
(

Heráclito
/ .

Lobato
M.achado

LegislativoJaraguaenConforme anunciamos,
realizou se segunda feira
última, dia 8 do corrente,
a eleição das diversas
Comissões - da Oãmara

• Municipal de Jaraguä do
Sul, e que ficaram assim
constituídas:
COMIS ÃO DE FINAN

ÇAS, ECONOMIA, ORÇA
MENTO E CONTAS DO
MUNICíPIO: Clemenceau
do Amaral, Henrique
Wolf, Rudibert Schmal
zer, João Cardoso e Al COMI SÃO Oß VIA
berto Moretti, tôdos cl 7 çÃO. OBRAS PÚBLJIJA ,

votos e 4 em branco; AGRICULTURA. INDÚ"
COMt'SÃO DE LEGIS TRIA E C M E; R C 1 O:

LAÇÃO E JUSTIÇA: Cle Henrique Wolf c/7 voto,

e

Orgêo de maior penetraçêo n.o Interior do
-------------------------------

catarinense

Diretor:

BuoêNIO VITOR 'SCHMÖCKBL
\

Impresso na:

SocletJ4tJe GrAIIe. A venlcl. LttJ4.

Consoante se pode ver,
ainda desta vez a UDN
ab teve-se de fazer parte
das Oomis ões, que foi
objéto de ju tittcaçäo
p lo Iíner da minoria.
vereador J äo Lúciu da
Co ta, que agradeceu Q

Em face do expôsto e,
perdurando a situação
anterior, não via senão
na abstenção, um meio
de não se ver envolvido
na responsabiJidade que
pesa sõbre as várias
Comissões e que se rele
ga para um plano secun
dário.

A imprensa eatarínen
se novamente acaba de
ser abalada em seus ali
cerces com o infausto
passamento do jornalista
Heráclito Lobato Macha
do, que os seus leitores,
conheciam sob a abrevia
ção de H. Lobato.
O Iutuoso acontecimen

to deu se no dia 6 do
corrente, na Manchester
Catarinense, cidade onde
por cerca de 28 anos

emprestou o brilho de
sua pena, em escritos
vibrantes, ocupando o

põsto redactonal de A
Noticia e transformando
a imprensa de sua terra
adotiva, entre as de maior
projeção no cenário na

cional.

"Correio do P o vo",
sente o desapareeimento
do ilustre jornalista pa
tricio, apresentando aos

seus Iamilíares a expres
são do seu pesar, exten·
sivo aos colegas de A
Noticia.

Fundação:
A rtur Müller
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menceau do Amaral, João
Cardoso e Henrique Wolf,
tôdos e! 7 votos e 4 em

branco;

João Cardoso e Erich
Baptista cl 4 votos, Rudí
bert Schmalzer e Cle
menceau do Amaral cl 3
votos e 4 em branco;
COMISRÃO DE REDA

çÃO: Clemenceau do
Ameral, Rurííbert Schmel
zer e Henrique Wolf cl
7 votos e 4 em branco.

voto dado pela bancada
do PSD ao vereador
Alberto Moretti. da UDN,
frizando claramente que
a abstenção da Eterna
Vigilância era ditada pelo
tato de que, no ano pas
sado, não terem se veri
ficado reuniões de qual
quer Comissão e que os

pareceres aos vários
projetos eram ft!itos por
alguns vereador s. fóra
d reclnto da Câmara (l
tais pareceres eram apenas
assinados pelos demais
m mbros que compu
nbsm a situação, não
tendo sido nunca convidado

qualquer membro da VON
para comparecer às reu
niões, que deveriam ser

regulares, e multo menos
foi debatido qualquer
projeto pélas Comissões,
antes de serem submeti
das ao plenário.

COMISSÃO DE EDU
CAÇÃO, SAÚDE E AS IS·
T:E:NCIA SOCIAL: 'Ole
menceau do Amaral e

Erich Baptista cl 1 voto,
Rudibert Schmalzer e
Waldo Krutzsch c/6 votos
e Henrique Wolf c/7 votos
e 4 em branco;

�!ma::m�urn�::alEstradas Continuem Deso- stat es
o!�T;·:a·��:.�J::��·�� fiando Administradores d s Pa ·IdosCâmara Munlcipal de Po-
merode, comunícando As estradas que cortam Ignora e tu o, quando deixando muit cru conservação lógo cái na
nos a eleição da Mêsa os Municípios do litoral se r Ia em e trads» de zeíros par o morador 13 vísta dos que passam,

Diretora para o ano de catarinense estä cada e ccamento, quant mals e hoteleiros, convertidos pela referida estrada, o e' U1965, que ficou assim vez pior. As do Municí quando as me mas e eutomáucamente emtonte que devia dar ensejo aos
constituida : pio de Jaraguá do ul, ce unam. egualmente, de renda para a munioi- d mais muuícípíos vizí-
Presidente: Vereador, entã , e �ão que nä há para ervlr d. via para p lid de. n�o em Imttar o dina

Cid Manoel C a r á o s o quem queira sair de es a, a no a boníta praia. rm mo do seu colega
(UDN) A educao d i

Tôda ela e tão em De ressaltar nê te ce- Guaramtreuae. Só teehau-.

pr yQ e cerea 13 t' ão d
.

é
.

1 I K t b d d b
.

Vice _ Presidente: Ve- nêste ano abundante: pe IÇQ e mrs ria. pa�e p tu o, Q os rec os, e o os uracos matores
reador Ralf K n a e s e I d

.

i d I
cendo que os- pröprí resp n abilidade do Mu: da estrada, já era prestar

U .everla serv � e ncen- Prefeitos da z Ina de mcíplo de Guaramirim .e, um graúde serviço à( ��kecretár.fo: Verea.
tlVO aos admIDistradores praia , �ão 13 ap rc be- e mo!1o eRpecial o trecho causa pública, quanqo

dor Rudolfo H o r Íl bur g para encascalhar os prin· ram da IID.portância qu qu liga à ão Joã ,que não dizemos que co�a�o·
(UON). cipsis troncos rodoviá as" stradlDh " de em e á endo objéto de ram de modo deCISIVO

20 Secretário: Verea- rios, o que lamentavel- penham, tr8z nd gente ß t e n ç ã o por parte do 00 escoamento da pro-
dor Mario Jung (PSD). mente não acontece. pllra os banhos de mar Prefeito Zimmerma!ln. A dução agl'1cola.
Conclui o oficio por

salíentar ser o propósito
da novel Mêsa Diretora
o do maior intercâmbio,
para que pos8am melhor
dentro do espirito sadio
que os norteia, 9 de união,
oe paz, harmonia e tra
balho, servir mais e me

lhor o Povo de Pomerode
e col�borar com o pro
grespo do Estado e au·

xiliando ,a p::-osperidade
do Brasil. .

