
II ii
'i -- Cirurgião Dentista -- ::

!! ii
ß �

II Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 li -

ii
•.

II II
II (em frente da BMPRf!SUL) .

, li
II ,. ii
II I '.1
II

- Apar. hagem moclernissima -

ii

'I,' li

II RAIO X - CLiNICA - CIRURGIA - ii
II PROTBSE - CLINICA INFANTIL II

ii '

. II
i:=:::::::::==:::=-==:::::==::==:::::::::'�=::::::============

.iiIaIl!IE!I!lIE!i. tlE!i!!lEiEi�!i��!j='__'! d!iiEl!U j,-,!_;t .=:;I ::!I ����

.11 lnIJr. MIlllJrni[ij lffi�ndo �C AICVC�O m
l.':: :.i:�ci�:'��:'t'.::�� '��

Jl)J 0'_ FARMAGIA NOVA
Iii

II II fI- da ROBERTO M. HORST

1_, " ., .,• G• .,• 10..
a que dispõe de maior sortimeno.

..
..

to na praça e oferece seus artj·

111111 gos à preçoS' vantajosos

" Com escritório nésta cidade.à Av. Marechal.'Deodoro m ��odoro�=
� da Fonseca n°. 122, para melhor servir seus c li ent es; II

�

III mantêm est.reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritórios I" Snr. Comerel"ante e .-:I588_Bi!fIõHi�-FIIt!IIiIOI!illillT�,"oA!1ll§'88p8BI(jA'âIfi'88zISBEI!fi.R�A�l!B@8I(j.I de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, Industrial: Prestigie
=

�

S F d
-�

_

DePRONTB Á PRBPBITURA
�

- JARAOUÁ DO SUL

I'.' COm. séde em Joinville e ão rancisco o Sul; está e� mm.:
a tua classe, insere- . �

OI vendo te. na Assocl'a fotografias em Geral - fotocopias de DocumentlJs -

I condt�õea;' de,. também, aceitar causas para �quelas. Co- ção C o m e r ciaI; filmes e Material foto - ,Aparelhos e Acessórios

I .

marcaB:', .sem maiore,8 onus' para seus constituintes.. .

. otO Industrial de Jarao I A pedido. atende a domicilio e tambem

I guá do Sul. I em localidades vizinhas

1D1!!iii11lE&l�11llEl1 .�IIiEiiS'-l!!i!!i!illili!iiE�II!IIEiIIl!!l!!!li!iSl!ESI IIB1!l!El!ll1ll (i ��8&Bi!II!B�lilIlili_08lI!E!l_"B<!l

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ind. de Calçados Gosch Irmãos S. A.
Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas

�t,:ndendo. às determinações estatutárias e
prescncöes legais, cumpre a esta diretoria apresentar'
vos os documentos referentes ao exercicio encerrado
e� õ I' de dezembro de 1964 a demonsrreção do
ativo e passivo, demonstração da conta de lucros e
perdas e o parecer do conselho fiscal.

. Pel_? .estudo dêstes documentos, podeis verificar
a enueçao desta sociedade, que se apresenta sólida,
sen�o .0 �e�ultado do exercicio satisfatório permltído
.a distribuiçêo de dividendos compensador.

.

Este, senhores acionista.s, é o relatörto com que vos
apresentamos os documentos do exercicio de 1964 os
quels serão submetidos a vossa apreciação na próxima
aSsembleia ordinária

.

Iaregué do Sul, 11 de janeiro de 1965
Indústria de CalGados Gosch Irmãos S.A·

Waller W. Goseh, Diretor TécnIco

Estabelecida c�m fábrica de calçados . à RUR
Jorge Czerniewicz, nO. 1237. em Jaraguá do Sul,
estado de Santa Catarina, registrada na Junta
Comercial do Estado em ti 01.42 sob n". 3.229. O
diário copiador n. 2 foi r.egistrado em 16 de setem
bro de 1963, no juízo de Direito da Comarca de
Jaraguá do Sul, sob n. 8408.

