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governo
o PTB a�aba de retirar1

do govêrno os Secretários
Trabalhistas, em virtude do
rompimento do acôrdo com
o PSD, no Estado, segun
Ao o qual se comprometiaJARAGUÁ DÓ SUL (Sánta Ç'atarina), Sábado, 27 de Outubro de t9g2 N°.2.202 'o PSD, a apoiar o candl-������������������������������������������������� dato do PTB 'ao Senado

a P Ia I. sos 10 da República,' o que não
U (__ se verificou. Em menos

S C H M (EC K E L de 20 meses de govêrno,'
.

r
... dois aliados já deixaram

as fileiras: O PDC e

agora o PTB.'
'

,

Impresso na:

Sociedade Gráfica Ann'id. Ltc/.a.

Ano XLIII

Eva Rumpel Buck
Mais tarde, casada com Jacob

Buck, alemão de nascimento, trocou
Ia agricultura pelo ofício de alfaiate,
pare estabelecer-se no povoado de
Iaragué do Sul, primeiro estabelecl
menro no Ilênero.

O casal privou daI convivência
de Victor Rosenberg, de Angelo
Rubini, do progenitor do sr. Curt
IVasel é de tenros outros que equí
'vieram desenvolver uma clvlltzeção
em plena' selva. O casal óra dese
perecido está intimamente ligado à

. fundadão do "Correio do Povo",
uma luta de idealista e de homem
público, como foi o saudoso Artur
Müller.

'

Como todos oe outros pioneiros,
aqui deixaram o suor, o sofrímenro
e as alegrias por um leragué maior
e melhor, Colaboraram ativamente
no crescimento da localidade, junta
mente com os colonizadores do Vale
do Itapocú.

'

De Emilio Carlos Jourdan pos
suem as suas duas filhas, Sra. Luci
Buck lütte, espôsa do industrial Carl
H. F. Iürre e a Srta. Elsa Buck,
muitos dos pertences trazidos pelo
fundador de Ieragué, dentre êles os
tachos de cobre e as colheres utili
zadas para o fabrico do açúcar.
Obiéros de valôr histórico inestimá
vel, que formará, certamente, na

primeira linhe entre os 'titos que
pesquizarn e reformulam ,a história
de Iaragué do Sul, de Joinville e
dé Santa Catarina.

A Sra. Vva. EVa Buck, serena

mente, como só acontece com os

que estão em dia com as obrigações
pera com a sociedade e com Deus.
fechou pela última vez os olhos,
abrindo-se pare ela as portas largas
da história e da imortalidade.

No"os
'\

Vereador
Publicamos hoje uma

carta do sr. José Paulo
Cunha, de Rio do Sul
(SC), um autêntico demo
cráta, que em seus im
pressos espitolares usa

expressões, tais como "Os
democra tás crístãoa têm
de erguer a sua \'óz e

afirmar que' assim o

são! .... ti
e "A demo

cracia cristã clama por
suas atitudes corajosas,
claras e decisiva".

,-IN MEMORIAM:
Pioneiros .de Jciraguá:

O desaparecimenro da veneranda
Senhora Vva. Eva ßcck, née Rumpel,
passou quasi que desguarnecido da
sociedade local, deslocada na con

tagem da era contemporânea, onde
os longinquos anos fazem esquecer
OS antepessados, ante a voragem
dos dias presentes. ,

Eva Buck completaria 78 anos
de i'd a d e no próximo dia 6 de
novembro de 1962. Não conseguiu,
porém, chegar a completar mais um
ano de existêncie. A 19 de setembro,
o seu frágil coração deixou de bater,
cansado pelo rernpo em que se exigia
dos pioneiros Irabalhos estafantes,
pare que se pudesse chegar, ao que

'

somos atualmente.
Ao Rev, Pastor Rosenberg coube

a missão cristã de proferir as derra
deiras palavras de despedida à ilustre
extinta. Despediu-se a Sra. Vva. Eva
Buck desta vida terrena, vida que ela
amou com tôdas as suas fôrças,
residindo ininterrupramente nesta
cidade por cercá' de ,70 anos, ao
lado de seus Iamllieres, 'encantada
com as, plácidas margens do rio
Irapocú.

Vidas que se perdem, persona
lidades que se extinguem, mas' que
fazem história. Vultos que serão
cerlnhosamente recordados, quando,
se recompuzer com êsses pequenos
fragmentos da vida, 'a colonização
do Município de Jaraguc; do Sul.

Consfa um lnslstenre noticiário
que os familiares da 'extinta e ela
própria, ha quasi um século, deixa
vam a então também pequena cidade
de Pôtto Alegre, à cavalo, em direção
do litoral carartnense para chegarem,
depois de mil e um sacrifícios por
intermináveis praias e agressivas
selvas, até a atual localidade de
Rio da Luz.

O Senhor José Paulo
Cunha leu a Revista
A e ã o Democrática do
IBAD '8 gostou do traba
lho apresentado pelo nos
so diretor, ver e a d o r

Eugênio Vitor Schmöckel
e tal foi o seu entusias
mo que resolveu escrever
uma carta, em cujas fra
ses imprime as suas pro
fundas convicções de
democrata de primeira
linha.
Vamos à carta:

"Rio do Sul, 12 de ou
'tubro de 1962
Digno Vereador Eugê

nio V i t o r Schmöckel
Saudações t
.Li em data de hoje

vosso entusiasmo, pela
Revista Ação Democrá
tica a qual se baseou em

aplaudido requerimento
dirigido a esta culta Ca
mara, pois, por unânimí
-dade aprovou as redações
que tão bem são redigi
das em Ação Democrática.
Parabens, ca ríssimo

Vereador. Parabens pela

,

�.

,Demitiu-se o SECRETARIO DA FAZENDA

L

-

M a i � r i,mportância. para
.

,Prefeituras .

a Câmaras Municipais Cels� �rrazou 8 Tesouro e quiz culpar Geraldo Wet��'
Após um contacto em transferir a responsablltde .Ieí de 1958" n? 4736 que os ânimos estiveram dade da sifuação financeira

e 4'7�3. São Projetos que exaltados entre o gover- de Santa Catarina ao tifu-
instituem co nvênios nador C�lso Ramos e ö lar da Fazenda.
internacionais e estabe- Secretário da Fazenda

Geraldo Wetzel'êste último
fez sen ri r ao Chefe do
Executivo que não mais
permaneceria à frente da
pasta que ocupava desde

jan,eiro de .1961.

Explicando as .razões
de sua demissão o sr.

Geraldo Wetzel não es

condeu o seu desencanto
para com o dtual gc;>vêrno,
dizendo que saía para não
ser responsabilizado pela

"Correio do Povo" O
.

't do' gesto do péssima situação financeirapreclpl a
t v e s s a Santaum' jornal a sr. Wetzel tem origem nas tU� � r a

.

serviço do povo I insinuações
do Governa- I!I arma.

=- . --= dor do Estado, tentando
. t'BETE DIAS" - 22-10-62)

lecem medidas de maior
importância p a r a 8S
Prefeituras e Câmaras
Municipais.