'

"C o r r e i o do Povo",
apresenta cumprimentos
à Mêsa da Câmara de
Pomerode, com votos de

./

uma proficua ge&tão.�

igoroso"
sae Paulo. Três depu

tados paulista, os srs.

Herbert Levy, Luciano
Nogueira Filho e Fran
cisco Franco, consideram
"rigoroso" o 8nteprojeto
de reforma eleitoral no
tadamente quanto ao Es·
tatuto dos Partidos. Em
declarações à imprensa,
aqueles próceres fjzeram
r�paros ao documento
elaborado pelo STE, re·

pisando 06 argumentos
de que o sistema previsto
p�lo Estatuto tornará di
Hcil, senão impossível. a

so�revivência dos peque
nos partidos.

FPOLIS. - Pronun
ciando-se sôbre a reforma
agrãria, consubstanciada
na emenda Consthuciooal
D.o 10 e no Estatuto da
Terra, o II.· Coogresso
Oatarineose Municípios
aprovou uoânimamente a

matéria contida no "Ma
nifesto ao Povo Brasileiro
sôbre a Reforma Ag-rá
riá", lançado r�centemente

Sepultado Co·m pela SOCIEDADE BRA·
SILEIRA DE DEFESA

Honrarlaas DA TRADIÇÃO, FAMí
LIA E PROPRIEDADE,

�

F d
a que contém uma acurada

Augusto re enco análisB da lei agrária

I
aprovada pelo Congr68so
Nacional.

muniaipalistas Defendem Tradição,
Família e Propriedade

Schmidt

Pela elev8Qão de S8US senar no Braiil a pro
conceitos, pelo patriotis priedade privada, a livre
mo que o inspirou, bem iniciativa e a pa 80cial,
como pela linguagem com vistas não s6 'lO beJll
olara, respeitosa e deseme individual, oomo ao bem
barsçada em que está oomum, segundo a9 -sábialJ

Ao término do conolave, vasado, êle oonstitui um I diretrizes da "Mater et
do qual partioiparam mais apreoiável serviço para a Magistra". Seguem'se as
de 150 representantes das manutenção dos prinoí assinaturas: Gen e r $l 1
oomunas (}atarinenses pios básioos da Civiliza- Vieira da Rosa, Prefeito
além de outras persona· ção Oristã no Brasil. Munioiplfl de Florian6poe
lidades especialmente oon- Os abaixo assinados, lis; Walter Vioente Gomes,
vidadas, foi também apro- felioitando 8. SOCIEDA- DeputadO Estadual e Vioe
vado pelo plenário o lan DE BRASILEIRA DE Presidente da AssooiaQão
çamento .de um manifesto DEFESA DA TRADI- Catarinensà de Mun cí
oujo texto integral ,é o OÃO, FAMíLIA E PRO- pios; Dilney Chaves Ca·
seguinte: PRIEDADE p�la luta bral, Prefeito Municipal

I que vem oonauzindo, áe Tubarão e João Maria
"A Mesa do II.o Coo' manifestam o prop6sito de Oliveira, Relator Geral

gresso de Munioípios, por de tudo fazer para pre- dos Munioípios.
outorga dos senhores

Alertando a opJDlao Oongressistas, Prefeitos,
públioa sôbre o perigo membros de Câmaras
que poderá advir da mu- Municipais, e partioipan
tilação do direito de pro' tes do 11.° Congresso
priedade pela aplicação Oatariuense de Munioí
da referida lei, a SOOIE- pios,' realizado em FIo'
Di\DE BRASILEIRA' rian6polis nos dias 16, 17
DE DEFESA DA TR'- e 18 de Janeiro de 1965,
DIÇÃO, FAMíLIA E exprimem à SOCIEDA·
PROPRIEDADE apela DE BRASILEIRA DE
ao Poder Executivo Fe- DEFESA DA TRADI
deral no sentido de que çÃO, FAMíLIA E PRO
na elaboração da's leis PRIEDADE,· a profuDida
corolárias e regulamentos impressão que lhes oau·

que propiciarão.a aplioa· sou a leitura do Mani·
Qão da reforma agrária, festo ao Povó- Brasileiro
sejam 8alvaguardado� os sôhre a Reforma Agrária.

prinoípios basilares da
OivilizllQäo Uristä, pela
preservaQão do ôireito de
proprie(j.ade e pelo incen
tivo à inioiativa privada. Depoimentos de

"Chapéu de Couro"
RECIFE, 10 - o ban

doleiro "Chapéu de Couroll
oonoluiu seUS depoimen
tos na Políoia Civil áe
ReoH , sôbre os seus cri
mes oomuns. A Seoretaria
de Segurança vai entregá
lo ao Quarto Exéroito,
para um segundo depoi
mento, desta vez por cri
mes eontra a SeguranQa
Naoional.

ALTAS FIGURAS
POLITICAS
RENDERAM·LHÉ
HOMENAGEM
RIO, 10 (UPI) - Viti

mado por um enfarte
do miocárdio faleceu no

Rio o embaixádor Au·
gusto Frederico Schimidt.
Diplomata, poeta e ho·
mem de negócios, Frede
rico Schmidt contava
58 anos de idade. Seu
falecimento ocorreu às
19,50 horas.

Concurso de Sel.eção .do Colégio Industrial
da Fundição Tupy

34 que ingressarão na·

quele educandário, ini
ciando seus estudospara
a conquista do titulo que
assegura

_
conhecimento

pela Escola Técnica Tu
py, considerads'''padrão''
no Pais pelas autoridades
educacionais. Assim, os

jovens aprovados, serão

os futuros técnicos que
ta9to o Brasil necessita.
Cumpre-nos rt'gistrar,

com júbilo, a aprovação.
dos jovens conterraneos,
Charles David Mey, Gui·
do Francisco Emmendor·
fer e Wilmac Fischer,
além dos jovens Moacir
Dunker e Vitor Zimmer,
mann Junior.

