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EM PIRACICABA
Superlotação dos A , i õ e s foi
a çausa da' traoédla : 6 mortos
Piracicaba, 10 - O cho

que de dois aviões do
Aero Clube de Rio Olaro,
em pleno ar, domingo ul
timo, ocasionou a morte
de seis pessoas, fato que
ofuscou a festa que se.
realizava' no Aeroporto
Comendador' Pedro Mor
ganfi e que constava de
um torneio de parequedis
mo, promovido pelo Aero
Clube local.

Fundação:
Artur Müller

Diretor:
BUOßNIO VITOR SCHMÖCKBL

Orgão de' maior penetração no interior do nordeste catarinense
1------------------------- __

Impresso na:

SocleJaJe Gr4llca Avenida LtJa.

CURIOSO, Nesta: Vejo es peesôas constante
mente se referirem a Rua onde se localiza o Novo
Hotel, como sendo a Rua Artur MUller, fun d a d o r Um' dos meus comentários, em carta ao amigodêsre jornal e, no entanto, a placa colocada naquele ôchmöckel, foi feito quando "Correio do Povo" puprédio está como sendo Rua Pe. Pedro Franken. Co- bllcave a primeira nora da coluna permanente que
mo se explica isso? abria ao Llons Club de Jaraguá do Sul, em sua edí-
-- RBSPOSTA: Muito fácil. A Rua chamava-se ção de 5 de setembro de 1964, justamente.

Por J. de Castilho PiDto antigamente de Pe. Pedro Franken. Com o .Ielecí- AU estão publicados 015 chamados O�jetl,os do
menro do fundador do "Correio do Povo", des�pu-se Lions Club, e eu me referí aos objetivos 10 e 50,Não temos noncte de nenhum outro País, ex. prestar uma homenagem ao "Pai dos Pobres', como que ee completam.c1usive o 'Brasil, que depois de estar praticamente era conhecido o exnnro homem público, denomlnan- Cheguei a comentar que a direção do jornalabsorvido pelo comunismo, reagiu e finalmente llber- do de Artur Müller a via pública onde ee localiza a, devia dar éco ao 50 objetivo, em eetímulo às finalitou-se do Iminente jugo vermelho, O Brasil foi um sue moradia. dedes Leoninas, 'provocando a população [eragueenaecaso excepcional, por isso mereceu ser comentado Como sempre, as tntctenvas tem bons propö- a escrever qualquer coisa acerca do "espfnta de Ie eros.em todo o mundo. sitos, mas não são levadas até o firn, Ern conse- consideração enlre povos".Temos alguns peíses como o Léos, o Cambodja quêncla, esrebeleceu-se uma verdadeira belbúrdle ne Devia prestigiar o objetivo enunciado.e principalmente o Vietnam do Sul, vestemente infil- designação das ruas, e nínguem entende meís .nín- Devia fazer com que o próprio Lions Club nãoirados pelo bolchevismo, mas culos govêrvos sempre guem. 'se limitasse apenas a dizer quals seus objetivos, masenfrentarem e continuam combatendo o inimigo co- Dado o expösto, temos uma rua que é chama- realmente promover o foro para a lívre e ampla diamunista. Apontamos também Cuba, que caiu sob o da de Artur Müller, mas continua com a placa d! cussão. Coisa que teria de ser feita de maneiraguante bolchevista em 1968, mas que não serve de Pe. Pedro Franken. A Rua D. Pedro II, paralela a realmente cuidadosa, de modo a não fugir aos limitesexemplo neste caso, pois o País não estava infiltrado Rua (egore) chamada de Artur Müller, passou a ehe- de efetiva "consideração" entre povos, o que nem.de comunistas e seu povo desejava apenas ltvrer-se mer-se de Pe. Pedro Franken, mas continua com sempre pode ser "generosa", sejamos justos.do ditador Fulgêncio Balista, logo almejando um placa de D. Pedro II. B D. !)edro II que nada tem a Dos japoneses de Htroshtme e Okinawa, digaregíme democrático. Fez a revolução, porém foi in- ver com a história de mudar os nomes das ruas, fi- mos, não será de esperar-ae uma generosa consldefeliz na escolha de seu líder, optando por um Fidel cou solenemente esquecido, Até que a monarquia ração entre povos.Castro antes alardeando democracia, e depois de ins- seja resteurede no pefs, ou até que o bom senso Ou diremos serem de fato generosos, se apenastalado no poder e devidamente assessorado e garan· volte a soprar na edmínlsrreção municipal. não tecem considerações:tido pela União Soviética, declerouse comunista Deixel trensparecer que o jornal e o Líonsconvicto e pelo terror e o cärcere, a tortura e o íu- O 'g' I t F ta a ai deviam aproveitar a oportunldade pare fazer o jara-stlamenro ímpos o regime bolchevista ao infelicitado n IDa sen ença es nu gueense escrever e dar opinião, porque não é de

povo cubano. A destltose ilha de Cerlbe não serve judicial DOS EUA das a'rvores
dizer-se que ninguém pense em cidade do interior,de exemplificação, mae pode ser tomada como uma
nem forma opinião sobre relações entre povos, muitoséria advertência quanto à escolha de líderes e ainda SANTA'ANA, Calilor· menos percebe o alto alcance daquele objetivo do

como exemplo da mels revoltante, da mais Indigna nía, Jõ ("Reuten") - Um O Presidente Osatelo Lions Clube, a exigir, da própria entidade, a sua
e bastarda das traições de um líder.

