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Fernando 'F 'rari
Mais um politico de

grande projeção perde ,o
Estado do Rio Grande do
Sul e o Brasil: Recorda
se, à proposíto, es suas

campanhas cívicas 'que
o gutndaram aos pínea
ros da politica nacional,
inclusive concorrendo no

pleito' para Presidente da
República, em 1960.
Perde 8 Nação maís um

ativo e honesto homem
público.

-Cimenfo
,

e assunto do 'dia
'Estoura o caso' do cimento - Prefeito compromete a administração, permitindo tran
sações irregulares _:_ De nada valeram vereadores do PSD votar contra a constituição
de Oomissão de Inquerito, apresentada pelo vereador Victor Bauer - Denúncias dêste
semanário repercutem na Câmara Federal e na 00. Catarinense de Oimento Portland
-, A suspensão do fornecimento de cimento prejudicará as obras públicas do Municí
pio - Cabe, agora, a apuração da responsabilidade dos implicados - "Correio do
Povo" recebe comunicação da Companhia de Cimento - Acabou·se a "marmelada" do Cimento.

Continua acese a dis- terra, resolveram transfor
cussão em rôrno do caso mar a compra de cimento,
do cimento que o vereador em Repartição de favores
-Vrcror Bauer levantou ne a apaniguados, oficieli
Câmara Municipal e que zando a irresponsabilidade
foi, desde lógo, apoiado administrativa.
pela bancada udenista. Perde o' Município um

Marchas e conrre mar- grande privilégio, que lhe
chas a s s i n fi I a r a m um custará boas economias,
rosário de tristes aconteci- Por culpa dos que adrni
mentos, rodos êles visando nistram a coisa pública.
'acobertar atlrudes indignas, Administradores que não
comprometendo o bom olham os Interesses do
nome da admínisrreção povo, mas que em nome

públlce de Jara�uá do Sul. dêle praticam' verdadeiros
Acusava-se, inclusive, a atentados a moralidade

bancada da UDN de estar administrativa.
prejudicando a admmlstre- Sabe-se, agora, que a

ção do Prefeito Ieregua- acquisição do cimento sö
ense, ne tentativa de em- mente era possível PARA
bereçar "a grande adrni- FINS DE OBRAS PÚ
nistração pontilhada de

I
BLiCAS. Sabe-se, também

honestidade e de bons agore, que campeava
propósitos". Os vereado grossa marmelada nos

res que apóiam o sr. Pre- sujos porões da' nossa
féilo, levados ao extremo Prefeitura. Sabe-se, tarn
do des e s p e r o, ante a bém, hoje, o 'porque dos
evidência das transações vereadores não terem

irregulares, costumavam votado nenhuma vez pela
justificar seu voto de apôío, moralidade dos costumes
desde que se apresemesse públicos. Vereadores, diga·
um documento que "pro- se de passagem, que feliz
vesse" a irregularidade. mente não pertencem' à
Parece-nos que, com as UDN, porque a bancada

sucessivas denúncias Ieí- udenista, desde a primeira
tas por êste semanário, .hora esteve atenta naquilo
o caso chega ao seu final, que viDham se desenvol
tristemente célebre, com vendo nos escusos gabi
um saldo negativo para netes que formam verda
os interesses da coletivi- deiros labirintos de favo
dade, pois, a suspensão res a "amigos da coisa
do fornecimento importa pública".
em maiores' gastos na Ficou prejudicada a

acqpisição do' importante MU,nicipalidade, com a

material. Instituições que suspensão do fornecimento
se beneficiavam da, redu do cimento. Mas não faz

ção 'do 'prêço, lampém m'al. Antes assim, do que
ficarão privados dêsse continuar permitindo que
privilégio, só porque, irresponsáveis permitam o

alguns mal intencionados crescimento da corrupção
homens publicos, de nossa entre nós Tinha que co-

•

meçar uma vez. E já, para
sossego do povo, que

Silvia Hertel agradece começa, agora, a abrir os
olhos para a triste reali
dade de Município assai·
tado por um 'grupo de
indesejáveis que engordam
à custa do sacrifício dos
que reelmente trabalham.

Segunda feira, dia 27
de maio de 1963, reali
zoe-se a última sessão
ordinãria do segundo
período legislativo da
Câmara Municipal de
Jaraguã do .Sol, de cujas
atividades destacamos os

seguintes acontecimentos:

respos'a do oficio da
Câmara, em que o Pre
feito comunica estar sen

do regulamentada a lei

Companhill Catllrinense .e que fixou os dias de

Cimento Portland guarda municipal; reque
rimento aprovado, do

Eis, Senhores leitores, vereador Schmöokel, so-

o resultado daquela hones- licitandt) informações
tida,de' que sempre suste�- sôbre a regulamentação
tamos, Ooube à esclarecida da lei que Financia Es
Diretoria da Companhia tudos Escolares; reque
de Cimento fazer justiça rimento aprovado, ào
àqueles que deveriam de vereador José Narloch,
fendê-Ia para exemplo de solioitando providências
seus semelhantes. cabíveis, para instalação
O caso chega ao seu de iluminação pública na

melancólico fim. A vergo· Rua Ney Franco. qu�
nha deveria estar, nestas vem benefiCiar os mora

horas,' estourando por I dores daquela via pÚbli<:a
todos os quadrantes que conduz ao EstadIa

Desaprovado requerimento' doo

Exmo. Senhor Presidente da Câmara:
José Narloch, vereador abaixo assinado V8m

com a de\)ida vênia, solicitar seja oficiado ao Se
nhor Prefeito Municipal para que informe si as

cotas destacadas pelo'Ministério de Minas e Ener
gia, relativos à ,Energia já: foram reCß"bidas pelo
Município.

As razões: -

De Brasília vem a naU ia pelos deputados
federais eleitos pela zona, de que o Ministério de
Minas e Energia foi autorizado a fazer o pagamen
to das cotas de energia elétrica devidas aos muni
cípios.

