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Um autentico -líder da União Demöeratica Nacional que ha 12
anos. defende com sua palavra autorizada os interesses do Pa·
ranä e do Brasil na Camara e Senado, apresentou o seguinte

projeto de Lei. Aliaz muito oportuno

tXITO DE "O ASSALTO"
Continua tendo ótima

aceitação em -tôdas as ce

madas populares o livro

de Ian Kozek "O assalto
ao . Parlamento", editado
pelo InstUpto Brasileiro de
Ação Dernocrertca, que

mostra a técnica da tomada
do poder pelos comunistas
dentro das ceracrertetlcas

, da legalidade.
"

/

í

LAURO CARNEIRO DE LOVUlA
I

, Def�ui a 14 do corrente o natalício po ilus-'
tre deputado federal Lauro Carneiro de Loyole.

Reeleito em recente pleito, a sua recondução
à Câmara, Federal dentro da bancada catarinense,
nada mais é do que o justo prêmio àquele que
'soube honrar o mandato que o povo lhe confiou.

Lauro Carneiro de Loyola vem se deste
cendo dentre os demais parlamentares pela ma
neira esclereclde com que encara os problemas
do seu Estado e sua

gente, tendo sido,
por isso' mesmo,
apontado pelos cri
ricos e comentaristas
cariocas, como sendo
o único deputado
federal catarinense a

merecer a reelelçäo.
o ilustre anlversa-

lente possui em'

nosso Município um

vasto circulo de ami
zades e a sua votação,
a maior de todos os

municípios, propor- .

cionalmente ao número de eleitores, é bem a

demonstração do que afirmamos de que o povo
devolve aos cepezes, o direito' de permanecerem
em seus postos, defendendo com denodo os ín
teresses do norte cetartnense.

"Correio do Povo" tem no brilhante homem
público um de seus melhores amigos, por isso

que resselta de importância o transcurso da fes
tiva' data, a que nos associamos prezeiaosemenre,
enviando por antecipação, os nossos votos de
muttos anos de vida em companhia dos que lhe
são caros.

I

Inclusive criadas por aque- lações Exteriores "abrirá
Ie país. inscrições para aqueles

que, simpatizantes ou

adeptos do comunismo
soviético, desejarem ser

permutados pelos que Ia
estão".
As viagens seriam pa

gas pelo governo.
O deputado cita infor

mações fornecidas á im

prensa pela familia brasí.
leira Paulo Schmidt, que
encontrou uma serie enor

me de dificuldades pera
sair da URSS. enquanto
"aqui no Brasil há milha
res de brasileiros que não

O M tí d G 1 t cansam de louvar e exel
ar Ir o o 9o a tar o regime cornunlsta

russo um verdadeiro parai
so, segundo eles e onde
todos vivem felizes".
"Então - conclui o per

Iernenrar udenista - por·
Que não entra o govêrno

Foram duas maoílestação ímpressíonante, com seu poder interven

uma no momento em que Cristo era batisado por cionista, sua função social

João Batista no Jordão, outras as ultimas palavras e humana, pare resolver

no calvarío : Tudo esta cumprido. problema tão simples: tra-

zer lá pare lá mandar 08
Realmente naquela tarde fatidica era consu- que os que muldízem o

mado o maior acontecimento da historia. Diz o comunismo o elogiam?Profeta Isaías : .Uuma espada transpassara o teu Proporctoneré a felicida
coração, Iasendo referencia a sua mãe, contem de a todos. É ato da meis
plando o filho querido pregado naquela infamante perfeita justiç� soctel".
cruz. E quem foram seus maiores acusadores? P

·

d I d fT
·

b 1Seus patricios, os sacerdotes e sumo sacerdotes reSl en e o -ri una
Chefes religiosos daquela época, que não podiam

AS.
.

c,ontt;r seus, odios e inveja, em ver .aquele moço V O Ce ab 13 � Trabalho do R G do Sul ganhanascido na pequena e enexpressrva Nazareth,.· • •

filho, de um simples carpinteiro, que não havia Que insetos daninhos •

passado por uma faculdade para se apresentar que vivem por baixo da lDalScomo doutor de lei e mestre. Outra graúde meu- superfície da casca de artira que \ arranjaram para tornar sem efeito pe veres, estão sendo estuda
rante o povo, a resurreição gloriosa de Cristo. O dos nos Estados Unidos
sepulcro foi selado, mandaram reforçar a guarda. através dos raios X.Quem ousaria se aproximar daquele local, na

quela noite? Houve um terremoto, e os taes que
ali se encontravam, com -suas armas, caíram por
terra atpnítos. As autoridades e os sácerdotes
formaram conselhos que resultou em dar dinheiro
aos guardas que ali se encontravam para dizerem
que estavam dormtndo e de noite vieram seus dis
cípulos e retiraram a pedra e roubaram o corpo
do mestre. ,Quanta mentira 'para encobrir este .

qu -cX-t' ra a e
t· t

I

It' t é .'

d
. . . e len IS s m-

acon eCIme!) o,. n eressan e que o povo JU euS' .

d ' . .

uma boa parte ainda não acredita na ressurrei-
r1canos !�comen aram que

.... <:,ue c posslvel. hOle
ção de Cristo esses fui um imbusteiro

as dota\-oes . prodUZir papel para �Ivros
,

'concedidas nos Es· capaz de durar mais de
Cristo está para' vi!' (está para vir concorda· ·tados Unidos p�ra a pes· 400 anos.

mos mas para �ulgar este mundo,' est.e ,p'pvo c'Jr quisa sobre a população do -X-
romp,itló pelo pecado, como foi óos dias de Noé). ar devem ser aumentadas,
Virá como Juiz supremo para julgar;, levandd ,os

seus ·escolhidos. ' O interess�nttl tambem é ver

aquele algoz que ·ditose: na verdade este' homem
era justo. Era' tarde para �Ialar nestes

