
Ano XLV JARAGUÁ DO SUL, (Santa Catarina) Sábado 20 de Fevereiro de 1965 N.O 2.316

Negado títu lo de

"Cidadão

Itajaiense'" ao

Gov. C�lso Ramos
Orgao de maior penetraçao no interior do nordeste catarinense

---------------------------

Díreror :

BuoêNJO VIITOR SCHMÖCKBL

Impresso na :

SocleJaJe Gráflc#J Avenld. LtJIJ.
Fundação:

Artur M iiller

N oportunidade foram
aprovados unAnimemente

rrtnra dle I eré que possam a segulnt d matérias,
euírenrer novamente o tôdas do vereador Eugê
pente e lJ reseure. Sem ni ohmöckel: Voto de
conter a ftla que vel pesar aos Iamílíaree do
formar se em frente dQ j rnali ta H réclito Lo

figaro sesieno, que mets bato Ma bado, r dator

parecerá uma exibição pú· por 28 anos de A Noticia,
blica dos Imiladores dos de Joioville; aos familia
"ßealles" cabeludos in- res de Rubens de Arruda

glê es. Ramos, diretor de O Es-
Publicando a nOla esra- tado, de FJorianópolis e

mos a'endendo aos que nos Augusto Frederico Sch
reclamaram essa eSlraoha midt, poeta, escritor e

fórma pObUtl de alender industrial, recentemente

:nleresses prl.allo, famen- falecido na Guanabara;
lando Ião somenle que o projeto de lei que dá o

orçamenlo do Sesil!no se nome de Horácio Rubini
vejo agra vado com o a primeira via pública
pagamenlo do maior cuslo central que se construir
no corle do cabele ou na na localidade de" Barra
compra dos remedios que do Rio C�rro, devendo a

estão pela hora da morle. placa a ser afixada com

Quando o sesI reabrirá a designação do nome e

novamenle o expedieole? a indicação de homena·

gem, como sendo "o Pai
da Barra"; requerimento,
a o li c it an d o envio de
oficios riao Ministro Ar
naldo � u s 8 e kin d, do
Trabalho e Previden·
cía Social e 80 Delegado

Ainda desta vez o da 16a.· Delegacia do
plenário limitou se em Trabalho, em F orianó
apreciar projetos f. re- polls, solicitando o pronto
querimentos dos Senbo· re tabelecimento e ma

res Vereadores, não ten nutenção, em día, do pa
do havido ordem do día. gamento do abono fami

Iíar, previsto pela Decre
to Lei no :i.200, para os

pais de prole numerosa

(mals de 8 filhos, meno

re ), que existem no aos-

80 municlpio cerca de
uma centena, os quais
deixaram de receber tais
quantias essenCIaiS e

mlnimas à subsistência
de 8ua prole, desde o

mês de Janeiro de 1964,
provocando uma situação
de extrema penuria para
tais faD)ilias.

Explodiu como uma

bomba a notícía recebida
em Jaraguá do Sul, dando
contas da reCUS8 da Câ
mara Municipal de Itajaí,
por maioria absoluta, ao

projeto de resolução que
outorgaria ao Governador
Celso Ramos o título de
Cidadão Itajaiense.

Deputados de tôdas a8

bancadas comentam 08

acontecimentos verifica
dos em Itajaí, o fáto de
terem 08 prõprios verea·

dores pessedistas vetado
o nome do Ohefe do
Govêrno Ca ta rinense.
causando surprêsa e mal
estar geral, em tôdas as

camadas públicas.

70 Milhões Para aribaldi
A Oâmara Municipal de

Jaraguá do Sul, aprovou
em Bua sessão de 2a.-feirH
última as considerações
expendidas pelo vereador
udenista Eugênio Vitor
Schmöckel, com envio de
oficios às aútoridades, no
sentido de serem envida
dos esforços para obter
recursos do Govêrno Fe
deral, consignados 110

Orçamento da República
de 1965 e que asseguram
à localidade de Garibaldi
o direito de receber os

benefícios da energia
elétrica.

O referido edil abordou
oe várros aspéoto da

energia em nosso muni
cípio, notadamente nas

localidades de Retorcida
(Ribeirão Cavalo) e Ira
pocusinho que vão rece

ber importantes melho
ramentos, cujas quantia
já foram recebidas pela
Celese, dependendo ape
[las a instalação da re

des de baixa e alta ten ão
pelo setor respectivo da
Oelesc. A cidade foi surpreen
Referiu-se o vereador dida com um inguler

Schmöckel à SUR condi- anuncio colocado ne porre
eão de ex vereador pela do Serviço Social de 10-
localidade de Garibaldi e dústrre : FeCHADO MO
à representação da loca- TIVO FERIA OlETJ·
lidade, atualmente, pelos

I
VASo Sem data. Sem

vereadores Wolf e João começo e sem vencimeolo

H. Cardoso, que no mo- de prazo. SImplesmeute
mento estava pre idindo em férias.
os trabalhos da Câmara O f('chameolo sem pré
Municipal, tendo não só vio aviso rem causado
sido aprovado o envio de uma série de aborrecimenlo
oficios, como cumprimen e conlrariedé1des, pela sur·

tado o edil autor do presa que causou aos que
requerimento, pela opor- se servem do SeSI, e que,
tunidade do assunto, de agora, devem aguardar,
grande interetise para o pelo !Tlenos de 20 a ÕO

Município de Jaraguá do dias até que possam com·

Sul. prar o seu remedinho.
Dada a repercussão que Quanlo ao que respeila

a matéria teve, vamos aos que usam do s�rviço
reproduzir a s�guir os e do cabelereiro do SESI.
termos do oficio já enviado devem ficar cabdudos por

ao setor de Joinville e à
Florianópolis, da CI!LESC
- Centrais Elétricas de
Santa Catarina S. A. -

"Senhor Diretor: A Câ
mara Municipal de Jaca
guä do Sul, acolhendo as

razões apreseutadaa pelo
vereador Eugênio Vitor
Sobmöckel, em Sessão
Ordinária de 15 do cor-

mero 15, cumprindo aditar
ainda que a mencionada
localidade ainda se eooon

tra completamente des
provida dos benetícios da
energia elétrioa e 8S pro
vidências que certamente
serão tomadas, permitirão
essa rica região do inte
rior Jaraguaense integrar
se entre as progressistas

comunidades do nosso Fazemos VOt08 que a

Estado". CELESC venha atender
com urgência 08 têrmos

"Na oportunidade, pre- do oficio acima, afim de
valeço-me 'da oportuní- que a Empresul possa
dade de reiterar meus iniciar, sem demora, as

protestos de elevada es ti
.

ob�a8 que. libertarão a

ma e distinta consideração. ÚDlC� localidade do n0880

.. MUDlc(PIO das trevas em
MUI atenctosamente ass. que até agora está mer-

O Presidente da Câmara". gulhada.
reute, vem Aooareoer a

V. Sia. SI necesaidade da
ela I oração de estudos e

apresentação d08 planos
para a linha de transmis-
ão de energia elétrica de
alta e baixa tensão em

Jaraguá do Sul, para
Garibaldi, no valor de
Cr $ 70 000.000 - seten ta
milbõe de cruzeiros -,

con oante recurso pre
\li tos pelo Ministério das
Minas e Energia, Supl
ao n.1I 242, dt 0.00.-1-,
de 16/12/64, pág. 526, nú

AC·ONTECEU NA CAMARA MUNICIPAL
Segundá- feira ú I tim a,

realízou-ae a terceira
reunião ordinária da A
mara Municipal de Jara
guä do ul, a que c m

pareceram os vereadores
Loreno Marcatto, J ã
Cardos, lem nceau

Amaral, Fau tino Giralla,
Erich Bapti ta, Waldo

Krutzch e Henrique Wolf,
da bancada pessedí ta e

Franctee Modrock, José
Narloch, Victor Bauer e

Eugênio Vitor cmöckel,
da bancada udení ta.

