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Ano XLVI JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarina) sábado, 4 de 'dezembro de 19,65'
, ' �,O 2.357

I,', E$cola
,

Técnica

,I �Uj��'m Randollo
Roiter,' 'recebemos convite
pare a sua formatura, como
técnico mecânico, Integren
do a Turma Eng.o Enio
Heínen, solenidade a ,ocor
rer no próximo dte 10 do
corrente, com o seguinte
programa: 8 hora�- culto
em ação de . graças na

Igreja Evangélica Lurhe
rena; 9 horas - mlsse
em ação de graças na

Catedral do Bispado; 20
horas -j solenidades de
Colação de Grau no Au
ditório da E.T.T.
Na mesma oportunidade,

deverá graduar-ee outro

leraguaense, _:_ I I i n e o

Augusto Radünz -, tendo
sido escolhido entre seus

colegas o orador da turma,
que terá como paraninfo 1

o dr. .Nilson W. Bender e

Datrono o Prof. J: J. Puls. ,

"Correio do Povo", apre
senta aos dois jovens as

suas felicitações pela vitó
ria de mais uma etapa.

cíe maior penetração no interior

1-
Fundaçao:

,

,

Artur' Müller 'I

, Díreror :

BUOÊNIO ,VITOR SCHMÖCKBs,..
Impresso na:

Sociedaele Grál/çlJ A v,enfela bel•• ,

Câmara' , de' Vereadores' ]efferson Davis de Paula
Segunda - feira, última, em que .a oposição ten projeto, jUltamenle aquela De reiôrno à Curitiba, greasleta Vale um levan-

eealízouae maís unia tava convencer a situa- dísposlção combatida pe onde tem a sua séde fun - ramenro completo da 'bacia
sessão extraordinária dá çãq majorítárta, da ín- la oposição. cíonel, esteve em Iaragué lélrelre. 'Ás auroridades da
Câmara Municipal de constitucionalidade do S"H'á pela primeira vez doôul, por poucas horas, SIPAMA - Serviço de
Jaraguá do Sul, presídí- projeto e da Irnpossíbflí- na história legislatíva de' o sr. Jefferson Davis de Irispeção de Produtos
da pelo vereador Henri, dade de :

sua execução, Jaraguá do Sul, que a Paula, provecto funcioná- Agropecuários e, Materiais
que Wolf. ,sendo afinal, aprovado maioria vai ter que denotar rlo do Ministério da Agri. Agrícolas -, estão deverás
Na oportunidade a Oa- pela maioria, mesmo de- aqullo que votaram sob .culrure - .Deperremenro preocupado com o decrés

,sa tomou conhecimento, baixo dos protestos da as ordens do alcaide ja- de Defesa e Inspeção Agro- cimo da produção do leire
entre outros,de oficio do minoria. raguaenss 'e, a primeira pecuária. Tendo residido e das Jonsequências 'que
.Preteíto Mu_nicipal, ve- Agora, para espanto vez que a minoria e durante longos anos nesta' poderá acarretar, em futuro
tando parclellmente o da- Casa e da própria oposição, vai confirmar pú- cidade, não deixou de fazer próximo, si nenhuma me
projeto de 'origem, do maioria que, docilmente, blicamente a sua opinião, uma rápida visita à nossa dida Iôr tomada no devido
exeeutívo, que aumenta- se prestou para o papel votando com o "desejo" redação, onde nos inteire- rernpo. Daí o oportuno
va em 600;0 .os venci- de votar, mesmo que (forçado,· acreditamos) mos de suas atividades, levantamento da produção
mentes do fúncionalismo. Iosse num poste, o Pra- do Prefeito, Conta-se nos através de um gostoso de, leite, um trabalho digno
Recordase, a propô- feito devolveu a lei, ve- bastidores que o Prefeito berepepo. de nora, que deverá asse-

.

sito, que graudes fôram tendo-a parcialmente; pa- mudou de idéia e de ação, de- Soubemos do sr. [effer- gurar Iranquilidade à nossa
os debates DO plenário, ra retirar do bojo do pois de uma viagem que son Davis de Paula, que indústria de lacticínios.

fez para a capital do esteve no Vale do lteief,
'Estado. em missão específica do ' Gratos somos ao sr.

Departamento Econômico Jefferson Davis de Paula,
A QUESTÃO DA e Serviço de Prevlsâo de 'nosso constante leitor, ne

Safras, realizando no pro- cidade sorriso.
PREVIDÊNOIA

FORMATURAS
I

Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras da Universidade
Católica do Paraná.A Intentona Comunista

,�

Recebem,os da Srta.
Aslrid Liane ôchulz, aten-

- cioso, convite para as sole-

TL-:..'
nidades de formatura, que

Devia o Prefeito Ro· riuunal do Juri se verificarão, na capital
land Harold Dornbusch, peranaense, no próximo
também 'mudar de idéia, Realizou-se na última da Nova Brasília, nesta dia 5 do cerreute.