.

termos

pois o mestre ja' est�v,a 'morto. Mt;iria Madalen,
apesar ter sido

.

uma} pecadora, I,oi' _ cedo ao

tumuIo, lá chegando encontrou a pedra removida,
olhou para dentro e virand07s6 para traz, uma
p�ssôa lbe fala, era·'.Jesus, que lhe diz: Ide avizar
08 discipulos.

f

QÍl��a alegria, podem(\s imaginar, tiveram
os seus ditjcipulos áo ouvirêm esta" noticia ao ver

. o mestre, querido rf:lsucitado. ,",
I

Essas perseguiçõe's não ficaram encertadas
ahi. Seus 8ucessör�s for,am apedrejados, encarce
rados e' mortos mu�tos deles, para transmit�,r seus

ensinam'eÓtos a outros 'povos.. Ajnda 'hoje hà
'muita perseguição Ipara aqueles que tem conheéi·
mento de seus ensinos e quer pregar ,o seu n'Ome.
A'pesar dos sechlos que tem passado. e fl distan'-
'cia em que foi pregado, sem perseguição e tudo,
seu nome tem sido anunciado, não - hav.erá por�

r tanto desculpa no dia em q'ue ele· voltar.

Jaraguá do Sul, M'arço de 1962.

) GERVASIO
'

COSTA

BRASILlA - O deputa
do Orou Mader epresen
tou projeto de lei, ne Cama
ra autorizando o poder
Executivo a.celebrar con

vento ou ecordo com o go
verno da União Soviética

_ "pare repatrlamento de
cerca de 800 brasileiros,

o .proiero de lei, Que
abre inclusive um credito
especial de 40 milhões de

RiO - O presidente do
Tribunal �egional Eleito
ral informou que a decisão
do Tribunal Superior Eleí
torai, Que negou registro
às 'candldaruras de véríos
sargentos. não impedira a

cruzeiros pera a operação,
autoriza 'ainde o Executi
vo a substituir ou

pe�u.tar aqueles nossos p ri
cios por outros I tan os

brasileiros que volunrerie
mente queiram viver tem

poreríe ou permanenrernen
te naquele pais. Dispõe
que o Ministério das Re-

que, segundo recentes e

idoneos depoimentos, lá
se encontram desejosos

I de regressar á Pátria, mas
não 'O podem fazer por
dificuldades insuperáveis;

posse do sargento Anto
nio Garcia Filho, eleito de
purado federal pelo PTB
da Guanebàre, com 16 mil
votos. Disse que os ces os

julgados pelo Tribunal ôu-

perior Eleitoral referem ·se

estritamente aos sargentos
cujos regislros foram ne

gados como decorrencia
dos recursos interposto.

E eis que uma vós dos céus? Diria
Esre é meu filho amado, em que
me comprazo. (S.Mateus Oap 3v17)
E quando Jesus tomou o vinagre, disse:
Está consumado. E inclinando a cabeça,
entregou o espíríto. (São Jolio 19 v 30) Na Guanabera, o registro

do sargento Garcia Filho,
foi concedido pela justiça

elenoral e só caberia re

cursos contra a sua diplo
mação após a proclamação
dós eleiros. Referida pro
clamação deverá efetuar-se.

do

de UIn .mílhõc por

grantes loiros do Danubio
iôfiltraram-se na peninsula
balcanica,.o'nde se mistu
ram \coin individuos more
nos de raça mediteranea.

-X-
-

.

• •. qu� '3, porio �e No- O, pres�äen,re do Tribu' �
. "'torreio do Povo"

va York e o maior do n,al, no dia 27 de, dez�m� , . ,

múndo, com -mais de mil, bro findo, recebeu n'ada' Jornal
quil.oínetros de,�ona por·, menos de Cr$ 8.641.893,?0. do'
ruariä navegavel. • de arrasados.

PORTO ALEGRE "

Nada menos de 1.243 323
cruzelros é quanto passa
rão a receber, menselmen
te o presidente e o vice
presidente do Trtbunal
Regional do Trabalho da
4a. Região, -C9m sede
nesre Capital.

de novembro, face a limi
nar concedida pela Justi
ça, baseado na autonomia
do poder judiciário, passou
a perceber mensalmente,
a importância de Cr$ ...
349.212,90.

Até o mês de novembro
do ano passado, o presi
dente

.
do TR1' percebia

vencimentos mensais de
e-s 187,000,00. A partir

-x-

... que foi inventado um

filtro poroso que pode eli
minar partleulas de sujei
lã, invisiveis ÇJ olho nu,
de um liquido mais espes
so .que o melaço.

\ r
. .. que o cob�e, um

até 1968" de 11 de dolares dos primeiros metais utili

(mais 2,5 bilhões de cru. zadQs pelo hoinem, já era

zeiro�) para 32 milhões de trab)alhado no �o 7.500

dõlár.�s a fim de tornar antes Je Cristo.

p.dssivel o controle da cre.s- ,

-X-
,cente ameaça da poluição
do ar.

No começo de dezembro
passado, foi mais uma

vez alterado o pagament'O,
passando o vencimento a

Cr$ 418.554,90, mais a

importânCia de Cr$ •••
104.638,70, 'a titulo de
nivel universitário, perfa·
zendo o total de Cr$' ...
523,193,60.,

-x-
... que vi.nte e cin.:o_

bilhões/de maços de cigar-' (Mas a história não
ros são vendidos anua�- parou aí, na m�lade dó
mente nos Estados Uni, mês passado, por outra
Que a historia �a Grécia Iirrilnar concedida pela
antfga ipiCia se aproxima- jusliça 'o vencimento. foi
damente Ino. ano 2.000 an· mais uma vez alterado,
tes de Cristo, quando emi· '._

passando a Cr$.994.658,OO
acrescido' de mais' Cr$
248.644.60 totalizando a

imporlancia mensal de
Cr$ 1.243.323,10..