BALANÇO GERAL - encerrado em 31 de
dezembro de 1964 e Transcrito às páginas 178
e 179 do Diário Copiador n. 2

A T I V O
Imobllizàdo

Imóveis e Benfeitorias
.

669495
Ativo Imob. el reavaliaQão 36.280.920

ESlável
Móveis e Utensílios ma
triz e filiais)
Màquinas a Aoessórios
Utensílios Diversos
Veículos e Semoventes
Marcas e Patensee

Parilcipacóes
Banco Oa tarinenae

RealizAvel
Inventários (matriz e filiais) 33080802
Empréstimo Lei 1474/61 676.848
Depó itos Fiscais 2.000
Devedores pl tüulos 12.113533
Reaparelhamento Econômico 4000
Taxa de Melhoramentos 102.1 t 6
Empréstimo Eletrobrás 116.724
Deposito pl obrigações tra·
balhi'itas

Valores TraDsltörios
Seguros - Premias Suspensos

Disponivel
Ca�a e Bancos

Contas de Compensação
Ações em CauQão

35.960.415

2134.138
7.296241
2336.259
5.381100

6.400 17.154138

5000

310000 46.306.023

77.686

690.423

PASSIVO

38000
"lõo.221 686

liD Exigível
Capital BLciel
}4'úndo de Reserva Legal
Fundo de Reserva Especial
Pundo pl depreciações .

Fundo pl devedorts duvido
Fundo pl aumento de capita4
Fundo vi ind'iDiza·
çÕes trabalhistas

ExiUlvel
Bancos cl garantidas

C/ Correntes:
Diretores
Representantes
Diversos
C/Transitórias:
Fornecedores'

./

Operários
Títulos à pagar

Canlas de Compensacão
Caução da Diretoria
Caução dos Representantes

49280.000
957878

1.712071
5286814
1.211.353
7.490625

310.000 66248741

932.055

7.960.351-
1.387.t)70
5.792.683

5355.664
3.186322
9.320.799 33.934,944

20.000
18.000 38000

JOO 221.685

; .. Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964.

Industria de Calçados Gosch .Irmãos S.A.

Walter J. F. Gosch, Diretor Comercial

Eugênio V. Schmöckel, Contador 51.089
DEC ORC-SC 1605 - Escritório 48

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas,
em 31 de dezembro de 1964

�1ÉBITO
Compras, Compras Filiall, Compras Filial 2,

Mercadorias Transferidas da M;atriz, Mercadorias

Transferidas de Filiais, Imposto de Consumo,
Imposto Mercantil. Frjtes e Carretos, Força e'Luz,
Salários e Drde[)ados, Seguros Acidentes de Tra

balho Oatrfis Despesas Fabricação, Comissões

Dispe�didas, Previssões Trabalhistas, Imposto Mer

cantil filial 1, Ordenados Filial 1, Aluguéis Filial 1,

o Doutor Raoul Albrechi Buendgéns, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina. na forma da Ieí, etc •..

FAZ SABER aos que o presente edital virem
ou dêle conhecimento tiverem, que por parte de
DIBE HESSAINE DEQUECH, por intermédio de seu

bastante procurador. advogado dr. Luiz Carlos
Garcia, lhe Iot dirigida a petição do teor seguinte:
- "Exmo. Snr. Doutor Juiz de Direito da (tomarca
de Jaraguá do Sul. Diz DlBE HESSAINE DEQUECH,
libaneza, de labores domésticos, öra residindo em

São Mateus, Estado do Paraná, por seu bastante
procurador, o advogado adiante firmado, inscrito
na O. A. B., Secção dêste Estado, sob n. 856, que
outorgou a BOCOS FERES DEQUEGH, libanêz,
casado, do comércio, residente e domiciliado em

Guaramirim, nêste Estado, e procuração lavrada
no livro n..31-1, às fls. 505,. do Tabelião Pedrõ
Schreiner, da Oomarca de Rio Negro, Estado do
Paraná com 08 poderes constantes da mesma