, ,

O Serviço de divul
gação do SENAM infor·
ma: O Diretor Geral do
SBNAM Professor Araujo
Cavalcanti solicitou ao
Professor Hermes Lima,
t o Ministro" permissão,

cultura democrática e

cristã que aborda vossa

capacidade de homem
público. QUê suas moções,
projetos, debates venham
a se basear /nos funda
mentos naturais de libe
ralismo, pelo qual Ação
Democrática tanto 'dá a

conhecer a08 homens do
Brasil.

..

para .em nome 'do Servi
ço Nacional dos Municí
pios se digne determinar

.

aos órgãos técnicos do
Ministérfo das' Relações
Exteriores, exame de
profundid�de ao projeto

grado direito da proprie
dade, intangivel (ilegivel).
Homens que sabem dar

9alor aos princípios tão
[ustos> e leais como o

Senhor, não devem reti
rar-se nunca da política,
das ocupações dos cargos
públicos, Pois são brasi
leiros desta estirpe. cata
rínenses desta classe como
a vossa, que darão não a
um povo mas ao mundo
o verdadéiro caminho
a que os mandários de
vem reger os homens.

Cordiais aplausos ,

ass JOst PAULO CUIHA,"

Que estes conceitos,
Senhor Eugênio, sejam
levados a todos os ins
tantes, em horas precisas
em VOssa Cãmara. Em
todo regime dsmocrätíoo
cristão, resulta ao povo,
sem dúvidas, o liberalismo
do capitalismo. :ti: a forma
que dá o direito ao prm
cípio aquisitivo. É o sa-

Junta 'de Alistamento Mifitar
Notícias Militares

Comparecimento de Reservistas .- Solicita·se
I . Solicita-se o comparecimento nesta Repar

tição dos RESERVISTAS abaixo relacionados, com

URGßNCIA, ou de parentes ou pessôas que saibam
informar sôbre o paradeiro dos mesmos,

�;d� NOM E S Classe, Residência
1 Arnoldo Utech 19õ8 Jaraguá 84
2 Alfredo Zipf 1940 Estr, Jararaca km. 2ã
3 Antonio Nicolini 1941 ôra. Luzia - Itapoc..
4 Adolar Schneider 1941 Rua Abdon Batista
5 Arno Mann . 1942 laragué do Sul
6 Alex Lernke t 941 Rio da Luz II - km.Iõ
1 Bertoldo lunckes 1941 Ilha da Figueira
8

.

Dionisio Korc 1939 Rua Rio Branco
9 Edson Narloch 1939 R. Dom. da Nova 136
tO Estanislau Gonçalves 1941 Jaraguá do Sul
11 Udo Seil ' 1940 Rio Cêrro km.14
12 Walfried Schulze 1939 II Distrito
13 Francisco Balista Farm. Guim. (M, Grão
14 . Adrian Webber Rua João Mercatto
lã Alfredo Guenther R. Proc. Gomes 664
16 Dionisio Kore Rua Rio Branco
11 Ervaldo Lorenzí Retorcida - N. Ramos
18 Hartwig Hackbarth R. Rod. Huffenuesller
19 João A. Martins R. Mal. Flor. Peixoto
20 José A. Schmitz Vila Blumen. Cx.P 6
21 José Vi'lkoski Tifa dos Martins
22 Martim Konell Estr. Jguá. Esquerdo
23 Nelson Klilzke R. Dom. da Nova 349 I

24 Olivio Menel Rib,Cavalo' N Ramos'
25 Orisvaldo Luz Rua Mal. Deodoro s/n

.

26 Osni Wackerhage Barra Rio C�rro -�m.1
21' Rolf Weber R. Ft>lipe Schmidt s/n
28 Rubens Nicoluzzi Estrada Nova - km. 3
�29 Rudiberto Drews Rua J.Czeroiewicz 364
30 Wolfgang Paupilz Rio da Luz· km. 20

Jaraguá dó Sul, 24 de Outubro de_ '1962 .

MANOEL CARVÁLHO LOPES
o

Cap Dei ãa DR
-

'�maior,
------�--------�--------------------�

B·om,cr
'-'e seus co'me.d'ian'les

- ,
,

. � , I �
,

," ! _.,

As
"

20 horas o' np Cine Jaraguá .. As 21,30 horas "na sédu- suciall,do ,C. ·A. Baependi,I.
,

,

GR'ANDE- BA71tE SOCfAL ,_ Nã'o Percalm
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r==�==�==� lUHHllO DO PDUO" ßERiDAS MAI 'WILHJlM S.A.
O� ..m".,:,.m�... ,

O C I A I ",�� ..,=Y . .,..rJ (F"'::�=:T.:::':� 1919)
,.

.

ASS·���V��:)ç��lnári�
... "Correio do Povo" Ltda, '

, ,..

1962 Ficam conv09éÍdos os senhores acionistas desta,I: I Dia 29: - a sra. Edith, esp.ôsa t-' 'D'lreto"r' sociedade, a se reunirem em assembléia geral ordí-Aniversários
,

do sr. Erich Ehlert, nes- ' .

êd I' BEugênio Vitor Schmöckel nana, em sua se e socia, a rua enlamín ConsrantO sr. Lauro Braga, ta cidade;
"

n. 594, nesta cidade de Jaraguá do Sul, no dia 31nesta cidade; - o sr. Paulo, I Leone ASSINUURA: de outubro de 1962, às 9 (nove) horas, pare dellbe-..

-o sr.' Alwin Seidel, em Itapocuztnho; "nual . . .1 • CrS 350,00 rarem sôbre a seguinte ORDEM DO DIA:� sra, Linda' Bleich, residente em Gorupá; -a sra, Frida Mahnke, Semestral; .• CrS 180,00
residente' em Oorupá; -Maria Aparecida Tel- espôsa do sr. Willy Mahn. Avulso .... Cr$ 10,00 1.) - jExame, discussão e aprovação,do balançoI :-,.. Iil d J

- k t'd d
-

I geral, conta de lucros e' perdas, t parecer do 'conselho, -a sra. Hílda da Silva' xeira, I ha o sr. oao e, nes a Cl a e.

�
BNDBRBÇO.

"I
fiscal e dêmats documentos referentes ao exerclcío.'

'

'Antonio Teixeira. resí- I-Ayrto�,. filho do sr. dente em JOI'nVI'lle' Dia 31: Caixa Postal, 19 ' sectel encerrado em 30 de [unho de 1962;Albano Stíngh . " nida Mal. Deodoro, 210
• _ . , '.,en, '

,

.

gua do sut . S. Catarina

I
2.) - Eleição da diretoria,'

I á' M"ll .-a sra. Vva. Mínda O sr. Leopoldo' Seide 1__o sr, n CiO u er;' Wolski.
'

residente em Oorupá, . 3.) - Eleição do conselho fiscal;-Marcia 'Mara de AI-
, meída, residente .em La. \Dia 30:

'

- o sr. Juraci Ribeiro; residente neste distrito, 4.) - Assuntes de tnterêsse social.
pa-Parana: . -a ·sra. Ilda da Costa; em Ribeirão Molha, filho A V I .S OA sra, Erna Colin Mah- d L ld L' b A h