"

.... Que novo tunel de
vento construido nos Es
tados Unidos pode simu
lar velOCidade 25 vezes

superior á d'O som e tem

peraturas Que ullrapassam
a, da superficie �olar.;,

-X-
... que ouro ôrpnco é

o ouro puro embranqueci
do e 'endurecido pela adi
ção de' niqueI.

-X.,...
... que ani"1ais peque

nos podem ser hipnotiza·
d'Os pelo homem.

.\

Ao

mes

Alerta contra
o comunismo'
o MAF - Movimento

de Arregimentação Femi-
.

nino - enviou telegrama
ao general Nelson de Me
llo, Ministro da Guerra,
declarandO que as donas
de casa, mães de familia

-

e a8 congregaàas do Mo
vim'ento estão inquietas a,
acusação· de Que ,postos
chaves da administração
nacionál' estão em mãos
de elementos comunis�as,
e inclusive citarem nomi
nalmente o sr. Raul Riff,
secli(>tário de imprensa do
sr. João Goulart, de quem
'dissefam. er membro da
organização comunista in
ternacional APARAT.

Em seguida declararam
.

que tomam o Ministro da
GLlerra como fiador da se

guran.ça do País, do futu�
ro das novas gerações - e

da sobrevivência da Nação.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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" Aniversários

TRANSCORRERAM :

Dia 6:

Orlando, filh� de Fran·
cisco Morbia, residente em
Rio Molha. ,

- a sra. Flórida, espo
sa do sr. Alfredo Bruch,
em Guaramirim.
- a menina Eliete, filha

do sr, Rodrigo Nicoluzzi.

Dia 7:

Dia 15:

Dia 16:'

O sr.: Alwino Lemke,
residente em Rio da Luz;
- o menino Darcy Luiz

Buchmarin.

, "

O sr. Alberto Zimer-
mann, resídente em Gua
ramir-im. "

- o sr. Vitörio 'Tecilla,
residente em Barra do
Rio Cerro.

Dia 9: '"

Isolde, filha do sr.' Pe
dro Zapella, residente em

Ilha da Figueira.
Dia 10:

O sr. Mário Nicolini,
nesta cidade.
- Darcy F. Mello, resi

dente em Joínville.

Dia 17

Amazllda, filha do sr.

João Lucia da Costa;
- a sra.: EUy Elfrida,

esposa do 'sr. Alwino
Hadllch;
- Maria de .Lourdes,

filha do sr. Pedro Rengel;
- o sr. Waldir Araújo;
- o sr. Jacob Emmen-

doerfe ;
- o sr. João C. Stein;
- Frida Llerrnenn, es-

posa do sr. Erwino Líer
mann, em lolnville ;
- a sra. Amanda Bau

mern, esposa do sr. ßer
toldo Baumann, residente
em Três Rlo's do Norte;

Arthut Tamonini,
residente em Corupá.

Dia 11:

A sra. Ilda Schmalz,
espôsa do sr. Erich Sch
malz, resínente em Rio
da Luz Vitória.
- Irineu, filho do sr.

Estefano Meyer, residen
te em Estrada Itapooü.
-Alzemira, filha do sr.

'Arno .Blanok, residente
nesta cidade.
-a sra. Olga Sehmitt

de Aguiar Borges.

Fazem anos hoje:

Noi�ado
Com a gentil senhonte

Terezinha Corrêa, filha do
estimado casal Pedro-Ma
ria Corrêa, contratou ca

samento dia lOdo corrente
o jovem Rudolfo Zimm.er
mann, filho do benquisto
casal Fernando·Olga Vasel
Zimmermann,. a m b o s

agricultores, residentes em

Pedra Branca, neste mu-

"mãe"
linguas

•
\

Registro Civil

casar-se:
.

Edital n. 5.432, de 28·12·62
Moacir José Bertoli e

Ienere Schulz

ele, brasileiro, solteiro,
estudante, domiciliado e

residente em Rio do Oes
te, filho de Leandro Ber
toli e de Inês Bertoli.
Ela, brasileira, soltetre,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi
lha de Aroldo Schulz e de
Odete ôchulz.

Edilal n.5.433, de 31·12·62

Domingos S. FillÍo e

Norma ôanson

ele, brasileiro, solteiro,
tndusrriérto, domiciliado e

residente nesta cidade, fi
lho de Domingos Selva
dor e de Felistina Farias.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente nesta cidade, fi·
lha de Theobaldo ôenson
e de Leurenrína t+lachado.

ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, domiciliado e re

sidenle em União da Viló
ria, filho de Henrique
Scheibe e de Maria G.
Scheibe.
.

Ela, brasileira, solteira,
. domésticd, domiciliada e

sidente neste 'distrilo, á
Estrada Jaraguá-Esquerdo
filha de Lauro Meier e de
Elv:ra Ehlert Meier.

"CORRflO DO 'POUO II

(Fundação: firtur müller - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

o 1963 o

Diretor
Eugênio Vitor 5chmöckel

ASSINA1'URA:
flnual • I. Cr$ 500,00
Semestral. • • CrS 300,00
Avulso . '. . • Cr$ 15,00

I
BNDBReço:

. Caixa Postal, 19
.

flvenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S, Cat:::..

!
SE VOC� Jara

guabnse é MÚSICO,
não deixe dá inscre
ver se na Sociedade
de Cultura Artistica. I

Ela necessita

�oconcurso de todos
para projetar a .cul
tura de nossa terra.

MUDAS
Frutileras e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiras, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., etc.

PECAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

c::::::::::ac:::::::::u::::_..c:::::;::ac::::

C u r l o s
í

d a d e s

A grande muralha da
China foi construída no

século III Antes de Cristo;
juntamente corri as piríimides
do Egito, ela cónstltui um
dos mais antigos monu
mentos da civilização.