Ante a falta de, notícia do executivo, com

relação a um requerimento anteriormente aproudo
por esta Casa, sohressaeUl dúvidas e aprePDsões
sôbre o prejuizo que pOderia advir com o see não
recebimento, daí porque o pedido em causa.

Santa Cdtarina na
, faixà do "deficit"

O deputado Walter zr.
gelli, vice-líder da UDN,
manifestou na Assembléia
Legislativa a sua profunda
estranhêsa ante êsres fatos.
Assinalou o parlernentar
loeçebense que tinha co

nhecimento da existência
de 'documento firmado pelo
Governador Celso Ramos
e encaminhado ao Minis
tro da Fazenda, no qual
se pleiteia empréstimo fe
deral de 4 bilhões de
cruzeíros pera a cobertura
do "deficit" previsto. Nês
se mesmo documento -
anunciou o sr. W a � f e r

Z i ge I li - o Governador
declara que terá de redu-

zir pela metade a progra
mação de obras PLAMEG.
caso fracassem as nego
ciações oblerívando im
préstimo do Te sou r o

Nacional.
O c u r i o s O é que os

deputados governistas
ignoravam totalmente a

existência do documento
enelízedo pelo deputado
Walter Zigelli, documento
êsse que, segundo o ora

dor, contém ainda outras
rnformações que colidem
com aquelas que o Govêr
no veicula sôbre a situa
ção financeira do Estado.

De São Leopoldo. Rio
Grand'é do Sul, ondá um

grupo de estudantes ja
raguaenses aprimora os

'ÉI e u s conhecimentos,
vimos, de rece.ber atl"n-

ciosa carta da gentil se- Com muita honra trans O requerimento que as atividades do sr. dor' udenista, que ape-
nhorita"Silvia Hertel. crevemos o atencioso transcrevemos abaixo Prefeito. Baseado nessa nas tinha interesse em

A sua manifestação é °CfíCiO qhu� Creceb,emos dda foi reprovado pela ma- orientação, a bancada ajudar o Prefeito a re-
na' senddo de agradecer omplln Ia atarmense e. .

I d' PSD b
'

ta d
em nome de tôdas as suas Cimento PorrJand, de ltajaí lona governamenta , por o votou contra o ce er as co s pen en-

colegas, a remessa s'ema- e que é do seguinte teôr: se pretender melindrar requerimento do verea· tes: Eis o requerimento:
nal do "Correio do PO\)O", "Ao sr. Diretor do Jornal
que lhes proporciona "CORREIO DO POVO"
muito contentamento e, - �-Jaraguá do Sul. Itajaí,
passando de mão em 25 de maio de 1963. Pre·

mão, as aplicadas alun'as zado Senhor Direr<v. To

jaraguaenses tomam co' mando esta Dfretoria co

nhecimento .de tudo nhecimento dos artigos
quanto lhes. é quer!do inseridos nêsse órgão da

eJO ,nosso melO. imprense, em seus oúme
Somos agradecidos r'os 2.221, 2.222 e· 2.227,

pelas palavras elogiosas dos dias 30 de março, ()
a nós dirigidas, assegu de abril e 11 dêste, intitu
rando a Srta. Silvia e lados "ESCANDALOSO
às Buas colegas que o E COMPROrvtETEDOR",
"Correio do Povo" con- O ReQUeRIMENTO
tiuua.rá seguindo sema· 'PROIßIl>O" e "CÂMARA
nalmente para aquela MUNICIPAL", os quais
encantadora c i d a d e envolvem o nome desta

gaucha. Oompanhia, cumpre-nos

Declarando que o Go
verno se revela com duas
faces, uma pera e f e i to
interno e outra pare eteijo
externo, o perlamenrar ude
nista sublinhou que a

opinião pública de Santa
Catarina aguarda imedia
tamente explicações ofici
ais, por parte do líder
do Govêrno na Assembléia
Legislativa do Estado.
Na mesma sessão da

Assembléia, o deputado
Fernando Viegas analizou
também o pedido de im
préstimo feilo ao Govêrno
Federal pelo sr. Gelso
Ramos, dizendo mesmo'

que em documento oficial
se confirmava o que a

UDN vinha dizendo. isto
é, que a situação finan
ceira do Estado é precária,

Max Wilhelm, do Clube a tal ponto que se o Es

Atlético Baependi; Reso rado não conseguir os

lução da Mêsa da Câma- 4 bilhões que pleiteia do

r'a, disciplinando as ati- Tesouro Nacional, as

vidades do Diretor da obras do famigerado
Secretaria e aumentando PLAMEG serão reduzidas

os seus vencimentos de pela metade. O deputado
Cr$ 9 000,00 para Cr$. f1orianópolilano assinalou

18000,00 mensais; Fix�- ainda que os 30 por cenlo

ção da data de 31 de que o Govêrno quer dar

maio de 1963 para entre ao fúncionalismo estadual,
ga d?8 titulos de cidada_- de aumento nos vencimen

nia Jaraguaense aos srs. tos. � ridículo, ,causando
Dep. Waldemar SaUe8 e especle que se reserve

Tte. Cél. Leonidas C. idêntica importância para
Herbster em sessão so-I novos funcionários que o

Iene.
'

Govêrno pretende admitir

A Câmara voltarã a ou contratar.
_

reunir· se em sessão ex- J::stes fatos, conforme

traordinária, no próximo vimos Doliciando, estão

dia 17 do corrente. causando grande" repe.r
cllssão em todos os cír-

--------------------------���--------------------�------�--
culos políticos de Santa

vereador. Narloch Catarina.