Aate tão inopinado
movimento contrãrio ao

Governa d or que estã
prestes a ccnclurr o seu

período de govêrno e que
parecia encerrar o seu

mandato com chaves de
ouro, está praticamente
assentada a ida a Iraiaí
.de próceres da Comis ão
Exeoutiva do PSD regio
nal de Santa Catarina,
com a finalidade de tratar
das profundas divergên
CiRS existentes nas hostes

do peasedismo praiano.o SESI está de férias
DelegaciaAuxiliar de

Policia
AVISO

As proposições foram
unAnimente ap ovados,
com envio de oficios,
visando a solução' dos
problemas apontados.

Comunico que a parlir
do dia 3D de Jaoeiro úl·
limo, todo o serviçõ refe·
renle armas, munições, ele.,
passou a ser alendido di
rélamenle nesla Delegacia
Auxiliar de PoHcia, onde
os inleressados deverão se

dirigir, em virlude do Fis
cal Regional de Armas o

Sr. Osório José Schreiner,
ler sido Iransferido ex-ofi
cio para o.ulro municipio.
Jaraguá do Sul, 9 de fe

vereiro de 1966.
OSMAR DUARTE
�Delegado de Polícia.

Dia 22 do corrente
verificar-se·á nova ses·

ssão, com inicio àB 20
horas.

CONTRIBUINTE DA TAXA DE MELHO- C t C It
custo entre 12 a 16 mil, enqu&.nto que �slâmp8das

RAMENTO, Nesta: Senhor Redator: Já estamos a r as e onsuas a serem colocadas em Jaragué, são de mercúrio

entrando para o segundo ano em que a Prefeitura puro, de 400 watts, de custo entre 4.0 a 60 mil, eada,

nos cobra, compulsodamente, a famigerada Taxa
além de necessitar o aparelho de choque e exige

de Melhoramento que uma eventual maioria de solicitadas inúmeras vêzes, até com a colaboração substituição da linha de transqlissão, que de outra

vereadores aprovou numa hora realmente triste de autoridades militares, para vêr quem estava fórma ficaria dispensado. 'Ninguem olhou, como se

Para o povo de Jaraguá do SuL certo do propósito. tendo sido sempre abafado pela vê .. o interesse do povo e a �conomia prudente
maioria desinteressada e "interessada". Por iSBO que poderia facilmente iluminar maior número de

Além de impostos que êste ano estão proibi- são cúmplices das obscenidades que uma minoria ruas, que agora, ficam limitadas às Mal. Deodoro, .

tivos, atolCim a faca na tal de Taxa de Melhora- lutadora está tentando moralizar. Floriano, Getúlio Vargas, Emilio Jourdan -e, para
mento, 40% sôbre o@ impostos, e nada @e tem visto - R d tJ f't P E 't'<'

.

. . M d d "C t'b' t"
.

f
nao esquecer, a ua o I: re elO, res. pl oCIO

que ImplIcasse em malhoram�Dt9. as ... respon en o ao on r� UIO � , 10. �r- Pessôa. Consta que a compra inadequada d.o ma-

Quem passou êstes dias por Guaramirim, mamos que não nos consta esteJa Guaramlr�m terial está dificultando a instalação da nova.ilumi

município vizinho do nosso, tambem dirigido por
cobrando qual.quer ta�a de .mel�orament�. �UItO nação. Teria sido chamado o Prefeito pelo sr.

um Prefeito do PSD, deve ter natado, a instalação, menos .

para IOstalaçao de IlUmlOaçã? pubhca à Geraldo Wetzei, diretor da Empresul, para estudar

da moderna iluminação pública à mercúrio, por I �erc�rIO. EDquan�o lá _a Empres.ul Já 108talou 81 e contornar o' assunto, o que não teria sido aten

isso 60licito informar si em Guaramirim tambem Importante melhorIa, as nOSSbS lumlOos�slâmpadas tido pelo Prefeito Jaraguaense. Pelo visto, vamos

cobram a Taxa de Melhoramf1nto ou com que
mofam no �ngenho de ar�o� do PrefeIto. P!1rece continuar mofando por mais algum tempo, como

recu.r·sos p.ode o vizinho Município enfrentar tais que.o. Pref�lto de Gu�ramltlm, nessa estórIa de estamos mofando com o matadouro que até hoje
obras, antes. de nós, que já recolhemos muitos admlOistraçao, tem malS ca�ta� co�, o Gov�r�ador não tem um tijolo comprado e o mercado que

milhões para a Prefeitura e ainda nada vimos de e com a.Celesc, do que o peItudo prestigIO do deveria estar servindo a coletividade, por outra

melhoramentos, como stljam iluminação à mercúrio, nosso ,.�dIl, que prefere �sfola� o couro dos se�s irreflexão do superficial Prefeito, consta estar

construção de um matadouro e instalação de um muníCIpes com pesadíSSimos trIbutos, do que�pl�I embargado pela Estrada de Ferro e, também, vai

cado
tear do

..
Govêrno �stadual, o que outros há mUIto mofar regular temp_o até solucionar. É a conti-

mer " tempo Já consegUIram. ã dá' d
. ,

bl'
Assim não pode mais continuar, Senhor Reda.