Dia 27 de novembro último complerou=êü anos com relação à respostas segunda feira, a 4.a Sessão cidade, no dia 13- de No referido dia, às 9,30
.da sangrenta rnrernone comuntste, Quando numerosc ue deve dar à 'eâmaTli, do Trtbune! do Iurt, na -dezernbro -de t 964. borij,S, havetá Missa 'solene
militares e civis brasileiros foram fria e covardemente quando os vereadores qual foi julgado o Réu O Tribunal do Iurl foi em ação de graças' Da
assassinados pelas hordas bolchevistas que já naquêles solicitam, , informações Alfredo Farias,

.

por haver presidido pelo sr. dr. Raoul capela do Colégio Sra.
recuados rernpos se emboscaram para manchar a sôbre atos da competên- morto, à canivetada, Tiago Albrecht Buendgens, DD. Maria, oficiada 'pelos Pa-
História do Brasil.

, cía do executivo. Por leí, Santana,' na venda de Juiz de Direito da Comarca dres Formandos e às 20·
--,

A chacina maior e mets ousada "ocorreu no 3.0 obriga-se aos vereado- Orávio Nicocelli, no bairro de Ieragué do Sul e a horas, solene Colação de
R. 1-. na Praia Vermelha, nq_ Rio de Janeiro, e 9.° res, fiscalizar 08 atos do acusação" esteve a cargo Gráu no Anflreerro da

RAM., em Curitiba, onde os bolcbevics deram vazão Prefeito. Daí porque, o do sr. dr. Ari Flaviano de Reitoria da Universidade
ao s�u iä conhecido insiinto de bárabaros san�uiná vereador E. V. Schmö- CURIOSIDADES· 1.0 Macedo, DD. Promotor do Paraná.
rios. Pois qaquelas' duas' unidades do nosso glorioso ekel viu ai_)rovado unani Público" enquanto que a A Srta. Àstrid Liane

Exercito, os bolchevislas simplesmente eliminaram memenle, requerimento seu, Iniciando hoje uma defesa coube aos advoga- Schulz, filha dileta da Sra.
todos os que se lhes opuzeram e ameaçaröm de fa· em sessão de 8-11 65, nova seção nêste sema. dos, srs. drs. Murillo Bdr- Vva. Alice dos Santps
zer o mesmo com áquêles que procuraram manter·se solicitando do Prefeito nário �stinada a trazer relto de. Azevedo e Joa. Schulz. 'integra a Turmél

I neutros quanro· à ,sinis�ra' empr�ilada �comunizante. in(?r!Dação sô�re c�n�ri·I.a� conheciment? �o pú.1 c�im H�ns Werner Joesling, João XXIlI e, entre os for-'

Aplicar,am ali em toda linha a lei do cre' ou morre, bmçoes preVIdenCIárias bhco certa,s Curlosldadesi rodos· eles, desenvolvendo mandos em filosofia, mate
ou melhor dizendo, num requinte de . ironIa, porque devidas pela municipali- interessantes e inst!'uti brilhantes, teses, fazendo mática, química, hist'ória

rodo. comunisla é iot'eiramente agnóstico, invocaram dade, si estão ein atraso, vas, começamos por di � acorrer ,ao Forum local, natural, pedagogia, lerias
o momento' bíblico do '''quem não é por mim, é quais as causas do não zer que segundo os ci- grande assislência. clássicas, nancy, orienta-

I contra mim".'
., recolhim�nto em tempo entistas, a poeira cósmi- Após os debates, o Juri ção educativa, educação

Trinta '�nós· são passados pois do atélqup oportuno e em caso de ca (matéria de outros absolv�u por 5 a 2, ? .K.éu física, desenho, michigam.
bolchevista:ao poder constituido' no 3i'asil, assâls� não recolhimento, qual a�tros) embo.ra sbja.n do crIme de homlcl�lo, cambridge, curso· de·ior

que I}ilquel'a ocasião não obteve êxito mas não esta
o montante. VIsível ao caIr em nosso pela ,excludent,e �a legí.'lma nalismo, ,geografia e his·

cou p�rque continuou se· desenvolvendo na clandes- O prazo regulamentar pla_neta, so��da aos ae- defesa; contutlo, os Jura, tória, ciências sociais e

tinid'ade � 'esrêve por, se' repetir durante o ,rimeiro de 15 dias 'J'á passou 'de
rólItog atraldos pel� Ter dos, entenderam que houve :etras neoJ'atinas" vai.,gra

trimestre d'e'1964. E dessa vez cpm maior v<Íolência há muito e o Prefeito ra, perfaz, a médIa de excesso culposo nà prárica :duar-se em, letras Anglo
(l profundidade, só Dão se' efetivando graças ao nada informou, incorren- 450.000.toneladas por aDo� da legítima defesa, e, por Germânicas.

nosso Bo,m Deus, a's .nos,�as alorio'sa.s Fo�rças .A�ma/-
-v É poeIra, a., valer, não isso, o con,denaram por 6 "<Sor'reio do POV{)", cum-

e> do por iSJ;lo, ,em crime
h It? a 1, aplicando 'o MM.o primenta a forinaDda pela

das, e a{maioria- do povo� que 'felizmente não esta- de responsa bilidade', ac am os l3I ores .. , .