Está alcançando grande
repercussão nos círculos
políticos, a noticia de que
ôante Catarina ingressou
ne faixa do deficit, Com
efeito, o deficit previsto
pera o correnre exercício
de 1963 ultrapassa a 4

esclarecer e comunicar o Queremos ver agóra, (quatro) bílhões de cru-

seguinte: o que vão dizer os verea- zeiros. Igualmente, . reper-
1. - que, efetivamente, dores que eftrmarem ces curem as notícíes velcu

houve fornecimento de sar o mandato do Prefeito, ledes segundo as queís
cimento à Prefeitura de si epresenressemos o dO-llo G'o v

ê

r no pretende
Ieragué do Sul, destinado, cumenro da malandragem. conceder au m e n r o aos

segundO informações contidas Vamos ver, agora, si funclonértos esteduale só
em Isl oficios. às obras daquela de Iéros são homens que mente a partir do segundo
edilidade e protestam ser em suas semestre e na base de

2. - que, em virtude cômodas cadeiras de re- 30 por cento, o que se

da tramitação de um reque presenrantes do povo. considera irrisório em face
rimento no Congresso Homens honestos Homens da elevação do custo de
Nacional, publicado no com H maiúsculo. Homens vida nos últimos mêses.
Diário daquela casa no que vestem calça e não
dia 14 dêste, solicitando topam com deshoneende
informações sôbre o re Ie- des.
rido fornecimento e incllsi.e, A sessão da Câmara do
por ter sido elibido comprovan- próximo dia 17 de Junho
tes da wenda do refarido produlo, vai marcar época nos

O QUE MUITO NOS

I
anais do Legislativo Iara

SURPREENDEU, esta guaense.
Diretoria resolveu CAN·
CELAR definitivamente o AtO Id dfornecimento de qualquer lVI a es
quantidade de cimento à Legislath/asPrefeitura Municipal de
laregué do Sul, cuja co

municação já transmitimos
ao sr. Prefeito, em data
de hoje.
Outrossim, queremos

nos congratular com o

elevado espfrito esclareci
do da Direção dêsse órgão,
atento sempre aos lnteres
ses da coletividade. Sem
outró parlicular, subscre
vemo-nos mui

cordialmente

"Correio do Povo"
um jornal a

serviço do pOvo

As cotas de Energia para os Municípios, re

ferentes aos Iilnos de 1960 e anteriores, ainda não
recebidas pela Prefeitura, deverão ser requeridas'
ao Conselho de Águas e, Energia Elétrica, - Av.
Graça Aranha, 327 - 10.0 andar - RIO - GB,
devendo i_nformar tambem si' já prestaram contas
das cotas anteriormente recebidas.

.

As cotas referentes 'aos anos de' 1961/1962,
deyerão ser requeridas ao Ministério de MinaS e

Energia. -',
_

A citaQão específica darão inclusive. oportuni
dade ao sr. Prefeito, caso não tpnha sido feito,
oportunidade de pleitear pelos caminhos legais o

pliganlento de verba que beneficiará a nossa co

munidade.

Jaraguá do SQl, em 20' de maio de 1963.

Depois disso, é s6 fechar para ba anQo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�:;e�!r· Hnette W,I�elm Driessen Registro Civil �i���de��e ';:m!iOR���rf�Eugênio Vitor 5chmöckel
.

Aurea Müller Grubba, Oficial Martins e de Fermíàa de
A modêstia dos Ieltzes to R e g i s j r o Civil do Sá Martins.

.

papais, que nesta altura 1(1. Distrito da Comarca [a- Ela, brasileira,
estão transformados em (aguá do Sul, Estado de solteira, bancária, domí-
verdadeiros corujas, im' Santa Catarina, Brasil. ciliada e residente nesta
pediu que déssemos já faz saber que comparece- cidade, filha de Geza
'antes o noticiário do ram no. cartório exibindo os Rodolfo Fischer e de
nascimento da pequenina documentos exigidos pela lei Olga Mey Fischer.
Aneue. lfim de se habilitarem ?ap Edital n. 5540, de 27 5 63

Guilherme Fischer e

Erica Radke (f::=:::::::::;;;;'=�::::: :::::.:::::: :-.::::;;:::::::::;;::::::: ::::::::::::::::==.-'::::==::::::::::-l\

la:::d���S���f�j�f���ro� II }il) r o G lillll � @ Gal s c Ihl � liresidente neste distrito, ii ii::
fiem Ribeirão (acilda, tí- li

.

Cirurgião - Dentista !,l,lho de Miguel Fischer e

de Thereza Fischer. II CLíNICA PRÓTESE CIRURGIA!!
Ela, brasileira, solteira, ii !i

doméstica, domiciliada e ii A '(1. Marechal Deodoro, 587 -, JARAGlJÁ DO SUL iiresidente neste distrito, II Defronte a Igreja Matriz ilem Ribeirão Oactlda, Ií- 'i "

lha de Adolfo Radke e ":::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::�-,:::=:.,,!::::::=:::::::::::::::::::::=::::::===::::::&
de Olga Descher Radka.

Edital n. 5541, de 21 5 63

ASSINA1"IRA:
Anual • Cr$ 500,00
Semestral. • • Cr$ 300,00
Avulso. . • . Cr$ 15,00

F,."t�fer�s e Ornamentais

casar-se:

(1::: :::::::::::: :::::::::::: ::: :::::::::::: :::::::::::: ::::::::::: :::::::::::=:::::::::=:::�::: :::::::::;;::::::�

!I' Dr. José Waldemar 'Vieira Dia; II
II Médico operador - tnse. 837 - C. R.M. Pr. II
ii' Glnecologíe Pedíatría Urologia ili Doenças de Senhoras e Crianças lii Ultra-Violeta e infra vermelho

, ii

!! Rua Epitäcio Pessoa, 111 - Tels. 224 e 376 !!
II JARAGUÁ DO-SUL STA. CATARINA I!
,. !lii Das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas. iiiI !:
ii Atender-se'á nas 4as. feiras das 13 às 15 hs- li
ii ii
ii e aos domingos pelá.manhã em Nereu Ramos. IIii (Retorcida) li
u l;
\;:::::::==::.�::::-.::::::::::::::::=::::::::;::::::::::::=:::::::::=::::::::::::::::::.-:::::::::::::::!:{I

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S. Catarina

A galante menina, 3

cegonha a trouxe por
intermédio do Hospital
São José, no último dia
5 de abril de 1963, para
satisfação do distinto

Laranjeiras, Pecegueiros, casal Nelson Drlessen e

Kakiseiros. Macieiras, .Ia- D. Yolanda Wilhelm
boticabeiras, etc, Roseiras Driessen e muita alegria
Dahlias, Camélias, Ooni- dos avós, ars. Max: Wi
feras, Palmeiras, eto., etc. íhelm e Senhora e Leo

poldo Driessen e �enho
ra, .que vêm, assim, o

desenvolvimento da prole.