. nuaç o e um ros rIO e lO�uc.essos pu lCO� que

tor. É preciso se fazer alguma coisa em defesa
. Part.e. do material, <!_izem as ioforD?8çõe6, já começara.m com u.ma �enuncla do nosso dIretor

do sofrido povo de nossa terra'e não deve ninguem fOI adqUIrido. Dado a nao consultar Dlnguem, a quan�o dIsse � hOJs se está provando que o que

fechar os olhos para o que está acontecendo. Prefeitura de JarBguá teria adquirido o que .pode· r�lllmeDt.a estava durando, eram as vacas de maté-

ríamos chamar de verdadeiro "ferro velho" que rIa plástIca.
RESPOSTA: - Estamos de olhos abertos, e um habilido�o vendedor soube impingir a ignoran· .

de ouvidotl atentos, caro ··Contribuinte". Silencia tes na matéria. Trata-se, segundo pessôas enten

mos ap�nas p.ara que os mais comodistas. sentis· d.idas, d.e �aterial que não se USI\ mais par� t�l
sem Da próprIa carne, quando os eventuaIS man tipO de IlumIllação, de custo elevado, que a maIOrIa

datários de um temporal poder, aplainam tudo à dos municípios não adotam. Para citar ulß exem·

sua imagem, ainda que métodos corruptores sejam pIo, temos a questão das lâmpadas que"hormal:
postos a funcionar. Oomissões de inqueritos foram mente säo usadas do tipo misto, de 250 watts, de

O direito que o "Contribuinte" tem, é o direito
de espernear' até que termine o mandato do
tristemente famoso Prefeito de nossa terra e, no
áto de votar, não escolher outra "espiga" oom

que tenha que se coçar mais tarde, - é um mo

desto -oonselbo de amigo. Até a próxima.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MUD A 5 II Vende-se Dtima Chacara ' II
-II IIF,utf/eras e Ornamentais II Em condições a ,combinar, vende se U

----

'U em São Francisoo do Sul, ótima chácara IILaranjeiras, Peoegueiros, II colonial, com cerca de 50 mil met r o's IIKakiseiros, Macieiras, Ja- quadrados" com duas casas de moradia,
botícabeiras, etc. Roseiras U engênho de farinha movido com energia II
Dahlias, Oaméllas, Ooní- ti elétrica, pastagens cercadas, bös agua, U
feras, Palmeiras, eto., etc. II terras de planta. .Otima instalação para U Maie uma vez a socíe-

PEQAM O TALOGO II lavoura, e ga doi e i t e i r o. - Distante II dade [araguaense teveA
.

II 3 quilómetros do centro de São Francisco II j'
.

ILUSTRADO d S 1
ense o de aplaudir seus

'II
ou.

II amadores teatrais, à ex-

II 'Tratar com o Dr, Murillo Azevedo em I'
pressividade a r t

í

s t i c a

II 'Jaraguá do Sul. Em São Francisco do I
com que foi apresentada

Sul, com Alvaro Tanéredo Díppold, Rua I através .do Grupo Teatral
C::::-C::::::"':::::::S-"""C:::::::Oc::::=n::::::::::- U Rafaél Pardinho, n" 159. II "Juventus", em u sábado

U II último, no Salão Cristo-
O._,��.........� ,...o�,_.,._........_.._�� o ReI'��.........,�---� .- ....��.....,� �

.

(F=::::::====--_:::-_:::==�

ii lThlo JEiHClffi KAUfMANN fi
de Alfredo Plohr e de ii BDI(;O ,CIBURGIA.6 'I

--------------,

Linda Fischer Flohr. fi Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- 'I Dr. Francisco Antonio Piccíone
Elä, brasileira, solteira, 1'1 sidades de ColOnia (Alemanha) e POrto Alegre II

doméstica, natural de II II

Jaraguâ do Sul, domici II
CIRUROIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANCAS B

'I'!iada e residente em I CLINICA OERAL I
Barra do Rio Cerro, l' 19D ,8 prátl� em Dospl I BOfO, os "neste distrito, filha de li I!

II Consultório e residência:Alberto Grossklags e de " "ii Residência: Dr. Nereu Ramos, .19
Erna Koepp Grossklags. 11'1 Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessõa, 405 II CORUP,A - SANTA CATARINA

!!. CONSULTAS: III �
'

---!, �,
,

ii I
II Pela manhã: das 8 1/2 ás 1 t horas I'

t_ A:;:d:r:":�:::/��::�h;=:�JI r"�'r""'''''F''�'''r''':n''''a-'''''n'''rl
..

�
.....

�.,
.•

�"�'''''r'''''I:�n'''''�''''m''''''a'''''n''�'n''"�i�-__._, dJ {. U. � U u H. II �-

. ..

. . .

. .

O Anuncio é a Alma do .Negócio !.�:: CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- .�.�lAnuncie neste conceituado Jornal ( RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras 1

�� Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras

�lComunica aos seus clientes que atender'; no seu g� novo consult6rio ii Rua Art"ur Müller n· 160 �
P::.'

(AO LADO DO NOVO HOTELFO)NE, 384 �::�f
Das 9'12 e das 16-18 horas

�
: e.e I"e ••• ,: ..:" ,: ·ft·�: .•••..••. ·,.··.··.··'!t·O�.··*··.·.·· r·.··.··*·,�

"

CORHflO DO POUO
"

(fundoç<io: Flrtur mOller - 1919)
-- \

Emprêsa JornaUstica '

"Correio do Povo" ltda.
• 1965' •

,Diretor '

Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINA'i"lRA:
flnual .. CrS 1.850,00
Semestral. . . CrS 950,00
AAulso .. • Cr$ 40,00

BNDBReÇO:
Caixa Postal, 19

flvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul . S, Catarina

Leopoldo Seidel

-:- OORUPA' -

Uma propriedade com 1.200 morgos -- terras

apropriadas pere o planrlo do arroz - contendo
o seguinte:
Um bananal com 10,000 pés produzíveis.
30 morgos de arrozeira planrede.
10 mil metros de valas pera arrozeiras.
UmH estrada construlde dentro do terreno (2,600mts)
250 pés de árvores frulHeras enxerredes.
1 casa de madeiro.
3 pesro cercado com arame.

12 mil pés de aipim.
1 Beredelre 0.° 3 - com motor - önmo estado.
1 Carroça - ele. erc, etc.

Melhores informações com Vitor Zimmermann, I
Das LOJAS DOUAT - Filial Jaraguá do Sul I

--------------------
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II S O C I A I 's li
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::::::====:IJ I
I Ida Muller, espôsa
_

Aniversários dosr. José Muller; rest-
dente em Corupä.

VENDE-SE

Fazem anos hoje:
Alida, esp, de Alberto

ôbardelettí ;
- Alfredo Weiller;
- Bernadina de Aguiar

Cunha, esp. do sr. José
Nilo de Cunha, restdeute
em Guaremírim;
- Elzira Langue, resi

dente em Itapocuzínho.

Dia 24:

Eugenio Wolf;
- Angele Célia SUn

ghen, filha de Albano.
,

Dia 25:

Fazem anos amanhã:

O sr. Ocrectlto Pedro
Ramos, p r e s i d e n t e da
União Dernocrance Necro
nal, nesta .cldede.
- Sr. Romano Morettl; I- Sr. Erich Th Bräuer;
- Sr. La u ro cesarlRadlke Braga;

resid���,!:I��i�iv�l�elro, r� repre.::toDte do ==�=====l
:::.� :: ·�o.to, em São ii Superenmais Blumenau II

Francisco do Sul; II Da, RACHeL LEHMANN. em Jaraguá, Corupé, II
- Wallrudes Rowe, filha II Guaramitim, Messerendube e e�urado ôchrceder, IIdo Sr. Hilbert Rowe, re-

sidente em Rio Cerro Ii II preci li vendedor(a com ótima comis� ão, II,- Sra. Llrsule K Ra· Informações à tlua Juscelino
düoz, esp, do Sr. Delfino; II Caixa Po rer, 90 II- O Sr. Quo Kuchen- I Jarllguá do Sul - SC Ibecker, reetdeute ne Rua l\ I

Benjamin Constaot, Desra �=====--:::==:-..::==dJ
cidade.

o Sr. Pedro rrt. Perfeito,
residente nesta cidade;
- Ervino Pedri.