(doc. junto), inclusive com poderes para vender
ou alienar os bens de propriedade do casal. Acon
tece que não maís convém à Requerente manter
em vigor a mencionada procuraeäo pelo que.
deseja revogá la. Autoriza o art. 1316, n. I, do
Oödtgo Civil ao mandante a revogação em qual
quer tempo. Exige o dito artigo do aludido diploma
legal que se notifique ao mandatário e aos ter
ceiros. JOÃO LUIZ ALVES (Côd. Civ. anotado) ao

CrS 233.026.779 interpretar êsse dispositivo da lei: - "Em relação
ao mandatário, a revogação produz efeito eís que
lhe é notIficada ... - Gomo, porém, se deve dar

Induatria de Oalçadoe Gosoh Irmãos S. A. conhecimento da revogação aos terceiros? No

Walter J. F. Goscb, Diretor Oomeroial mandato para tratar com pessoas indeterminadas,
..,

o costume é o avíso, pela imprensa, de que o man-
Euaênto V. Bchmöokel, Contad?r 5�.089 dato, foi revogado, êste avíso, porém, não tem valor
DEC CRO-SO 1.605 - Eacrttöcio 48 jurldico algum. Será maís: segura cautela a íntí-

Parecer do Conselho Fiscal O1,açl1\), por edital: p.u�licado pela imprensa, em

Virtude de ordem Judicial". - Isto posto, requer
a V. Excia., com fundamento no art. 724 do (�ód.
de Processo Civil, se digne: a) mandar notificar o
requerido de que ficam, para todos os efeitos re

vogados os poderes na procuração contidos, que
lhe foram outorgados; .b) mandar averbar no livro
do respectivo Tabelião, por carta precatória, a

revogação, íuttmando-se a êste li não mais fazer, -

digo, fornecer certidões da referida procuração
ou. se o fizer, que das certidões que extrair fique
constando a averbação da revogação; c) mandar
que se expeçam editais para ciência de terceiros.
Assim, D. e A. esta com os inclusos documentos.
Ieíts a certificada a notificação, publicados os edí
tais, sejl:lm os autos entregues à Requerente, sem

ficar traslado em cartório. Nestes termos, com os

documentos juntos, P. deferimento. De Jville., pI
Jarsguá do Sul, 22 de fevereiro de 1965. pp. (a)
Luiz Carlos Garcia. (Coladas estampilhas estaãuaÍs
no valor de cr$ 22,00 devidamente inutilizadas).

_'DESPACHO: - "Como requer, J. do �ul, em
25·266. (a) R. Buendgens.

Em virtude do que se passou o presente edital,
para cQnhecimento de terceiros interessados, e

que será afixado no local de costume, às portas
do Forum, publicado no "Diário da Justiça" e

jornal local "Correio do Povo". Dado e passado
nesta cidade de Jarsguá do Sul, aos vinte cinco
dias do mês de fevereiro do sno de mil novecentos
e sessenta e cinco. - Eu, Amadeu Mahfud,
Escrivão, o subscrevi. (a) Rsou! Albrecht Bue
gens, Juiz de Direito." ·A preRente cópia confere
com o original; dou té.

Jaraguá do Sul, 25 de fevereiro de 1965
O 'Escrivão, Amadeu Mahfud

Luz e Telefollf! Filial 1, Seguros Filial 1, Outras
Despesas Filial 1, Previdência Social Filial 1, Im
postos Filiai' 1, Propaganda Filial 1, Imposto Mer
cantil Filial 2, Ordenados Filial 2, Aluguéis Filial2,
Luz e Telefone Filial 2, Seguros Filial 2, Outras
Deapesas Filial 2, Previdencia Social Filial 2, Im'
po'êto Filial 2, Propaganda Filial 2, Imposto Mer
cantil �ilial 3, Ordenados Filial 3, Aluguéis Filial 3.
Luz e Telefone Filial 3, Seguros Filial 3, Outras
Despesas Filial 3, Previdencia Social Filial 3, Im·
postos Filial 3, Pro. aganda Filial 3, Honorários
Administração, Conselho Fiscal honorärioa, Ords
nados Funcionário Prevideneia Social, Seguros,
Material de expediente, publicidade, Oonservação
e Limpeza. Substituição e Consertos, Impostos e