Edital n. 55M, de 21-5 63

MUDAS Egon Lemke e

Gerta Ohí

Mario Weiller e

Leonora Zipf
Ervino Tonon e Ele, brasileiro, solteiro,

Santinha Dalagnello lavrador, domiciliado, e

Ele, brasileiro, solteiro, resitente neste distrito,
lavrador, domiciliado e em Garíbaldí. filho de
residente neste distrito, João Weiller e de Ana
em Itapocuzínho, filho Krumiker WeHler.

'

de Lenadrc Tonon e de Ela, brasileira, solteira.
Emilia 'I'onon. doméstica, domiciliada e

dO�:�����il:��i:i�f!�i:a� �:id����ba���,te fi���'ri�o� IF:::::::::::=:::::;;:==�:::=:::::::::::::::::::::==::::::-':::;=::'=:::==��
--...,..,.,.,- ........,.--------1 residente neste distrito, Antonio Zipf e de Tecla II l[J)lo JElllCIHI (AlUfIWANN 1.1.-�

V END E' S E em Itapocuzínho, filha de Oestereich Zipf. II ::� '.
-

-

I
Bonifácio Dalagnello e

E para qUt �htgut ao co- � MEDICO CIRURGIAo iii de Elsa Dalagnello. beci J cl li . ,:00 t (í n ecrmeuto e to os, mande ii Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- iiUma propriedade com 1.2 morgos - er as

3 osssar o presente edital qUE ii fi

� apropriadas pera o plantio do arroz - contendo I
Edital n. 5536, de 22 5-6

LI' 1 I ii sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrto Alegre l!Cópia de Edital de Pro será pUl' icaco pe a impren il Il

I
O seguinte:

l
clamas de Casamento, sa e em cartório onde será !i CIRURGIA - SENHORAS - PARTOS - CRIA.NÇAS B ii

Um bananal com 10,000 pés produzíveis. recebida. do Oficial de afixado durante I li
I
dias. )1 i,',' CLINICA QERAL :,':.:30 morgos de arrozeira plantada.

. Registro Civil de São 'lIguem souber Je a gum Irn-

l Bento do Sul, Pe�i1mento acuse-o para o' li Longa prátiea em Hospitais Europ�o8 II''110 mil metros de valas para arrozeiras. -

(2 DOO t) tins lee:ai�. t,'i, Consultório e residência: iiUma estr.ada construidH dentro do terreno. m s
Joaquim Alves e AUREA MÜLLER GI�UBBA 'I ii

I
250 pés de ·.árvores frutíferas enxertadas.

� Helga Blaesing Olicial ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 'IIõ casas de madeira. .

It
.

IIdEle, brasileIrO, so elro,
',.:. CONSULTAS: ',I,'1 pasto cerca o com arame.

I' d "li d

I 2 1
' d

.. operarlO. omICl'a o e ,1'1: Pela manha-·. das 8 1/2 a's 11 horas i
.. !.t mi pes e alp1m. residente em São Bento E 1'1 .:1 Batedel'ra n.O 3 - com motor - ótimo estado. n a c e 'p I d d /2

'

h I:do Sul, filho de Francisco__,_ li e a tar e: as 14 1 as 17 .1/� oras ',I.� 1 Carroça - elc. etc. etc.
. � Alberto Alves e de Ma '1 d ch mb r

�. Melhores informações com Vitor Zim�ermaDD. � ria da Luz Ferreira. Lombardi •• Pet t II Aten e �mados ta em à Noite iI
!_�:..:�:���_��_�_.�i�_�a�.:-��_::�! mo, brasileira, solteira, �==.================dI
��_.�_�_.�__�_.�-�_.�-�_. � doméstica, domiciliada e Realiza-se em data de II"'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!'!!!!!!!!!!!'!!�

.r=="=========�=====� ::iJ:��:u:'���u::��,iW' ��j·g���loSe�:�:\�o�:� .Apo"theke "SCb uI z" I:. jj lha de Rodolfo BlaeslDg nete dileta filha do es-i.,!. ' V END E - S E I.i. e de Irmgard Marquardt I lima'do casal E'dmundo
••

(I Blaesing. Lombardi·Hilda Ganzen-H •

casa residendal ,i EdI'tal n. 5537, de 24-5 63 müller Lombar,di com o'ii! 'Um terreno e respecbva ,I.:! I b f Ih dsr. ngo ert, I o o srli na principal rua da' praça. II Rolando Fischer e Ricardo Pett e de D.II _ Residência e Ponllo Comerdal II Cecilia Fusi Bilda Pett.
I! .

.' II Ele, brasileiro, solteiro, Ante o largo circulo
!i Informações com o sr. Victor Zimmermann I! operário. domiciliado e de amizades dos noivos,I!

('d d ) II

II - nesta CI a e
I ,li t:esidente e� I�apoc�zi o acontecimento se reves-

ii .