Juiz de 'Direito, a pena dl' conquista de mais .um
vam cp:fcomidos pelo viruslp,estileiIto do bolchevismo. aliás, mais um crime nos J. C. P. 2 anos e 1 mês de reClusão. laUrel.

,Em duas ocasiõ�s sofrem,os o aJâque, ,em bôa milhõ�s que vem iDcor:

hora fracassado das hordas éomiJnistas 'e o, f'ato ,r�ndo, contudo, mesmo tF=�.,:::::::..::."::::�;=::::::::=::::::::::::::::::::::::::=::::==:::::::::::::::.::::::::=:::::::::==:::=::::::::.:::::::::�==:::::::::..'ii
de l'<>f duas ve��s termos sido poúpado� não quer

nao querendo. responder li
",.

II

dizer que' esteJt;lmo� completam�[Jle à 'salvo das, in- aos vereadores, sabe-se !i II
dignidades, bolchevislas., Não; pois, os comunistas em d� fonte s,egu�a que, a It ii
'nada mudaram, o que, pod,e, ter mudado é,. a

.

estraté· faltl;i de
Q
rec?lhimento Q.� II!!,II '. A'V 1' ..5 O, 1,,1.1.:,,1.1giß, tá tãtica, o' seuo modo, 'de agil:; mas o seu objeti' aposenLdo�la �os Iostl

vo de todos os' tem'pos.,( q�e, é a conquista !1b mnn.
tutos pr�p�lOs Já ,.se t;le- II J.. II

d'o, êsse, nunc,� mudou,r
"

.

:�gu�s m����s8 ,djá.cr�!e:�� II A OAIXA ECONOMICA FEDERAL DE SANTA ,II
,

P,or isto, devemos ter. tôda cautela e nUnca põc' entrado na Justiça para li CATARINA AVI8-A QUE, À PARTIR DO DIA,9 ATÉ 20 II
tuar c.om ,certas teorias' ingênuas, 'de i'nocentes úteis a sua cobrança,' deixan- li DQ OORRENTE, ESTARÁ R E CE BEN D O EM·SUA fi

. ou de lôbos rravesrido(s, dê ovelha's,que vivem a, pre- do o nosso Município, II AG:ÊNOIA NESTA CIDADE, NO HORARIO DE 9 'ÀS 11
. n

gar a não, exis:tência qo, comunism,o no Bra�i1. ßI,e que �e uns tempos a ,!,' E DE 13 ÀS ,16 HORAS, AS ,'INSC,RIÇÕES DE CANDI-, 11:,: •

existe sim, pois o 27 d,e novembro de, 193;:; e um esta ....parte, passa por
sém número de outros"fatos ocórridos'no País, da� umafatle,de desprestigio, i! nATOS A EMPRÉSTIMOS ,SOB CONSfGNAOÕ$S.

'

li
quelõ data a,té boie, estão' a provar essa perigosCl por; outra pior, que é a li ',,', ,', '

"

." ii
'

realidade. OUidado,' vigilância indört:nida ,e uma' uni� do descrédito. !i ' t Jarag,uá d? Sul, 2 de dezembro, de 1965,' ','1,1dade' monolflica <;te nossa, parie é o que se faz· ne-" ",' ..

, cessário, para 'e,nfrentar �. vencer
.

e�sa ag.ência, �,e .

.

. Leia 'e A,sslne·
.

:.:'!:' _' Dàlinonir G. Piaz��a: GereIlte 1,1.:,assaltos internacionàis conhecida por comunismo e

, �:raen�rie:t�I���i.���9ars�à��O�m n�o:����P :::!�:li���,no Corr!i:' rd: ap�vo . �::::;:::�:.�::::::::::::::;::::�:��:::::::::::::�==�::::::::::;�::::::::::::::::::::::�:::::::::::..�:::::�::�:::::::::::::::=::::::::'::::::::!!:::::::::::1j
• .' �

J J.

Dia 27 de Novembro Completou 30 anos

Emboscaram-se para Manchar a História do
,

Brasil .

Por -l. DE CASTILHO PINTO

,

I

Dia' 12
\

tôdos'
.

ao Estádi,o Max WiI'helm'· Jinka�ÇI �e LaDlbrelas patro�,inado pelo Rotary Club,
am beneficio'" \ do' .NCllaI . Ad(l 'Criança, Päbre, · ColãboFà�ã� da ,Cia., Jordan 'de .Veículo's.