-

-a sra, Amélia Sehe- - o jovem Eliezer dos e eopo o lesen erg, c am-se a dísposlção dos senhores acíonistes
uer, filha do' sr. José Iud; Santos, residente em e' de Ottilia Beck Liesen- desta sociedade, na séde social, os documentos a-o sr. Antonio M. Cor- J b f 99

'Scheuer. residente em araguãzlnho. erg. Que ee re ére o err, ,do decreto lei n. 2627, de
Jaraguá 84. rea, farmaceutico, em Elà, brasileira, solteira, 26 de serembro de 1940, referenres ao exercicio en-

1
Barra do Rio Cerro; Dia lCl: doméstica, domiciliada e cerrado em 30 de junho de 1962. Reeditado por faltaFaeem anos amanhã: -a sra,HildaHlnschtng, residente neste distrito, de publicação de um item da ordern do dia.espôsa do sr. Theodoro 'O sr. Emilio Silva, nes- em Ribeirão Molha, filha Jaragúá do Sul, em 30 de julho dê 1962Hinschíng, nesta cidade; ta cidade; de Francisco Vavassori

Maria Cezarina dos e de Rosa Vavassori. Elsa Yolanda Wilhelm Driessen,Santos, espôsa do sr. Diretor Presidente substitulo
.João Maria dos Santos; Edital n. 5409, de 24,10,62 lelson Leopoldo Driessen,

- a sra, Ana Panstein SalvadorMartins Barbosa Diretor ComertialScheuer, espôsa do sr, e Elvira Ambrozia Alves Eduardo franciseo Wilhelm,José Scheuer, em Jara- Diretor Têcnicoguá 84. Ele, brasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e'_--------------------_
residente neste distrito,
em Ribeirão Qrande do
Norte, filho de Manoel
Martins Barbosa e de ,VENDE-S� em RIO DOS CORREAS,Antonia dos Anjos. município de Corupá, excelente terreno pró-
Ela, brasileira, solteira, prio para diferentes culturas com água abun-

doméstica, domiciliada e
dante para qualquer aproveitamento - Área

residente nesta distrito, de 2.062.000 met r o s quadrados. Favoraveis
Registro Civil em Ribeirão Grande do condições. - Tratar com a proprietária Mar

A' M eu G bb Oti I .Norte, filha de Francisco

I
garída Alves, Avenida Procopio Gomes, 1.033, I

nrea u
.

er ru a!, icia
Luiz e de Ambrosia ou com Francisco Alves Junior, nos escritóriosdo R e gIS t r o Civil do AI da S.A. Moinhos Rio Grandense,' em Joinville.rO• Distrito da Comarca Ja- ves.

(aguá do Sul, Est<tdo de Edital o. 5410, de 24-10-62 -

Santa Catarina, Brasil. Alvaro Papp e r:';=:::::::::=::;:::'=:::=--==':''';:::::;==:::;:::::=:::;;;=:::::::::=::::::::-�ra!�os�a��ó��e ������c�� Odila Stinghen 'n I. It•• e ,. .es e 1111.·· iidocumentos exigidos pela lei Ele, brasileiro, solteiro, ii IHafim de se habilitarem para lavrador, domiciliado e li - JARAGUÁ' DO SUL 'II
casar-se: residente neste distrito, !! IIna Barra do Rio Verro, iIi Medicamentos e Perfumarias liEdital n. 5405, de 20·10·62 filho de José Papp e de ii Simbolo de Honestidade ii

Juliana Salomon Papp. ii Confiança e Presleza l!
EI b '1' 1·!1 A Ih Ih ii

a, rasl eIra, so telra,
I
!i que me or e atende ii

iódustriâria, domiciliada ii e pelos menores preços ,ii
e residente neste distrito, I!.... . : ... ::: .

__ . _jj
na Barra do Rio Cerro, �--------,-----..,--'''-,-----.-,---- --;;;...- .

filha de Eleto Stinghen
_

e de Vitalina Girola
Stinghen.

Fazem anos hoje:

:J!::::::-'::::=:::::::::==::::::::::::::::::::::::::===::::::::::::=::;:::::::::::::::=�..

II lThl.o IElllCIHI KAlUIFMIANN '(1
II /

'

II

H M�DICO CIRURGIAo "
II Formad,o pelas ,Faculdades de Medicina das Univer- li
H II
li sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre II

li CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANCAS E! II
II CLINICA OERAL ii
ii Longa práti�a em 'Hospitais EnfOp1'U8 II
II Consultório e residência: II
li II
fi Tel. 244 "- Rua Pres: Epitácio Pessöa, 405 IIII I L

II CONSULTAS: .

ii
ii \ -

II
ii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas II
II li
!j) , Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1t:! horas IIII /' !
ii Atende chamados tambem à Noite, li
:::'u:::::::::,�:::::::::=::::::==:::=:::::=:::::::::=:::::;=:::::::::::==::::::::::::rF'

O sr. Angelo Pradí,

•

Dia 2:

TERRENO

•!�;!!!!!!!;_==;;!!!!!!!iE!!!!!!!!!!!!;=;!EEE!�!!!!!!:iEiii!i!i"'!II I " III

I DR .. JORN SOE'LTER �j

I I CIRUR61flo DENT15Tfi I IIIR Moder.níssimo "A/ROTOR"

� Reduz o rernpo de trab a lho ' �I
II! e' aumenta o conforto do CLIENTE. Im CLíNICA - CIRURGIA -�PRÓTESE ...

= II RA�X öl
I C o n e u I t

ó

r
í

o: Av. Getullo Vargas, 198 I!I

m ..

(Anexo ao Depósito da Antarctica) /' I
lIiI-!l!i!iiS!-:!Ii!!iii!i!�!EEl=;; Po i:-': i i:-ili

A sra. Ruth Lemke,
espôsa do sr. Alwino Lem
ke, residente em Rio da
Luz.

Geraldo Gielow e

Alzira Marquardt

Dr. Waldemiro Mazurechen.

�A§A DE SAÚDE
Ru� Presidente Epitácio Pessôa Ne. 70.
(antiga residência de Emanuel Ehlers)

Clínica ger'al médico - cirurgia de adultos e crianças
- Partoi' ,. DiatherqlÍa Ondas curtas e Ultra-curtas
- Ipdutotermia - Bisturi-elétrico . Flectro-cauterização

. Ráios lnira.vermelhos e azuis.

Ele, hrasileiro, solteiro,
operário, domiciliado e
residente neste distrito,
em Rio Cérro, filho de
Alfredo Gielow e de Ana
Koepp Gielow.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, domiciliada e
residente neste distrito.
em Rio Cêrro, filha de
Alfredo Marquardt e de
Elvira Behling Marquard.

MEDIKAMENTE UND PARFÜMERIEN

Apotheke "Sch ulz"-

Edital n. 5406, de 20-10 62
Alcido BerI'ldt e

Anha Borchers
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho d'e Altrinó Berndt é
e de Erica Stein Berndt .

Ela, brasileira, solteira,
industriária, domiciliada
e residente nesta cidade,
filha de Dietrich Borchers
e'de Guilhermina Schroe
der Borchers.