Taxas, Telefone aêlos e Telegramas, Despesas Ban
cárias, Outras Despesas Administração, Veículos cl
custeio, Salário Famflia, Oonservação de maquinärto,
Juros Dispeodidos, Fundo pl devedores duvidosos,
Fundo de depreciações, Fundo de reserva Legal,
Fundo de reserva Especial, Fundo pl aumento de
Capital . . . . Or$ 233.026779

CR DITO

Fundo pl devedores duvidosos, Juros Auferidos,
Descontos Auferidos. Outros Resultados, Vendas,
Vendas Filial 1, Vendas Filial 2, Vendas Filial 3,
Meroadorias Traosferidas cara Filiais, Inventário,
Inventário Filial 1, Inventärío Filial 2, Iuventärío
Filial 3, Lucros e

.

Perdas .

Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1964

Os abaixo assinados, membros efetivos do
Conselho PiscaI da sociedade anônlrne ,. INDUSTRIA
oe CALÇADOS OOSGH IRMÃOS S. A. I, tendo
examinado devldemenre o Belenço Geral, demostreçêo
da Oonre Lucro e Perdas, Relatório da Direrorte e

demets cernes referenres ao exercicio de 1964,
encontrando tudo em perfE.ila ordem, menífestarn
Ievorevelmenre eo cruérío adotedo, por entenderem
que o me mo consulte os intere ses soctet .

e, co equememenie, ê re conselho é de parecer
Que as coutos e documentos apreciados sejam
aprovados pela Assembléia Geral Ordinária dos
eeohcres acionistas.

Jc.'lraguá do Sul, 11 de Janeiro de 1965.
Ingo pliller

edmundo Spliller
Maria Joestiog

I d siri de C lead fiosc Irmã s S. ß.
Assembléia Geral Ordinária

Edilal de Convocação
PeJo preseole ficam convidados 08 senhores

acionistas a comparecerem à assembléia geral ordi
oária ii realizar se no dia 26 lvioIe seiS) de abril do
correDre ano, as 9 (nove) horas Da sede Social, afim
de deliberarem sõbre a seguinte ordem do dia:

10) - Discussão e aprovação do balaoço e

demais documentos referenles ao exercício de H64.
20) - Eleição do novo Conselho Fiscal.
30) - Assuntos de interesse Social.

Jaraguá do Sul, lOde fevereiro de ! 965.

Walter E. W. Gosch, Diretor Técnico

NOTA: Acham se à disposição dos senhores

acionistas no escritório desla sociedade, os documen
ras a que se refere o artigo 99 do decrelo lei nO

2.627, de 26 de Setembro de 1940.

ManDel f. da .e sla S. ß.· Comércio e Industrio

E.DITAL

Delegacia Auxiliar de Polie'ia
AV ISO

Esta Delegacia Auxiliar de Policia, comunica
aos senhores proprietários de veiculos motorizados,
que o emplacamento pàra o corrente exercicio
teve inicio dia 15 do corrente, terminando em 15
de março próximo.

Na ocasião do emplacamento, são exigidos os

seguintes documentos: PARTICULARES - Certi
ficado de propriedade e talã.o do impôsto. da Pre·
feitura' e, para os de ALUGUEL, além dos docu·
mentos acima citados, o talão do impôsto Sindical
e do I.A P.E.T.C.

Todos os veiculos, antes de serem emplacs.
dos, serão devidamente examinados pelo Perito

designado para êsse fim, e os que não satisfaze
rem as exigências contidas no regulamento de
trânsito, !lão serão emplacu.dos até se apresenta
rem em condições de perf�ito funcionamento.