'"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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flouat "
• � � Cr$ 1.850,00

Semestral , • • CrS 950,00 \,

;CAAUlso • • • C�S 40,00

Mcfr;qu�nq;s ','FQ,mac
Assembléía Géral Extraordinária

,
,

, f
/

.São.' convidados 0,8' srs. acíontstas, a se reUhi
rem, na séde social'; as 20, horas do dia is de
Dlezembio de 1965; afim de deliberarem ,tet. a: '

Aumento de. Capital, usando o Fundo, decorrente"
� , da. Correção 'Monetár�a' ct, .dec. �'�57 ,resoluçãoTratartia VOLS�AGEN �2/1/6!), de 30 de abril de 1965 e consequente

DOS íundos do Banco dOI alteração dos estatutos., . I.:"
Brasil S/A. em Jaraguá, Jaraguá do Sul, 26 de Novembro 1965,
do' sdr.

'

I O. KAESEMODEL" dü;étor

V�nde-:'S,e
,

Veride-se uml JEEP' -

ano .de: fabricação 11'.)4:8
...:_, com, 4 c i l i.íi-d'r o s e

capota dé nylon, estando
em bom estado de coa

s'ervação.

Gertrud Maria Luise Linck Kienen
Diretor Presidente

, Fabril S.A.
Assembléia Geral 'ExtraOrdinária

'Assembléia Geral Ordinária
, \

CONVOCAÇÃO
. .

Pelo presente ficam convidados Os senhores
acionistas désta sociedade para a, assembléia. geral
ordinária a realizar-se no dia 20 de Deaeínbroido cor
rente ano, às 15 horas, no escritório da firma, na
rua Venâncie dá Silva Pôrto' elu" nésta cidade,
afim de deliberarem sôbre a seguinte,

" ' ,

,

,ORDEM DO DIA
: 10, - Aprovaçãô do 'Balanço e Contas' 'do

exercicio de 1965. '

,20• - Eleíção do Conselho Fiscal. '

So. - Aesuntos-, de interêsse social. ,

AVISO> I

Acha-se à' disposição dos sênhores acionistas,
na séde dá sociedade', os documentos a' que se

refêre o
'

art. 99 do .decréto-lei nO. 2627 de 26 de
Setembro de 1940, '

' I,
- _, I '\ -

. Jaraguä do Sul, 20 de Novembro de 1965. '

: lJ,idustria de Madeiras Rudolf S/A ..
João Batista Rudolf - Dir. Gerente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Discurso do'NQvel.Cidadão .Jaraquaense.lndústriá . de Ma�eiras" Ru�olf S/A
, lrmão 'Mário ,GuagUotto, pronunciado ,na' Câmara-de ,Verea-I, Relatório da Diretoria

.döres, por ocastão da éfltrega dos Diplomas.
" '

Senhores, Acrontstes: ,_,

,
'

"

, ' Em arençao ao que díspõe os estatutos sociais,
Ao chegar em Jaraguá em consonância com' o, plasmador das nacíonalí nar a forma estílíatíca, apresentamos o relarórle relativo ao exercício encer

do Sul, ontem, .uma tor- poder Executivo, Jaraguá dades, \ o forjador do 'mas não a gratidão de rado em 30 de outubro do correníe ano.

rente de recordações, do .Sul, compreendeu e' mundo moral da gerações todo o meu ser. Pelo balanço e demonstrative da conta de lucros

íuvadíu.meu espírito. ensinou ao Estado que o vindouras. É isto, preza- A V.Excias., dignos e perdas', constantes abaixo, poderão os acionistas

mais importante num' Mu- dos amigos, que fizestes representantes' do Poder ficar inteirados da siluação econômlca fina,ncelra da
Remio,iscências evoca- L d d

'

tívas de fatos' ínteressàn níeíplo é o' ensino, é a homenageando Mestrfis e egíslatívo da' exemplar socie a e.
'

,
,

Educação.
'

não pessoas, os Mestres' Comarca de Jaraguä do Ficam à dlsposlção dos ôrs•.acionistas todos
tes na.vida' um Professor] Os podêres Executivo que perdem a sua índí- Sul, meu agradecimento os documentos referentes ao exercfçto aludido, po
Minha sensíbilídade, qua- e Legíslatívo do, Municí viduaU\pade' para encar- sincero e o agradecímen- dendo os mesmos, ser�m exemlnados .no escrirôrio
se, fr:aquejoq ao ver està pio s,empre. prezaram e nar a-Pätrla, o Dever e to profundo e, comovido da sociedade, onde também poderão obter qualquer
cidade de ruas, limpas, «Je· E

.

C'
A di'" I

'

,

prédios boúítos, de mora-
apoiaram Q nsmo e a a onsClencia.. e meus coirmãos de outros esc arecimentos que JU garem necessarios."