� para q ue chegue ao co

nhecimento de todos, mandei
passar o prese'nte edital que
será publicado pela impren'
sa e em' cartório onde será
atixado dUI ante r 'i dias. Si
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para 05

tins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

JARAGUA DO §UL

................I., �

Das Symbol der Rechtschilffenheit, des
, .1Vertrauens und der Dienstbarkeir, die Sie

am besten zu den geringsten Preisen bedient
II

I,

r '

,

rr::=::::::=�==:::::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::=:::::::::�:::::::::=::::::=;�

,!I Dr, �uirrß Fmanrro. Fi�C�ffr lili !i

li Cirurgião Dentista "li
I ( II
ii II

II Comu�iba a seus clientes que se acha I! Edital n.5407, de 22'10,62 .I����� .�I�i��I�=i�� ij�'�d�I����I�II estabelecido em suas novas instalações. !! O I d J ' t.:! h 'dt II'" liiilII à' �.:J!:��.:�rl�r�:.:�.�� �

. ii ;���!�::�:;���!f.�ir:. g ]I))fo Ml1lllfm� Raffdo {j[e Azeve�ij i\\,;====r-=�===p=======-di ��:ij:�i������:!��1i I'
"

'II •••H... II I
O fer'nando n �1prl1ngmann

e de Wanda Sehmidt.

l'iI" ,IIII__II �', - ... _ -I'r Ela, brasileira. solteira· I!I• •
'

. doméstica. domiciliada e iR Com escritório nésta cidade à Av. Marechal Deodoro, 10"" residente neste distrito, III da Fonseca nQ •

.'

122" t>ar� melhor, servir seus c li ent es; ,CIRURGIA DO ESTÔMAGO
.

Nereu Ramos, filha de 'm" iii
João Kiatkoski e de Ma·

'm"
,mantêm estreito interQâIh_bio judic,iário co"m os Escritórios * IIIVIAS BILIARES, INTESTINOS.

ICIRURGIA DE SENHORAS. ria Kiatkoski.'
o.

de A�voga'cia DR. HERCILIO ALEX�NDRE DA LUZ,
Edital, n: 5408, dá 23 10,62 Iii com '_séde ,em. Joinvill,e e São Francisco do Sul; está em I'"Oswaldo Liesenberg e condições de, ,tamb�m, aceitar causas para aquelas Co-Consult6rio - Rua Preso Epitácio Pessoa Alvina. Vavassori

iii marcas, sem
I

maiores onus p'ara seus constituintes.
I

Das 9012 e das 15�18 horas. Fone, ,384. Ele, 'örasileiro, solteiro, III
----

_ latrrador, domiciliado e 1iI!!I!!!JI.!IiE!� lI�il!EllEEl"�iEEll!!El! .!!!!!!!!lll

����
Cure seus males e p.oupe seu
bom dinheiro comprando na

FARMAGI� NOVA
'8 ROBERTO M. BORST

.J que dispõe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus, arti,

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguá,
����

4-::=:::::::::==::::::::'--::::::=::::::::::::::::::::::-':::::::::::::=:::::::::.::::::::=::::;:;:::..""

II JD) ro G lUl n'd � ·G al S (Il1l � ii
" Cirurgião· Dentista IIH '

I

i! '

ii CLíNICA - PRÓTESE CIRURGIA iI
!! -,-. ' li
:: ' II
ii Av. Marechal Deodoro, 587 - JARAGUÁ DO ,SUL. H
ii Defronte a Igreja Matriz H
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. Diagnó�tico PrecGce' do Cancer, -nas senboras '(
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"a ís' reçu us . nrn I'
A ACARESC torna público que se ache aberte

" ,

a concorrência pública pera venda de uma Cernío- RIO tVA) ::_ O vesper- atualmente encontrada, Hoje, dia 27 de outubro de 1962, data esta,netevrnarca INTERNATIONAL; modêlo B"120, tipo tino "O Globo", .sem entre o' preço de upl que para sempre ficará marcada nos corações dePíck-up, ano de fabricação 1959� tração em '4 'rodeis" 'dúvida um dos ,jornais de exerrrplar 'e o, custo real duas pessõas.: pois será nesta ocasião em que amcôr verde, motor n. 3D 240657.918". grandeViragem do Rio de dêsre exemplar. Antiga- bOB perante' um altar irão concretenar um dos: Os ínreressedos poderão examinar o veículo Janeiro, em editorial, ocu- mente, embora o preço maiores sonhos, ou seja, os de se unirem pelosno Escritório Central da A,CARESC, à Rod o v i a pou-se do' 'alto" custo do: da" 'venda 'avulsa fôsse« Sagrados laços» matrimoniais.
'

Leoberto Leal, em Florianópolis, no horário das 7 papel' pare emecípér a sempre inferior ao custo Ás 17,30 horas, Mario Eugênio Böhen e Oarinàs 13 horas dlàriamenre.
,

resolução que tomou de da produção, a diferença Haake, serão os protagonistas, .dos quais acimaO prêço base para . propostas é da Cr$ ... eumenrer o preço dé seu' entre êste' � aquele era comentei. Unir-se-ão pronunciando uma simples920.000,00 (novecenros e vinte mil cruzelros).
'

exemplar. Diz então: "Os eproxlmaderncme de uma palavra composta de três letras, que no entantoAs propostas deverão ser colocadas dentro de vez, Agora, com a vigente significam amôr, fidelidade e união até o fim de'um envelope fechado e no envelope escrever "Con- jornais padecem mais do rexa cambial e majorações suas vidas. '

Icorrência da Camioneta International". que quase todas élS outras de todos' os 'c�stos e
Aqui do ,meu canto, almejo aos noivos uma,

Ésre envelope deverá ser, colocado dentro de tndúsrrles, as consequên- d�spe�as de : c,�dél exern- vida perene, repleta de felicidades e que o Todooutra sobrecerre, e endereçada ao' Escritório Local eles da desvalorização pIar,. O.Globo, -: revela I Poderoso derrame sôbre Ei u a s c a b e ç a s asda ACARESC, nesta cidade, à Rua Getúlio Vargas do cruzeiro, pois a taxe o articulista -:- sal pa!a a
suas bençãos.n. 668, ou pera a Caixa Postal 4'6.. cambial pera a aquisição emprêsa por quatro vezes

,/
Nás propostas deverá constar em letras bem dó papel. aumentou. em o que paga o leitor".

legívei� o nome e enderêço do preponente e a im' 2,424 por cenro de 1958
Contudo, a' direção 'do\ à 1962".portânci�\ oferecida.' .

.

.

�. vespertino cerloca ainda
"

.

As 'propostas' que apresentarem trnporranctas E depois especifica "os não fixou o novo preçoinferiores a Cr$ 920.000,00 (novecenros e vinte mil aumentos da taxe cambial, do seu exemplar, que de
cruzeíros), serão anuladas. maiores DOS úllimos anos, egôsto de 1961 pera cá,O pagamento dever,á ser. integral e a viste, explicam a disparidade, é de dez cruzeíros.Para tanto, o vencedor da concorrêncip, no ato da
retirada do veículo deverá apresentar o comprovante
do depósito efetuado em 'nome da ACARESC, em
um dos Bancos de Floriánópolis. ('

, As propostas serão recebidas pelos Escritórios,
até o dia 15 de novembro de 1962, e serão abertas
no Escritório Central' da ACARESC em Florianópo
lts, no die 25 de novembro de 1962, em viste dos

xXXxx

C'oncílio

QUAND

/
Após Intensiva propaganda da S. D. ACARAí

aproxima-se cada vêz mais a data em que deverá
apreséntar-se em nossa cidade a famosa GENÉSIO
E SUA ORQUESTRA, de Curitiba. Está marcado
para o dia 10 de novembro,· mais êste grande'
acontecimento social. Por esta ocasião será entregue
a, Faixa ã Rainha da Sociedade, como também às
respectivas Princesas.