Dos 68 candidatos ao

exame de admissãQ ao

Colégio Técnico Indus
trial da Escola Téc8ica
Tupy, foram aprovados

profissional. Jovens de
diversas cidades do Es
tado partiCiparam do con·
curso, o que demonstra
o prestigio já alcançado
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BNDBRêço:
. Caixa Postal, 19

t\venfda Mal. Deodoro, 210
jaragu' do Sul - S. Catarina
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OORREIO DO POVO

U

CORRflO DU POUO
"

(fundoçCo: fJrtut'mal/er - 1.919)
-

Empr@sa JornaU8tlca
"Correio do Povo" Uda•.

• 1965 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

-

ASSINA1''uRA:
t\nual •• Cr$ 1,850,00.Semestral. • •. Cr$ 950,00AAulso • • • Cr$ 40,00

_.

,

c:::::uc::;:.c::::::a._...c:::>c:::>c:::>
. Aegistro C iv i I

MUD A S Aurea MUller Grubb, Oficial
do Reglst.o Civil du 1.0 Dis-

Fruttrer.. e Ornement.'. trito ua Comarca de ]araguá
do Sul, Es t a ão Je Sauta

Catarina, Brasil.
Faz saber que comparece
ram no cartório exibindo os
documentos exigidos pela lei
aíim de se habilitarem para

casar se :

'Laranjeiras, Peoegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, sto., eto.

PECAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

:- OORUPA' -

r====--=:::::::::::=::::::=-!...--···--------- .. ·---- ..·�fI ----·-------···--'1
li SOCIAIS IIu

:::!)�.� _---- --_ ..._
------

- Sr. Augusto Sorti;
- Sra. Maria A. Mas-

carenhas;
- Sra. Maria Teolôolca

- Sr, Heinz Blasfeld' de Medeiros, esp. do sr.
- Sr. Fauslino Rubl�I'1 João Unhares de Medei.
- Sra Sl)via, esp. d� ras, residenle em JOlOville;

sr. Sérgio Thomsen; - Sra. Dorocy Oorrêa
- Sra. Thereza, esp. do esp. do sr. Pedro Corrêaj

Sr. Waldemar Rau. - Roslilinde Henschel,
"- - Valuris, filha do sr. filha do sr. GUSIOVO;
:,....-" Hilário Bona; - Rosemary, filha do

_ Sra. Lourdes Belleli sr. �udl Voigl, residenle
Pedri, esp. do sr. Neslor nesta cidade;
Pedri, residente nesta ci - Jürgen Georg, filho
dade. do sr. Gerhard Hermann,

em Corupá.

::

,_1_A_n_,_,,_er_S_á_r_,_o_s-,
Fazem anos hoje:
Sra. Justina, esp. do Sr.

Alvaro Bertoli;
- Sr. Ricardo Gumz,

resldeme em Rio da Luz;
- Sra. Erice, esp, do

Sr. Arislides Gonçalves.
- Sr. Miguel Müller,

residente em Vila Nova·
,

- O jovem Antonio
Melhelros, residente em

Curitiba;
- Hrlda Baade, resi

dente' em Rio Cerro;
- Fernando, filho de

Heinz e Silvia Blosleld;

Dia 15:

Dia 16:

- Sr. Angelo Pedri;
- Sr. G u i 1 h e r m e

Scbmidl;
- O jovem Airton Fer

nando Ramos, residenle
nesta cidade;
- Erica Henschel, filha

•

do er. Gustavo e Clara
Henschel;
- Sr. Henrique Funke,

residente em São Paulo;

Dia 17:

- Sra. Elfrida 'Ntcoltnt,
esp. do sr. Oílto Nrcollni;
- Donato Friedel, filho

do sr. Bruno Friedel, re
sídente em Três Rios do
Norte.
- A Sra. Dirce Wilma

Funke Ribeiro, resldenre
em São Paulo .•

Dia 18:

Dia 19:

- Sr. Alvino Enke, re
sidente em ESlrada Nova.
- Sra. Edeltraud H.

Enke, residente em Gua
ramirlm

SABADO, DIA 13·2-1966

Edital n. 6.889, de 4/2/65
Arnoldo Geedike e
Irene Inês Günther

Ele, braslletío, solteiro,
operário, natural de Gue
rerntrlm, nesre Estado,
domiciliado e restdenre em
esre cidade, filho de Theo
doro Geedrke e de Amando
Neumann Gaedrke.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Co
rupä, nesre Esredo, doml·
ciliada e residente em esre

cidade, filha de Alfonso
Günther e de Paulina Elzrre
Günther.

Edital n. 6.890, de 4/2/65
Mário Spezie e

Ölende ßertoldl
�Ie, brasileiro, solteiro,

operário, nerurel de lere
guá do Sul, domleulade e
re rdenre em Ribeirão
Molha, neste dtsrruo. filho
de Bruno Chiodini ôpezre
e de Clara ..,edro"i Spezla
Ela, brasileira. solreue.

doméstica, nerureí de LUIz
Alves, ne re Estado, dornl
ciliada e resldeme em esre
cidade, filha de Erne to
Berloldi e Alvlna Berloldi

Edllal n. é 891, de 8/2/6'6
Aroldo Gielow e
Milda Borchardl

ele, brl2si!eiro, oHeiro.
lavrador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e
residenle em RIO C�rro,
nesle dislrilo, filho de

" .

Alfredo Glelow e de Ana
Koepp Glelow.
Ela, breeílelra, solteira,

domésnce, natural de Iare
guá do Sul, domiciliada e
residente em.Iereguêstnho,
nesre distrito, filha de Ru·
dolfó Borchardt e de Her
mina Gerster Borchardt.
Edital n. 6892, de 8/2/66
Hercilfo Toresani da Costa
e Otilia Mariano Machado
ele, brasileiro, solteíro,

operário, nerurél de Luiz
Alves, nesre Estado, domí
ciliado e residente em esta
c idade, filho de AI fredo (::::::::::=::::::;===:::::::::::::::::::::===::::::.::::::==�
���:��: T��es���ta e de 1(1 JThlo lElllClH[ IAUfMLANN iiEla, brasileira, solteira, I II
domésllca, natural de lere- III MÉDICO CIRURGIA., II
gu� do Sul, dornlctllada e I Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- IIresidente em esta cídede II" IItllhö de Manoel Marln� I sidades de Colónia (Alemanha) e POrto Alegre
Machado e deMaria Ramos.