Dia 22:

Emllta, esposa do sr.

Camilo Andreette;
..:.. Ru t h, filha do sr.

Egon Hoffmano, residente
em Rio da Luz;

Dia 23:

Angelina Pedri Peters,
esp. do Sr. Alteu Peters
residente nesta cidade.
- Mário Hafemann.

Registro Civíi
Aurea MülÍer Grubb�, Oficial
do Regist'o Civil do 1.0 Dis,
trito oa Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz sabe r que comparece
ram no cartório éxibindo os

. documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

E para que chegue ao co

Edital n. 5.894 de 16,2-65 ahecimento de todos, mandei
passar o presente edital que

Veno Flohr e será publicado pela impren'
Alfelina Gr�ssklags sa e em cartório onde será

Ele, brasileiro, solteiro,
atixado dUI ante I) dias. S;

f e r r e i r o, natural de alguem souber de algum' im'

Jaraguâ do Sul, domici- peàimento acuse-o para o�

fins legais.
�

liado e residente lem

Barra do Rio Cerro, AUREA MÚLLER GRUBBA
neste neste distrito, filho Oticial

Memorável
NOItada
Teatral

:It, para uma cidade
moça e pujante como

Jaraguá do Sul, motivo
de satisfação poder re

gistrar o amor à arte de
seue tühos, a par de seu

dinamismo nos campos
social, politico, econômí
co e religioso, Realmente,
constitui o Grupo Teatral
"Juventus" uma expres
são viva de arte e cul
tura, amadores, todos os

seus componentes, é ver
dade, mas nos quaís pre
dominam, em sua maio
ria, pendores que mere

cem registro e destaque,
Foi a peça exibida -

"Vida de São Seba tíão"
- (uma tragédia reli.
gtosa em 5 atos), apre
sentada com esmero,
dedicação e domínio. A
parte alguns senões de
amadorismo, em uma ou
outra cena, tão natural
no campo amadorista
(fixação ,de olhares em

contra-pontos, imobilida
de tisica ou exagero de
gestos à dissimulação
nervosa) - não S8 deve,
por prtncípíos de equi
dade e de justiça, res al
tar esse ou aquêle intér
prete. Convenhamos, no

entanto, que tanto um

TomazWrobléwskt(como
"Sebastião"); RutJenB Ni
coluzzi ("Imperador Ma
ximiliano"); Elpídjo Cam

pregher ("Fúlvio, centu
ríão romano"); Agenor
Potro ("Corvino"); Osório
José Schreióer ("o Santo
Padre, o Papa"); como
um Aldo Zacke ("pan,
erácío", -jovem mártir
cristão) - estavam bem
posto e seus esforços
corresponderam aos -res

pectivos papéis.
Faça.se justiça, igual

mente, aos demais intér
pretes, em papéis secun
dários, a Roque Poüo,
João Fermino Domingos,
Ivo Luiz Krause, Laerte
e Loreno Stein, Walde
mar Vasel, Adelíno e

Altair dos Santos, João
Vasal, José Leier, Renato
Dreschel, Alcides Louri
val, Ol1mpio Piacetzni,
Antônio Andrade, José
Mauricio, Euclides Em
mendoerter, L i nd o Ir o
Klein, Oarlos Fernandes
e Honorato Fernandes.
Menção, igualmente, à
montagem cenarísta e

ponto de Irineu Zacko;
à direção geral de Tomaz
Wrobléwski e à apresen
tação sóbria de Durval
Vasel.

Pelos recursos huma
nos que o Grupo 'I'eatral
"Juventus" tem, está
apto a desempenhar-se
de peças muito mais difí
ceis, quando 08 seus

componentes ainda maís
se compenetrarem da
difícil a r t e t e a t r a I,
vivendo-as com natura
lidade de vida, .levando
para outras cidades e

outros Estados o renome

artístico-teatral de Jara
guá do Sul. Porque o

merecem.

(Um assistente).

:IH:�.D '1:C o - C.R.M'. 1.'7

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

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ

Snr. Comerciante e
.la.F.iI!l_iIIl81ill'Ei;!!1Elil!!Ei._:;_;I!iIi!il!E!!!J!!E: !Ei!!;--:r-;�=tc tt='1!!!E!J_!

I·
' Industrial: Prestigíe

in ,II))ro Mllllirllil� $aurretij �e .A\zeve�o m :e���,�!a�s:'A�����:=
UI - ção c o m e r ci a 1 e.
In

II II m Industrial de Jara- ,

'1'
a.H,eGa..

I
guá do Sul. [=DR:IVO�KiuFMÃNNl

IIW.', da F::C:8���t�;� �:�:a :���r à8!:·irM::::h�l�e:.��:� m�� II' Cirurgião Dentisla Irli bom dinheiro comprando n. II :!

mantêm est,reito intercãmbio judiciário com os ex-Escritórios IY ir Copsullório: - Rua Preso Epitacio, Pessoa 139 II

III, de Advogacia DR. HERCILIO ALEXANDRE DA LUZ, m FARMAGIA NOVA �I '(em ,frente da RMPResuL) II,
., I

I�·.'
.8 ROBERTO M. HORST·

II ii

1',','1 com séde ßPJ, Joinvillé e São Frapcisco do Sul; está em A Que dispõe de maior sortimen. 'I' I
- II

,

' to na praça e oferece seus arti· I ---- Apare hagem 'modernissimll - Il

1-1'1" condições de, também, aceitar causas para, aquelas Co· �I gos à preços vantajosos II ii

III h RAIO X - CLINICA - CIRURGIA li
." marca.s, _sem maiores onus para seus constituintes.

, m'
RUß Mal. Deodoro 3 • Jaraguä PI PROTESE - CLlNICA INFANTIL IIIN - �����.II . fi .,' ii

iii!l!Í!ElI�!Ii!5!!I8El(_IIEIiI!1iiiI!El1 1i-11!l!iii!!ll!i!IlEllJE!EI_li!iiElllE!li!l�iI!!iiI!El!E!Elai!!lll!!liEllil :::=::::::::::::::::::::::::::::::-::::::::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::=::::::===::::::
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SAB�DO, DIA 202-1965

Projetos de Recuperação --,t---Hg
....

r-i1d-l!l!-im-;'D
da Lagoa Mlarll!!m est�ra""o Comunicamos com profundo pezar,U a todos parentes,' amigos e conhecidos o

falecimento do nosso querido e estimado

concluidos este mês filho, D.ti;�::�o Isberner
Rio (Agencia Nacional) de almas.