,

dtas de bom gôstol Ouan-
Edu c a ç ã o. Realmente 'O preito de homena Magistério pela homens- João' Batista Rudolf, Diretor Gerente

tas recordações .... A nsio-
nada se resolve sem a gern q�e' prestastes ao gem que nos prestaram, ,

Ewaldo Rudolf, ôub-Gerente
.

de muít instrução do povo. A ques- Mestre do, Município é De ora em diante sen- João Germano Rudolf, O, iretor Come,rcial
norma e mui os armgos, tão Social, em crise no. um incentivo para todos tír-nos-emos jaraguaen-

.
de �lUi,tos'�lunos, ,r�pro- Brastl, não se resolve com nós para continuarmos ses de coração e de fato,
duzi

Ó
n?
] sgde d� mlDh: pàlíatívos. Resolve se pe- na fulgurante trajetória AOQde estivermos, Jara

m��\ nao d
o�o art1'u lo ensino, que ínlelizmen- do ensino, áspera e difí· guä estará conosco. Se

es lIlu a a, mas
.

e IZ- te, devido ao alto custo eil, às v ê z es, mas os liames do afeto já
mer;tt� �afa melhor. Pa- do ensino Estatal,', tem engradecida quando sen- nos unia a êste Municí '

.reCla um sonho". ,ma� ao
sua esfera de ação dimí- timos, como hoje, o apoio pio: a' esta típica Região ..

'ATIVO
chega� a fren�e. do maJe�- uuíds às' vêzes até do ·Gov,êrno dum Munici doTerritório Oatarinense Imobilizado

,

toso Sao Luís, ? devaneio prejudicada pela i�com: pio que sabe que a co- a g o r a Bentir-.nos-emo�' Imóveis� e �enfeifo�ias, e, Edifícios e

tornou-se reahd�de. �or petência de Govêrnps munidade atual precisa como membros, como Dependêncies
,

'

umas, horas r�'9lVe.rei o
que introduzem fins se- de mais. Iormação que 'irmãos dêste sombran- �Sla!el _,'

.

passado, coavrverei com cundáríos, m esm o no as antepassadas para ceiro povo. M�qu�nas e Inst,a��çoes, Veículos e

Jaraguä do Sul.L Ensino. Graças a Deus, continuarem a grandeza Que Jaraguá do Sul, Mov�ls e Lltensílíos
, ,

Nesta noite Jaraguá San t a Catarina, pode duma Região, e que o qual jóia rara engasta- . Re�li�avel_8 curlo e l�nß,� prazo. •

do Sul, d(l. uma lição à ombrear em grand es 'progresso está na razão da nos contrafortes ver- Partlclpa.çoes, Empre5,�ITo Lei n:o 1.47�/51,
.. Santa Catarina. Na opor- Estados do' Pais em as- direta do número de dejantes da Serra do Almox�rJf�do, Emprest1mo Publico �e

, tunidaä� do 25° aniver- sunto de Educação. boas Escolas. Mar, listada pelos fios Emergencla, Contas Correntes �ensals,
,sário da fundação de seu Jaraguá dQ Sul, Muni Difícil é minha incum· de prata de seus rio�,1 �ontas <;orr�nt,es Dev'ed_!)res,. l'y1ercado-

Ginásio, öo seu Colégio cipio privilégiadö no bência dê' representar de rosto sorridente para nas, Obngaçoes Eletrobras L�I n. 41�6!62,
São Lufs, a cidade home- En s i n o ;e Educação, meus confrades �de Ma- � mar, de seus habitan- Taxa de Melhoramentos Lei MUDlclpal

n�geia o ensino. Home· graças à iniciativa parti- gistério nesta solenidade tes laboriosos de bela e n. 89/6� e Contas d� Resultados Pendentes 9.549:440

nageia o e n s i n o na cular' e à compreensão de hoje. Meu espirito elegante aparência, emol- ,D.lspomvel '

...

pessoa dos Diretores que �o bom p o v o desta deveria esta'r revestido durada' pela nobre atitu- CaIxa
_,

regeram o destino dêste modelar comuna, das inultifacetas da ca- de de seu Govêrno Le- Compensaçao
modelar Educandário, o Como o pedótriba for pacidade inteltlctual, dó gislativo, continue a Ações em Caução
melhor do Estado, quer mou gerações na Antiga nobre sentimento dos progredir no caminho do

material,. quer didàtica- Grécia projetando a vida Mestres homenageados, Bem-Estar e continue a

mente. Com êste gesto b,elénica nas civilizações da nobre se,nsibilidade servir de modêlo às de

fidalgo da nobre casa pass a das i:l, até, nas do Professor! As defi- mais Comunas de Santa

Legislativa da �omarca atuais, será o mestre o ciências poderão ,empa- Catarinã. '

CORREIO DO POVO
,

Balanço do Ativo e Passivo em

30 de outubro de'1965

1.158.656
,

127.169

20.000

'P�SSIVO
Ião ExlDinl ,

Capital, Fundo de Reserva Legal, Fundo
de Reserva Especial, Fundo para Au
mento de Capital, ,Fundo de Depreciação
e Fundo de Devedores Duvidosos