,

xxXxx

Disse que "estou conven
cfdo de que no regime
fed�rativo; os Estados
poderão ser melhor aten-

Quando o homem sem

culpa à hora de dormir,
indaga de si mesmo se

amanhã acordará de sen

tinela à porta;

Corrio sempre, e' todas as semanas que se

passaram, vou comentar daquilo, bem pouco só; o
que a nossa cfamosa' turminha andou tramando,
tá legal ? Domingo à tarde, dando o meu costu
meiro passeioainho pela cidade, cheguei até o

JUSSARA.. Alí, fora de surpresa, 'deparei com
cenãrios espetaculares, e não obstante da porta de
entrada, parei ... Inicialmente o que chamou bas
tante atenção mesmo, foi um «casalaínho», por sinal
com expressões muito apaixonadas, pareciam estar
alheios de tudo e de todos, sabem quem é? Não?
Mas, indo um pouco além, encontrei' o Arquiteto e

sua Exma. Garôta sentados á uma mesa. num

clima temperado, ELE com cara de chuva e ventos

quadrantos fortes, ,ELA 'expressava ... deixe ver,'
ah ! ventos suaves, tampo . bom. (Betinho depois
você má conta' a história do «pepino», tá)

Numa das muitas mêsas encontrei o Sr. Ha-'
milton Gal'cia, mais conhecido pela alcunha de
«Negrão», festejando a'guma coisa, agora o qu'e,
eu não cheguei a descobrir. Negrão, será que lhe
é possível dizer-me o moti'9o daquela «baderna»
t Ô 'd a?

E, assim passaram'se as horas. Quase no fim
da tarde apareceu o Sr. Cineasta, para a alegria
de alguém, e pelo que poude ver, ambos ficaram
muito contentes com êste encontro, (não sei se foi
casual ou proposital).

Quando os ferros de
paz se convertem em fer
ros de insegurança;

r

Quando a íncopetencía
acusa o espelho que a

revela, dizendo que cul
pa é do espelho;

Evangélicos e o

Quando o poder, que
emana do povo, deixa
de ser exercido ou con
tra o povo se exerce,
alegando servi lo;
Quando a autoridade

carece de autoridade, e

o legitimo se declara He
gítímo;
Quando a leí é uma

palavra batida e pisada,
que se refugia nas cata
cumbas do direito;

proponernes presentes.

Magalhães Pinto ,opina pelaf

mudànça da pergunta ao, povo

Quando o direito cons
titucional é uma sub dis
ciplina militar, e substi
tuí fi dlscíplína pura' e
simples;

.

Quando plebiscito é pa
lavra mágica, para resol
ver aquilo, que a imagi
nação e a vontade dos
que pronunciaram não
souberam resolver até
hoje;

Quando a intimidação Qu.ando. se _dá ao pr�-
faz ouvir suas árias ener- letarlo a dusao de deCI

vantes, e até o silencio I dir o que já foi. decidi-
palpita de ameaças' do à sua revelIa, e a

,

ilusão maior do !lue é
Quando faltam a con- eJO seu beneficio;

fianç� e o ar�?�; a pr�· Quando os piores hodenCIa e o fe9.ao, o lel-
mens reservam para site e � tranqUIlIdade das
(). pregão das melhores

BELO HORIZONTE - didos através do presi- vacas, ideias falsificando as;(Meridional) - Em de' denj:ialismo e não do Quando a fome é indus.c1arações à imprensél, o paf,lamen�arismo, �ntre- trializada em "slogans", Quando � preciso ter
governador Magalhães tanto nao �recoDlzo, a e mais fome se acumula mais medo do governoPinto afirmou 'ser seu volta da política dos g?- quanto mais se promete do que dos males que ao
'desejo tomar parfe ativa vernadores, mas nao I ou Re finje combater a governo compete conju-na campanha do plebiscito. podemos concordar com fome' rar;

a exclusão dos governa
'

dores na orientação polí- Quando o cruzeiro de-
tica da federação e União saparece no' sonho de
e a cúpula do sistema uma noite de papel por
federativo e cão pode traz de um cortejo de
ficar isoldda, fazendo ga alegrias especuladoras e

. bineres e política aàmi- de lágrimas assalariadas;.

nistrativa ba'seada nas Ql:lando o mar de pro-
cúpulas partidárias". nunciamentos frenéticos

não deixa f!uir uma gota
sequer de verdade;

«A Igreja Evangélica'
não pode ficar indiferente
em relação aos aconre
cimentos da' Igreja Ro ..

mana». Foi o que'

O bispo evangélico,
representante da Igreja
Luterana Unida da Ale
manha, e m questões
.relacionadas com a Igreja
Católica Romana, ex
pressa nesta carta, que
pela participação de
observadores não rorne

nos no· 2. Concílio Va·
ticano, poderia chegar se
a um diálogo.
I

-declarou o Dr. Herman
Dietzfelbergen à imprensa
aos proresrenres, referin'
'do se a uma carla cir
cular do bispo evangélico
da Baviera.

xxXxx

A data de hoje
-

é muito fe!)tiva para 7 (sete)
meninas'môças de nossa sociedade, pois, é nesta
em que elas serão apresentadas oficialmente a

HIGH-SOCIETY. Já muito se falou com relação
à êste Baile, mas, contudo à tôdas estas'garôtas:.
almejo plêno sucesso. '

,INAOOROI

Itajara Tênis Clube
Serão pagas aos

municípios as cotas
do inqJósto de renda' Esclar�cendo o' seu

ponto-de-vista, sôbre a

, BRAS1L1A (Senam) - maneira pela qual deve Quando a gorda impos-
6 S

.

d D' I· ':'" 5er dirigida a pergunta tura das terras dadas en

d eBrvlço ,e
f

IVU gaçao plebiscitária ao eleitorado, ehe ii boca dos terrate·o s NA M 10 orma o se· .

.

t O �1'
'

t
-.

d
disse o governador que o nentes;guIO e: , _lOIS e,rlo ,a
certo seria: se deseja ouFaze.n�a ..

esta
. ultlma�do não continuar ele endo o Qu�ndo os altos ,bradOS

p�ovldencl.as ,no. se�lldo Presidente da R�pública." se eXI�em reformas, pa-de que selam pagas Ime- ,

ra eVItar que.. elas se
diatamente as

_
cótas do

._ implantem,. e assim, con-
Impôslo

., qe R,endÇl que MaOlf�stou ::I�,. a? mesmo continuem a ser reçlase'raõ 'd'isJribuidos'· entre" tempó, contl'ano apergun' madas como dividenöotodos municípios brasilei- ta ��e ver-se sô�re � Ato politico;
.