A recuperação ría bacia Disse o general Tubino
da Lagoa Mirim, através que ao assumir o cargo

. de um convênio brasileiro verificou que o 6r gão,
uruguaio. com base em desprovido' de uma estru
projeto inicial elaborado tura dinâmica, se dedicava
pela J:i'AO e cuja execução apenas à entrega de
será supervisionado por subvenções a municípios
êsse 6 r g ã o da ONU. e até mesmo a entidades
proporcionará a utilização particulares.
de área superior a um Sua pr6pria função
milhão de hectarss do planificadora não era se
lado sul rio granden se, fluida, pois faltava-lhe
apropriada para cultura o/necessário assossora
de arroz e capaz de manto técnico, Até o

suprir dêsse produto, momento. a Superinten
oom sob r a s, todo o dência, ao contrário da
consumo nacional. SUDENE e oa SPVEA,
Ao falar sôbre o 8S- não tem caráter executivo,

sunto, na sede do Minis- limitando-se à elaboração
tério Extraordinário para de projetos.
Coordenação dos Orga- Anunc ou o general
nismos Regionais, desta Tubino, então, que se
cou o general João encontra em mãos do
Baptista Tupino, titular Ministro Cordeiro de
da Superintendência do Farias um anteprojeto
Plano de Valorização que, se aprovado, dará
Econômioa da Região da aquele 'caráter executivo
Fronteira Sudeeste do à Superintendência.
Pafs:

.

Voltando a falar da
A recuperação da bacia recuperação da bacia da

de Lagoa Mirim, a lém Lagoa Mirim. o general
de entregar à agricultura Tubino disse que se

àreas apreeiãveis, propor- trata da antiga reivindi
cionará a correção do cação brasileiro-uruguaio
regims hidrológico local, Uoube à FAO a elabor-a
abt indo novos caminhos ção do p ojeto i ioial,
par a a ns vsgação e para instalando-se. depois, uma
a integração econômioa Comissão Mista, atual
da região de interê se mente fuocionando em

comum do Brasil e do Montevidéu.
Uruguai. O montaut s de par-
Inrcialmente, o general ticlpação inicial já foram

Baptista Tubino fêz um fixados, teodo a FAO
hist6rico daquela Supe- colaborado com a Pl i
rmtendência. ör gâo criado meira parta, superior 8

em 1956 e cuja jurisdição um milhão de dólare
·cobre uma área de 340.000 O Brasil cootribuiu com

quilômetros quadrados, 114 mil d6lares, sendo
de Corumbá ao ArrOio que 18 por ceoto de ss

ChuÍ, onde vive uma importânoia em técnicos
população de três milhões a trabalhos respectivos.

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direlto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Sanla Oatarina, Brasil, na. forma da Lei, ele.

faz saber aos que o presenle edital de citação,
com o prázo de Irinla (30) dias virem ou dele co

nhe2imento tiverem, que por parle de Gustavo Hage
dorn, residente e domiciliado nesla Cidade e Comar
ca. foi requerida uma Ação de Usu�apião, para aqui
sição do dominio do seguinle imóvel:

"Um terreoo, situado à Rua Venâncio da Silva
Porlo (rundos), neSla Cidade, com a área de 10.710
m2, com as seguinles confrontações: - frente, com

72.12 melros, com a Rua Victor Rosemberg; fundos,
nd mesma dislância, com a rua Guslavo Hagedorn;
de um lado, medindo 140,80 metros. com lerras de
Lenzi e Oswaldo Vieira; e de OUlro lado, na mesma

distância, com terras de Guslavo Hagedorn".
. feita a juslificação, foi a mesma julgada proce-'

denle, por senlença. E, para que chegue ao conheci
menlo de todos inleressados e ninguem alegue igno
rância, manda o .MM. Juiz de Direito, expedir C? pre
sente edital, que será afixado no local de costume,
sede desle Juizo, Edifício do Forum e, por cópia.
públicado na forma da lei. Dado e passado nesta
Cidade de Jaraguá do Sul. aos vinte e quatro dias
do mes de novembro -do an9 de mil novecentos e

sessenta e quatro. Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o
subscrevi. (a) Raoul A. Buendgens. Juiz de Direilo.

�&JJ&lj8'?'(Z?crmrm'�lI!t8fjSfi _"'íd8� !Ii! ..� "A presente cópia confere com o original; dou fé.
• E A' Jaraguá do Sul, 24 de novembro de t 964.
• FOTO PIAZ R

I O Escrivão: Amadeu Mahfud
I DEPRONTB f,. PRE!PBI'f.UR.\ - JARAOUÁ ou SUL

I'. fotografias em Geral - fotocopias de Doc�t.QS - �
i filmes e Material foto - Aparelhos e Acessorlos

I Dp. Reinoldo Mupa'pa 1
I A pedido. alende a domicilio 1& lambem .

I
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Escrit6rio ao lado da Prefeitura ES

Vende-se - Centro 'J�RAGUÁ DO SUL

por intermédio de um desastre, ocorrido às
8 1/2 horas do dia 8 de fevereiro de 1965.

Por meio désta queremos agradecer ao
Dr. Ewaldo E. Riedel como às enfermeiras
pelo serviço prestado uo hospital, especial
mente às sras. Hilda Hennítigs e Wanda
Geblín, e os demals vizinhos e conhecidos
de Pomerode, nio da Luz e Barra do Rio
Cêrro, e ao sr. Pastor Ricardo Rosenbauer.
pelas palavras de fé proferidas no lar e no

cemitério, 3 a todos aqueles que compare
ceram nas horas mais dif1ceis, e que acom

panharam o querido falecido até a sua
última morada.

A FAMíLIA-ENLUTADA
sua mãe Gisela nasc. Barg,
avos, tios e parentes

Jaraguá do Sul, fevereiro de 1965.

. Todesanzeige und
Danksagung

Página 2·

In tiefer trauer teilen wir alle
Verw�lOdten. Freunden und Bekannten, die
Traurige Nachricht mit. am 8 februar 1965
morgens 8, 1/2 uhr, des Gott durch ein
schwere unglük mein lieben obn

Ismael Isberner
zu sich genommen hat, im alter von 7 Jahre,
5 Monate und 1� Tage.

Hiermit möchten wir unseren tiefsten
Dank ansprechen für alle die uns in die
schweren stunden o hilfreicb zur seite
standen, insbes ndere r. Ewaldo E Riedei,
owie die schwer tern fUr ihre Bemühungen
im Kraokenhaus. An Frau Bilda Henoings,
und Frau Wanda Oeblio, und nachbarn und
bekannten aU8 Pomerode, Rio da Luz unD
Barra do Rio Cêrro usw 80 wie Herr Pa tor
Richardt Rosenbauer für die tro treíehen
Worte am Hau e und am Grabe. Wir Danken
auch allen denen die dem lieben Entschlafe
nen das letzte Geleit gaben, und Sarg und
Grab so reich mít BlumE'n schmükten.