. ....__ ......-.--==:::::::::::::::::::::=�:;:,. nho, neste dIstrIto, fIlho te de importante acon- pelas 16 horas, na Igreja'-"-:::::::::=::::::==== .••.••_-_...•_._ .•......._-

de Teoijoro Fischer e de tecimento social, fazendo Evangélica Lutherana der=::::::::::::=::::::::::::::::::::::::::-�::::::::::::::::::::::!':::'=::::;::::=::::::::::::::::::::::::� Hedvig Benke Fischer. convergi r pa ra a nossa Jaraguá do Sul,
li

•

VENDE SE II Ela, �rasileir�,�<?ltei a, cidade parentes de todo Serão padrinhos dos
ii

_ II doméstIca, domlclhada e o norte Ca\arinense. distintos noivos, os srs.n . II residente neste distrito, A ceremoma Civil Alvaro Ottomar Pett e a

ii
Trator d� esteira HanOl�ag K 60, ano 1958, ii em Itapocuzinho, filha de dar-s9'á pelas 10,30 ho- Srta. Paulina BarattQ,

li "om la�LI'na e guincho, pe.so 8.000 kg, �5. HP illi José Fusi e de eonora ras, no Forum local e o por parte do noivo e o
•1.... DI

- Fu s i áto religioso terá lugar sr. Eugßnio Vitor Schmö-II I talmente reformada com esmero por mecamc�s I
.

h �mpetentes.·Ver na Rua jerônimo C�elh� sln H Edital n. 5538, de 24·5 63
m�I���tl�I���I�*�*�p�n�!�i I�I H�!�!����ii freßle da Rádio Cultura em J o I n vIII e. ii Marinho Bortolini e I-I'l'
.'

iüL:::,::"::==,:�::=::�:_::=:,"�:J E�������le�::,i::�.iro, m lDlro MlillllrmO BatUdO
-

�e A7l.eve�o Ilavrador, domiciliado e :::

iii

r���::=;;-Jli i�i!�!����t���i�I��i�: I
.

II- A••4UiAIHJ II ô
R I ClRURG/�O DENTlSTfl I

.. I' H�;:'��r��fl����i�olteira, g Com escritorio 'nés;a c:!:üe à Av. Marechal Deodoro I
liI._' Moderníssimo "AIROTOR '1.1 dreoSmI'déesntitCea, ndeOsmteiCdilJ.isatdrI!ltoe, -Imm... IIII Reduz o tempo de trabalho da Fonseca nO. 122� para melhor servir seus clientes;I d CLIENTE • em Itapocuzinho, filha mantêm est.reito intercâmbio ]'udiciário com os Escritóriose aumenta o conforto o .

Iii d� Augusto �oriJ?elli e

'Im IIii -

ó "I de Clara Bormell!. II de Advogaci'a DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ,II CLíNICA ,- CIRURGIA - PR TESE
III" ('III RAIOS X .!, Edital n. 5539, de 24-563 II com séde .em Joinville e São .Francisco do Sul;, está em

I
-

198 m João Tom�z Mar�im;. e III condições de, também, ac.eitar causas para. aquelas Co-
Consultório: Av. Getnlio Vargas�

iill ·YalvaMa�la.T:Flsch�r :ii marcas, sem maiores onus para seus constituintes.
I(Anexo ao Depósito da Antarctica) MI Ele, braSIleIrO, solteIro, II

Oll '.. '-" ':-"-�===lii bancArio, domiciliado e illi!!!Elli5liii!!!l2!!IEIIiEiiiIIl U--'I!i!IS!El�ll!!S!El!_li!!EII!!!!i!lIEElI�--';=uii_�I !1==IIEi!iill-Ii�II!!iii!i!!Ii; n�h�-
IIh�"--- I

" "

��......-.(!I
Cure seus males e poupe seu

bom dinheiro comprando na

NOVAFARMAGIA
ie ROBERTO M. HOBST

a que dispõe de maior sortirnen
to na praça e oferece seus artl'

gas à preços vantajosos
Rua Ma'. Deodoro 3 - [araguá
��---<!�

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, domiciliado e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filho de
Max Lemke e de Adele
Lemke.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, domiciliada e

residente neste distrito,
em Rio da Luz, filha de
Helmut Ohf e de Catari
na Henschel Ohf.

Edital n. 5535, de 2�-5 63

PEQAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

"Correio do Povo", ao

noticiar o auspicioso
acontecimento, apresenta
aos pais e avös os seus

melhores cumprimentos,
pedindo licença para de

pôsitar um beijo na face
rosada da encantadora
garoto.

,r..::..:::::::::;==::::::=:::::::::==::::::::::::::::::=::::::::=====:::::::::=::.:::�

II �r, Gui�o fernan�o fiscner 11ii 'i
ii Cirurgião Dentista 11
ii ii
II Oomuníca a seus clientes que se acha 11
" estabelecido em suas novas instalações ii

II à Av. Getúlio Vargas, 170 - II
li (ao lado da Sapataria Freiberger) li
�=::::::=:::::::::===:::=:::::::::::::::====:::===:::=:!)

JARAGUA DO §UL

MEDIKAMENTE UND PARfÜMERIEN
Das Symbol d�r Rechtschaffenheit, des
Vertranens und der Dienstbarkeit, die Sie

am besten zu den geringsten Pl'eisen bedient.

ckel e Senhora, por parte
da noiva.
"Correio do Povo", ao

ensejo do feliz aconteci·
mento, apr:esenta aos
distintos noivos as suas
efusivas congratulações,
acompanhado de muitas
felicidapes .
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,

r.�.····��rer�T��Irn�:�11 Dr. Francisco Antonio Piccion-e--1111'�DR.='iVO==KÃUPMANN1·I �:&:1[� .lD ][ Co ii
'

-- Cirurgião Dentisie II

f: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BiLIA- :1 l;ir'urgia Ge'ral' de adultos e crianças _.:. Cl1- II li��
,

RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras �l nica Geral - Partos "- Operações - H Consultório: - Rua Pres. Epitacio Pessoa 139 !�lli�: DiagnósticIJ Precoce do Cancer nas Senhoras �::� Moléstias de Senhor. s e Homens. H II

Especialis"a em doenças de cria.nças!i (em frente da EMPRESUL) ii
• !I IIComunica aos .seus dientes que aténderá no seu

�
ii I'

�•
.

I R ".U II . 160
: Atende no HOSPITAL DOS FERROVIARIOS !I

- ApiJre'''agem mOderh;ssimll - :,':,'•

novo consu,tór;o.il lia Ar:t ur ,,,,,ü' er rn
,

• '

� (AO LADO DO NOVO HOTEL) l (Clara Hruschka), das 9 as 12, ti.s.'HOSPITAL !\!' RAIO X - CLlNlCA -_ CIRURGlA ii

t�::,��,,:,,�,�, ,:::,::�:,.,.:,�.:,�,::..:,�...,� :....�_'E_�_!_,_�_E_p_N_!_Z_A_n_!_A_d....�_8_�_�_a_�_�_8_�_h:..U[NA L",=�_:::::',::��_:����:�===�

CORREIO 'DO POYO

r

, ,*. .
'

.