'

j�1z desta cidade, prote- Branc assinou decreto prática efetlva, sob pena de omissão, de ineficiênciaNo Brasil as circunstâncias erem multo mals rIU sentença determinan
n.O 56,795, de 24-2-65, declarada, ou de estado vazio de existência, stnäo

graves, porque o próprio governo alimentava gene· do que Ronald Fertiga. in t ruindo em todo e - bem limitada.
rosamente o comunismo Iactllrando-lhe lodos as ta emitente de cheque sem ritorio nacional a Festa Tambem entendo que muito se recomenda oretas através da inflação desenfreada; do estado per- Iundos passe a usae uma Anual das Árvores. constame estudo dos problemas das relações inter-
manente de greves polítíces; -de verbas e n o rme a íneígnía dura!lte fi auos e Em razão das diferentes nacionais, em busca de generosa consideração entre
umas nacionais outras estrangeiras; de comícios ex- que o anuncie publica- oaracter1sticas _ Olímätí- povos, e não tenho düvtda de que em Jardguá não
tremlstes adredemente preparados; de despr eet íg' lo mente ser mau pagador. cas do Brasil será co- faltará quem se anime a escrever um artigo, ao menos,das autoridades e até de quebra da hierarquia e dte- Amedalha de 10 cen,time- memorada d nale I el1llDa para "Correio do Povo", se os orientadores do pro·cipliné) miUtar com a conse�üente divisão da.s F�r tros quadrados de dlmen- se di es de alço nos grama tiverem o cuidado de lal!ç�r os temas, cerca·
ças Armadas. A tal ponto t!nha chegado a infllfraçao ções, deverá Be� coloca- Estados do Acre, Ama-' dos, ou não, de algum comentarlo a Ululo de pontocomunista no Brasil, que varios Ifdere� bolchevistas da de modo vistvel

�asl zonas, Pará, Maranhão, de partida_.
"como Luiz Carlos Prestes se vangloriavam de que roupaB com que Fertíga Pfaui Ceará Rio Grande Penso- que as "considerações - çomecemosjá estavam4 gov'ernando, faltando apenas empossarem· apareça em pú�Iico. rr:?m do N�rte, P�raiba, Per- logo por condenar a expressão "debates" - par� qU2

se no governo., o� seguintes dIzeres: A- nambuco, Alagoas, Ser- todo o estudo se pro(on�ue e receba �olaboraçao d�Mas graças ao nosso Bom Deus, na undécima VISO. Não apresente meu� gipe e Bahia e Territo- todos os setores, em parllcular da mOCidade estudan'll
hora e quando tudo já parecia perdido, conseguimos cheques ao banco. FUI rios Federai8 do Amapá _ da geração nova e dinâmica, de que nos fala o
livrar-nos da ameaça comunista, do perigo de ver- condenado por emissão Roraima Fernando No: Prof. Prödel em seu artigo publicado na edição
mos o Brasil transformado num imenso campo de de cheques sem fundos". ronha e' Rondônja' e na"<lo dia 27 de fevereiro último - deverão sempre
prisioneiros e escravidão, de torturas e fuzilamentos, Fertiga de 21 ano�, teve semaDa com IDlelo lO dia 21 de situar os problemas como se nós brasileiros nos
de toda sorte de indignidades. suspenso o cumprimento elembre nos Estados do considerássemos brasileiros acima de tudo, bem cons-

Nessa vitoríosa campanha de libertação do imi- da pena carceraria de 5 Espirit� Santo Rio de cientes de vivermos no Brasil e não suspirarmos por
nenle jugo bolchevista, teve papel preponderante as anos, sob condição .de Janeiro, Guan�bara, Mi párria que não esta, mas, por graça divina nos. sennOS8as gloriosas fôrças Armadas e o nosso altivo apresenta�-s� em púbhco nas Gerais Goiás Mato J1ndo como seres humanos, parte dessa hum�lDrdadeClero que nunca se intimidaram co� os arregan�os com a {nsJgma. Grosso, Sã� Paul�, Pa- que ,povoa a Terra, Impossivel de alheiar-se a explo-bolchevistas; uma grande parte da Imprensa nacl,o- raná, Santa Catarina, Rio ração do homem pelo homem onde ela se apresentar
nal; a v�leDte, afetiva e honrada mulher brasileira Esportivas Grande do Sul e Distrito e ,sob que forma acontecer, assunto constante de
com as suas "Marcha da Família com Deus _p e I a Federal. tantas bulas papais.Liberdade", rodos os brasileiros, enfim, que nao se Em data de hoje o Az As comemorações fi. § § §
deixaram corromper pel<? virus lutulento do �olch_e. de Ouro Boliche 'Clube, carão à cargo ?OS Minis- Falei da bomba atômica sobre Hiroshima.vismo e ,Iu.aram sem treguas contra a comumzaçao filiado ao Clube Atlético térios da AgrIcultura e

Poderia servir como primeiro tema para estudodo BS�I�� a l?evoJução de õl de Março de 1964, �i�rt�e��\e::c:!r:!ãO: pa Educação e Cultura.
do fo,rpento d.e g��erosa consideração entr� povos.

cujo primeiro aniversário ocorreu na quarta-feira da vizinha cidade de '�DOLCE VITA"
Como JUStlh�ar, t!'eran� oe:s, o �.I� eh.cal��:passada e que hoje saudamos efusivamente. Salve Indaial, ocasião em que I�do lançamento a o m a em IrOS Ima .•

esse Movimento Democrático que varreu o comunis- deverão travar uma re- NA HUNGRIA eis o re!Da t
• ••.• - •

r _.corrupção data que ficará como um marco nhida $lisputa em busca Ate hOle, a JustJflc�-la, �ó OU�I uma eXP.I�aç.ao.�o � a
"H'slória Pátria de preciosos pontos para Viena,,(APLA) - Altos a necessidade de um efeJlo pSicológiCO para o IDlmlgog OrlOSO na nossa ,I'

c8.da banda. funoionários do Estado capitular prontamente, e
.

assim evjtar-se multo mais
A equipe a visitar a estão sendo processados mortes ...

nossa cidade é o Clube "por atentado à moral Mas, do inimigo nuuca ouvl o que isso tivesse
d� Bolão "Veteranos", socialista e fraudes" ao confirmado ...
filiado à Sociedade Re- dedicar-se à "dolce vita". Bsse mesmo inimigo rechassado de tão longe,
creativa Indaial e, no Segundo consta da acu- por demais enfraquecido em suas ilhas, sem mais
ano passado, no dia 5 de Bação, o diretor de uma dispor de esquadra nem aviação, prestes a capitular
Setembro, completou 35 cadeia de canllnas estatais, quando a guerra na Buropa já era finda, e todo o

anos de esportiva exis- agindo com alguns cúm' poderiO bélico do rnul1do desabava sobre ele.

tência, tendo sido convi, plices, aproveitou se do \_ Ou teriam os -lançadores da bomba não dese
dado o "Az de Ouro" seu cargo para fraudar jado perder a oporl.unidade única da experiência em

para paraninfar aB sole- o E�tado em cêrca, de condições científicas de laboratório ideal?
•

nidàdes comemorativas. 1 '?5,OOO dólares, com os B sem 'o receio de serem levados como reus ..