Outrossim, esta Delegacia) solicita para nã.o
deixarem de emplacar nos últimos dias, afim. de
evitar acúmulo de serviço.

Jaraguá do Sul. 17 de. fevereiro de 1966.

OSMAR DUARTE, Delegado de' Poliöia

Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
-Convidamos os snrs. acionistas desta socieda

'de para se reunirem em assembléia geral ordinária
a realizar-se dia 30 de março pv., às 15 horas na

sede social à eslrada Irapocuzinho, afim de delibera·
rem sobre a seguinle. ORDEM DO DIA:

1 - Discussão e aprovação de relatório da di
retoria, balanço geral, demonslração da Oonta de Lu
cros e Perdas, e demais documentos relacionados
com o exercício encerrado em 51 de dezembro de
1964.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes.
õ - Assunlos de interesse da sociedade. -

Itapócuzinho, Jaraguá do Sul, 18 de fevereiro de 1965.
7 Manoel F. da Costa - Diretor Presidente
Adolfo Bartel - Diretor Comercial

A V I 5O . Vende ..se uma propriedade _contendo uma

Acham.se à disposição dos snrs. aCIonistas os casa de material e uma· casa. de madeira, situado.
documentos a que se refere o. decreto�Jei 'or. 2.627 de. à Rua Epitácio Pessôa, 497 em Jaraguá do Sul.
26 de setembro. de 1940. Informações com Dr. Picci.oni, em Corupá.

.

- CentroVende-se

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



c o R I O O O P O: V O e
_____________________t_.;....________________ Reunião de 19/02/1965: A reunião semanal

JARAOU{ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO 27 PB PBVBRBIRO OB 1965 - N.O 2.317 do Botary Club de Jaraguá do Sul, contou com a
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!'!!!!!!!!!!!!.e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!'!!'!!!!!!!!!!!!!!''' presença do sr. Augusto Sylvio Prodöhl, convidado

do rotariano Eugênio Vitor Sehmöokel.
O convidado, que é escritor, jornalista, soció

logo e protessor, proferiu brilhante palestra, sob
o titulo "O papel do poeta e do ·e�critor �o �und�
atual da liberdade", muito aplaudtdo e cumpnmen
tado pelos presentes, especialmente pelo sr. Wal
demiro ·Mazurechen, a quem dedicou um comeu
tárlo literário do poeta Taras Chevchenko. O sr,

Augusto Sylvio é Comendador da Ordem Titular
de los Oabelleros da América, Membro honorário
do Instituto de Cultura Americana - Argentina e

maís 8 títulos acadêmicos no Brasil e possui uma

bagagem literária das mals acentuadas, destacando
se as seguintes obras edítadas . "Assimilação e

Aculturação"; Jaraguá do Sul (ensaio ecológico);
"No tear dos tempos"; "0 Engenheiro Misael"; "Ás
margens do Cachoeira" (romance histórico sôbre
Joinville), tradúzido para o alemão antes de sua
publicação no original, em português, sob o titulo
"Am Ufer des Cachoeira"; estando ainda em pre
paro "Oom o suor no Rõsto", romãnce colonial
Iuso-Italo germânico, de Santa Catarina e "Basso,
o Vagabundo", romance socialista.

Os rotarianos presentes à reunião de 19.2
ficaram encantados com a palestra do Ilustre
patrtcío.

Reunião de 23/02/1965: A reunião normal
de 26. de tevereiro de 1965 foi antecipada para o

dia � (Terça feira), festiva, com a finalidade de
asalualar a passagem do 600 ano de fundação de
Rotary Intern8tio�I, reunião a que compareceu o
dr. Joachim Joesting e sua noiva, Srta. Marlene
Meister, convidados do sr. Loreno Marcatto.