.

ras. Será feito J o paga: Adlc�onal. . FIO.almente, ,

mento, através das [>elega- �sqUlvou-_5e de afl.rmar s� Quando os reformado·
das Fisca'is nos Estados�' e o.u � n�o candlda!o. a res devem' ser reforma.

.

'

',' preslde�cla da Republica dos;
Caberá a cada município,; em 1965, achando prema-
aproximadaqJente, tr ê s fura a qualquer

manifes-I�il�ões e 66 mil cru,zeir�s. tação nes�e lerreno.
,

,

Dr. Francisco :Antonio Piccióne

'����'���' JH:��:m::co "

'\ �.
.

.urgia Geral' de adultos ,e crianças _:_ 011-

16lS8S8S8S8I1!)8��@i!i!�II!!.!�ll;II!Uiil88888@il!I'Re''I-n'oldo" Mu-a' 'lIIIIIa" ,nica G�ral - Partos _:_ Operações -, ",
.

,
,

,

'

• '" " JL-..II;'. ,

M�léstias de Senhoras 'e Homens. �' FOTO PIAZERA

I:t'" If·· A:DVOGAD'o, _II', '.i Espec/alisla em d,oenças dlf crianças'

I
�BFRONTE Ã, PRBp'f!IT�QIl. ,- \. JARAGUÁ DU SUL

y -, �;.J ,_. ':.... :;' t /,

} Átend'e no, rHOSPITAL DOS FERROVIARIOS

fotog.
rafias em Cileral - fotoc'"pias de Document()s

-IE
/

P f
'I

filmes e Material foto, - ",parelhos e Acessórios
. ,scritório ao lado. da :r;e eitura , ,(Clara Hrusc.hka), das 9 as 12 hs" -HOSPITAL-

.'

L ,J:A,"R,A:GUÁ" .D.0_ SUL"
.

'

.� ; �,,; ,Jl?SÚ,S. DE N"A��RÉ d,as 15,as' 1'8 hS'.,
I

.

;,1
"

'

, A pedido. atende a d.omicilio Iit tambem "

,

, , !k1 � em loo;:cdidades vizinhas,·
� i)�

.

.
, CO:B.u]PA - SXN1rA�'CA�:&JRJI(:�u�.· Im������� ,

. ,_

"

�_J�II!I88I!!I�@iSCiS8'�IIiiI8€1888�88S• / ,', ',"., ,_"

/"
• " , J l', N. '"

Assembl.éia Geral ExtraördináriafQuando os' generais
falam grosso' em nome Edital de Convocação,
de seus ex�ércitos, que Ficam convidados os' Srs. Sócios Proprietáriosnão podem falar :para para uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar�
desmenti.los; se no dia 12 de novembro' de 1962 (2a.-feira, às 20

QuandO tudo anda ruim horé)s.' nas dependências do Restaurante Jus s a r a,
e o candeio ,de esperan� RUí:! CeI. Emilio Jourdan, para apreciar a seguinte

ordem 'do dia:
'

ça se apaga, e o "U,· de·
a) _ Alteração dos Estatutos Sociais, em se'usKipling na parede não

arts. 14 e 34; b) _ Apreciaçao do art. 47 que estaresolve;
_ Então é hora de re belec� as �ensalidades; _c)' - �provaç�o do pl�no

comessar tudo outra vez
da DiretOria para 'c�nclusao das .obras da sede soclali

sem iI são e sem regsa' d) - �s�untos de m}e�esse social.
mas c� a teimo�ia do .

Nao 'h_avendo numero legal
..

na hora aprazada,
inseto quê busca um' ,ca- r,:allzar-se�a uma n�va Assembleia, el!' 2a. convoca·
minho no terremoto. çao, 30 minutos apos, com qualquer numero, segundo

o art. 66 dos eslatutos. I

�ARLOS DR. DE 'ANDRADE Agradecendo o comparecimento para essa

importante assembléia, ante'Cipamos os melhores
agradecimentos.

'

. Jaraguá do Sul, 23 de' outubro de 1962.
A DIRETORIA

"

"Correio do Norte" -'
'

Canoinhas - 20/10/62.

ass.) Oswaldo Heusi - Presidenre,
....

,

,I,
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Eugênio, Vitor Schmückei, .

I • I, ,

;,�, com" a níàis viva satisfação que registram'Os 'O aniversärío natalício de noaso Diretor
Eugênio V;itor SchmöckeJ, que deftuirá no pró-xímo día 2 de novembro.

"

,

) O aniversariante por seus dotes 'morais
e intelectuais, vem dia a dia, maís se notabí
lízando em nossos meios socíaís, educacíonaís
e 'polítieo. .

Cidl')ldãü probo, exemplar chefe de Iamílía,emérito protesaor da Eacola Técnica de C'O-
'

mérclo Sã'O Luis, é vastíssímo 'O círculo de
amizades que desfruta em nossa terra.

Ex-preaídente e atual presidente do C'On
selho Delíberatívo do Clube Atlético Baependi,
ex-presidente 'da Liga Jaraguàense de Despor
tos, sempre demonstrou sua capacidade admí-

, nístratíva e alto espírito social. "

C'Om'O 'político, tem Eugênío Vi�'Or Schmö
ekel, "se notabiltzado como homem público de
larga ! vísäo idealista e de bons propôsítos,Mllítando nas 'Ostes da União Democrätíca
'Nacionál, da qual ocupou . a Presidência até
bem pouco tempo, é 'O Vereador maís eficiente
da Câmara Municipal, já tendo apresentado
um sem número de -projetos de leí, de alto
interesse do muníeípío. Vem, agóra de uma
magnifica 'vitória nas eleições de 7 de outubro
corrente, quando 'Os homens de bem de Jaraguádo Sul, num verdadeiro atestado de bom senso.
equllíbeío e ponderação e independência. 'O
reconduzíram por expressiva sorna de votos
ao cargo de vereador que vinha desempenhando com denodo e ,eficiência, como um verda
deíro prêmio às suas atividades protícuas pelobem de nüssa terra.

SÁBAD,O,� �7

ENLACE HAA'KE BOEHM amôr; vinte e cinco anos ...•

, uma .extstência desdobrada,

. '

A data de hole consiíruí- em várias existências. '

se em marcante aconteci- "Correío do Povo" apre
rnenro socla! pare 'Os Mn, senta a'o cesel de prata
nlcípícs de Jaraguá do Sul os seus parebene pelo
e Ioinville, com 'O enlace cumprimento de meís �s�a
matrimonial de dots des- meta dentro do convrvio

recados elementos da rne-. da sociedade agradecida.