II
CIRUROIA -.., SENHORA8 - PARTOS - CRIA.NCAS E

II
"

Edital n. 6.8?3, de 10/2/66 CLINICA aeRAL I
Reino Sieterl e II 1909a prátlea em Hospitals IIJro,ns IIAllda Holz I, Consultório e residência: I _

Ele, brasileiro, solteiro, III lilavrador, natural de lere
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, ..06

guá do Sul, dornlctltedo e

II
CONSULTAS: II!residente em Rio da Luz, Pela manha: das 8 1/2 ás 11 horas IE���dod�:�i;�'t efi�eO EI�: II

Pela tarde: .das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIIôchwerrz Sief�rl. I Atende chamados tambem à NoUeEla, bre ilelra, solteira, lL JJ
doméstica, natural de lere �-_._::::==== - ---::9
guá do Sul, domiciliada e
re iden re em Rio da Luz, o=::-:-.::::::::==========-�
äeu/'�er�:'��iz �il�: A�: II DR. WALDEMIRO MAZURECHEN IIHolz.

II
M É O I C O

IIRua Presidente Epllácio Pessõa No. 704
t para que hq7ue ao cu- I (antiga residência de Emanuel Ehlers) II

nhe i t:nto d to os, man e II IIOlssar o presente ditai qUt
Clinlca geral médico . Cirurgio de adultos e I

, rá publicado pela impren ii
crianças· Parlos . Dilllhermia - OQdas curtas e III)a t em cartóaio on ter' í Ullrd curl�s - _In utol.trmia Bisluri-elélrico Elec· Iali ado dur anl� I � dioiS. II Iro cauterrzaçao • Ra. solnfra vermelhos e azuis. I

�I uem oub�r de algum 1m \6::.=:::======-_._d)
pedimento acuse-o para o

fins Ie ai�.
AUREA MÚLLERGRUBBA

OHcial

�.:W::W.�.J��.;:w:••��.·•••••·.:n..•••·.m�.·••·.��.·•.+••·.;� •••"•••• J��•••••"'.::r ":'): "

n

l �r, F� r � a n� � '�, � � r i � � ma � n r) •• I :
CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA·

•

RES, INTESTINOS - Cirurgia deBeuhoraa
Diagnóstico Precoce do Clncer nas Senhoras

Comun/ce ,110' .eu. diente. que lItender. no .e.
novo con.ult6rio ii Rue Arthur Müller n' 160

". (AO LADO DO NOVO HOTEL) •

� Das 9 12 e das 16-18 horas ,- FONE,' 384· ;1.: ....... e.e��•••••.:;.t:l ........t:f •.:.::�:..:.••zy ..c;.••••�.�. ·l·.·····,,·.··+··l,tc·.. ••••..�t::�

Dr. Francisco Antonio Piccione
lt.I:�DYCO - C.H..�. 1.'r

Negócio Urgente
Oirurgia e Clfniea de Adultos e CriaDQ3s

Partos - DoenQas de Senhoras

Vende se por motivo de mudao9a para o E tado
do Paraná, uma propriedade. cootendo casa boa'lraochos, past grande, arr zeiras para 60 sacas
de arroz, baoaoal com 3 mil pés produzlveis, etc., --------------------=
tendo o terreoo 45 morg os.

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - CORUPÁ
Residênoia: Dr. Nerell Ramos, 419

c o H. upA - 8AN�A C.A.�AH.INA

fotografia. em Geral - fotocopias de DocumentlJs -

filmes e Material foto - Aparelhos e Acessórios

_
A P'-dldo. atanda a domiciUo It tambem

, am lo-;alidadeB .umhas

.

o Anunoio é a Alma do Negócio
AnUh'Cie neste Semanário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



OORREIO DO POVO SAB\DO, DIA 13-2-1965

o governo do Ahlbam9 nada conseguirá
contra Luther que Já ofreu dezessete v z�tj o ---__;.--=---__;_-�---------

mesmo vexame da pri ão, porque, sempre sem
vi )encia, sustenta ti. luta pela aplicação dos
direitos civis.

A me ma luta de Kennedy e Lyndon Johnson.
A mesma luta de Abrahão Lincoln.

Jamais a prepotencia dos goverljos mal ins
pirados logrou impedit o avanço das conquistas
da liberdade humana e a repreisão do gene ro
empregado contra Martin Luther faz a causa

progredir, e mais depressa torna� se vitoriosa.

Mais de Seis
.Bilhões para
Rodovias

E D I T· A L
(Ação de Usucapião)

o Doutor Rooul Albrecht Buendgeos, juiz de
Direito da Comarca de laregué do Sul, Estado de
Santi! OatlJrlna,' Brasil, na forma da Lei, etc.

Faz saber aos que o presente edital de citação,
com o prézo de trlnta (30) dres virem ou dele co
nheelrnenro liverem, que por parte de Gustavo Mo
reíre, resldenre e domiciliado. nesta Oldade e Corner
ca, foi requerida uma Ação de Llsuceptêo, pare aqui
sição do domlnio do seguinte Imóvel:

"Um terreno, situado à Rua Venâncio da Silva
Porto (fundos), nesta Oldede, com a área de 10.710
m2, com as segulnres confronteções: - frente, com
72:12 merros, com a Rua Víctor Rosemberg; fundos,
ne mesma distância, com a rua Gusrevo Hagedorn;
de um lado, medindo 140,80 metros, com terras de
Lenzi e Oswaldo Vieira, e de outro lado, ne mesma

distância, com terras de Gusrevo Hagedorn".
Feita a justificação, foi a mesma julgada prece

dente, por sentençe. E, pera que chegue eo conheci
memo de Iodos tnteressedoe e ninguem alegue igno
rância, mende O MM. JUIZ de Dlreuo, expedir o pre
sente edtrel. que será afixado no local de cosrume,
sede deste juízo, Edlflcio do Forum e, por cópia,
públicado na forma da lei. Dado e passado neste
Oidede de Jaraguá do Sul. aos vinte e quatro dias
do mes de novembro do ano de mil novecentos e
sessenta e quatro Eu, Amadeu Mehíud, Escrivão, o
subscreví, (a) Raoul A. Buendgens. Juiz de Direito.
(IA pre enre cóple confere com o original; dou fé.