O jantar esteve muito concorrido e foi aní
mado de maneira especial por Manoel, Marlo, Bar(Paraná) chessts FIOAA�SB-17066 - cör verde eerne- tira Getúlio M rillo e Silvaralda e marfim.
O 600 ANO DE ROTARY INTERNACIONALAutomóvel. Volkswagen, 196�, placas 3 63 02

Para assinalar a passagem do 60. ano de(SP) motor N. B.146.81� - chassíe N. BS.I01.500 -

fundação de Rotary International, ocorrido no díacõr verde claro.
23 de fevereiro de 1965, os rotarianos de JaraguäJeep WlIlY8, 1953, capota de lona, motor N. do Sul, desde domingo último (día 21/2) até hoje,4J-10644 cör verde. estão firmemente empenhados no Censo Rodoviário

Rural Willys, 1963, placa 489·81 (SC) motor entre Jaraguá e Joinville, encampando a campanha.B3-176426 côr cinza bismark.
EU TAMBEM PRECISO DE UMA ESTRADA

Jeep Univer�al, 1964, placas 16566 (PR) motor JARAGUA-JOINVILLE MELHORB4196015 sérl� 45224 03 983, cOr verde mar.
Campanha que está tendo aceitação geral eRural-WJllys, 1964, motor B4/200 862, cör azul a colaboração iocondicional de quantos se utilizam

jamaica 8érie 4/8!:?22/0t.783. da referida via pública. Em edições posteríores,
Automóvel, WHlys, tipo sedam, 1964, motor vamos dar aos nOS80S leítores o resultado dessa

B4 186 135 cOr azul crepu8culo escuro. pesquiza popular,· podendo.se assegurar, desde já.
Automóvel marca Dauphine, �960, motor que está fadado ao mais absoluto sucesso e nos

001653 cOr marfin. dá seguras esperanças de que uma estrada melhor•

J 'd Sul t8 de fevereiro de 1965. entre Jaraguti e .Joinville será in�ci8da, sem d�m?·aragua o
.

'

ra pela neces Idada que o Censo RodOVIárIO
OSMAR DUARTE - Delegad() de Policia aponta, sob tôdos os ângulos. A populaç�o, os

condutores de veiculos e um grupo de Jovens
ajudam entusiasmados os recenceadores expon·
tAneos, porq1le compreendem que o sacrificio de
médicos, advogados, industriais, comerciantes, con
tadores, quimicos, farmaceuticoB, economistas, fun
cionários, militaras e outras mais diferentes pro-Assembléia Geral Ordinária fissões liberais, "torrando" o seu corpo de duas

C O N V O C A ç Ã O em .duas horas, sob um sal escaldante e in�upor-
l4'·cam. convidados todos os sócios para aliável poeira, certame�te despertsrá a atençao do
� 1

. ..

r d· govêrno para o crUCiante problema da EstradaAssembléIa Gera� OrdJ�Arla, a se rea Izar no _Ja Jar8 uá do Sul a Joinville 'que a estatística, até7 de março .próxlmo VIOqOU�O� em sua sede SOCIal
a ho�a em que encerrsvamos os trabalhos destacom a segumte ordem do dIa.
coluna, apontava como trafegandO um ,elcltlo de dois em

1. - Pre.st�ção de Cont�s. . duis minutos pela referida estrada, entre as 7 horas da
2. - Elelçao da nova dIretoria. manhã até as 19 horas do mesmo dia.
3. - Assuntes diversos

CÂMARA MUNICIPAL APLAUDE A C'AM.
Pri�eira convocaçã.,o para às 9 horas. da PANHA POR UMA ESTRADA MELHORman�ã. Não haveudo ':lumero legal de SÓCI�s, A campanha por uma estrada melhor entrerea.lIzar-se á a assembléIa em segunda convocaçao,

Jaraguá e Joinvitle, tambem alcançou ,a Câmaramela hora após com qualquer número.
Municipal de Jaraguá do Sul, -sensibilizando os

São gratos, representantes do povo no Legislativo Municipal.
LOURIVAL STOINSKI, Secretário Em sessão ordinária do dia 22 do corrente
HARRY MARQUARDT, Pr�sidente - 2a.·feira -, o vereador João Lúcio da Costa,

expendeu elogiosas considerações à campanha,
concluindo por solicitar a inscrição de um voto
de louv,or nos Anais da Casa e comunicação do
voto ao Rotary Club de Jaraguá do Sul, sendo o

autor da proposição secundado pelo vereador
Clemenceau do Amaral e Silva, solidário com a

"Coluna ROTARY"

ANO XLV

Delegacia Auxiliar de Polícia
de Jaraguá do Sul

CARROS ROUBADOS
o our VAl PELO LlONS

.