,

xxxx

O "Mig 19", uiu caça a

jacto, foi dado a conhecer
em 1955 e é muito utiliza
do na forçé:1 Aérea Sovíé
tica, tendo, um raio de ação
máximo de 1.368 quilorne
tros. Diz-se que também
está sendo fabricado ne

Checoslovequle e na Chi
na Comunista. O "Mig 17"
de um só Iecro foi cons

truido originariamente em

1953, tendo um raio maxi
mo de 1.866 qutlomerros.
Alé:n de ser consrrulde na

na União Soviética, tarn
bem o é na Polonia; Che .

coslovaquia e Chlne Co
muntere.

xxxx

Ern um livro muito an

tigo encontramos que os

anglo saxões tinham, em

outros tempos, o costume
de beber mel diluido em

aguá, durante os trinta pri
meiros meses de cesemen

to, sendo possivel que pro
venha desse velho hebíro

o nome de "lua de mel",
dado ao primeiro ano

de merrtmonto.

xxxx

Segundo alguns histo
riadores; Maria de Médici,
no dia do batizado de seu

filho, em 1601, usou ves

tido composto por milha
res de perolas e dlemanres
pesando ,25 qutlos.Ne pe
ça trabalharam 30 cos-

tureiros (8 provas). Maria
de Médici foi rainha de
França e esposa de Hen
rique IV. O filho, a quem
prestou a excepcional ho
menagem, tornou-se mals
tarde Luís XIII.

A sra. Maria, esposa Aurea Müller Grubba, Oficialdo sr, Germano dos ôan- do R e gis t r o Civil do
tos, residente em Iolnvílle ; [(lo Distrito da Comarca Ja
- a sra. Zélia, esposa (aguá do Sul, Estado de

do sr. Pedro Rengel, em. Santa Catarina, Brasil.Estrada Jaragu� Esquerdo; faz saber que comparece-
.
-- a sra. Emllte, esposa I

ram no cartório exibindo es
do sr

'. Vergilio Rubil1i; 'documentos exigidos pela let
Marta Madalena, filha �fim de se habilitarem -par ado sr. João Weiler, resi

dente em leraguezrnho.

O sr. Arcádio, filho do
sr. Rodolgo Fischer, re

sidente em Canoinhas;
- a sra. Madalena,

esposa do sr. Lauro Bra�

gô, nesta cidade;
� a sra. Wanda, espo'

sa do sr. Luiz Prestini;
.....:. o sr.· Flávio Rubini,

residente\ em Parané!vai;
----'-----

ALBERTO BA'UER A palavra
Deflui na data de hoje' á

...

mais um natalicio do dis em' v nas
tinto sr.' Alberto Bauer, A

I'ndustrial nesta cidade. Portugues - mãe�
Chinês - mou.

Correio do .povo asso- Latim _ mater.
cia se às inúmeras home- taliano e espãnhoJ - madre
nagens que lhe se ão· tri- Rumeno _ mumma.
buladas. nesta data com Francês _ mére.
votos de perenes felicida- H

.

á
Ih indu arcaICO - m tar. Edital n. 5.436, de 4-1· 63des junto aos que e Alemão _ mutter.

são caros; Inglês _ mot}ler. Ari Müller e
- a sra. Frida, esposa Holandês _ moeder. Elfi Junge

do sr. Fritz Lemke, em
Norueguês e 8U�CO � mar. Ele, brasileiro, solteiro,

Rio da Luz; Checo e Polonês - matka lavrador, domiciliado e
- a srta. Miriam Wa-

Russo _ mat. 'residente nesle distrito,
chholz, residente 'em Po-

Bulgaro _,mayka. em Francisco de Pé'lula,
merode. Limano - 'matyna. filho de Artur Müller e de

Armenio' - amir. I Mina Replin Müller.

�m�u'�oo�: �� ��� ��� ������� � �����=====�============�
O sr. Francisco Verdi �I-' \.

,.

\

.

m II 1I}lo lElllClBI OCA lUflWANN IILe�i;o. jovem �aldemiro �I Il))ro Ml1U1rllii�' IaaurrCKtTh �C Á\1�Ve�� llii ·t!I!·'
I ·itiEDIVO CIRURGIAO.1:1.:, Karsten, ém. Estr. Nova. III 1\ \\ n Formado pelas Facúldades de Medicina das Univer-'

'i
I

." "
j ,,» V,E)G.J). .,:,',' ii sidades de ColÓnia (Alemànha) e Pôtto Alegr� II

.".'"
. II ii

Dia 14:
iH, n CIRURGIA - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B liIII UI ii CLI,NICA QERAL

.

·11

'A sra. Lourdes Ramos; :o.
. Com es'critório· nésta cid<ade à Av..Marechal Deodoro ·1" li li

.
_ à srta; Dorothi" filpa 'R "-.

I'
.!l. Longa prátiea em"Bosp1tais Enrop90s'. II

,

C I N' I" n/:g da Fonseca nO. 122, pa,rà' melhor servir seus c, �en tes; I,·,'I,!,I 111:11do sr. i io ICO lO}'} • III
,I " ,Consultório,' e residência:

Cidade; f' '. '�"
'mantêm �streito, int�rcâmbio judiciário com os Escritórios

fi' III Tel. 244'_:_ Rua Preso Epitác,io, Pessôa, 405 ,II,= 00 8�r.LU��:n:::� V. III de Aavogacia pR.'HERCILIO ,ALEXANDRE DA LUZ� nl It ." ,v

coNsur:rAS:."
.. _.

II
da Cunha; , ,'II,'

ccrm séde' em JoinvÍllé e São Francisco do' Sul; está. ,em 1.1.11'1:., Pelá manhã: das 8 lj2'·ás. ·11 horas
�, 'II.-' Erica, filha do sr.,

'

d
'

. "

"

I C
.