Jaraguá do Sol, februar 1965.

E trauern um in, seine Treue
Mutter Ois�la geb. Barg.
Grosseltern, Onkeln, Tanten und
Verwandte.

Delega�ia Auxiliar de Polícla
.

A V I 8,0;
/

• Esta Delegacia Auxiliar de Policia, eomuníca
aos senhores proprietários de veículos motorizados,
que o emplacamento para o corrente exercício
teve início dia 5 do corrente, terminando em 15
de março próx mo, .

Na ocasião do emplacamento, são exigidos os

seguintes documentos: PARTICULARES ...... Oertí
ficado de propriedade e talão do -ímpôsto da Pre
feitura e, para os de ALUGUEL, além dos docu
mentos acima cítadós, o talão do impôsto Sindical
e do lA P.E.T.C.

Todos os veículos, antes de serem emplaea
des, serão devidamente examlnados pelo Perito
designado para êsse fim, e os que não satísíaze
rem as exigências contidas no regulamento de
trânsito, .não serão emplacados até se apresenta
rem em condições de perfeito funcionámento.

Outrossim, esta Delegacia, ·solicita para não
deixarem de

'

emplacar nos últímos días, alím, de
evitar acúmulo de serviço.

Jaraguá do Sul. 17 de fevereiro de 1965.
OSMAR DUARTE, Delegado de Polícia
- .

BOTAFOGO F. C.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Ficam convidados todos os sócios para a

Assembléia Geral Ordinária, a se realizar no dta
7 de março próximo vindouro, em sua sede social
com a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de Contas.
2. - Eleição da nova diretoria.
3. - Assuntes diversos

Primeira convocação para às 9 horas da
manhã. Não havendo número legal de sócios,
realizar-se á a assembléia em segunda convocação,
meia hora após com qualquer número.

São gratos,
LOURIVAL STOINSKI. Secretário
HARRY MARQUARDT, Presidente

EDITAL
(Ação de Usucapião)

.

1
.....
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I CIRURGlitO DENTISTIi I
l�Modernfssimo "A/ROTOR"
IReduz o tempo de trabalho

I e aumenta {) conforlo do CLIENTE.

I
II
m Consultório: Av� Gelulio Vargas, 19�

I (Anexo ao Depósilo da, Antarctica)
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li DR .. WALDEMIRO MAZURECHEN··lili M É O I C O ' li
ii IIii Rua Presidente Epitácio Pe8sôa N°. 704 liII li- II (antiga resiçlência de Emanuel Ehlers) I!!I '. II
I! Clínica O'eral médico - Cirurgia de adultos � i!
II .

crianças e: Partos - Dialhermia - Ondas curtas e II
li Ullrd curtas· Inoutoterrnia Bisturi-elétrlco·Elec· li
II tro cauterização· Rai solnfra vermelhos e .azuis. fi
�:::::!_::::::=:::===::::::=:::::::::::::::::::::=::::-.:===:::==-=;;:=:::=.d)
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rBlot;� Jaraguá Ltdá. iiiu I

II 5a ODOS de aQanco Da arie de CODstruir II!! IIli Fábrica de Blocos de Cimepto �ara co�s- fi
ii truções. Se V.S. pret�nde constrUlr, �dqUlra r VENDE _SEli o matertal desta. fábrICa :qu.e é o �al� mo· li'II derno, e a cODstrução sal]á malS barato. II

T n' 1'0' etc na!I !! erreno com � casas, rane 1 •

. �I Informaçõ,es com:' �:���'i��O K������K ii es t r a da. Jaraguá - Corupá
.

perto d,a
- :� . '. "II· ponte « Grubba». .

II . ne_sta praça .11
IRMÃOS S A .

�:::::::::::::=:::::::-.:=:::::::::=:::::::;=:::::::::::::::=:::=::::::::::::=:::::::::::::. • .::::::=::I Tratar com GOSOR
.
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CLíNICA - CIRURGIA - PRÓTESE
RAIOS X

NACHRUF

Beiruns ist es so still und leer, hab nun

doch kein liebes Kind mehr;
Wenn Liebe köontb Wunder tuhn;
Wenn tränen könnten tote weken, dan
wurde dich mein lieber Sohn, sicher
nicht die kUhle Erde decken. Es ist
bestimmt im Gottes Rat das mann von

Liébsten. was mann hat muss Scheiden.
Aber Gott den du lieber wars nahm
dich auf zur Engelschaar

Auf ein drobenes Wiedersehn

VeD'de�se uma propriedade contendo uma

casa de material fi uma caS8 de madeira, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em· Jaraguá do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em .Corupá.,

..

SE VOC� Jara
guàense é M(JS100.
não deixe de inscre
ver se na Sooiedade.
de Cultura Artistioa ..
Ela n e o e s s i t a do
oonourso de todos
para projetar'a cul
tura de nossa: terra.

Correio do Povo

um jornal a

serVIço do Povo

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



•

Reunião de 13 02 1965: O Rotary Club de
JARAou4 DO SUL (SANTA CATAnINA)' Jarag�á <10 Sul, reuniu-se día 15 do corrente para

__

H SÁBADO 20 OB PBVBRBIRO OB 1965 - N.O 2.516 o habítual jantar, a que se fizeram presentes a�!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!!!!:!!!!!�!!!:!!!!!�����!!!!'!!!!!!!:!!!!!"!!!!!!!����������;;���!!!:!!!!!���� grande maioria «íos rotarianos da cidade, não obs-
tante perdurar o período de férias nas nossas
encantadoras praias e onde OB companheiros dão
continuidade ao ideal de Rotary, comparecendo
regularmente às reuniões da zona praíana.

Na oportunidade o Diretor de Protocolo lem
brou a passagem do .natalícío, dia 9,2 65, do reta-

Reunião de 10.2.65 _ Foi das mats' concorridas Para a socledede local é particularrr.ente grato riano Derval Marcatto, em deseanço na praia de
a reunião tesnve de 10 do corrente, quando foram o acontecimento social que irá verificar-se logo mele, Piçarras, tendo ainda o tesoureiro apresentadohomenageados os Conselheiros Internacionais Kurt quando contrairão núpcias os Jovens Angela, filha à consideração do plenário o orçamento doméstico
Germano Freissler, Roberto E. Leyendecker e Gastão dileta do casal João P. Pereira e Rosa Pereira, in do 2°. Semestre de 64/65.
de Abreu Pires. Foram êles os noseos Governadores dustriais residentes em Indayal e Milton, bancário e . 600 ANO DE FUNDAÇAO DE ROTARY
nos anos de 62/65 e 64 respectivamente. recntco contabilista, filho de Alberto Malochl e ßerthe No dia 23 do corrente, terça feira próxima,Esta homenagem é feita todos os anos a esses Maiochl, residentes nesta cidade. a graúde família rotariana viverá momentos decompanheiros, pelos relevantes serviços prestados ao O Mo civil deverá vertücer-se na residência do enternecimento, com' a passagem do 60° aniversárioleonlsrno internacional. Foram êles os propulsores da sr. Alberto Maiochis à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, de fundação de Rotary International, festejos quemola mestra do leonismo no sul do ·País. Foram 9j!, nesta cidade, pelas 14,30 horas, devendo a serão realizados em 11898 Rotary Clubs quesaudados em brilhante alocução pelo !lOSSO CI ele- ceremônía ser perantnfede pelo sr. Curt Traebert e congregam cêrca de 564,000 rotarianos em 127
menceau do Amaral e Silva e CI Horst Stein. Senhora Ursula Treeberr, por parte da noiva e Eugê diferentes países do mundo.