"Correio do Povo" an- quais se dedicou a viver outro Tribunal despótiCO de Nuremberg t

tecipa-se· numa saudação "no estilo da desapare· Façamos. um Tribunal e julguemos esse povo
fraterna aos distintos cida burguesia do pais". q'ue foi' impiedoso com aquele que não poderia retri

bolonistas, integrantes da O escândalo foi tão gran buir-Ihe mais a mesma moeda.
melhor sociedade (\e de, que provocou até a Que se façam ouvir tambem os admiradores de

Indaial, desejando uma interve�ção do primeiro- ud PQvo, mesmo que mais não tenham a fazer do

permanência agradável ministro Janos Kadar, qu� que tripudiar sobre as chagas horrendas daquelas
entre nós ti que, regres- condenou essas práticas criaturas humanas, provocadas por queimaduras defor-
sando aos velhos pagos, ·perante o Parlament? e mantes das radiações.

,

levem a'melhor das im- apelou a todos no sentl�o - Como justificar Hiroshima, perante Deu� ? ..•
pressões da gente jara- de que guardem a malS Havia necessidade?
guaense. estrita moral socialista. - Havia? t •••

�----�--��--------���

Movimento que varreu o comu
nismo e a corrupção - Data que
ficará como um marco' glorioso

na nossa História Pátria

Sebastião B. de Albuquerque

SALVE A REVOLUÇÃO DE 31 DE MARÇO Carias e Consullas POR CONSIDERAR POVOS

o Banco do Brasil S. A. esclarece que
está habilitado a acolher em qualquer de suas

agências os depósitos das importâncias que a8

sociedades por ações receberem para consti

túiçãO ou aumento de seu capital social. Tais

depósitos que na forma do aft. 1. do Decr.eto.
lei n. 6.956, de 1/11/43, devem ser promOVIdos
no prazo de cinco t<lia8 de seu recebimento só

poderão a part�r de 1/4/65, ser ef.etuados no

BanCO 'do Brasil S.A., como determma o art.10;
item V, da Lei n. 4.595, de 31112)64.

Saudações
BANOO DO BRASIL S. A.

Departamento de Contabilidade

Antônio Brandão Costa
Chefe

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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M U 'D AS:t lato e de Sabina OeoaUo II �

• � II
______

Aurea MülI'er ��ubb�, Ofic!al Ropelatto. II Vende-se Otlma Chacara It
, do Registro CIVil do 1.0 DIS' . II IIFrutf/erd' e Orn,ment," trito da Comarca de Jaraguá Edital n. 5908 de 27, 3·65 II Em condições a combinar, vende-se IIdo Sul, E�tado J� Santa

. Renato Klein é II em São Francisco do Sul, ótima chácara II' Catarina, Brasil, Madalena Bento II colonial, com cerca de 50 mil met r o s UFaz saber que comparece- quadrados, com duas casas de moradia,
rem no' cartório exibindo os Ele, brasileiro, soltelro, II engênho de Iarínha movido com energia II
documentos exigidos pela lei lavrador, n a t u r a 1 de II elétrica, pastagens cercadas, bôa agua, II
atim de se habilitarem para Jaraguä do Sul, domioí- II terras de planta. Ótima instalação para II

casar-se: liado e residente em Três II lavoura, e g a doI e i t e i r o. - Distante IIRios do Norte.. neate dis-
I' 3 quilómetros do centro de São 'Francisco IIEdital u. 5904 de 22-3 65 trito, filho de Afonso J do Sul.

Admar Boddenberg e
Klein e de Rosalía Ma'. II II

Maria Jandira Ferreira thías Klein. II Tratar com o Dr. Murillo Azevedo em II
II -Jaraguä do Sul. Em São Francisco do IIEla. brasileira, solteira,
II

Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua
IIdcméstica, natural de Ar- Raíaél Pardinho, nO 159.

rozeira, neste Estado, do- II IImioiliada e residente em 0=========0==========.
Três Rios do Norte, neste
distrito, filha de Ollvia
Bento.

"

CORHflO DO PDUD
"

(fundação: flrtur maller - 1919)

Emprêaa Jornalistlca
"Correio do Povo" Ltda.

- 1965 oi

Diretor
EugênIo Vitor Schmöckel

Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botioabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélías, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

ASSINATURA:
Rnual •• Cr$ 1.850,00
Semestral. • • CrS 950,00
AAulso . . • Cr$ 40,00 PEQAM OATALOGO

ILUSTRADO
BNDERêço:

Caixa Postal, 19
Rvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina
-

'

_ C:::::�I11:::=:..:=::a_"c::::;::.�

Leopoldo Seidel
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u
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Dia 6:

Sra. Ana, espôsa do sr,
Hilário Bona;
- sr. Vederiano Bor

ges dos Reis, em Oorupä;
sr. Raul Carlos

Guesser, em Concórdia;
- Edson Carlos, filho

do sr. Haroldo Sohulz e
Odete Schulz.

Aniversários

Fazem anos hoje:
Sra. Waltrudes, espôsa

do sr. Aristides 'I'omasellí:
- Edeltraud Meier, em

Garíbaldl ;
- sra, Christina, espôsa

do sr. Waldemar Klems,
em Itapocuzinbo;
- Adolfo, filho do sr,

Walter Bartel. n/ cidade.
Dia 7:

Ilca, filha do sr. Gus
tavo Henschel 'e Klara

Fazem anos amanhã: Henschel.

Sr. Severino Schiochet;
sr. Max Tbieme

Junior, em Corupá.

Dia 5:

Därío, filho do sr. Ro
lando Sehützer e deMilda
F. Schützer, em Bstraäe
Schroeder II; .

- sr. Gustavo Hens
ehei,' comerciante. em

E trada Itapocú-Hanaa;
- Anette, filha do

casal Nelson Driessen e
Yolanda Wilhelm Dries·
sen;
- Cleyde 'rareza, filha

do casal Carlos Chiodini
e Tereza Chiodini.

Dia 8:

Sr. Miguel Schwjlrtz,
nesta cidade;
- Nair, filha do sr.

Eugênio Soares, em Co
rupä;
- sr. Alfredo Müller,

nesta cidade;
- &Hi, filha do

Leopoldo Seidel,
Corupá.

Dia 9:

Sr. Ewaldo Bernardo
Schmöckel, em Curitiba;
- Julio, filho do sr.

José Scheuer, em Jara·
guá 84.