�::!��iJ::i���a����; HATALiCIO DO Indústria Textil "Ja r i ta" S. ,A.�f�V�� ���-���tl �u�e���á REV. I R MÃO LU I'S Assembléia Geral Ordinária
11 prendade ôrfa." Carim '

" EDITAL DE CONVOCAQÃOHaake, filha dileta do ben- D e f I u e em. data de Oonvidamos os acionistas désta sociedade paraquisto casal Alexandre � hoje_, 'O .aníversérío' do se reunirem em Assembléia Geral Ordinária. naVera Marquardt Haake ao Rev . .Irmã'O Luis, magní- séde social, à Estrada Itapocuzinho, pelas 8 horasjovem Mério Eu g
ê � ío Iíco

. �eitor d'O, Gínásío do dia 29 de novembro de 1962, afim de-deliberaremß o e h m, filho do casal S, LUlS e da Es c o l a sôbre a seguinte ordem do dia:Eugênio Boehrn - Hedwig Técnica de Comércio 1. '_ Exame, discussão e aprovação do balanço,Romanus Boehrn, da 'me- São Luís, encerrado em 31 de agôsto de 1962. 'demonstraçãoIhor sociedade da Man- Gaúcho de bôa têm- da conta de Lucros e Perdas, Relat6rio da Diretoriachester Catarinense. O átü pera. o ilustre aniversa- e Parecer do Conselho Fiscal;
\

civil deverá ser paranin- riante tem gra9jead'O um 2 .
...:... Eleição da n'Ova diret'Oria;fado ,pelo casal Wolfgang largo circul'O de amiza- 3. - Eleição do ConS'elha Fiscal e seusWeege e Sra" ppr' pdrte des, graças a'O seu espi· suplentes;da noiva e pelüs casáis rit'O cümunicativ'O e aü 4. - Assuntos de interesse da 'sociedade,Antoniü Wippel e Sra. e tratamento cavalheiresc'O A V I 's OGert Schm!dt e Sra., pGr que dispensa indistinta- \

-
-

parte do nüivo. mente a t'Odüs. Acha-se à d.isposiçãü dos Srs. Acionist/s, osA ce.rimônia. religim�a O Rev. Irma-ü LUI'S, documentos a que ,se refere 'O art, 99, do decreto·
Nó

.

d .

bI' 2627 6 9 O S aqUI e casa, sentlmo-no� em aocürrer� pelas 17.�� hüras, além de diretor d'O nüssü
el n. . ,de 2 - -4 .

v'Ontade para enviar ao n'Oss'O Diret'Or" e amigona IgreJa E\rang�hca Lu-
principal estabelecimen- Assembléia Geral Extraordinária de sempre, os n'Ossüs mais calorüsüs cumpri-Iherana de jaragua �ü Sul, tü de ensin'O, desempenha Convidamos, outrüssim, '08 Srs. Acionistas para mentos, fazend'O v'Otos sincerüs pGr sua saúde

. rendü a lhe paranlOfar o
igualmente as atividades uma Assembléia Geral Extraordiná ia, a realIzar-se e a dos que lhe são caros. e 'Os vot'Os de feli-

'Sr� HtanCs GlerhHardkMayer, de pr'Ofessor da n'Ossa n'O local acima, na mesma data, com início às 10 ,cidades, de tüdos nós,a ur a. ar a aa e e 'O 'd d d b á' h d I b �

b .I D D',' h H f m'OCI a e, 'On a 'sü res 1 oras p a r a e I erarem s o r e a segumte -------------------------=casa

I r'R Ie r.lc B
u e-

pela sua invulgar in te li- o r dem do d i a: '

(
nuess er- ena a urow ê

.

d) E ", -
- "UCES toma

'

Hufenuesster ar arIe g nCla, representan 'O
. � -

,x.am�, dlscus�ao e. aprüvaçaü da Ex-'
d 'va e' o p

S �H o
uma das culturas que DOSlçao JustifICativa da DIretoria e do Parecer doS�h:��tz 'e Exm�: Sr�. h o � r a m 'Os Irmãos Conselh'O Fiscal p�ra 'O Aumento de Capital;

•
..

' MarIstas em noss'O pais. b) -- Alteraçao dos Estatutos;I por par e n'O nOIvo.
) A .

-

Aos jüvens nubentes Graças a capaciqade c - ssuntos gerais.
apresentamüs as [lassas (norme de trabalh'O, tem Pelo c'Omparecimento, desde já agradece,efusivas fel;citações cüm levad'O em frente 'Os ser- A Diretüria
'Os v'Otos, de perenes ven· viçüs de c'Onstruçã'O de Jaraguá d'O Sul, 25 de outubr'O de 1962turas, juntamente com os mais uma ala �o impor- Joio LÚCio da Cosia - �ir Comercialcumprimentüs de tôdt;l uma tan�e estabeleCImento de Dila R. da Cosia - Dir. Técnicacületividade, que logü mais enSID'O, mesm'O c'Ontandü,
es\ará aplaudindü mai� pbr vêzes, com dificul·
uma uniã'O feliz. ���::g:i�m 11��::r pa�:, Comércio e Indústria BREITHAUPT S. A.verbas que cünstam d'Os

'Orçamentüs públicüs.

AN6 ,xLIII

I,

rr::::::::::::::::::s:::::::::::-o':::::::::::::c::::::::::::::'I·:::::::-A-::::::::::::-·I·:::::::S;:::'::::::�!::::::::::� \Assa/ssinado ,n O presídio'
,

II
,

, II

G
"..

F t t�::::::::::::�::::::;;::::;::::::::::: :::::::::::::::::i::::::::::::::::::;::P r e g o r I o .' . o run, a o
Rio, {Transp) - Com ciária um verdadeiro

um,a facada In'O .coração "mínístérío" que dorní
toí morto 'Inü ' interior nava ínclusíve a vida
da penítencíärla onde admínístratíva do presí-, '

'diü. Sua morte surgiucumpria .'.pena, . Gregório em consequência de I
Fortunato. "Gregúrío ehe- desavença entre êle e
fiava dentro da peuíten- seus comandados.

Advogado
documento

adulterou

para

.

Um grito de dor
BRASíLIA - O TSE chegou aos ouvidos da

aprovou 'O tip'O da cédula srà. Ralph T. Thorton'
a ser utilizada no re�ere�do que se aohava lavándopüpular de 6 de Janeiro. E d

.

c:::::-o:::::::::oo:::::::::o.......c:::::::::oc::::::::oc:::::::::o O fürmatü' será idêntic'O r o upa. ra, o filho

M U' O A S _aG' da cédula usada no oaçu1a que brincando,
últimü pleit'O presidencial. _

'

--------- No alto estéJ pergunta: ferira um, dedo. �steFrutiferas e Ornamentais "Aprüva' O Ato Adicional banal acidente lhe sal-
Laranjeiras, Pecegueiros, que- instituiu o parlamen- vou' a vida: de fato
Kakiseiras. Macieiras•. la.- tarismo:'. � eleitür res- enquanto ela se ocupa:b'Oticabeiras, etc. Roseiras ponder.a, abaIXO, cülücandú

va -do filho m
.

um "X" .pum dos d,üis . , \ _

U ralODahlias, Camélias, Coni-
� ti, .f.

P quadrados correspündentes a. nglU .o "-t.:anque, espa-feras,- almeir�s, etc., etc. às e,xpressões sim ou não.'_ tifando-o.
PEQAM CATALOGO

ILUSTRADO

posição diante da UBES"
UBES. P'Ois 'Os «doutos»
dirigentes do órgão máxi
mo dos Seeundarfstas.
Brasileiro!!, houveram
por bem marc'ar as datas
de 15 a 18 de n'Ovembr'O '

para a realizaçã'O d'O 1.0
Semináriü de Estudos
da Regiã'O Sul d'O Brasil,
datas estas em que esta
rãü se realizand'O as
Pr'Ovas Parciais as quais
estarã'O se submetend'O
'Os dirigentes das' Enti
dades Estaduais que de,
veriam participar d'O
citadü Seminário.
Fica aqui, portanto,

nosso protesto às atitu·
des da UBES, e nessa
declaraçã'O de OPOSl
çÄO à atual gestã'O. da
citada entidade.