Todos os três Conselheiros Internacionais com nio Vitor ôchmöckel e Senhora Brunhilde Mahnke Em Jaraguá do Sul, a data ficará assinaladapalavras fundamentadas em leontsrno agradeceram a ôchmöckel, por parle do noivo. pelo movimento dos rotarianos locais, tendo comohomenagem de que foram alvo e nos deram verda- comandante o seu Presidente, sr. Rodolfo Hufe-deira lição de Ieontsmo. Pelas 17,30 horas, vertücer-se-é a ceremônia nuessler e o programa traçado será de molde a"
Campanha do Agasalho - Você presado religiosa ne Igreja Matriz de São ôebeenêo, sendo realmente deixar gravado entre seus componentesleitor, que tl>JI1 filhos e que esré bem de vida poden- padrinhos, por parte da noiva o sr. Elpídio Gomes a longevidade de Rotary International.

do dar todo conforto que êles necessitam lembre-se TiI.tes e Senhoril Normélia G Tttres e por parle do Um dos pontos que ressaltam do programados menos afortunados da sorte. Você gostaria de noivo o Sr. O valdo Heust e Senhora Irma Heust. comemorativo, é sem dúvida o Censo Rodoviário
ver �eus filho� numa noite de inve,:_no tremer e chor�r Os noivos padrinhos e Iernllleres comperecerã a. que se dedicarão e colaborarão tôd�s os rota-
de frlo ? te! soment� o calorA da mae pere e�qu�nta-I a se uir à séde' do lu,ara Tênis Clube à Rua Ex �'I rranoa, dur.ante a semana. entre os días 22 e 27los? acre_duo que. nao. Voce também choraria Junto dicio�ário Gumercind� da Silvo onde artici a:'ã de Ievereíro, quando Iníeíarão �lD:a campanha
porque nao poderia se .conformar em ver se�s entes de íeruer Intimo Viajando os noi�os em s�guidétpar� I

de grande al�ance e tem seus objetívos v?lta.dosqU�rIdos 80�rerem.. POIS bem: .em Jaragua. temos li aprazível prai� de Llbarube. para a melhoria da Estr. Jaraguá do S�l a JOlOv�l1e.m_Ultas e �u'tas cnançes nesta Situação. No Jß�erno "Correio do Povo", enrectpese no cumprimento aos
A calI!panha por uma �elh�rla no tr8�etonao tem �,�uer um pedaço de pano pa.ra se cobrirem. noivos desejando-lhes um sern númer de fellcidad Jarag.uá Jolnvílle, d�verá ter lOiCIO na pr�xlmaVamos alivtar � sotrtrnenro destas. cr!�nças coldb<;>- extensi'vos aos respectivo pais.

o es, 2a. feira, nas Imediações da .casa comereíal do
rendo com o Lions ? Como? muito fadl, desde Já 3

sr. Brandenburg, onde será Instalado um pôsto,leitor, poderá mandar pera esta redação ou dO r. ENLACE GRUBBA. CUNHA MELLO revesado entre 08 rotarianos e que anotarão, entreOctacilio ::>edro Ramos, nosso presidente, seu doce- as 7 ho\oa8 da manha. até as 19 horas, os tipos de
tivo. - Qualquer quantia em dinheiro, por mais pe- Ainda em data de hoje devera a sociedade local v tculos em trânsito, placa, procedência, destino,
quena que seja DOS ajudará, ou então se tiver cober- participar de írnponame movimento social, com o número de passageiros e a opinião que o condutor
tor ou flanela disponfvel faça doação que o no so enlace malrimoni121 da Senhorila Dorotl Vitória Grub- tem sÔbre a mencionada estrada, recebendo o
clube fará chegar às mães dos necessitados. ba, filha dileta do disltnlo ca ai Bernardo Werner veioulo um dfstico alusivo à estrada e ao aniver-

Leito permanente no Hospital - Uma de Orubba Júnior e Da. Aurea Müller Grubba com o sário de Rotary International, mais ou menos nOR
nossas próximas cam�anhas, será a de se conseguir jovem advogado, dr. Raul Tavares da Cunha Mello, s guinte dizeres:
um Jeito permanente no Hospital local. filho do finado Desembargador Flávio Tavares do EU lAMBEM PRECISO DE UMa JUIGU! - JOIIVILLE MELHOR

Soubemos por intermédio de nossos racullativos, Ounha Mello e Senhora Djaura Fonsecll Tavares da O resultado dessa pesquisa de opinião pública,
o drama diário de indigentes que não podem receber Cunha Mello. deverá ser posteriormente anexado a um memo-
assistência hospitalar por falta de recursos. Soube-

. . .,

rial e enviado ao Govêrno do Estado, em q_ue se
mos também que o Hospital São José já maDtem

•

O át CIVil teri lugar. às 1 t b.oras e o rebglo pleiteará uma sensivel melhoria entre Jafaguá do
\0 que é muito louvável) camas a disposição de in"SO as 18,30 horas. na IgreJa MatriZ. devend� 08 uI e Joinville, estrada vitlil para o desenvolvi
digentes, No entanto ainda é preciso mais. Segundo átos serem paranlDfado p los sr . l?r. Mur 111 o mento do norte catarinense, que se encontra
nOSS08 calculos a base de Cr$. l.óOO,OO a diária Barreto de Azevedo e enhora, MáriO Tavares da atualmente em estado deplorável, ameaçando de
necessitamos de Or$. 45.000,00 mensais, o que espe· Cunha Mell? � enbor e Le�poldo Grubba e Se- colapso uma das principais vÍI\S públicas de liga
ramos conseguir no comértio e industria local. nhora, ,no CIVil e Bertoldo Neltzel e enhora, dr. ça.o do norte com o resto do Estado de Santa (ja-

FrederiCO Ellinger e Senhora e Waldemar Grubba tarina 8 Paraná.
'

e Senh ra, no r ligio o, O 60° aniversário de fundação do Rotary In
ternational, tierá tambem assinalado com uma

palestra alusiva a data, por um rotariano a ser

designado pela Presidencia e que nos parece re
cairá no ativo MarIo de Sousa, Presidente do Ro
tary Club para o periodo 1965/1966.