() UNICO caminhão inteiramente
A

,novo.

A ÚNICA*linha
completa de

caminhões
nacionais!

NOVO SUPER F.l00 NOVO SUPER F -350 NOVO SUPER F -600 NOVO SUPER F -600
CAVALO-MECÂNICO

-Venha conhecê-Ia .de perto no seu Revendedor. Ford

Nos s a D i v i\·s a é se p v i p

Página õ

Quer continura
sua Lua de Me 7
SIGA ESTES ONZE

CONSELHOS:

1 .!- Seja sempre vivaz.
alegre, cheia de brio;
procure sorrir sempre a
fim de tornar sereno e
feliz o ambienta em que
vive.

2 - Quando seu' es

poso fala em política
censura o governo que
impõe taxas e não au
menta o salário deixe
qua se desabafe comple
tamente e por fim lou
ve-lhe o modo de expor
com poucas palavras, a
fim de que ele se sinta
superior. -

3 - Ao menos uma
vez por semana procure
refugio em seus

:

braços
para lhe confiar suas

peqUenas penas secretas
e demonstrar que você
se sente protegida por
ele.
4 - Nos outros dias

da semana, faça o con
trário: proteja o, ajude o
a resolver seus proble
mas, sem contudo lhe
dar a impressão de que
você o ajuda porque ele
é incapaz de resolvê-los
sozinho. -

5 - Não lhe incumbra
coisa alguma; evite po
rém dizer qualquer ni
nharia que O entristeça
ou enfade.

6 - Não o interrogus
quando estä preocupado
e não insista para saber
o motivo de tal preocu
pação. Ele mesmo o dirâ.

--
,

7 - Não O repreenda;
nada exaspera tanto o
homem como a repressão
espalhafatosa.

S - Demonstre sempre'
seu amor por meio da
dedicação externa, pre
pare sempre as pequenas
coisas que costuma usar
como: chinelos, guarda
chuva, etc.

9 - Não diga «v'ocê
hoje está cansado»; repi
ta o contrário: você é
um homem incansável,
excepcional :to

10 - Nunca o contra
diga na 'frente dos filhos;
dê-lhe sempre razão.

11 - Não [he peça
dinheiro quando está de
mau humor,

Soro Comerciante�Industrial: Na salva
guarda dos teus
interesses, inscre�a
te na Associação
Comercial e Indus
trial de Jaraguá do
Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DIA 23 DE JUNHO:' Sensacional encontro 'futebolís
tico entre o MARCILIO DIAS,·de lIajaí e o. sele
cionado · da L iqa Jaraquaense de e esportes.

,

, No MAX 'WILHELII .....

EdiiaI de C iiacão Dig�.ificante atitu�e do indu�tria� Josef Fontana,
,

o Doutor Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz dee mando do titulo de cldadao, Jaraguaense
de Direito da Comarca de Járaguá do Sul, Estado Em e d i l' ã o anterior seu dignificante gesto de
d S C

.

B'I f di'
y Um grande numero de acontecimentos sociais� anta etartne, resu, na orma a er, etc. prometemos publicar a homem humilde e o que,

FAZ SABBn aos que o presente edital de CI' •

t d f" I
está caracterizando este fim e inicio de semana, entreK ..

-

In egra o o ICIO enca- o e eva no c o n c e i to- ,

d
.

("'O) dl d I os quais vamos' destacar os seguintes:teçao, com o prazo e trtnte o las virem ou e e mínhsdo ..pelo ar. Josef de nossa melhor soeíe
conhecimento tiverem, que por parte de SERAFIM Fontana, demonstrando o dade: Ei. o oficio:

.

A grande festa de Tiro-Rei do C. A. Baependi
DOS SANTOS FILHO, por íntermédlo de seu bes- um acontecimento tradicional e elegante. Já epelída-
tente procurador, advogado dr. Reinoldo Murara, Jaraguá do Sul, 20 de Maio de 1963 da de "a festa da tradição" esta promoção anual do
lhe foi dirigida a petição inicial do reôr seguinte: lImo. SDr. Clube Azurra cada ano aumenta de entusiasmo, sen-