Bertoldo ßaumann, em condições' e, tarpbém, aceitar causas para .aque a.s
.

0- �J II', Pela, iàrde: das 14 1/2. ás .17 1/2 ho�as II"
Três, Rios do Norte,

,:".",". 'marcas,' sem maiores onus para seus constituintes. pJ, ., ur. Ir "Atende chamados tambeni à !'N ite,
\ .'

li
- o sr. Egon HoffmannJ

, RI li -. .. fi

resl'denteem RiodaL�.�-·�·�I�,�·�"-·�-�r�·�-u '-'�·-r�·-!���-----�-------------&,liii.�;a� �.
iiiiiiiiii.i ��I_I;_ .�;. I -;_.

"

;� .��;;;;:;;;;;. -.-........-----------.-----------.- ..-.---------

r=�;,��'!!!1E!I!!ee��T$!E!El·RiIii'iE.-I!
.

I I CIRURGIAO DENT/5Tft I

II Moderníssimo "A/ROTOR"
� e

Edital n. 5.434, de 2- 1- 1963 Reduz o ternpo de trába lho iii"Correio do Povo" UITeo Slegebert Meyer e !II e aumenta o conforto do CLIENTE. ii
Aurea Herneck um jornal a iii -

1-ele, brasileiro, soheíro, serviço do povo !II CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
comerciário, domiciliado e :....----------= I R..,AIOS X Iresidente em Blumenau, n- Ela, brasileira, solteira,·1 Ilho de Erwin Meyer e de ' Consultório: Av. Getulio Vergas, 198L.

doméslica, domiciliada e
e-

1_lolienna Rothemburg. restdeute nesre distrito, I (Anexo ao Depósito da Anrercnca J
Ela, brasileira, solteira, h

doméstica, domiciliada e
em Rio da Luz, fil a de m'I!!!5lID!_EE.._Em;;ii!i!!ir-.'!::i=! !!!!!!!i!!!l!Ii!IEll!5E!l-�!!!

residente nesta cidade, fi- Henrique lunge e de Paula

lha de Gerhard Harnarck Bruch Junge.
e de Catarina Staimacher
Harnac!<.

xxxx

Batatas doces plantadas
pare a produção de semen
tes apresentam brotos mais
cedo e em maior quanti
dade quando suas raizes
são' submetidas a um tra
tamento pelo calor.

xxxx

A cultura da uve e a fa
bricação do vinho datam
da mais remota antiguida
a uva foi introduztda no

sul da França e na Italia
mais ou menos no ano 600
A. C.

Ele, brasileiro, solteiro,
operariO, domicili�do e

residente nesre distrito, á
Estrada Jaraguá, filho de
Francisco Alves e de
Mercedes Tereza Alves.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, domiciliada e

residente neste distrito, á
Esrrada Jaraguá, filha de

�-==========__=========�
Domingos Marcos e de
Rosa da Silva.

Edital n. 5437, de 5-1 63

José Alves e

Maria Marcos Dr. ferDando' H. �prinumann
CIRURGIA DO ESTÖMAGO

VIAS BILIARES, INTESTINOS.
CIRURGIA DE SENHORAS.

Diagnóstico Prec_oce do Cancer nas senhoras

Consultório - Rua Preso Epitãcio Pessoa
Das 9-12 e das 1l?-18 horas. - Fone, 384.

-'

Edital n. 5435, de 3-1·65
nkipio. Paulo Frederico Scheibe eOs parabens do Correio Waltrudes Meierdo Povo.

.:::i):.�==::::::=::.."::'.=:::===.:.-=:::====:::;;;===--=::-�
li 'para que cnc:g\,le ao co� ii I••• " e I " UI e _ g I.·· IInbeclmento dt' todos, mandel ii ::

Dlssar o presente edital que. ii JARAGUÃ DO SUL -- II
ierá publicado pela impren· ii II

, .

d ,.1 I!
sa e em cartono on e sera II Medicamentos e Perfumarias !I
atixaào dUiante I) dias. Si H S.·mbolo .de

I li
liguem soub::r de algum im- ii Hlpnestidade ii

,. II Confiança e Presteza I:

petlHpento acuse-o para os ii '

rb 11
tins legais. ii A que :relbor lhe atende !;
AUREA MÜLLER GRUBBA ii e pelos menores preços H

Oticial �·=:::==:;:=========-::-==:::=�===rF

" "
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Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

FARMAGIA 'NOVA
Ce ROBERTO M. HORST

4 que dispõe de maior sortimen-
/ to �a' praça e oferece seus arti-

_. IIIIIÍ...� � :_I1[111 .....__•• ..__.1 gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 . Jaraguã
���

() ÚNICd caminhão inteiramente A

,no'(o.I

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões,
'_., nacionais!

NOVO SUPER F.100 (NOVe:> SUPER F·350 "NOVO SUPER F-600

-V�nha conhecê-Ia de perto no seu Revendedor Ford

C a s a' . � o AmeIrRC21IDlO §o Ao lWeIrcadlo OIe A1illtomoreR§

NOVO SUPER F ·600
CAVALO�ECANICO

'Nossa Dl.vi sa 'é sepvl p

J I Dr, F':aDc::�!!�!!O Pícdene

Oírurgía Geral' de adultos e crianças ....;.. CU
nica Geral - Partos � Operações -

Moléstias de Senhoras e Homens.
, J

Espec'iaJis.a em doenças de crianças
Atende �o HOSPITAL DOS FERROVIARIOS

(Clara Hruschka), das 9 as 12 hs. HOSPITAL
I JESÚS DE NAZARÉ das 15 as 18 hs.