Jarllguá do Sul, 24 de novembro de 1964
O escrivão: Amadeu Mahfud

Rio (Agencia Nacional)
O DNER realizou, em
eínco meses, de junho
a príncípíos de novem-
bro, 18 concorrências
para execução de servi.
ços e obras, no montaute
de CrS 6.472.000 000.
Pouco maís 66% desse

Talor destina se à con

servação extraordinárias
de nossas rodovias fede
raís e serão aplicados em
obras de recuperacão em

reparos öe danos causa·
dos pelas chuvas. As roo
dovias beneficiadas sä«
BR 12, na Bahia; BR.3 e
BR·57. no Rio de Janet
ro; BR-16/31, em Matto
Grosso; BR 31, no Esplrt
to Santo e, prtnclpalmen
te, BR-l1, no trecho Ma-

Ao Ir 110 d Alb rd

ceió Divisa de Pernam
buco e BR 2, no trecho
Durítíba-Río Negro.
Representando 20% so

bre o total. Cr$ . . .

1 315.000.000 serão utili
zados em obras de pavl
mantação e Cr$ . . .

700.000000 (11%) em ter
raplanagem.
Tambem obras' de arte

especíaís, em rodovias
diversas foram contem
pladas. Ainda no corrente
mês, o DNER deverá rea

lizar concorrência para
conservação extraorutna
ria do trecho A raol Eu
elides d'l Cunha, da BR 13
Salvador-Feira de anta
na. da BR-28, ambas Da
Bahia

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

es t r a d a J ra uá -- Corupá perto da
ponte - Grubba-.
Tratar com GO CH IRMÃOS S.A.

.�==:::=::=========.==::===:::::====::=::.
II

• II

II Vende-se Otlma Chacara II
II Em condições a combioar, v nde se "
II em São Francisco do Sul, ótima chacartl "
II colonial, com cerca de 50 mil met r os"quadrados, com duas casas de moradia,' O pastor Martin Lulh r King e mai trezentos
II eDgênho de farinha movido com energia "cidadã ne ro foram pre os em alma, h!8ttido
II elétrica, pastagens cercadas, bOa agua, II d Alabama, b a acussçQo da realizarem uma

II terras de planta. Otima instAlação para II passe�ta 8 m Uc nça p Hcial

II lavoura, e g a d o I e i t e i r o. _ Distante II
É uma aI gaçã em fundamento, porque

3 'ló t d t d S"" F i Martin LutbPlr eu amig s DlLo haviam organlII doqS�l.me ros o cen ro e aO ranc soo II zado pa eata nenhuma e sim juntos dirigiam.seII II ao Tribunal para reclamar o seu direito de 8e

II
-

Tratar com o Dr. Murillo Azevedo eom li ioscrever m como e1 itt>res, como maoda a lei.
II Jaraguá do Sul. Em São Francisoo do

II A policia röci la de Alabama é que neste

II
Sul, com Alvaro Tancredo Dippold, Rua "I cas est f ra da legalidade, pois que a Oon ti
Rafaél Pardinho, nO 159. , tulção dos E lad Unido permite que Oi cidadãoII •

II S8 reunam pacificam ote e er isso que estavam
0=========0==========0 fazendo Martin Lutber e seus compaoheiros.

Martin Luther.
conciência do mundo

(f'===�==:::===::::::-===�==�

II Ve nd e- se pela melhor. oferta: II
II 1 Chevrolet - caminhão 1961 li
ii 1 Ford - F. 600" 1961 II
li 1 Camioneta Ford 1941 I!
II 1 Camioneta Chevrolet 1927 IIII 1 Caminhão Chevrolet 1947/48 I
II nII t0dos em bom eetado li'I Iti II O meu maior esforço na elaboração daII Cllevyauto S. A. li Declaração UDiv�rs81 dos Direitos Humanos foi
II

Fone 245 SA-O BENTO DO SUL :; assegurar-lhe a espiritualidade, fazendo do homem

II . II um s�r realmente livre. E c(\ntra o racismo foi oI DePARTAMeNTO De veíCULOS' USAnos II nosso maior empenho comum.

',1 " I O povo norte-americano, em sua imensa
I� Vende _. Troca - Facilita li maioria, trava o bom ·combate pela igualdade das
\.i.._ =.Ji raças, fundada na igualdade dos seus direitos.
�._-------:- --.-------------- .....

Martin Luther King é, hoje, nos Estados
Unidos, a conciencia vigilante do mundo. Fala
pelas nações que votaram a Declaração Universal
dos Direitos do Homem, obrigando-se moralmente
a cumpri la.
.' Prendam no quantas vezes quiierem e pude
rem. !.\latem-no até. Há o exemplO' de Lincoln.
Nada adiantará.

I
I Uma propriedade com 1.200 morgos - terras

a'propriadas para o plantio do arroz - contendo
1

o seguinte:
, Um bananal com 10.000 pés produzíveis.
30 Rlorgos de arrozeira plantada. .

10 mil metros de valas para arrozeiras.
'Umé:t estratla construidt2 degtro do terreno(2.500mts)
250 pés de".árvores frulíferas enxertadas.
1 casa de madeins. .

Õ pasto cercado com arame.

12 mil p�s de aipim.
1 Batedeira n.O ã - com motor - ótimo estado.
l' Carroça - etc. elc: etc. [

Melhores informações com Vitor Zimmermann,
nas LOJÀS DOUAT � Filial' Jaraguá do S�I II

Em 1941, criou-se em nosso país o Serviço
Nacional da Malária, o Qual, Iniciou grande campa
nha no combale a essa lerri,el doença, com desmeta
ções, borrlücações de casas com Inseticida e dlstrt
buições de entlmalärtcoe em tôdas as áreas malert
genas do Brasil.

Conseguiu-se com Isso, reduzir o índice de
casos de malária em mels de 26% (vinte e cinco por
cenro) ao ano. Com êsee resultado, que é de orgulho
pare nós bresíletros, animaram-se ab nossas eurort-

�

dedes e foi então criado o (DNßRu) Departamento
Nacional de Endemias Rurais, o qual foi tncumbído
de combater além da malirla, meís 12 (doze) outra

doenças. .

A malária continuou a ser combalida por êsse
eftclente órgão com grende ínteneídade e entusiasmo.

, Mas, era preciso fazer-se algo afim de acabar'
de uma vêz por Iôdas, com essa doeDça tão preludrcíel
OI) nosso povo. Foi assim pensando que o govêrno
brasileiro criou dentro do "DNERu", a Campanha de
Erradleeção da Melérta (CEM), cujo único objetivo
é o de acabar com a febre mailIla em todos oe recantos
do Brasil. .Por isso, é que hoje, como ontem, ee v�
equipes de homens empenhados na borrificação
domic!liar com tnseltcíde, pare combater o traaslliaser
da doença e guardas de eptdemíologta, vísuendo casa

por casa nas diversas localidades do. nosso estado
e do Brasil, levando antlmaláricos a milhares e milha
res de pessoas atacadas de febre

A propósifo me vem umas perguntas sôbre
eeres duas Simples, mas eficientes armas de combale
à malária: "É obrlzedo a deixar borrifar as parêdes
da casa com DDT?" É obrigedo a dar uma gÔla
de sangue pare rorner o remédio?