PETiÇÃO INICIAL: Exmo, Sr. Dr.. Juiz de Direito Loreno Antonio Marcatto rimento e grandiosidade, tal o carinho com que se
da Comarca de Jaraguá do SuL SERAFIM DOS DO. Prefeito Municipal de procura, dentro do Baependl, cultuar aquilo que nos
SANTOS FILHO, brasileiro, casado, lavrador, resl- Jaraguá do Sul. - foi deixado pelos nossoe antepessedos, precursores
dente e domiciliado à Estrada Guamirang'a, municipio Senhor Prefeito: _ do engrandecimento da nossa terra. O programa da
de Guaramirim; nesta Comarca, vem através de' seu íesra deste ano está assim organleedo: - Domingo,
bastante procurador, advogado adíenre assinado, Por intermédio do estimado oficio n-. 171/962, dia 2, Festa de Esplrlro ôanro - As 8 horas con-
lnscrtto na O.A B., seção do Estado de Santa Cata de 28 de novembro de 1962, recebi desta' edilidade cenrreçêo dos associados e atiradores na sede social,
rina, sob n", 915, com escritório à Av. Mal Deodoro cópia da leí n». 68, de 27, daquele mês e aDO, - em seguíde a marcha para a residencia do Rei, volta
215, nesta cidade, expor e requerer a v. Exe., o se- leí pela qual fui agraciado com o honorifico titulo a sede social e disputa de Tiro pare escolha do
guínte: Que o suplicante sempre esteve na posse de «Cidadão Jaraguaense s. - novo "monarca" do tiro. O Rei aluai é o senhor
mansa, pacífica e ininterrupta, pera mals de 30 anos, Ao agradecer a comunicação do Ato com que Rudolfo Hufenueesler. - As 12 horas haverá um
entre si e seus antecessores, com o "anlrnus domini" fui distinguido, cumpria me contudo, levar ao co· almoço de confrererniseção. - A tarde, tiro e bliD a prê
sem jamais sofrer qualquer ernberge ou contestação nhecimento de V,S. que após prudente meditação mlos e uma grande eoirée dançante. A noite grande.
de quem quer que seja, de uma área de terre, com sôbre o que viria de representar tão destacado baile social eQ1 homenagem ao Rei, com proclama
!l4.605 ms2., situada a Estrada Guamiranga, munici privilégio em relação a08 meus semelhantes e a ção do novo Rei e cavalheiros as 12 horas.
pio de Guaramirim, neste Estado, sôbre ela consrru sociedade em geral, cheguei à sensata conclusão - A Sociedade de Atiradores Progresso igualmente
indo benfeitorias e efetuando plantações. Que desse de que não poderei, íníeltzmente, aceitar tão nobre estará acontecendo, domingo próximo com um graúde
área, o petlctonérlo possue o domínio de apenas ínícíatíva, por entendar que muttos outros, antes baile de Esplríto ôanto, no Salão Doeríng.
9.500 msã., havendo um excedente de mals ou menos de mim, já usufruem do direito para serem apon- - A Blinda Lyra da Aurora estará, domingo dia 2,
2�.105 ms2. Que são as seguintes, as divisas da tados ao merecimento de eemelhsute honra. - ou sele amanhã, abrilhantando mais um baile social
área excedente de 25.105 msê , obletlvedas no cro- A hiitória de Jaraguá do Sul com a sua da S. E. João Pessoa.
quis anéxo ; frente com 61 melros na Estrada Gua- quasi centenária existência, e.tá pontilhada de - Tive ensejo de participar de uma gosto�a mesa

miraoga, furidos com 142 merros em terras de Eva braves, íntrópidos e píoueiros, homens que 8e de selgadoe e doces com que o jovem Haroldo Fink
rísto Klein; extremende de um lado, em duas linhes, projetam em tôdos os setores da Comuna, cujos belner comemorou seu natalício, domingo ultimo.
com 43,20 merros em terras de Evarisro Klein e com reconhecimentos Dão poderiam ser postergados. Festinha besteure íntima porém animada e alegre.
250 merros em ditas de Hipólito Machado; e de ou- Ignorar 08 seua extraorâíuäríoa feitos e - Segunda feira a noite os salões do Itajara Ténis
Iro lado com 500 metros em terras do requerente. deixar de reconhecer a sua inestimável contrí- Club, foram palco de animada festa de aniversário,
Que a vista do exposto, encontra·se perfeitamente buição para o progreslo e o bem estar dêste quando o jovem Aldo Schiochet aU reuniu amigos
configurado, com todos os requisiro� I�gais e a seu Mllnicípio, seria praticar um áto de flagrante in- (e amiguinhas) pa fa a comemoração de sua passa
favor, o USUCAPIÃO EXTRAORDINARIO, da área justiça, para o que, siDceramente, Dlio gostaria de gem de ano. A lila moçll da sociedade ali compareceu
excedente de 25.105 ms2., mais ou menos, tudo de f6rma alguma concorrer. - em grande numero. Todos feslejarillm e se alegraram
conformidade com o que preceirua o art. 550 do Creia-me. Senhor Prefeito, que só o saber ii valer. A anirr.ação foi algo digno de nora, o senhor
Código Civil Brasileiro. Que para legitimar sua si- da existência de tão nobres propósitos, já repre· Zigmar Lucht que o diga.
tuação .de fato, na forma dos arts. 454 e' seguintes santa para mim, excel&nte estimulo para um re- - Terça-feira a nohe enooDtrei uma. alegre mesa
do C.P.C. requer.a V. Exa. a designação de dia e dobrado esfôrço no meu trabalho cotidiano, elll com moild cerveja e muita genre com �ede ao redor,
hora, para Que com as testemunhas abaixo arroJadéls, prol da grandesa de DOS&a terra. O 8ólo que é no Cine Bar. O senhor Jorge Ernesto Czernievicz,
se proceda a justificação- do alegado.. após o que generolo e o seu pOTO hospitaleiro, fiz�ram de ou o Gilo como é mais conhecido, comemorava sua

deverão ser pessoalmente citados os atuais confron mim um autêntico natural da terra e hoje posso passagem de ano. Presente tambem o senhor Adolfo
rantes e ioteçessados certos, bem como suas mulheres afirmar, 18m falsa modéstia, que me sinto brasi· Mahfud, ou o "Professor�' como é conheCido pelas
se casados forem, como do mesmo modo, o Órgão leiro e como tal, desde a minha vinda no Brasil, rodas infantis, que aproveitava para festejar seu na

do Ministério Público, para requerer o que for de tenho voltado o meu sentimento para a maior talicio acontecido um dia antes. Presente tambem o

Direito, no interêsse da Fazenda Estadual e Federal, glória desta nOTa Pátria. senhor Alberto Richter, sócio da "Ferramentas Sado-
e ainda com o prázo de 30 dias, por Edital, os in· Aqui, como em tôdos os lugares, sempre me ri" da qual lambem é socio o aoiversariante Gito.
teressados desconhecidos, para dentro do prázo legal, foram abertas fraternalmente as portai da socie· - Apesar das muitas festas, bailes e soirées nesta
contestar a Ação, querendo, sob pena de revelia. dade e do labor, tão próprio de um povo bom e festa de Espirito Santo, a "coqueluche" da ala moça
Que não sendo contestada a Ação, espera desde já. culto, acolhendo com sinceridade na sua primeira continua sendo a tilrde dançanle das Normalistas.
seja a :nesma julgada procedenle, com a declaração manifeltação, merecendo por isso, as minhas ho- Preparada com carinho e capricho pelas terceiranis
do seu domínio sôbre o imóvel usucapiendo, valendo menagsDs. tas do Curso Normal a soirée relilizar se·á segunda
a sentença éomo título hábil, para a transcrição no Sinto-me e!Docionado ao externar estes pen- feira a tarde nos salões do Baependi. A expectatIva
Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca. samentos que estão cOD,ligo em tôdas as horas, de I maior gira em Jorno das surpresas que as mesmas