EXioilel 8 curlo e lonoo prezo
Impõs!os à Pagar, CODtas Correntes
Credores e THulos Descontados

Compensação
Caução· da Diretoria

11.042.267

3,280.493
-

RE SERV ISTA 1 I (f=:::===========:::===::::::====�
Você, sua f-amília, seus päis, irmãos, enfim, II Blotec: Jaraguá Ltda. II

todo o povo brasileiro, vive num pais de regimenO' .
II

democrático de �ovêrno, garantido pelas Fôrças 1i 5 Dnos de HuaDeo na orle �e conslrUlr II
Armadas do BraSIl. li'

-, li
,As Fôrças Armadas. conscias de sua res- H' Fábrica de Blocos de Cimento para cons- II

'pónsabilidade Qa preservação de,Bte regime e na ii truções. Se V,S. pretende construir, adquira il
manuteJlção da ordeqi e da lei, não se descuidam ii -o matertal desta- fábrica que é o mais mo-- iV
um instante sequer do preI;laro da mobi�jzação, ii det:no, e a' construção sairá mais barato. II
�esmo elI! tempo de"paz, pOlS, e� caso _d� �eces. li _ FRANC!SCO MODROCK !!'
sldade,., nao haverá l��ar _para Improvlsaçoes. 0!l Informaçoes com:

LEOPOLDO K
.

RSTEN "Fundo de Devedores Duvi-
mecamsmo da moblhzaçao deve estar sempr�:: '

'

A li dosos, Lucros e Perdas,
pronto a entrar em ,fU(!ClOnamento e, Elobretudo, :1' nesta praça Ij Rendas Diversas Juros, e

funcionar com pe'rfeição e rapidez, \:::::::==::::::=::::::=::::::=:::�=::::::=::..==:::=::::::=::b Desçontos, e Mercadorias
Parâ - isso, 'a8 Fôrças Armadas precisam do

seu concurso eficiente. Seguros, Pro-Labore, Orde:'

Você já prestou Serviço Militar, mas continua nados e F,érla,s, 13.° Salário,'
sendo um/ elemento importante para a Segurança fi ==::::::=::::::================::::::::::::==== Banco Nacional de Habita-

fi
.

I'
-

O B"
-

Nacional. Poro, isso memo, 8e 1l0S próximos dia8 II
' Iça0,' espesas ancarlas,

recebere", uma "CARTA DE CHAMADA" ou "NO- I! DR IVO KAUFMANN II Contribuições Legais, Salá-

TIFlCAÇÃO INDIVIDUAL" 'ou, ainda, se vires_ o li .,
'

'n rio de f'amília, Salário Edu:

teu nome em algum "EDITAL DE: CONVOCAÇAO li li cação, Indenização Traba-

NOMINAL",' cumpre mais' uma ve� o teu' dever ii Cirurgião Dentista li Ihista, Luz e Fôrça, Despe ..

apre8�ntando' te no local e dia que contarem dêsses II II sas Gerais, Fréles e Expor-
.

documentos. ,
II' Consultório':.:_ Rua Preso Epitacib Pessoa 139 ii tações, Impostos e Selos,

No local da' apresentação receberás um Cer- !! li e Correção Monetária,

tificado de' Apresentação e.. poderás retornar 'ime- ii (em frente, da BMPRBS,UL) li Fundo de "Devedores Ouvi-
...diatamente ao t,e,u lar, com a consciência tranqui· '!I '_:_ Aparelhagem modernissima _

II dosos, Fundo'para Aumento
la do, dever cumprido:. O teu papel no treinamen- II !! de Capital ,

to do'mecanismo estará terminado. ii' 'RAIO X - CLINICA - CIRURGIA ::

,E q BRAS�L TE �GRADECERÁ_ MAIS, :ÊSTE SER- li PRQTESE - CLINICA INFANTIL, ii
VIÇO. -

I.
'

, )' :: ii
. FERDINANDO PISKE --loTenente ;:::==.:::::==::::::=:.:::====:::=::;==�===:::=:::=====::::::::::::::::=:::

. 'Delegado da 5a. D� I ,16a� GR

7.741.774

20.000

11.Q42267

Demonstração'da conta de Lucros
e Perdas em 30 de out. de 1965

Débito Cré.dito'

14.961.748

131.138
14,961.748

14.830.610

14.961.748

Jaraguá do Sul, 30 de outubro de ·1965�

João Bat,ista Rl,ldolf, Diretor Gerente '

Ewaldo Rudolf, Sub·Gerente
João Gérmano RudoJf, Diretor Comercial
Eugênio Vitor Schmöckel, Contador

C,RC�SC 1.605 e DEC ó1..083
1 .=i!!!i!!!!;_=L- ;!I!!!!!5��i5555n�I_,lEIEi==';i-H=:!-:E!i!iEE 1!-.·die5:!!i!E:1 !�

··'I.·!D)]r.'·Ml1lÍlrfiEn�·lB2lrrdO '�e', .A\ltve�� 1-·,��

I
:::

"

, " i ,Fru'tlF�ras e Ornament.!is-

'�I, '11' �-8�,e li,••• h, -II ' ...