A "Clisa da Amizade", 80b a orientlição da
Presidente, Senhora Renata Hufenuesslet. tambem
assinalará a passagem da grata efeméride funda
da por Paul Harris, organizando com SUliS com

panheiras, um selecionado programa social.

.

c o R R·E 10 O O POVO UColuna ROTARY"
ANO XLV

o QUE VAI· PELO LIONS
ENLACE PEREIRA· MAIOCHI

Assim É UI;l1 Pàis, E Como Tal
,

Está Sujeito A Diversas Doenças ENLACE
Por J. de Castilho Pinto CARNEIRO DE LOYOLA-OLIVEIRA LOBO

"Correio do P vo", ente-se honrado em cum
primentar os distint08 noivos, especialmente por
que a noiva é neta do fundador dê te emanário
pelo que formula votos ele perenes felicidades. Os
oonvídados serão recebidos no C. A. Baependi.

UM ORGANISMO VIVO

É conceito-já muito conhecido mas não é demais
repetir, que a recuperação de um organismo bastante A Terra dos Príncipes conpuzirá no dia 26
eofêrmo é sempre dificíl e demorada, porque e.nquan-

do corrente, quinta-feira próxima, ao altar dois Lema do Ano: - "PELA COOPERAÇÃO À UNIÃO".
to certos remedios são bem l'ssimilados, alguns são membros de tradicionais familias de Joinville, na8

de pouco efeito e outros de ne�hum resultado pessôas da Senhorita Beatriz Maria, encantadora
Umfilha do deputado federal Lauro Carneiro de LoyolaAcresce, ainda, que na ânsia de combater a mo· e Senhora e Rodrigo Octávio. filho do casal Ro-léstia ministra se, as vezes, remédios errados que ao drigo de Oliveira Lobo. O dia 30 de março de 1937, marcou data pa-invés de aplacar, vem piorar o estado clínico do ta um "casal" que residia em Blumenau, pois foidoente. Logo. e repetindo o que se" disse acima, a Às' 18 horas realizar,se-á a ceremonia reli nesta ocasião que nasceu um robqsto garôto, orecuperação de um organismo assim é dificil e de- giosa que terá lugar Da bonita Igreja do Sagrado qual viria a ser o orgulho do papai e da mamãemorada, embora o diagnóstico este;a certo. Coração de Jesus. também.

.

.

Um país, pelo aglomerado de seu povo, é um "Correio do Povo", agradece a gentilesß do Com o decorrer dos aDOS os "papais" dêsse
orgaoismo' vivo, e como tal eslá sujeito, também, ao convite e apresenta aos nubentes os votos de menino, resolveram virem a nossa cidade, para
ataque de diversas doenças como a indolência, o im- muitas felicidades votos �xtensivos aos respecti- a.qui fixarem residencia, e, para isto escolheram
patriotismo, a snb�ersão, a carência de autoridade, a vos progenitores.

'

uma casa muito bonita, para que o gorôto não se

inflação, a corrupção, o mau administrar, enfim. . sentisse tristre por ter deixado a' terra Natal lá
. A no'ssa nação, decerto por ser nova e seu po. ENLACE ZULMAR SILVA-LIDIO LOPES atrás. Pois, nós todos sabemos quanto é duro, ter-
vo ainda não muito compenetrado do seu verdadeiro mos que sair de nosso torrão Datal e ir morar

e glorioso destino, tem sido atacadd por todas essas A lo�alidade de Nova. Bra�ilia preI?a�a-se num lugar estranho. Mas, isto não foi incômodo,
doenças, principalmente pela corrupção, molestia que para festeJar o .enlace matrlmoOl�1 dos dIs�lOtos para êste jovem, pois, logo de inicio soube se

não vem de agora ma,s de muitos lustros. Realmente, Jove�s Zul!Dar, fllha. do sr..�nto�lO MarcelIno e fazer benquisto de seus amigos de infân-cia que
nestes últimos 20 anos, excluindo-se o periódo que Mathllde Stlva MarcelIno e LldlO, .fllho do sr. João hoje ainda o recordam com s�udade.
vai de 1945/50, parece que o país, até a Revolução Theodoru Lopes e Veneranda Cahxto Lopes. Bem, creio ser isto o que deveria ser dito
áe Março, tem sofrido continuamente ö ataque dessas O áto civil dar se.á às 14,30 horas no Forum

sôbre o aparecimento deste moço, que em data de
d d T t ê t t b d t hoje' vai encontrar se com um Padre, Duma Igreja,oenças 10 as. em es a o, por an o, em oen. e e local e o áto religioso dar-se-á às 17 horas na diante dum Altar e diz�r a tão almejada palavra,por um pe.rfodo bastante l�ngo.! e com� orgaßls�o Igreja Matriz de Ja!'aguá do Sul. composta de três letras do nosso alfabeto ·'.gIM",vrvo que e, sua recu�eraçao nao pOQeri!J ser aS�lm

do dia para a noite; ela demandará tempo e alguma "Correio do Povo", apresenta muitos votos afim oe p'oder unir se· pelos' sagrados Laços, do
dificuldade: E não só isso, pois exigirá também tra- de felicidades aos distintos noivos e pais.. Matrimônio com à eleita do seu coração.
balho, patriotismo e colaboração efef{va de tddos os .É êle, bancário, contador, esportista e amigo
seus filhos. sincero öas horas alegres e amargas da vida co

tidiana. Ela jovem alegre e simpática, que emContudo, nota-se que a terapía em aplicação está I{:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::==-====::::::::::::::::::=:::::::::===:� tempos idos pertetlCeU a Dossa sociedade, atual·sendo acertada, pois já não há cé:Hência de auforida- .,

PREC
II mente residente em outra localidade, mas, mesmod.e; ativa-se o combate à inflação; o povo esfá mais 1,·I,t ISA-SE !t!r! assim não ficou esquecida daquele que de hojeesperançado; o Irabalho, a isciplina e a hierarquia em diante serâ seu Marido e Espôso, para tôdafoi"restabelecido em todos os selores, e él corrupção ii 3 BONS OFIOIÀIS PARA PALETÓ 1,1.1 a tiua vida.

que imperava, se não acabou de tod�.. dela resta
..!I, -1 CALOEIRO II,i Milton, sabedor que estás para dar aquele.muito pouco.
ii II grande passo em tua vida. ou .seja, o d� entrar

Este fato, só êsre, já constitui motivo bãstan,e ii Paga-se Cr$ 6000 para o paletó II para o rol daquêles que querem experimentar
para elevar nossa esperança num fUluro melhor e I: e Or$ 1,400 a calça. . 'II us�r um "ane!" num dos dedos da mão esquerda,
aumentar o crédito da Revolução de março,. cuja II 1 venho por meio desta, pedir ao Todo Poderoso
saneadora e patriótica findlidade ainda ha de ser por II Tratar com DAlPRA Alfaiate Modas II que cuide de ti e tua familia futura.

h 'd H. )1todos recon eCI õ. \;:::::::::::::===:::::==:::::::::==.::==::::::=====:::===::=� NAGORO

Acontecimento Social
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