Protesta.se por todo o gênero de provas em Direito tÔdol os dia8. prometem para o decurso do acontecimento. Segunda
permitidas, principalmente o dlpoimento pessoal de Agradeço, mais uma vez, a graDde honra feira, dio 3, é 2.° Dia de Espirito Santo'. e Feriado
qualquer contestaiite, teslemunhas, perícias, vistorias que me conferiram, - honra que desejo humil I Municipdl o que nos dá mais uma certesa do grande
e etc. Dá·se para, fins' fiscais, o valor da Ação, de demente extender como reconhecida homenagem exito na "festa das Normalistas bonitas".
Cr$ 5.000,00. Nestes Termos P. Deferimento (sôbre aos demaie homens que. habitam êste l.ugar, _na - Quarri'-feira a noite o Cine Jaraguá exibi:! o

estampilhas estaduais no valor de Cr$ 22,00, devi· certes8 de que estas seriam, tambem, as mtençoes filme "Vamos ao Twist". E a turma foi mesmo. Nu
damente inutilizadas, o seguinte): Jaraguá do Sul. fi de V.S. e dos Senhores Legisladores. ma verdadeira e flagrante falta de respeito, de edu
de setembro de 1962. (as) Reinoldo Murara. TESTE· Permita me o direito de anexar o exem�lar cação e sociabilidade, começaram a .bater descom-

. MUNHAS: - 1) Atana�io Manoel da Silva, 2)' José da lei que me foi enTiada, rogando encarecida· paçadamente, sem qualquer ritmo ou noção da "nova
Juvita da Silva, 3) Acelino Camilo da Silva, lodos meDte a V. S. de digne enviar à Câmara MUDicipal dança", fazendo os casais retirar'em�se do cinema.
brasileiros, casados, lavradores, residentes e domici- nôvo projeto de lei, propondo o cancelamento Francamente, jovens estudantes e simpoticos elemen
liados a Estrada Guamiranga, município de Guara- delta, com 08 motivo! óra expostos. tos do "society" se vamos imitar tudo o que aparece
mirim". SENTENÇA: - Vistos, etc... Julgo, por Nesta data eatou enTiando oficio à Câmara na tela, imaginem quando começarem os "far west" ...
sentença, a justificação de fls"J em que' é requerente para externar os agradecimeDtos aOB Senhores - E dizem que a Ivone Wolf, simpatica e tionita
SERAFIM DOS SANTOS FILHO, para que 8urta Ve!'eadore.,.

A garota Jaraguaense, não gostou nada da noticia:
seus jQrídi�os e legais efeitos. Citem-se, pessoalmen-

- Na oportunidade desejo, com alto apreço e Néco'e ·Iolani dançando juntos. Calminha Ivone fui
te,. para contestar a ação, o dr. representante do Mi- diltinta, conBideração, firmar·me, Atenciosamente eu que inveotei aquilo ...
n;-stério Público e os interessados certos, bem como, 'Josef Fontana - Conheço destacado -jovem da sociedade que
por edital, com o prázo de trinta (30) dias, os inte- espera com ansiedade uma visila de São Paulo. Di-
ressados incertos, editais êsses que deverão ser pu- Ateu'ça-o MUI-ta Atença-o zem que quando êI "visita" chegar algo vai brilhar
blicados por duas (2) vêzes no jornal "Correio do

.

--
na "direita" de ambos. Qu�m me contou foi o Flávio

Povo", desta cidade, e uma (1) vez no "Diá'rio da !'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!�!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!'!!!!!!!!�� ·Schiochet ...
Justiça". Custas a final. P. R. I. Jaraguá do S\ll,

CentroO'
,

d S I
- Dizem que o Clube Escursionista Jarag,uá vai

28/2/1963. (as) Ayres Gama Ferreira de Mello, Juiz de Saude de Jaragua o U funcionar novamente. É bom mesmo, pois ainda não
de Direito. Em virtude do que chama e cita, a todos' conheço �mpreendimento organisado totaJmenre pelos
quántos interessar possa e' direito Jenharn sôbre o Proteja seus filhos contra doenças III

jovens que tenha alcançado os nobres ideais a que
imóvel requerido, a virem, no, prazo legal de trinta infecciosas, vacinando.oe contra difteria se propõe. Está na hora de uma reabilitação, meus

{30) 'dias, alegarem o que julgarem a bem de seus (Croup), coqueluche e téta:po, gratuita- amIgos.
6

iDlerêsses e direitos. E, para que chegue dO conhe· ,

d' DR 6A -LeGO
cimento de todos e ninguém alegue ignorância, manda mente no Posto de Saúde, todos' os las

. .

expedir o presente edital, que será afixado no local na parte da manhã.
de costume, ás portas do Forur;n, publicado pela ..

imprensa local e Diário, da Justiça. Dado e p�ssado
nesta Cidade de Jaragua do Sul, aos sete dias do

mês Je março de mil novecentos e sessenta e três.

Eu Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (as)
,Ay�es Ga"?a. Ferreir� de Mello, �ui.z �e Direi!o. A

presente copia, confere com o orlgmal, dou fe. Ja·
raguá do Sul, 7 de março de, 1963.

,

O Escrivão, AMADEU MAHFUD

Diversão SOCi�/

_ Sintonizem· I Rá�io Colon de JoinuilleO'PO RTUNIDADE
Vende.se por prêço de ocasião duas bi

cjcletafi1, uma pI crianças, tipo Monark e outra

pl' homem aro 28, marca Hermes (estraDgeira).
Tratar nesta redação

Todo. os domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kcs.:

Entrevista com o deputado Pedro Colin
II
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