III _' \ 1I,II,.l� . <.; ",
I LaI."anjeiras, Peeeguejros;

I
"",'1. "

,

.., " - -. Iii Kakiseiros, Maeiei'ras, Ja-
::-

" r ,.

'Oom'escritório nésta cidade à Av, Marechal Deodbro I' botieabeiras, etc. RoseirasI'·
'

. ,� .'

Ir Dahlias, Camélias. Coni-
r
_._

,

da Fons8ya n°,. 122" par'a ,m,elhor servir seus c li'ent es; .::. feras, Palmeiras, etc., etc.
I III: mantêm est.reito iIlterc,âmbio judiciário cQm �s 'ex:Escritórios . II

"

Iii ,"d� Adv�gacia' DR. HER8ILIO ALEXAN'DER ,DA' IJUZ; ,iii. P�QAM.:c�rALOGO
I, ,

. ,,,.

- "
'

' I!�' ILUHTR:ADO

I� 'com .s�de·,em �oinvi!le', e Sã� F.rancisco. do Sul; �stá em I :

, l�, COlÍdlçOe� de, ta.mbem, 'ace�tar caus'as pa�a· :aquelas" CO· �I' Leopoldo Seidel

',",Ü
'

mat�as, ,(e� 'ma'�ores'qnus �ara seus/eons.tIt�mte�. ,

\, 'I
_._ ,Q�RUPA' ..!.., "

.iE�IEII_IEEll';!!!E!i.Eb ,���,���i!I!EIi!iiii!!!1II c::::::::ac::::;::=.�:::::::::=9.c::::;::.c::::::::.
'I �.�, III •• .;j"

,
. '\ .'

.�

.

\
. -

"

Parecer' do Conselho Fiscal
'

'. Os �baixo assinadb�, m�mbros
-

efetivos" Ido
Conselho, Fiscal da firma Indústria de Madeiras
Rudqlf S/A; teri�o 'e�aminado _detidamente todós os'

documentos, baLé;lDça geral e demonstração qe Lucros
e Perdas, retativo ao exercício social encerrôdo em

30 de, outubro de 1965, constataram a sua, eXatidão
e cOAformidade. p'<!lo que recomendam a sua aprova
ção pela, A,ssl"mbléia Geral Ordinária dos Acionistas,
à rea'lizaJ:-se) no próximo mês' de dezembro -conforme '.

Edital d,e convoc.a'�ão _ex'ped'id� pela Dire!Ória.
'

Jaraguá do Sul, 1'9 de nO,velpbro de 1965:

Amadeu M(.Iofud
"Hemique Geffer! Jor.
Bernardo' Grubba Jor.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/

ANO XLV JARAOU$. DO SUL (SANTA SÁBADO,

,

Valerá a Pena Tentar
c o R R· E I, O' O O «« p O V ·0

., 'I' (

• O QUE VAI PELO UONS
A Diocese Informa

��Collina ROTARY" .

senvolveu intensa ativida
de para esclarecer um

caso escabroso de tenta-
i Acordeon marca Veeonesae, azulado, com tiva de infanticídio ocor-

80 baixos e abafadores, e caixa bordou; rido há poucos dias na

1 sacola xadrez, preto e vermelho, com Jocalid!ilde dá 'Estrada
alças de couro, usada; dos Morros.

1 ferro elétrico, automático, WALITA; Segundo as investiga·
1 guarda chuva, automático, modêlo italiano, ções procediQas pela .nossa

nôvo; reportag.em, baseadas nas

1 relógio de balcão, madeira escura; informações que colheu
1 canivete com cabo de madrepérola, com 8 de pessoas dignas de

peças, inoxidável, alemão; I
crédito, um carro "SIMeß",

2 pares sapatos, preto e marron, certo dia, esteve na Es-
Dá-se ótima gratificação a quem indicar uma trada dos Morros, onds a

pista. IDformar à rua Mar. Deodoro nO 204 - tel. certa altura, às margens

Associação de Pais e Mestres e 228. do Ri9 Pirai seu motoris'
ta lançou às águas uma

Direçªo do' Ginásio ,"São Luís" caixa, em qu.le se achavam
envoltas em algodão duas

Encerramento do ano escolar de 1965 Noivado crianças recém nascidas.
\

���� Um. l.avrador que se en-
.