Pora a primeira direi: - "Não, não é obrigado,
porém é necessário e tudo que é preciso pare o bem
estar de um povo, tome-se eutomàncemente uma

obrtgeçäo de cada indivíduo que compõe êsee mes
mo povo.

Para o segunda direi: - Sim, é preciso que se

tire uma gÔla de sangue do daelle pare saber, se o

mesmo tinha ou não a doença e qual o porcentagem
da mesma na localidade. Quando não mais encontrar
mos sangue ecusendo que o doente tenha Ilirla,
então diremos: Não há mais allna no Brasil. .

A importância do D.D.T., eslá no faro de Q..ue
sõmente com êle nos será possível quebrar o elo
principal do cadeia de Iransmissão que é o .mosqtltt
aDofellDO. O remédio é também de grande importância,
poiS sendo tomado por Iôdas as pessoas aracadas
de malária, evilará que o mo�quilO ao picá Jas leve
éS doença consigo. e pllsse-a a outras pessoas saDs,
corlando-se lambém assim a Iransmissão da doeuçs.

Vem daí o mOlivo porque apela DS a que Iodos
deixem borrifor suas c.asas; e que quando seorirem-'Se
com febre procurem os lugares onde são dislribuidos
os antimdiáricos, afim de darem uma gôla de saogue
e tomarem o remédio. E não se preocupem com o

preço, pois os serviços prestados pela "CEM", são
D ra I u II O s.

Colaboremos hoje com a C.E.M., para não ler·

mos ••Iirla amanhã.
Walmir L. Medeiros

da C.BM.

Delegacia Auxiliar de
Policia Vende - se

Loteamentos a Estrada
Blumenau de proprieda
de da srta. Isolde Hiend1-
Hlayer.

Informações com o sr.

auo Hiendlmayer; nesta
cidade.

AVISO
Oomunico que a parlir

do dia 30 de Janeiro úl
limo, todo o serviço refe
renle armas, munições, etc.,
passou a ser atendido di·
rélamente nesta Delegacia
Auxiliar de PoJ(cia, onde
os interessados deverão se

dirigir, em virlude do Fis
cal Regi(\nal de Armas o

Sr. Osório José SchFeiner,
ter sido Iransferido ex·ofi·
cio para outro município.
Jaraguá do Sul, 9 de fe

vereiro de 1965.
OSMAR DUARTE
Delegado de PoJ(cia

��
Cure seuS m.ales e poupe StU

bom dinbeiro comprando n.

FÀRMAGIA NOVA
.. BOBERTO •. BOBST

a que dispõe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus arti·

gos à preços vantajosos
Rua Mal. Deodoro 3 • Jaraguä
����

Snr. Comerciante e
Indilstrial : A Asso·
oiação Comercial e

Industrial --de Jara
guá do Sul é teu
órgão de c 1 ass e .

·Inscreva-te c o m o

assooiapo . pata 8

defesa de teus in
teressel!l.

SE VOC� Jara
guaense é MÚSIOO,

(=S--1 �;==-J-=:::=====:==<L=-t--d-=11 �!� s�ei:: ��c����r:�
!I .

OLee aragua a. II' de Oultm a Artistioa.
,

II
i Ela necessita do

II �O DDBS de DUlneO nH Brte de construir II
1

,op���U���jê�aer ·:o:��
ii Fábrica de Blocos de Oimento para coni- II tura de ,nossa terra.
i! truções. Se V.S. pretende construir, adquira ii
II o matertal desta. fábrica que é o mais ·mo· II.

, I! derno, e a construção sairá mais barato. I! _----_, _

i
_ FRANnsco MODROCK:l "Correio do Povo"

li Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN I! um jot:nàl a :II

.

.

nesta praça
.

li
serV1ço do povo�_.-=-----.--=---- ...-----------� -�-J ....._'_' -= '--__��_"!"'�.....

---- -.-.----- ----.-------.-------
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em da Ia de 18 e 19 doViyE.u o LIONS CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL, correnre mês, verificar-se-n? día 18 de janeiro, .mais um dos s�us graudes ão as solenidades de fordías, Três fatos que fizeram noticia aconteceram rnerure dos bacherets dens primeira reunião festiva de 1965.
1964, da Faculdade de di.A primeira - O Iíons viu as suas fileiras retro de Curitiba, dentreaumentadas em nada menos de 6 (seis) novos sö- os quels ee des Iace O sr.oíos, todos elementos de projeção em nossa comu Gerd Edgar ßeumer, aliona, dedicados, preenchendo inteiramente as qualí funcionário do Banco dodades exigidas para se tornarem graudes "Leões". ßrasl! S A., filho do er.São êles:
Edgar Baumer e dna. An,

Arno Hesnchel, industrial, móveis estofados; gela Agnes Beumer.
Heinz Barg, bancário, subzerente da Agencia Nerurel de lolnville, o

!!I' novel bacharel, eceba delocal do Banco Indústria e Comércio de Santa
1I11ngir a aspiração méxt-Catarina SIA ;,
ma de seu ideal, pole que,João Lúcio da Costa, industrial, politico, verea- conseguiu concluir o cur-dor pela região de Itapocuzinho; so unrveraltérlo, depois' deJorge Ernesto Czerniewicz, tndustrtal, indús- vencer um eern número detría têxtil, filho de tradicional familiö [araguaense; oberéculos, proprio, aliás,Osni MUller. escrivão da policia e Willy de homens de vonrede íér.

Mahnke, comerciante e industrial. ree e de derermineçâo.Temos certeza absoluta que êstes nomes vie- O dr. Gerd Edgor Bau-
ram valorizar ainda maís o nosso Clube no con mer, diplomado em 1999,ceito da cidade e nós, "Leões antigos", podere- 1 écnico em Oontebllldade,mos contar com mais seis companhetros para as pela Escola Técnica deoampanhas futuras. ComérCio "Bom Jesus", deA segunda - foi a presença amável do PA JOinvllle,SO, não só conORE ELEMAR SCHEID, que visitava Jaraguá do cluiu regularmenre o seuSul, já que se encontra, atualmente, radicado em compromisso o seu cemTaubaté no Estado de São Paulo. Amável como promisso sagrado com a
sempre, fez o Padre Etemar a "Invocação a Deu ..