CORUP_A - SANlrA CATARINA

,::dJ======:::::;:-'::::==::::::=:::::::::====:::=:::;'';==:::=� rr===:::�::==::::::=:::======::.:=:::====;.;::::::::�=,

II ]j)) Jro Gr 1Ul fi� � Gr ai § C llliO IIII Dr, . Gui n� f�rn an n� Fi&�nnr II '

ii'
, II li

ii Cirurgião -I)cutlsta II Ci ru rg ião Dentista li
II II li

II CLíNICA PRÓTESE n II
II CIItURGIA II

Comunica a seus clientes que' se acha I!
II

.

r II estabelecido em suas novas instalações u

II, A�. Marechal Deodoro. 587'- JARAGUÁ DO SUL II,.. à Av. Getúlio Vargss, 170 - II
II Defronte a Igreja Matriz II II (ao lado da Sapatari� Freiberger) li
::�'\ . t.:::: !� '. }Itl::::===:::==:::::::::==:r......t:===:::==:::::!==:::::::::===__..::::::::::::t: �::::::::=:::======:::==:::::::::'=====:::======::.:,I

,

COfAP estaria '

"encolHin�o frau�es.
�o IRGA
RIO (Transp) - O Ca

pitão de Mar e Guerra /

Paulo Boreli foi exone

rado da direção do De-'
partamentp de Fiscaliza
ção da COFAP por ter
pedido ao presidente
Max Rego Monteiro para
contratar o levantamento
que vinha fazendo na

escrita do Instituto Rio'
Grandense do arroz nos
escritorios da Guanabara.
A medida fôra '

suspensa
por ordem pessoal do
presidente da COFAP
sob alegação de que a

fiscalização do I R G A
bastaria ser feita pelo
seu pröprio gabinete. O
comandante Paulo Boreli
verificou que as quanti
dades de sacos de arroz

lançadas pelo IRGA nos

holetins de estoque re

metidos a COFAP eram

inferiores äs registradas
em seu departamento e

determinou que duas
turmas de fiscalização
comparecessem no IRGA
de surpresa para uma

verificação na escrita,
devendo o trabalho con

tinuar até que ficasse
comprovado o que real
mente existia de irregular.
No primeiro dia ue ins
peção os fiscais da
COFAP constataram que
o IRGA só no período
de outubro deixará de
incluir em seus boletins
179 mil 905 sacos de
arroz. tudo levando a

crer que a mercadoria
.havia sido desviada do
mercado normal da Gua
nabara para o mercado
negro. Cumprindo a lài
os Iiscais lavraram qua
tro autos de infração
centra '0 IRGA. tendo o

comandante Boreli co
municado o fato ao Pre
sidente da COFAP, res

saltando que o IRGA
era reincidente pois em

julho [ã fora autuado
por se ter negado a

remeter o boletim do
estado. No dia imediato

lo fato foi noticiado e no

dia 22 a fiscalização
prosseguiu.

.

Meia hora
após. quando [ä havia
sido constatado o desvio
de mais 20 mil sacos de
arroz. o Presidente da
COFAP chamou eo tele'
fone um dos fiscais e

determinou que cassasse

a diligência, Os fiscais
cumpriram a ordem e

anotaram na ficha de
inspeção:

" Fiscalização
suspensa por ordem di
reta da Presidencia".
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\ IlNO XLIV

Terceira for'ça ide�ica 'para dinamJzar Pepu�ação �a
a s a t i Y i ,d a des das o rg a n iz a ç Õ es s j Í1 d i c a i s América 'Latma

. \ . A população latino
Trabalhadores Pernamb. ·querem,'expulsar ·os Pelegos e Comunistas dos Sindicatos amerlcana, qu .. era de �OO

milhões em 1925, atingiu
em 1960 a 205 milhões de
habitantes. Segundo o
professor Estanialeu Fis
«hlowitz, do IBGE, em
1975 esta população deve
rá ultrapaçar 300 milhões
o que equivale a um cres
cimento anual da ordem
de 2,8 por oento.

SÁBADO, 12 oe JIlNf!IRO Df! 196.0
•

- A indüstría automobilística .nacíonal .

entrosa-se com o ensino técnico /

Formação de técnicos de nível médio'

(�ANTA CATARINA)

gado� no Comércio do
Recife, sr. Pedro Ribeiro,
o qual afirmou conter pe
ra esse fim, com o apoio
integral dos órgãos repre
sentatívos dos marceneiros
capital e tecelões (Paulie
Ia), além de considerevel
parte de outros sindicatos
CONTRA O MARXIS

MO - em mentfesto, já
circulado em dtvereos or

ganismos sindicais, estão
alinhados s oblerivos do
movimento a 'seguir:

I

1) Constituir uma tercei-
ra força Ideológtce excluiu
do se o Iieberalismo e o

. ",
,

A Escola Industríal de de nível médio de que
Florianópolis, agora, sob. necessita urgentemente
a Idireção do dr. Moacyr a Indústria automobílís- .

Benvenutti, tranetormada tica nacíonal.
em Colégio Técnico In
duatrlal, com os cursos
Ginasial Industríal e Co
legial 'I'êcntco, equiva
lentes, "para acesso às Visando entrosar cada
universidades, aos giná vêz maís a Industriá
síos e cursos científicos com a Escola, o dr.
e cläsícos, está ínstalan Moacyr Benvenutti en

do o Curso". 'I'écníco de trou em contacto com a

Máquinas e Motores, com Mercedes Benz, Volks
o qual formará técnicos wagen, Willys Overland

e DKW Vemag, a fim de
obter motores e apare
lhos complementares ne
cessários ao, funciona
mento altamente racio
nal do Curso de Máqui
nas e Motores.