PRECISA-SE
Empregada Doméstica

Tratar com o sr. Meier no Bxpresso Joinvillense Ltda.
Rua Domingos da Nova - Jaraguá do Sul

VENDE-SE
Terreno com 2 casas, rancho etc. na

es t r a d a Jaraguá - Corupá perto da
ponte «Grubba,.
Tratar com GOSCH IRMÃOS S.A.

Centro'Vende-se -

Vende�se uma propriedade contendo uma
. casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epitá'cio P�ssôa, 497 em Jaraguá do �ul,

Informações cóm Dr. Piccioni, em Corupá.

Ir

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, n a t U r 8 1 de
Hajaí, neste Estado, do
mioiliado e residente em

esta cidade, f i 1 h o de
Claudino Ounha e de
Otília Boddenberg.
Ela, brasileira. solteira,

doméstica,' natural de Cu
ritiba, estado do Paraná,
domiciliada e residen te
em este distrito. filha de
JOBé Ferreira e de Fran
oísoa Ladra.

1::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::_=:::;::-=::::::===::::::===:'-:11

ii PRECISA-SE iJ
li 3 BONS OFICIAIS PARA PALETÓ II
'I

1 CALCEIRO I

I Paga-Sê Or$ 6000 para o' paletó I!
II

e Cr$ 1.400 a calça. U
Tratar com DAlPRA Alfaiate Modas ii

�..._... ..._ .... ....lJ
··· ...···· .. ··--··-_····.·u· - ::9

I

Edital n. 5909 de 29-3 65

Pedro Amaro Soares e

Oeoilia Pioolli

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Gua
ramirim, neste Estado,
domioiliado e residente
em Joinville, neste Esta
do, filho de A m a r o

Francisco Soares e de
Marta Ferreira Boares.

Edital n. 5905 de 26 S 65

Claudio Oustodio Oardoso
e Euphelia Ehlert VENDE-SEEle, brasileiro, solteiro.

operário, natural de Ha
ja), neste Estado, domi
oiliado e r sidente em

Blumenau, neste Estado,
filho de Oustodio Seberino
Oardoso e de Maria do
Nasoimento Cardoso.
Ela. hrasileira, solteira,

doméstica, n a t u r a I de
Jaraguá do Sul, domíoí
liada e residente em esta
oidade, filha de Erich
Ehlert e de Edith Proch
now Ehlert.

Edita} n. 5906 de 26-3-65

Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

apropriadas pare o plantio do arroz - contendo Io seguinte:
Um bananal com 10.000 pés produzíveis. l
30 morgos de arrozeira plantada.
10 mil metros de valas pera arrozeiras.
Llme estrada construide dentro do terreno (2.600mts)
250 pés de árvores frulfferas enxertadas.
1 casa de madeire.Edital n. 5910 de 30-3 65 3 pasto cercado com arame.
12 mil pés de aipim.
1 Batedeira n.s 3 - com motor - ótimo estado.
1 Carroça - 'etc. etc. etc.

Melhores informações com Vitor ZimmermCIDIL
nas LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul II

Cópia do Edital de Pro- distrito, filho de Leo Mül
clamas do Cartório de ler e de Maria Anacleto.
Brusque, neste Estado. Ela, brasileira, solteirlt',

- domestica. natural de
Edital n. 5912 de 30-3-65 Jaraguá do Sul, domicilia.
Ivo Kaufmann e Marisa da e residente em !tapo-

Tensini cúsinho, neste distrito,
�le, brasileiro, 8olteiro, filha de Jovino Leite e. "

dentista, natural de Vi- de Fio'rentina Leite.

deira, neste Estado, do- E para que chegue ao co

miciliado e residente em nhecimento de todos,mandei
esta cidade, filho de Erich p:lSsar o presente edital que

Edital n. 5911 de SO/3/65 Kaufmann e de Mi 11 Y será publicado pela impren·
Kaufmann. sa e em cartório onde será
Ela, b.rssileira, solteira, I

atixado durante I) dias. Si
dométltIca, natural de alguem souber de algum im

Bru�q��. neste �stado. pedimento acuse-o para osEle, brasileiro, solteiro, domICIliada e reSidente fins legais.lavrador, n a tu r a 1 de B à R
.

Jaraguã do Sul domioi- Bem b
rusgue,

t ruEa t dUI AUREA MÜLLER GRUBBA
. .'

R'
ar OS8, nes e s a o, Oficialltado e reSidente em 10 filha de João Tensini e

Cêrro, neste distrito, filho de Alayde Tensini -'«�
de Gusta�o Gaedke e de Cure seus maJes e poupe seu

Marta Hass Gaedke. Edital n. 5913 de 31-3-65 bom dinbeiro comprando _ua

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, na tu r a 1 de
Jaraguä do Sul, domíoi
liada e residente em Ha
pcouztuho, neste distrito,
filha de Alfredo Picolli e

de Adelma Martinelli
Picolli.

Hilberto Gaedke e

Use Sohuenke

Andrea8 Horongoso e

Alzira Rahn

Ele, braeileiro, solteiro,
laerador, n a tu r a 1 de
Jaragaá do Sul, domíoi
liado e residente em Rio
da Luz, ne te distrito,
filho de Wili Horongoso
a de Ceoilia Sohmaua
Horongoso.

sr.
em René Bruno Patzach a

Elfrieda Borohardt

Ela. brasileiro, solteiro,
lavrador, n a t u r a I de
Jaragué do Sul, domioi
Iiado e residente em Rio
Oêrro, neste distrito, filho
de Bruno Patzsoh e de
Elia Zeh Patzsch.
Ela, brasileira, solteira,

doméstioa, natural de
Itoupava, neste Estado,
domioiliada e residente
em Rio Cêrro, neste dis
trito. filha de Emílio
Borchardt e de Hilda
Borchardt.

Edital n. 5907 de 27 3-65

MariO Paulo Tomazeli e

Hilaria Ropelato
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, natural de Gua
ramlnm, neste Estado.
domioiliado e residente
em este distrito, filho de
Mateos Vitorino Tomazeli
e ds Olga Zoz Tomazeli.
Ela. brasileira, solteira,

doméstioa, na tu r a 1 de
Jaraguâ do Sul, domioi
liada e residente em Ha·
pocuzinho, neste distrito,

Ela, brasileira, solteira,
doméstioa, na tu r a 1 de
Jaraguá do Sul. domioi
liada e residente em Rio
da Luz, neste distrito.
filha de Ricardo Rahn e

de Paula Grützmaoher
Rahn.