'3a. Reunião Distrital - Na simpática Comunico que foram roubados recentemente 08Cidade de Tubarão, realizou se a 3a. reunião dís- veícuíos abaixo relacionados e, qualquer tntermeçõestrital do L 10, com a presença do' Governador a respeiro sôbre o paradeiro dos mesmos, deverá serAlexandre Muniz de Queiroz e des vice governa- comunicado Irnedleremente a ésra Delegacia Auxiliar
dores: Orlando Bernardino de Jaraguá do Sul, de Policia:

.

Manique Bareto de Criciuma e José Andriani da Oarnlonete Rural.Willys _ 1963 _ placas 58 17-19cidade de Tijucas. Além dos citados, estiveram (São Malheus do Sul) Motor N. B _ 3 - 166.222' _ côrpresentes companheiros de todas as cidades do cinza escuro.
.

sul do Estado. O norte esteve representado por
Jaragua nos companheiros Presidente Otacíüo Ra- Jeep Willys - 1961 - placas 1-17·91·91 (Campos
mos e Antonio (lCO) Zimmermaàn, e por Joinvile de Jordão) Motor BI 072.676 - éôr �zul.na pessoa do Presidente de Divisão Etiene Douat. Automóvel Wolkewegen - 1964 - placas 6� 53-26
NQs trabalhos da parte da tarde, além dos assun- (Juiz de Póra) Motor N. B �6539 - cheeets 051928 .

tos de rotina em reunião de distrito, foi nomeado

J
estoíemenro verde-claro - cor verde escuro.

como assistente de divulgação do leonismos o CL Aero-Willys - 1963 - placas 2 47 73 (Irelei) MotorOtacílío Pedro Ramos. Nosses parabéns a êle. A I N. B3 012 035 . chesets 3 t 1·45 1 t 856 - côr gêlo - com
.noíte num magestoso banquete os CCLL sentiram- estoíemento Vermelho.
se a vontade, trocando idéias e lapidando seus Automóvel Volkswagen _ 1960 adaptado pareconhecimentos sobre leonismo. 1962- placas 13 28 (Plortenõpolts) rnoror N. B.8983

Nota Triste da Reunião - Os nos- côr verde claro iurqueze.
sos CCLL Orlando Bernadino e Ico Ztmmermann, Automóvel Rural·Willys - 1963 - placas 20-5622
que se dirigiam à cidade de Tubarão sofreram (Guanabara) moror B3 180299 - côr cinza branco.
grave desastre perto da cidade de Imbítuba. Por marfim com estofamento vermelho.
volta das 5 horas da manhã, hóra de verão, vindo Oaminhão Chevrolel Brasil-19S9 placa 36·25 ã8
um carro em sentido conträrío e pedindo luz baí (Londrina) chessts G-59.A-949.M - côr bele c/paraxe a mesma foi dada pelo Cl Beruardino. Qual lemas verde. escuro.
não foi a surpresa do mesmo quando a dez m�- Camioneta Ford F-100 . 1962 • placas 4061 48tros se encontrava. uma carroça sem qualquer 81

nalização prätíeamente no meio da rua. Apesar
de toda manobra não pode evitar o choque. Se
fôsse para a esquerda esbarrava no outro veicu
lo, se para a direita cairia num banhado. Da co
lisão resultaram graves escorrtações, sendo o Cl
Bernardino hospítalízado na cidade de Tubarão e
o ClIco levado dois pontos na cabeça. Felizmente
as domadoras Traudi e Iria nada sofreram. La
mentando-se OB danos materiais, dá se graças ao
Bom Deus de todos terem saído com vida.