ARIEL 8011IRO FILHO
Secr. de Imprensa.

,0 aniversariante. estará por certn, no
dia d'O seu natalíci'O, cercado pela admiraçãü
e respeito de seus amigos, d'O carinho e aféto
de sua esposa, Dona Brunilde. e de 6uas filhas, '

Ivüne Alice, Rosane Beatriz e do Tarã'O Eugêni'O Vitor Schmöckel Filho.

A atual diret'Oria da
Uniãó Brasileira dos Es
tudantes Secundários,
tem primad'O pelos dis
paratas desde que tomou
püsse. Nã'O representand'O
autenticamente 'O estu
dantad'O Brasileir'O.
Inicialmente füi-a·cria

ção' das Sub�Secretarias
nos estadüs, especial
mente naqueles em que
as Uniões Estaduais sãü
Opüsiçãü à Diretoria' da
UBES. Passou também a

,

UBES a lançar manifestüs
n'O Jürnal « O SEMANÁ
RIO », órgã'O declarada
mente de, esquerda, a

fav'Or de Cuba e até
c'Ontra a Democracia
cristã.
Ainda ag'Ora, notamos

mais um autêntic'O dis,
parat'O da Diretüria dß

BODAS' DE PRATA, do
casal WILHELM SCHULZ

Assembléia Geral Extraordinária
S'Ob sua sábia 'Orien�

tação, 'O' Colégi'O Sã'O
Terça· feira última, dia Luis tem progreoid'O

23 do corrente, a' s'Ocie, continuamente, para sa·
dade ,jarag'Uaense foi recep- tisfaçã'O dos moradüres
ciünada na residência do desta cidade e pár.a
casal Will}elm Schulz lor.- 'Orgulbo d'Os j'Ovens de
Alice dom Santüs Schulz, outras terras que aqui

, à pr.opósito\ d'O tran�curso vem haurir 'Os esclareci
da -festiva data de suas d'Os ensinamentos d'Os
büdas de' prata. abnegad'Os Irmãüs Ma�
Aó ãcünlecimento se fez ristas,

presente o alto mund'O O natalício d'O Rev.econ'Oniicü, financeiro, so- Irmãü tuis c'Onstitui um·ciál .e polític'O do nO':_le agradável ac'Ontec�mentü,catarlOense, ,a qu� nao na vida s'Ocial e culturalfaltou a cülabor�ção' d'O desta terra, transforman
sr. G. Rodolf'O Fischer e do.se diante düs n'Oss'Os
ii Srra: Yalvé! Fisc�er, com olh'Os numa dessas figu'Os ac_?rdes melodIOSOS de ras de pt:ojeçãü, que' seseus JOstrumenIÜS.. nãü, limit'Ou a'O âmbit'OÀ mêsa, us'ou da palavra de seu desenvólviment'O
'O ;:Ir., Guil)le�m� Ritzmann. se impôz pelos seu�da Cidade Mafra, para a m é r i t 'O S : inteligênciasaud�ção ap casal,de prata, brilhante, larga culturasegulDdo�se o, sr. Walde� e, s'Obretudo, por 'uIPa
m�r Grubba, com uma üperüsidade incansável
proposta para �antare� {) em renhidas pele'jas NITEROI (Transp)
'�;GüJd '?,nd. SII�er hé!Ue peia causa, d'O ens.in'O,

Está comprovad'O que é
It:h gern., conclumdü com chegand'O a cünqUlstar de Dana Teffé a assina
uma rápid.a. saudaçã'O o um lugar de absolut'O' tura c'Onstante da pro
sr. Dr. Mano Tdvares da relêvü na admiração e curação em fayül' de
Cunha Mello e os agra, na estilna düs seus cün- Leopüld'O. Heitor. Está
decimentüs do homeria- temp'Orâneos,' porem tambem compr'O· Leopoldo Seidelf

geada, sr. Wilhelm Schulz .' vadü que essa prücura- ...:1," CORUPA' _

LEITOR, Nesta: Um V'ereador entrevistado na Rádiolar,' ,'''C'Orrel'o d'O P'ovü", 'aü ça-ü sofreu enxertos que Jaraguá. Filho do,PA-]';;. "E-ß" - O Ja-ca-ré é um bi-cho,

-
'

it � i lhé d J é h . �
,

.

f 1 perm'l'tl'ram ao adv'ogado c:::::::,,::::::::=oc::::::::::a�o:;::>c::=:::o- mu· o .e o. a mu- o a-ca-r se c a-ma la-ca-roa.Vinte e cincõ an'Os uni- �nseJo dü e.i;z evento,
. O sa-po-boi vé-ve na ,térra e tam-bem na água. Adüs. Vinle, e 'cinco anqs dest'ja apresentar a'O apropriar se d'O aparta ' . mu-IM do sa-po-boi se cha-ma sa-pa-vaca. Tá bom pai-ê?a caminhar, lad'O a ladü" emérito educad'Or ''OS mento 'de Dana ná praia'.pessoa que Ipanuscre.veu ,-I, RESPOSTA: - Nã� atinamos com a piada, PQrqued l-f t dü' Botnfog" ,A pl''OCU- a procul'ação [lÜ hvro não ouvimos a entrevista, atendido está o pedido com apresos pelo mesmo i ea seus malS a e uos'os

_

<> ....

'. f" publicação da carta. Gratos.afetivo que os unill' um cumpriment'Os, desejandü raçaü dava püderes aI d'O cartonp d'O 14 'O ICIO ' ,

. ' .
, dia; vinte e cinco anos de ao Irmão' LUIS lü'ngos Leopol�'O para v�en�er f�z depOIS co� 'Outra'

do �iaD:'d�It���:;oc:r�ltágr�':teb���lç�� merecida\Vltória
lutas, de aflições, de incer- anüs de vida, abenç'Oadüs ,'O ,apartamentü em �ão tmta ''O acre'sclII\'O ,fra- 'RESPOSTA: - Agradecemos a mensagem e transmi-lesas, 'de carinho e de pür Deus. I

Paulo. T'Odavia a m�Bma" dulento. ", .... ,timo�,,!,-o' no�s� ;dtretor o ab:r.aço congratulatório:.

CO�VOCAÇA.O
São c'Onvidados 'Os senhores acionistas des.a

sociedade, à cümparecerem à assembléia geral ,extraordinária à realizar-se às 14 (quatorze) h'Ords do dia17 de nüvembro de 1962, na sede sociöl à AvenidaGetulio Vargas n. 268, em laraguá dü .sul, para deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA

Plebiscito ACONTECEU � ••

1.) -- ,Aumentü de capital sücial com reavalia
çãü do ativü imobilizado,' capitalização de reservas
livres e outros, cünfürme propüsta da diretoria.

2) - Alteraçã'O do estatutü
I

social.
3.) - Assuntos diversüs de interêsse social.
laraguá dü Sul, 12 de nüvembro de 1962.

,
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