Osmar Alvaro Anacleto
Müller e Tereza Leite

Ele, brasileiro, solteiro.
onerário, natural de Luiz
A1ves, neste Estado, do
miciliado e residente em

Francisco de Paula, neste

FARMAGIA NOVA
4e ROBERTO . • HORST

• que dispõe de 'lDaior sortimen
to na praça e oferece seus arti

gos à preços vantajosos
Ru,! Mal. Deodoro 3 - Juaguä
��

Ela. brasileira, solteira.
doméstioa, natural de
Jaraguã do Sul, domici·
liada e residente em Rio
Cêrro, neste distrito, filha
de Emilio SohuC'nke e de
Erna Strelow '8ohuenke.

tenção La dores!
A

Indúslrias

\ -

Reunidas' Jaraguá
Fundação de ROD. HUFENtTE5SLER comp-ra

Não há necessidade de· ajustar o fornecimento com antecedência.
Aceita-se qualquer- quantidade em todos os dias da semana, menos aos sábados.

_jLi������������-�������

N. B.

s. A., novamente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



São ooueidados 08 Senhores Aoionistas para

I..---111!11--------------1 a Assembléia Geral Ordinária a se realizar no dia
24 de abril de 1965, na sede Social em Rio do Cêrro II,

!II .' •• neste Municipio de Jaragnä do Sul, às 9 (nove) bs.

·

da

m:�:. ::€!���E:f.?::�:I:a:::i:::: do ri.····Ör:·"·��r·�in�'o·:··i'·��'r·i'n·.�··mâ'n··n'···:!1Balanço Geral e Conta de Luoros e Perdas do 1 P M g
)3xerofoio encerrado em 31 de dezembro de 1964; (f� CIRURGIA DO ESTOMAGO _ VIAS BILIA- iJj2. - Eleição daDiretoria;' . ,

3. - Eleição do Conselho Fisoal; � RE'S, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �
4. - Assuntos de interesse social. fi: Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senhoras

••=:JJaraguä do Sul, 20 de março de 1965. g J
,

lO
Co",unica aos seus clientes que atencleri no seu

�Vva. ANNA GUMZ, Diretor Presidente ;.: novo consultório .i Ru. Arrltur Müller n' 160 �.
Aviso - Fioam a disposição dos Senhores (AO LADO DO NOVO HOTEL)

Aoionistas os dooumentos, a que se refere o Art. 99 g Das 9-12 e das 15-18 horas - FONE, 384 B
do Deoreto'Lei n. 2627 de 26 de setembro de 1940, g �
na Sede Sooial em Rio do Oêrro II neste Município. r·.···..b:'·*···�··.. ······"..···.··.·!.:·.···· .. ·"..•····•··.-.o ':.: t:. ,..,�

"F===:::===�=-=====:::::;::::::::::::===::::::::=:===:::::=�;;:.-..�. �

II . ]IJ)lo lEIKCIBI IAlUfMI!NN II
º MÉDICO CIRURGIA., II
ii. I!
II Formado p'elas Faculdades de Med�cina das Univer- li

ii sidades dê Colónia' (Alemanha) e POrto Alegre jll :g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:===::::::=:::===::::::=:n

!i CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B I! r��:;:::�:-:�e::::::::=�:::::::::�::::::::::::::::===::::"li DR. IVO- KAUFMANN II
11

'

CLINICA OERAL II II '

'SuperenXOV81·S Blumenau II II 'It
:1 f 60ga prllltea em Hospitals Eorop�D8 I' ii II II -- Cirurgiã.o Dentista li

ii . II: II II II ,11_
ii Consultório 'e residência: '

li
. , II

Pt Tel. 241 _ Rua Preso Epitá�io Pessôa, 405 � ii Da. RAÇHBL, tEHMANN, em Jaraguá, Corupii, li' II, Consullório: - Rua Pres� Bpitacio Pessoa 139 I!
II II II Guaramirim,Massaranduba e Estrada Schrooder, ri II' '

(em frente da BMPRBSUL) li
I'

' CONSULTAS: II ii .

d d ()
, . . -

II II,'
-

'1'1ii !I i! precisa ven e or a , com otlma comlssao.

fi Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II II III II
- Aparelhagem moclernissi",a - fi

li !I I. ' Informações à Rua Juscelino II !!

II ,Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/� horas II iI Caixa Postal, 90 .11 II' RAIO X, - 'CLINICA - CIRURGIA ,. ii
II Atende chamados tambem à Noite:' II II " Jaraguá do Sul - SC

'

II II PROTESB - ,CLlNICA INFANTIL li
\b.=�:;�:::::::::..:..::::=::::::=:::::::::::::::::::::::�:::::::=:::=::::::=.•.:":::::d) \�:::::::::::::=:::::::::::::::'::::=:::::::::::::::=:::::::::::::::::::=�:::::::::::::::::::::::::::,:::;.-:::::.]) 11:::=:::::::=::::::�=:::=:c::::::::::::::::::::::-:::::::::::=::::::=::::::-.::::::::::::::::::J!

,

t A g r a'd e c i m e n t o
A Familia de Rleardo Henrique Ferreira,

pezarosa, comunica o faleoimento de sua
filha, irmã e cunhada,

Eliete Nilda Ferreira Pradi,
Verificado no día 26 de março de 1965, e

agradece a tôdos os que a confortaram,
escrita ou verbalmente que enviaram flôres,
e que acompanharam a extinta até a última
morada. .

Agradece especialmente à Familia do
sr. Victor' Emmendoerfer e ao Rev. Vigário
da Paróquia, o valioso auxilio e o conforto
espirituaL

San t a C r u z I Jaraguá do Sul, Mar
ço de 1965.

Ricardo Henrique Ferreíra e Familia.

o

t Agradecimento·
An ton i o Pradi e Guilherme Pradi e

Familia, profundamente consternados, comu
nicam o infausto passamento de sua espôsa,
nöra e cunhada,

Eliete Nilda Ferreirá Pradi,
ocorrido às 2t,15 horas do dia 26 de março
de 1965, em sua residência, à Av. Mal. Deo
doro da Fonseca, 491, e, por intermédio desta
folha desejam agradecer a tõdos os parentes,
amigos e conhecidos, o conforto 80S seus

famiHares, durante o dificil transe, desde os

primeiros e dolorosos instantes, que aoom

panharam o esquife até a última morada,
que enviaram f1ôres, corôas, cartões, tele
gramas e a tôdos os que, por qualquer fórma,
manifestaram sentimentos e átus de, Fé
Cristã, especialmente as autoridades civis
e eclesiásticas, inclusive uma pleiade de
abnegados que, por não se conhecer tôdos
os seus nomes, deixam respeitósamente de
declinar, mas aos quaís desejam externar o

maís profundo e imorredouro agradecimento.
Jaraguá do Sul, Março de 1965.