Entrosamento
Escola

Industria-

\

,
I

RECIFE, (MERID.) - 'pelegos» e «construir uma

Dirigenfes sindicais per- rerceíra força ideológica»,
nambucanos estão coorde- parti maior dinamização
nando o que denomtnerarn d�s a!ivi�a<;les �as orge-

de «movi I d
.

lid mzeçoes Irabelhístas. /
" imen o e so I a. . 'I.

riedade sindical», cujos O principal mentor dó
oblenvos principais são movimento é o secretérlo
«libertar o� sindicatos dos do Sindicato. dos Empre

/,

t

ESPORTES
O ,Desportista do Ano

I É norma, praxe �u costume de cohmistas,
jornalistas e comentaristas, aporitarem, em fins de
ano, personagens de destaque nas diversas' ativi
dades dos diversos 'setores da vidá. Assim, a

exemplo do que se fez em 1960,' a Crônica Espor
tiva Jaraguaense, resolveu, escolher também o

Desportista do Ano de 1962.
Vasculhando arquivos ou rememorando-se o

que houve de importante no setor esportivo Jara
guaense, no ano em apreço, um acontecimento
domina todo o plano, a inauguração do Estadio
"Max Wilhelm" do 'c. A. Baependí.

Sem qualquer paixão clubística, sem qualquer
queda a nenhuma côr esportiva, ninguem poderá
negar a grandiosidade. da obra e o que de granne
representa em favor do esporte Jaraguaense. O
jaraguaense que contempla o novo Estadio sente

orgulho em sabe-lo nosso, ufana-se. ao mostrá-lo
aos que aqui chegam, sente-sé envaidecido ao

escutar os comentados de aPfGvação e os elogios
de todos que já o viram e o igualam aos melhores
do Estado .de Santa Catarina. E quando perguntam
como foi construido, todos sabem responder que
foi construido duramente, palmo a palmo; com o

dinheiro ganho ef!l arduas campanhas sustentadas
pela 'Oômiséão 'Pró Construção e pela diraroria do
Clube. sempre com o Senhor Haroldo RlsRW à frente.

Nos primeiros anos da construção era o cita-
do senhor, Presidente do C A. Baependí e nesta 6) Apoio aos sindicatos
função .deu início a grande obra, devotando atenção de trabalhadores rurais.
abnegada aos trabalhos que se iniciavam e faziam
â obra comeÇar a fingar. Relegava a segundo'
plano seus interesses particulares. Despresava O

•

t Ihoras de descanso e lazer para emprega·las no maior emp o
seu construtivo trabalho em pról do Estádio que
ainda era um sonho. E quando este sonho se tor- Crl·staNo '

nafa inatingivel para uns, muito distante para
outros e impossivel para 'outros, então Haroldo d dRistow ainda tinha forças par.a reacender a chama' O, mun O
da fé e da esperança no coração de todos os eutros.

. Quando t�do faltava, nunca fahou a boa
. A, Ba'stli c a de São

vontade, o lde�hsmo.' o tra.balho e a perseve_!'ança P.edro, em Roma, cuja
de Har?ld5l RIsto':! ImpUI�I?nando a construçao do I construção foi iniciada
que hOle e o cartao de VIsitas do esporte Jara·gua- na época do Papa Julio

en�e. Quand? seus co�panheiro.s canslados �e tra- III, em 1506, é o maior
ba,har, de al.udar e v�tlm!ls de mcompreensao dos e o mais rico templo
menos entusiastas frllguelavam na esperança e no c ris tã o levantado na
entusjasmo, buscavam novas forças no incentivo terra. Na praça que fica
entusia�ta de Haroldo Ristow .. •. .' .

em frente, está um obe
Quando a�s. pouco.s, sacrIfwosamente, o Esta· lisco trazido há dois mil

dio começou realIzar-se, quando o sonho se torna- imos do Egito. O templo
9a palp.avel, qua.n,do o traba_Iho se. t.ornava cada lé'vou 176 anos para ser
vez maIor, cresCia a abnegaçao, frutificava o ·tra- concluido e nele traba
balho e não ti!lha limites a ate!lção de Haroldo Iharam artistas famosos
Ris�ow que CUidava de tu��, �abla d� tudo e or- .como Miguel Angelo e

gamzava, tud.o. desde a prlm�lra _mudmha de grama Rafael. O interior, ornadl)
(r at� �s vultosas s�mas de dmhelro, na casa

...
dos de joias e metais precio-ml1hoes. �e .cruzeiros, e�pregad�s na ,constr'}çao. sos" mostr� explendidos

No ultimo ano, nes�e :glorlOso 1962, ano da marmores ninturas � Mil laranjinhas é o limite tôdas as 2as. �as ..

ina�guração; é, que pO�dem�s v_?r de perto. a ca- estatuas, 'ob;as' de arte e sexlas feiras, das 9 às, 19 horas da man'hã, pela-
pacida.de de tr�balho e reahzaçao d.este 'abnega�o de inestimavel' valor. A sua Rádio Jaraguá., PEQAM CATALOGO
espo.rtlsta,\ esteio forte, pulso. forte da' cp.nstruçao cupulà recgberta '!ie ,Mais uma atração

"

ILUSTRADO
admirave] ,d9· grande .e�,âdlO., Neste U�tl�O ano mosaicos contribui para

I
João Jocias - H. Stein

.

Haroldo ]llslo� era .�resldente da C?mlssao Pr6 a grandiosidade do edi Nu:m gentil patrocinio' das LeopoldO Seidel
ConstruçaoJ�h' pratJ(�a,mente nada an?ou sem o ficio d� proporçõ'es /BEBlDASMAXWILHELMS/A. r - 'CORUPA' '_
impulso de sua vont�de e ,do seu entu.Blasmo. ; gigantescas. \ ;

=::::::"',::::::::oc:::::::::.'W"c:::::::oo::::::::=c::::-Ooncedendo o tItulo de "Desportista do ADO' =----------------------

de 196�, ao senhor Hlifoldo Ristow,· pela sua des- ---,.-:----'-------'----------,.....-

tacada e heroica atuação na Construção do Estadio

P L E B I I J O
I,

"Max Wilh�lm", não estamos des�erecendo o t:la- O .