Pálria, ervlOdo as Oleiras
no inicio do jantar festivo e na hora da "Jaula do glorio o Exércllo de

_Aberta" em brilhante improviso, diss� da satisra Caxlos, como inda leve
çäo de reencontrar-se com seU8 amigos, acr s- desillcada aluação Das flrcentando que, após ter ouvido os "obj�tivo do mas Ind. t Com. GermanoLions" e o "CÓdigo d� Ética", poderia também SlelO S. A. e Bu chie &considerar-se um verd8.deiro compaoheiro. já que L�pper, na qualidade de
sua própria vida é fundada em preceitos de igual exemplar funCIonáriO, vin·v810r. Agradecemos profundamente ao nosso sin- do, mais larde, submerer
cero Amigo, Padre Elemar, pela acolhida que deu se a concurso para ingres·_,.

ao nosso convite, pedindo nunca nos deixe de so no Banco do Brasilvisitar quando de pa sagem por Jaraguá do uI. S. A , concurso que e deu
A terceira - foi a sempre prezafosa visita err. 1958 em Ourillba-PR,do CL Etienne Douat, excelentfssima Domadora e onde logrou um honro o

sua irmã. a elegante e simpática Ester Gilda Douat. ! 20 lugar, acabando de serO CL Etienne. exercendo o cargo de Presidente nomeado dois mê8es apó ,de Divisão, não mediu esforços para atendar ao com a consequente possenosso convite, pois, encontrava-se em repouso na em 19 l� 19õ8
praia de Ubatuba. Deixou, portanto, o descanço Casado com D. Marlymerecido, para nos proporcionar horas de alegria Freissler, o bacharel Oerd
e pra-zer com a sua presença. Edgar Baumer, desde logoPor fim, senSI bilizou-nos profundamente a nOlabdizou se pela ua ca-
gentil presença da senhorinha Ester Gilda. pacidade, ViDdo de ser de

Signado �m 1960, parll
sllbslilUIO even\ual do
Chefe de Serviço da Crelli,
em Jaraguá do Sul, fun
ções que passou aceseln
penhar, à parlir de 1962,
na qualidade de Ajudanre
de Serviço da Creai e, fi
nalmenre, em 1964, acabou
por ser designado Ghefe
de Serviço dêsse impor
lante selor do Banco do
Brasil S.A, nesla praça.
O sr. Gerd Edgar Bau

:ner é um dos 78 bacha-

Écos de uma reunião festiva •••

Sindicato dos Traba!hadores nas Indústrias
da Construção e do Mobiliário

De Jaraguá do Sul, Guaramirim e Corupá.
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinária
..--

Pelo presenle edilal ficam convocados Iodos os
4ssociados em pleno gozo de seus direitos sindicais
para se reunirem em assembléia geral ordinária n<;>
próximo dia 14 de fevereiro às 9 boras na �ede s�cialà Rua Mal. Floriano Peixoto 43, para deltberaçao e

aprovação da proposla orçam�Dtária referenle ao

presenle exercício.
_ ,

.

No caso de- nao haver numero legal para a

realização da assembl�ia ord marcad�, fie� outra
marcada para 2 (duas) após, no mesmo local, e que
se realizará com qualquer número de associados
presentes.

Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1965.
EWALDO A. PETRY, Presidenle

Gerd Edgar
Baumer

UColuna' ROTARY"

reis, da "Turma Professor
Lauro Lopes", com uma

homenagem postume, len
do como patrono o Prof.
Dr. Flávio Suplicy de La
cerda, DO. Mtntstro de
Educação e Cultura e pe
raninfo o Prof. Eros Nas
cimento Gradowski e cum

prlrão o selluinle progra
ma: Dia 18' - Às 21 hs.
Oolação de gr�u, no au
dítórlo da Rellorla da Uni
versidade do Paraná. Dia
19 - As 10 horas - Mis·
sa em Ação de Oreçae
na Igreja ôenre Terezlnha
e às 22 horas - Bolle de
Gala nos salões do Olube
Curilibano - ôéde (lentrel,
"Correio do Povo", ao

ogradecer a genlileza do
envio do convite, epresen
Ia os seus cumprtmernos
ao dr. Gerd Edgar Bau
mer e formula votos de
con tanle progre so, as�o
ciando se prazelrosamenle
a di!mals homeOlJgen de
que será alvo na residên
cia. à Rua Anila Garibal
di, 62, em JlIraguá do Sul.

Reunião de 05.02.1965: O Rotary Club de
Jaraguá do Sul, reuniu se dia 5 do eorrenre, em jen
lar fe�llvo a que ee fizeram presentes as Senhoras
de Boterlenos. Feita a saudação ao Pavilhão N�cio
nel o Diretor de Protocolo, após a Introdução do
er. 'Nelson Lebmann no reclnro da reunião, seudou o

.

novo companheiro roterlene e sua espöse d. Raquel,
lembrando ainda oe nateltclos dos ere. Helnz Kohl
bach, Sra. Maria Olementina, espõee do er. Osmar
Zimmermann e do er. Osvaldo Heust, Governador
do Dtstrlto 465.

No 'transcurso da reunião, foi o novo compa
nheiro roterlano Nelson Lehrnenn saudado pelo seu

padrinho, sr. Mario Souza, ee�uindo-8e a 8aud�çãoda ::>tesiden:e da Casa da Amízade, Senhora Renala
Hutenueseler, à novel companheira, Senhora Raquel
Lehmenn, multo aplaudido.

O sr. Marlo Sousa, proferiu a seguinte sauda
ção: "Grave e dlrose é a missão do rorarteno, quan
do procura erregtmenter neste exércíro de homens
de boa vontade, mets um soldado destemido.

Gra,e, porque a escolha deve ser correte, ponde-
rada, equilibrada e íusre.

.DlloS8, porque evtdenremente, sente-se uma Ime�saseuetaçêo no Ingresso em nosso c1�be de um 110V�companheiro que, Irmanando-se a DOS outros, luraré
pelo mesmo Ideal dentro do nOS80 eepínro de Senlr
destnteresedamente.