Antonio Pradí e Guilherme Pradi e Famíliao

t Todesanzeige und
Danksagung

Im Alter von 92 Jahren 4 Monate und
17 Tage verschied am Sonntag den 28. März,
10 Uhr 30 vormittags, unser lieber' Vater,
Schwiegervater, Grossvater und Urgrossvater

Herrman Puschkeit.
Wir danken allen Nachbarn, Freunden

und Bekannten für Ihre Hilfe und Blumen
spenden, und für letzte Geleit zur Ruhestätte.
Auch vielen Dank Herrn Pastor Gehring für
seine Trostesworte im Hause und am Grabe.
Dank aach Herrn Dr. Murillo für seine Worte.

I
Die trauernden Hinterblibbenen

t

FAMILIE JOÃO B. RUDOLF

I _T...... í'I,lIsHerrn gieb ihm die ewige Ruhe

�'
30. März 196�.

Irmõos fmmeß�örfer S. H.' Comércio e Imporlocõo Comércio e Indústria Schmitt S'�A.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

, 'CONvOqAÇÁO

r

Edital de Convocação '

Assembléia Geral Ordinária
São convidados OB senhores acíouístas desta .. l'i

sociedade, para a assembléia geral ordinária" a .

Pelo presente edIta.l d� convoc_açao, são co�-
realizar-se no dia 24 de abril de ! 965, às 9 horas, vídados, os senh�res acíonístas da Iírma Oomércío
na sede social, à AVenida Marechal Deodoro da e Indú�tria Schmítt .S. �. à reunirem-se. em As

Fonseca, 557, em Jaraguä do Sul para delibera- sembléía Ge.ral Ordínäría, que será realízada na

rem sôbre a seguinte séde )da SOCiedade, à Estesda Blumeneu Km4, nes-
ta cídade, as quinze (15) horas do dia dez (10) de

ORDEM DO DIA abril do corrente ano, a fim de deliberarem sôbre
1 - Exame, discussão e aprovação do re la- a seguinte

tório' da diretoria, demonstração da conta "Lucros
e Perdas" balanço geral e parecer do Oonselho
Fiscal, reterentes ao exercício social de �964;

2 - Eleição do Conselho Fiscal;
3 - Assuntos de tnterêsse da sociedade.

AVISO,
Acham se à disposição dos senhorea acionis

tas, na sede social, os documentos a que se refere
o' art, 99, do decreto-lei n. 2.627, de 26-9-1940..

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1965.
VICTOR BERNARDES EMMENDÖRFER

Diretor-Presidente

, ORDEM DO DIA
a - Exame, discussão e aprovação das

contas, correspondentes ao ano, encerrado em 31
de dezembro de 1964.

b - Eleição da diretoria para o tríênlo 1965
.a 1967. '

c - Eleição do conselho fiscal e suplentes
para o ano de 1964/1965.

d -- Assuntos de Interesse social.
Jaraguá do Sul, 27 de fevereiro de 1965.
Arnoldo L. Bchmttt, Diretor Presidente

AVISO
,

Achem-se à disposição dos senhores acíonís
tas, na sede social, os documentos de que trata o

art. 99, do decreto-lei n-. 2.62'1, áe 26 de setembro
de 1.940.ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

CONVOCAÇAO
sao convídados os senhores acionistas desta n===--=:::==::::::::::::=::::::=====:::=::::::�

Isocied.ade para a assembléia geral extraordinária. II Blotee Jaraguá Ltda IIIa realtzar-se no di� 24 da abril de 1965, às 14,30
• I

horas, ns sede SOCIal, à Avenida Marechal Deo- II 50 anos ·de !lv!lnc nl !I"e C n"lr I"r II
doro da Fonseca, 567, em Jaraguá do Sul, para U U li U uU O IIdeliberarem sõbre a seguinte I

III' Fábrica de Blocos de Cimento para cons- 'IORDEM DO DIA truções. Se V.S. pretende construir, adquira \1
1 - Aumento de capital social, atendendo u o matertal desta fábrica que é o mais mo- ::

ao dispôsto na Lei n. 4.357, art. 3. e parcialmente II derno, e a construção sairá mais barato. II
em moeda corrente do país;

II .
FRANCISCO MODROCK II

.
2 - Alteração parcial dos estatutos sociais; Informações com.

LEOPOLDO KARSTEN II3 - Assuntos diversos de interêss da 80· I

ciedade. :: nesta praça II

Jaraguá do Sul, 24 de março de 1965. l.6:::=:::=--=:::;:::====�===::..=.:o..._IOi!":I
VICTOR BERNARDES EMMENDÖRFER :-----------------

Diretor-presidente Dr. Francisco Antonio Piccione
JH:�D't:CO - C.H..JH:. 1.'Z

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

Gumz Irmãos S. A. Ind. Com. e Agricultura
ASSEMBL];;IA GERAL OROINARIA

Convocação
...

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residênoia: Dr. Neréu Ramos, 419

Ic o H. UP.1 - 8.A..NrA c.&.rAH.�A

A DIRETORIA

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA'
Convocação

São con\lidados os Senhores Acioni tas para
a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar no
dia 24 -de abril de la65, na sede Social em Rio do
Cêrro II, neste Município de Járaguã do Sul, às
10,30. hor�s da manhã, pàra deliberarem sôbre, as 1-'--segumtea

'

ORDEM DO DIA
.'

DR. JORN SOELTER,
I CIRURGlllo DENT15Tfi j

Moderníssimo "A/ROTOR"

Reduz o tempo de trabalho.
e aumenta Q conforto do CLlBNTE.

CLíNIOA - CIRURGIA - PRÓTESE
'RAIOS X

1. _:_ Proposta da Diretoria para Aumento do
Capital Social, em dinheiro e direitos credit6rios; ,

'2. - Assuntos de interesse da Sociedade;
Jaraguá do Sul, 20 de março de 1965.