'.'
. S C' .' NA· ,COMARCAbalhO igualmente insano e abnpg·ado. de 'antos'

.

ou tros, como Elon Sasse, 'Murillo B.� de Azevedo, Dclacilio Ramos
e tanlos oulroS, estamos tã,O s6mente prestando uma justa
homenagem e um. merecido prilmio aquele que foi
O lider de todos os outros nesta'oampanha 'vultuosa,

Todo empreepdimento tl3m os elementos 'mais

ou menos esforçados, ma)s .ou menos abnegados e
I eQtusiástas, ii, const'rução do Est.adio '�Max \\rilijelm"
tambem os teve, m�s .tev� t�mbem

_

pm Haroldo

Ristow .que, soube dIstribUIr abnegaçao, esper:ança
e entusiasmo, que lhe sobravam, aos .�que .1 não as

tinham: 'OSäRIO JOs1i:, t;i.·a: Ao.E J _.

\ • .J

1

In ccm c deNà'o se
Há duas coisas só que podem incomodar:

Ser você bem sucedido ou mal sucedido.
Se fÔr bem sucedido,

Não há motivo, algum para se incomodar;
Se fÔr mal sucedido, de duas uma:

Ou você conserva a sua saude, ou fica doente,
Se conservar a sua saude,

Não há motivo
I algum para se incomodar;

Se ficar doente, de dues uma:

Ou você sara, ou você morre.

Se você sarar',
Não há motivo algum para se incomodar;
Se morrer, de duas uma:

Ou vai para o céu, ou para o inferno.

Se fôr para o céu :

Não há motivo algum para se incomodar;
Se for pars o inferno,

Vocêtera que cumprimentar tantos conhecidos,
Que não terá tempo para se incomodar...

Chegou o Equipamento' DKW
A Escola lndustríal já

�ecebeu parte do equi
pamento doado pela
DKW· Vem ag, estando
sendo ,sperados o motor
cortado e o ferramental
eapeciallzado, os quaís
segundo informações da
fábrica, estão a caminho.

,

marxismo;
2) Conseguir realizar as

reformas de estruture, pa
ra que os sindicatos pos
sern ler vida mets ernple
na comunidade;

lIercedes·Benz doa
M DtO r

3) Combale aos regtmes
que reduzem o homem a

condição de serviçal do
poder economico ou do
Estado;

4) Contra a Interferência
dos «pelegos» nos sindi
catos, evitando se a ação
paternalista do Mlnistérto
do Trabalho;

A Mercedes-Benz, cu

ja direção de imediato
se apercebeu das vanta
geris do Curso de Maqui
nas e Motores da E.I. F.

jj=======================n acaba de doar um motor
díesel completo, de alto
-valor, e breve enviará um
outro, cortado para fins
didaticos .e todo o ferra
mental necessário a mon

tagem e desmontagem,
bem como literatura es

pecializada, murais, etc.
�f.c__.,,_a!lIi''''_U8I!11!l_(j868R@IS�88fP5l_ge(j

FOT� PIAZERA ..

DBf'RONTE! Á PRBf'E!ITURA - JARAOuÁ DU. SUL

Fotografias em Geral - fotocopias de Documentbs -

filmes e Material Foto - Aparelbos e Acessórios

A pedido. atende a domicilio ta tambem
em loealidades vizinhas

@IS lI!! iZi _ �1ilIIMZ!!I9

Willys e

vem af
Volkswagén

5) Apelo a união de to
dos os sindicatos pera que
estes possern exercer com
mats autoridade seu pepel
relvlndtcetórlo;

VENDE-SE uma casa com 2 morgos
de terra, uma boa 9808 leiteira Er um -touro de

raça bolandeza de 4 meses.

Informações com o sr. Theodoro José
Wolf; Estrada Vila Nova, Jaraguá do Sul- SC.

Com a chelgada, dentro
em breve, dos motores
o ferramentais WILLIS
OVERLAND E VOLSWA
GEN, ficará o Curso Téc·
nico da Maquinas e Mo
tores da E.l. F. comple:
tamente equi'pado para
demonstrar aos alunos o' .

fabrico e o funcionamen
to de todos os tipos de
motores pr'oduzidos no

Brasil.

E
Iil_õ

(j:::=---===:::::'':::::=::::::=:::=:::::!:::::::::::::::==::::::==�
li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN II
II MÉDICO li
II II
ii Rua Presidenle Epitacio Pe8sôa N°. 704 li

II (antiga residência .de Emanuel Ehlers! li
ii I!
!I Clinica geral médico - Cirurgia de aduhos e II

II crianças· Parlos . Dialhermia - Ondas cu rIas e II
Ii Ullrd cu rias - Indutoterrnia Bisturi- elétrico· 'Elec- II

II tro cauterização· Raios Infra vermelhos e azuis. II
I'

.

iI
�:i==::::::::::::=:::::::::===:===:::===::.:::===::::::=:::!i

MUDAS

Qual Limite?,

e'o

Frutíferas e Ornllmenf4is

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakist-'iros, Macieil�as, J a
boticabeiras, etc. Ro'seiras
Dahlias. Camélias, Ooni
f-eras� Palmeiras, 'etc., etc.

�

DE JARAGUA' DO l SUL
o comparepimento às urnas, nO último' dia· 6 do corrente, evidenciou o segúinte

resultado pelo ele�torado da Comarca de Jaraguã do' Sul:
MUNICípI.O YOTANT'ES PELO SIM PEbO NÃO EM BRANCO NULOS

Jar�gQ.á do Sul
Guaràmirim

I
'

l\t�ssarand,uba
C0:l'UP�
'TOTAL �,

'PERCENTAGENS

5.947'
2.252
2241
1534

249
5�

\ 92
54

\.
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