Numa hóra dessa é que ae vê o companhei
rismo. Foram os noseos CCLL atendidos pelos
CCLL médicos daquela cidade e tiveram toda
assistência dos companheiros daquela Olube. Ape
sar dos pesares grata é a recordação de Tubarão.

Pensamento de Melvln ..Iones -
Nosso fundador antes um pouco de morrer dizia
esta célebre frase: nós que som08 mortais e que
à terra viemos por obra e graça de Deus, deve
mos aproveitar esta oportunidade para semear a

concórdia, fazer o bem, levar conforto a08 menos
afortunados pela sorte, e não n08 aproveitarmos
desta ocasião i)ara disseminar a discórdia, apro
veitarmos da desgraça dos pobres para subir na

vida, porque uma segunda oportllnidade nós não
a teremos.

•

BOTAFOGO F. C.

: �� Soro Comerciante e
Reinoldo Mupa..a 1 Industrial: Na 8al.9a-

·11
'

II i guarda dos teus
ADVOGADO interesses, inBcre9a-

, te na Associação
Escrit6rio ao iádo da Prefeitura Comercial e Indus ..

"

i trial de Jar.aguá doJARAGUÂ DO SUL

� ':-S_U_1. .......

A.._.�._......._......,_,._�Â.._;���._,�._.�._�•....--------- ....

-----------:-11II Definição da vida II
II A vida é boa e é bela II'nl Pra quem d.ela sabe usar, IIToma lYUidado com ela

IIII Não vá seus bens dissipar. II
II II
II Porque as leis de Deus são justas, II
II E a ninguem faz distinção, II
II "Desviando paga as cU8�as" II
II diz um antigo rifão.

.

II
II U
II Assim irmãos que vivemos, II
II Felicidade aspirando, II

;;============nII Bases morais pratiquemos II
II Dos mandamentos usando' II
II II
II Pois não pode haver dois terrfJ.os, IIII Nas leis do Divino amor, II i

. II Seguindo a Deus �iveremos, IIII Sem cuidado e sem temor
IIII ....----------0•::::::==::==========v��............. ..................

RUA PAUL HARRI�
Como parte integrante' do programa para

Comunico que a partir ressaltar a data de 23 de fevereiro de 1965, que
do dia 30 de Janeiro úl· assinala (> 60' ano de fundação de R. 1., o verea

limo, todo o serviço refe, dor Eugênio Vitor Schmöckel,' apresentou à COD'

renle armas, munições"elc., sideração de seu pares, unânimemente aprovado
passou a ser alendido di. pelo' plenário, como objéto de deliberação, �ro�éto!!=:==========
rélamenfe nesta Del,egacia de lei que dá denominação a logra.douro publIco.
Auxiliar de Po){cia, onde De acôrdo com o projeto, uma das ruas de Jara
os interessados deverão se guá' do Sul, serA chamada de Paul Hauis e a placa
dirigir, em virtude do Fis conterá ainda a assinalação da efemeride: 23/2/65,
cal. Regional' de Armas o 60. ano de' Rotary Internauional.
Sr. Osório José Schreiner, . O DISCURSO DE MARLO SOUSA
ler sido Iransferido ex-ofj� Saudando o' dia 23/2/65, o rotariaDo MarIo
cio para outro município. So-os'a proferiu bel1ss!ma peça. oratória, irradiada
Jaraguá do Sul, 9 de fe· pela Radio Jaraguá e que ..

será divulgado poste-
vereiro de 1965. riormente nesta coluna. '

OSMAR DUARTE
Delegado de Po){cia

).

SE VOC� Jara
guaense é MÚSICO,
não deixe de inscre
ver se na Sooiedade
de Cultura Artistica.
Ela necesßita do
concurso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra .

DelegaciaAuxiliar de
Policia

AVIS,O
mesma.

LEMA DO ANQ: '''Pela cooperação à União".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