Vva. ANNA GUMZ, Diretor Presidente

Consultório: Av. Getulio yargas, 1981-(Anexo ao Depósito da Antarctica)
,w;;;;;;;;:;;;;;='Fa!!!!ii ;���
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c o R R E I O' O O p O V O\

Reunião de 2603·1965: O Rotary Club de
JARAOUl DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 3 DB ABRIL DB 1966 . N.O 2.&22 Jaraguá do Sul, reuniu-se em jantar' comum, no

!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!.!!!���������������������!!!!!!!!!" día 26 de março de 1965, a que compareceu, como
convidado o sr, Bertoldo Klitzke, eficiente admí-

medl·tapão nistrador da Loja Miner, sendo saudado pelo ro-
, ,tariano MarIo Sousa.

INTER-CLUBES EM JARAGUA 00 SUL

UC(»)una' ROTARY"
ANO XLV

o mês em' curso dev'erá registrar a realiza
ção de um importante movimento rotário, com a

realização de uma reunião' Inter-Olubes, que terá
por séde a nossa cidade e compreenderá os Ro
tary Clubes de São Francisco do Sul, Joinville,

Comparando então tambem Jaraguá do Sul (anfitrião) e São Bento do Sul.
Os soubesses já passados' O conclave movimentará um grande numero
De ilusões, que a vida tem de rotarianos para Jaraguá do Sul.e os assuntos
Jamais remediados a serem abordados no día '25 de abril de 1965,

Al então compreendi data do conclave, deverão ser de real proveito
Q d f Ih para tôdos os rotarianos.

'../:ue no prece er a ava
O programa constará de

'

recepção dos Tisi.Na realidade entre sí
Das coisas que mal, pensava tantes; solene inauguração da panópia, coquetel,

nlautío de uma árvore comemorativa à. efemerideAcontece- a muita gente ê festejos no POsto Agro-Pecuário "Ministro JoãoRecebendo um telefonema da senhora do Sr. Nas fantasias da idade Cleophas", d� Associação Rural de Jaraguá doHenrique Wolf, o Llons de Jaraguá, tomou conheci- Transformadas de repente Sul, sito à Estrada Blumenau.mente de um triste drama, que se desenrolava na Iluminando a verdade
casa da supra citada. Senhora ainda lövem, que Por isso, agir com cautela A RODA DENTADA DE ROTARY
acometida de grave doença jazia em sua cama sem Quem a quadrinha interesse O primeiro emblema do Rotary, ideado erecursos para se curar. O Lions não teve dúvidas, e :B bom lembrar sempre dela adotado pelo Rotary de Chicago, em 1005, era apor meio de seu presidente CL Otacícro Pedre ReJ- P'ra evitar, ah! se eu soubesse representação de uma roda de carro, desenhadamos, internou a doente no Hospital São José aos

e apresentada pelo companheiro Montagne M. Bear.cuidados de nosso CL Alexander Otse, As despesas Curta, porém, foi a sua duração, por ser demasia-entre hospírel, remédios e outros subiu a Cr$35.000,00
SIOndl"cato dDs Trabalhadores das IndústrlOas da damente simples e estätíco. A. medida que outros(trinta e cinco mil cruzetros). Apenas o Lions de clubes foram sendo organizados, o emblema foiIaragué, faria um apêlo ao marido da Sra. Rosa C t

-

d M bOI'·
•

d J á d S I modificado em certos pontos e, em alguns ca808,Pribe que cuidasse mais dos seus famili�re5 p a r ti ons rUGa0 e o o I larto e aragu o U a roda dentada foi empregada. Na convenção deque no futuro não aconteça outro caso semelhante
Assembléia Geral Extreordlnarle 1912, foi adotado um emblema apresentando umacom risco de vida da paciente.

engrenagem.
eDITAL De CONVOCAÇÃO Em 1919·20, o Oonselho Diretor de R. L, ten-NAO SE INCOMODE"'

do reconhecido a objeção geral de que a díscríção
I Ficam, pelo presente, convocados oe associados adotada em 1912 não era bastante definida, aceí-dêsle Sindicato, pera a Assembléia Geral extraordi· tou um desenho e díscrlção do emblema, apresennerle, que terá lugar ne sede social, à rua Mal. FIo- tados pelos companheiros Oscar B. Bjorge, derleno Peixoto, 43 a fim de se eleger a Iisra tríplice, Dubath, e Carlos Henry Nackintose, de Chicago,e ser enviada ao Tribunal Regional do Trabalho da companheiros e membros da Comissão criada pelo41. Região, pare escolhe do Vogal e respectivo ôu- Rotary. E no regimento aprovado pela Convençãop�ente, representeutee empr�gados, Junto de Concilia- de 1922, ficou estabelecido: "Para mais amplamençao e Julgamento de Iolnvtlte, te satisfazer os propósitos e objetivos do R. I. oA reunião terá i.nfcl.o as 8,30 ho!as, do dia 4 de Conselho Diretor criará, adotará e preservará �m.A�rlJ de 1966, em primeira convoceçao, e, ne falta d,e emblema, distintivo e outras insígnias do R. I.numero legal, pa�a �eu tuncíoaememo, fiCO, desde Ja, (Rotary lnternational) .para uso exelusívo ebene.convocada paro InfclO uma hore após, Isto �, as 9,30 Hcio de todos os rotarIanos."horas, realizando-se, então com qualquer numero de O distintivo, chamado de "emblema oficial dóassociados.

, R. I" , é uma roda de engrenagem com seis räíosJaragua do Sul, ãO de março de 1965
ou braços, vinte e quatro dentes ou projeções e-

Ewaldo Alberto Petry um rasgo de chaveta; um dente é colocado sobre
Presidente o eixo de cada braço e três entre as linhas cen

trais dos braços. A roda inteira é dourada, com
os quatro espaços rebaixados no aro em azul
real. As expressões "Rotary" e "International"
são douradas. O centro e o rasgo da ehaveta são
deIxados em branco.

(Brssil Rotário, Fevereiro de 1965)

1. - Aumento do oapital, pela incorporaQão
de reservas li\?ros;

2 .. - Alteração dos estatutos sociais;
3. - Outros aS8untos.