E . é senündo bem toda a responsabilidade
deere �Issão que eu como rotariano, me ufano e
me alegro d� trezer pere o R. O. de Jaraguá do Sul,
um Jovem de eltos méruos que é o cornp. Lehrneun.

Meu caro comp. Lehrnenn. hoje. nós rotarlenos
de laregué do Sul, fomos errencã-lo do merecido
descenco pare cerrar fileiras conosco na busca de
um sublime Ideal. Fomos buscá-lo. porque reconhe
cemos as suaa queltdedes de liderança, o seu espí
rito de Servir, a relidão de seu caráter, o dinamismo
de sua ação.

PedImos que ii sua inteligência, a sua bOa
vonlade e sua cooperação, li sua experiência e o seu
enrusiasmo sejam posros por melo de ROlary, a
favor de no�sa comunidade, de nossa Pátria e mesmo
de lôdo o mundo.

Que o dislintivo rotilrio que ornameolll sua

lapela, não seja considerado apenas cO":,o uma

condecoração aos seus méritos, ":las consl."ua. I!averdade mais um instrumenlo, maIs um meIo. malS
uma ar�a de refllizaçõzs úleis e dignificanles. .

Lehmann, seja benvindo a ROlary e acei.te o�abraços de felicilações de lôdos os teus companheIros.

Gente
notícia

é

Leopold Senghor pre
sidente do Sen e g a I,
retornarA ao Brasil em

junho para pronunciar
conferência na Facoldade
de Direito de Caroaru,
Pernambuco... Em seu
último pronunciamento
perante o Congresso
Amerioano, Lyndon John
son, presidente dos EUA,
dine que 08 esforço de
.eu pals na ajuda aos
subdesenvolvtdos serão
ampliados ... O presiden
te 08stelo Branoo disse
aos jornalistas que foram
levar-lhe os VOt08 de
boa8 festas, que o ano
de 1965 serA o ano da
feliCIdade... O Miui tro
José Romeu Ferraz' foi
empossado no oargo de
presidente do Trib:Jnal
de Oontas. O I;\vento
contou também com a

presença do governador
Ademar de Barros.

(AABe)

"Qotary sintellza os anelos de felicidades par� .0
gênero humano. o desejo de grandesa pa�a a Palrla
e a esperança de uma efeliva compreeosao entre o�
homens e harmonia enlre as nações:'

Américo Balderrama, ex governador
Lem4 do ano: "PELA COOPERAÇÃO À UNIÃO".

•

Nôvo aquecedor para
piscina�

Padies e Espírila
do Concílio

ções embutidas ou não,
oompletam o conjunto.
Todos os dispositivos

de contrôls e aqueoimen
to vêm montados e com

ligações de fios no estojo
ds fibra de vidro, bci-'
litando tanto a instalação
como a manutenção.

(Western News)

Um nôvo aquecedor
para pisoina, espeoial
mente projetado para
pisoina8 parUculares, foi
lanQado pela Divisão de
ExportaQão IGE da Ge
neral Eleotrio Company
(USA).

o primeiro
foguete

Tendo menOB de quatro
pés (cêrca de l,20IB) de
altura e mal ocupando
o espaço de um pé ---------
quadrado (o,0929m2) de
superfície de fundo, a

unidade estti inteiramente
alejada em fibra àe viorv
à prova de corrosão e

pode ser instalada. prati
mEInte, ein qualquer lugar,
ao. ar livre ou dentro
de casa.

Vai subir

Jaraguã • sc 12/2/65 - À frente da venerável
O Clero Dioeesano e assembléia encontrava
Religioso, da Diocese de se o Bispo Diocesano,
Joinville, reuniram-se D. Gregório Warmeling.
nos dias 8, 9, lO, 11 e 12, e os trabalhos foram
nesta comarca, no Novi. orientados pelo Oônego
ciado dos Padres do Albano Kreutz, da Arqui
Coração de Jesus, na diocese de Pôrto A'legre.'O Sindicato dos Trdbalhadores nas Indú,,'rias Barra do Ria Oêrro, para especialista no aSfilunto.

da Construção e do Mobili�rio, com base I{>r�t!orial um estágio de atualiza
Foram 65 os particinos muoicípios de Jaragua do Sul, Guarammm e ção litúrgica e pastoral, pantes, astdm distribuidos:Corupá e sede à Rua Mal. Floriano Peixoto 43, em à visão dos problemas 18 Padres Diocesanos,Jaraguá do Sul, avisa a todos os empreg�dores, do. �lUndo modt:lrno e

17 da Cong'regação dosfirmas ou empresas do...... 3.° grupo, q�e .

as gUias de PrI�clp8.lmente� à luz dos
Padres do Ceração derecolhimento relalivas ao imposlo S:nd!cal, descon' .�nslDa�entos do Oonci·
Jesus, 12 Salesianos, 7tado de seus empregados n� fôlh� d� pagamenlo do lIo VatIcano II.
Franciscanos, 2 do Verbomês de março e devidos a es Ie slDdlcalo, pod�� ser :ßste encontro foram Divino, 2 da Consolata,ádqolrid08 nos prinCipaiS es�r.116rios de C�nlabJhdade dias de estudos intensos t Jesuita. 1 da C(JOgre-em Jaraguá do Sul, Guarammm e Corupa.

e de convivio fraterno gação do Espirito Santo,Jaraguá do Sul, 10 de fevereiro de 1965. que' deixaram em todo� 1 Capuchinho, 1 �aza-ALeXANDRE PANSTEIN, Tesoureiro a mais viva' recordação. ,rista e 1 Irmão Maflsta.

O nôvo aquecedor dis
põe de termostatos de
contrôle e super-tempe
ratura, detetores de baixa NATAL, 11 - As
fluidez, contrôIe de lem- autoridades informaramperalura da pi,scina e os

á ef tu dcontaotos necessáriQs que. ser e a.a na

para os elementos de próxima quarta�felra, o
aquecimento "Calrod", lançamento do foguete
d'a General Electric, de brasileiro, construido5 Kilowatts. A �'lDidade pela FAB em São Joséacomoda até Ollo dos

d C Para osresistentes elementos de os a�pos... _

cobre para aqueciment8, preparativos fmals estão
permitindo aos donos da sendo esperados em
piscina seleoionar.� aapa- Natal, o brigadeiro Osoidaole de aqueCImento waldo Balmtie e os técatl!i 40 Kilowatts, à von· .

d's notade. Tubos e aoessórios mco� encarrega o

de polietileno, com Uga- servIço.
'\
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