Jaraguá do Sul, 23 de marc,o de 1965.r===:::=::::===::::::::C:::_=:::=:::===::-=====::;==� a) ARTHUR BREITHAUPT, DiretorII

DI'
·

L
-

O
. I! Vende-se 'WALTER BREITHÁUPT, DiretorII . Ug�l!ll·1! O_l!ilCiI II. 1 Ampliador em con·

1f"=======�-=1ií 'NOVOS ALUGUEIS NA 140CAÇAO DE IMÓVEIS !! Junto co� mlcro�one, li DR WALDEMIRO �ZURECHEN III ii alto falante e toca·dI8CO, I! .'
li11,1 LOCAÇÃO VERBAL E POR CONTRATO JÁ FINDO À DATA DA II com 3 albuns completos II M É O I C O II

.. NOVA LEI DO INQUILINATO (Lei n. 4.494 de 25/11/64). - LOCAÇÃO II de discos próprio_ para II R P 'd t � 't" P -

No 104 IIii II orquestra e diversoes. 'n Ull resl en e Lopl aClo essoa.
'III VERBAL E POR CONTRATO FINDO DEPOIS DO ADVENTO DA

I! II (antiga residência de Emanuel Ehlers) IIII LEI 4.494. - AUMENTO DOS ALUGUÉIS EM DECORR:B';NCIA II Tratar. e ver com o !Ii Clióica geral médiéQ _ Cirurgia d� aduhos e IIII DA NOVA LEI. - AUMENTO DOS 'ALUGUÉIS EM DEOORR:B';N- II Sr. HeJ?-rlq?e Funke -! crianças - Partos - Oiathermia - Ondas curtas e It
a CIA DO NÔVO SALÁRIO MíNIMO. - INTERPRÉTAÇÃO COR- II Rua EpltáClO Pessoai em ii, U1f1'� curtas - Indutotermia- Bisturi-elétrico·Ele�- II
II, RETA E LEGAL ASSIM COMO APLICAÇÃO DOS íNpIOES DE, II, frente do n: 1802. It tro cauterização - Rai solnfr�.vermelhos e azuIs. JIi CORREÇÃO MONETÁRIA E FATOR DE DEPRECIAÇAO ETC. - !: �:=--:::=:::=--=====:::===:::======--===�

:11:' CONTRATO DE LOCAÇÃO COM APLICAÇÃO DA NOVA LEI E ii, CORREOÃO MONETÁRIA. I: saro I Comerciante e �"_SI8l!B_�l!M(i I!M�_�I i!
II C O N SUL TAS II Industrial: Na salva-

III II guarda dos teus
li Dr. Joachim Ha'ns Werner Joestina '" interesses, inscre\?a-
II

II te na Associação.11 Rua Mar. Deodoro da Fonseca n. 122 - Sala 2 !I Comercial e Indus4

II '- FALA.-SE ALEMA.O - II M��� de Jaraguá do

I
A pedid:-mal::\!d��:m.\:ba: tambem _

�!
I

'

,

_JJ iii i?i_ • i i M _III _. _ fi... -_ _---_._-====--==:::====.:.==============::,- ...._----_..._--===== _ _- _--

• O OUE VAI PELO LlONS
NOVO SOCIO
É com imenso prazer que o Lions Clube de

Ieragué do Sul, recebeu como seu nôvo sócio o Sr.
Haroldo Ristow. Figura' das mais queridas. em nosaos
meios esportivos, por certo será um grande leão e

que progetaré, como é nosso desejo o leonlsmo ce- Itarlnense,
, Foi seu padrinho o CL Otacflio Pedro Ramos,

tendo sua entrada em nosso clube se dado em data
de 18 de março pp.

ROSA PRIBE:

Há duas coisas só que podem Incomodar
ser Você bem sucedido ou mal sucedido

Se Fôr bem sucedido,
Não há motivo parll se íncomoder :

Se fôr mal sucedido,
de duas uma;

ou você conserva a saúde, ou fica doente:
se conservar a saúde

Não há motivo algum pera se Incomodar:
Se ficllr doente,
.de dues uma:

Ou você sara, ou morre
Se você sarar;

Não há motivo algum pare se Incomodar:
Se morrer:
de duas uma;

Ou você vai para o Inferno ou para o céu:
ôe fôr pare o céu

Não há motivo algum pare se incomodar
Se fôr para o inferno:

Você terá que cumprim\)ntar tantos conhecidos
Que não haverá tempo algum para se Incomodllr

DKW-VEMAG
BELCAR OU VEMAGUET RIO

É a sua oportunidade de adquirir o veloulo
de maior categoria.

110.000 _ensal.
8em juros

Através do Fundo Comum Douat di Veiculos - Série A

Melhores informações:

Lojas O O UAT· ao lado' do Cine Jaraguá

Ouadrinha Caipira para
"Muitos dizem, se eu soubesse
Munca valeu a ninguem
Todos dizem, se eu soubesse
Quando remédio não tem"

-x-

Indústrias Reunidas Jaraguá S. A.
Assembléia Geral Ordin6rla

BAo convocados os Senhores Acionistas da
Indústrias Reunidas Jaraguá S. A., para a Assem·
bléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 30 de
abril de 1 �65, às nove horas da manhã, na séde
social à rua Rodolfo Hufenuesler, 115/90J, a fim
de deliberarem sÔbre a seguinte ordem do dia:

.
I - Aprovação do Balanço e Contas do exer

clcio de 1964;
II - Bleiçäo da nOTa Diretoria;
III - Eleição do novo Conselho Fiscal;
IV - Assuntos de interêsse da Sociedade.
Nota: Acham-se à. disposiçäo dos snrs. Acio·

nistas os documentos a que se refere o artigo 90,
do Decreto Lei n. 2.627 de 26/9/1940.

Jaraguá do Sul, 30 de março de 1965'
DIETRICH H. W. HUFENUESSLER

Diretor Presidente

Comércio e Indústria B R E I T H A U P T S. A.
Con,ocação para Assembléia Geral Extraordinária

Oonvooamos os Senhores Acionistas desta
Sociedade par� comparecerem à Assembléia Geral
Extraordinäria, a Ie realizar no dia 3 de maio de
1965, às 10.00 horas, em sua sede social, à Rua
Coronel Emilio Carlos Jourdan, 21, em Jaraguá do
Sul, com seguinte:

ORDEM DO DIA

F ATO PIAZE
DBPRONTB Á PRBf'BlTURA - JARAOUÁ DO SUL

Fotografiu em Geral - Fotocopias de Docume.tc,s -

Filmes e Material Foto - AJMlrelhos e ÀCt'lss6rios
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