' Do�ingo p,róximo, dia 5 de dezembro, com Em data de 28 de no- Cure seus males e poupe seu contraria nas imediações,início marcado para às lOh 30, no Salão CRISTO vembro de 1965, contra- bom dinbeiro comprando n sem ser. visto pelo moto
REI, haverá 'a entregá dos resultados escolares e taram núpcias os jovens FARMAGI NOV rista,

.

após o carro aban°.
a respectiva premiação a que fizeram jus os alu- Lori Brandenbt,lrg e Gui A, A danar o loca], acorreu-
nos de 1965, '

.

da Schmitt, A noiva é Ce ROBERTO M. HORST célere até o lio donde
Nessa mesma ocasião, a Direção do G-inásio filha dileta do distinto 4 que dispõe de maior sortimen_ retirou a caixa, levando·a

traçará as directivas para" o próximo an9 esco- I C I B d
to na. praça e oferece seus arô·

para casa.
lar; daí a importância de

'.
todos' ,os senhores Pais

casa ar os
A

ran �n 'gos à preços vantajosos Presume-se q ue o prõ-com'parecerem à reunl·a-o.
,

burg e sua.esposa ADIta Rua Mal. Deodoro 3 . Jaragu2
Brandenburg O noivo é'

'

'prio lavrador tenha ob-
Aproveitando a oportunidade" a AStfociáção'

.

��-"'(J� senado e anotado o nú-
. d,e Pais e Mestres encerrará s·uas atl'vI'dades de filho, do industrial Arnol- .

do L, Schmitt .

e sua es- mero da placa do SIMCI,1965 é fixará suas metas para 1966, aus�mltando pôsa, Otilia Schmitt. .

para bFO, a op�ffio valio�a de �dos os seus "Corteio do,Povo", r����������Associados.
. � ..' .. apresenta 80S noivos os

'

,
..',

,
A AssoClaçao' e o GmáslO agradecem o

seus melhores cumpri·

r
.",7

a 1- a' . Pr'a' '1-a l' -

r
comparecimento de todos os amigos e· interessa- mentos,

.

extensivos aos Y'
.

dos nos J;»foblemas educacionais. respectivós pais.
Jaraguá dezembro de"1965' >\ r Visite o vareio Martsol,' onde encontrará j

rj.:M"�'''''�'A�'ó··�·n'J··M''·füt·�·i'XM.�À;rij'·U'rn'·ô:·''''''�'''''''AA···''I·t· ����:::�;:di::�?c{!��:?�;:t���i . f
l�.:

c:Cii"urgião De-:-tista)
�:'�)l da Fábrica.' )l

� CLíNICA PRóTE&E - CIRURGIA 'BUCAL RÁIOS xl} }

�.. Consultório: R�a ÄDgelo Fiazera.86 (ao lado da Ponte Velha) � � ·hVAREJO MARISOL
'. r

g H O R Á R 10:
Manhã - das 8 às 12 �� ,)l' Rua Marec ai Floriano, ,128· (perlinho da Ponte), ')l

� '" Tarde - das 14 às 18 :1�.'} , }

··lY.n:�ó..�* """';V3""'�!�!?'��""!:"'!!:�"';YYW,.., ..,.•y�,.,<?y...J��_j

1965 '7- N.O 2.õ57 , Amanhã pela manhã, e em muitas manhãs
ainda no porvir, querendo 'Deus, você acordara
e encontrará um glorioso presente a. sua espera:
-' Um dia novinho em tolha! . Um dia que ainda
não foi usado, e tão pouco visto por alguém antes.
O que você fará com êle?

Olhe detidamente êste día recém nascído. En
IFALA-SE DISCRETAMENTE NA CANONIZA- tão, carinhosamente, .emoldur'6-o- num quadro, nos

Transcrevemos ne íntegra, a IN�TRUÇAO çAO. J?E JOÃO XXIlI - A margem _dos t.rabalhos seus quatro lados jormados pelos 4 caminhos da

LEONíSTICA, éleboreda e proferida pelo CL HORST conclhar�s Ialase, porém com multa dIscr�ção, Prova Ouadrupla Rotária..

STEIN, na noit� de .18.11 65, quando em assembléia da canonízação de .João X�I1�. Com? é sabido a Na presença dêste dia plante as sementes da
festiva recebíamos em 'nosso .rneio mais dois novos Igreja age com: mu�a prude�C1a e !lg5!r no _pr?- fé e da esperança. Oubra as e as proteja com o

LEÕE'S, 'CL Antônio Pradí e CL Rudolfo' Emmen-, cesso da. eauomzaçao e, conforme dispõe o DIreI' escudo de uma prece sincera no agradecimento e

dörfer; bem como o CL Gil Giraud do Nescímento, ,�o. �anôDlco, .

só 5p anos após a D?orte é que se nOS rogos, para que Deus guie seus caminhos' de
que em nome da Governadorle, fazia entrega ao lor- imciam as

. discussões sôbre as vírtudes de u!D tal forma que seus atos se transformem em Ilores
nalista Eugênio Victor, Schmöckel o diploma a Que possível sa';1to. En�re�anto, o· Papa e

.

o Concílio e frutos e em côres para completar o quadro.
Iêz luz como divulgador do leonism6. podam, se [ulgarem .Just? e necessárío, super�r Deixe fóra .as hervas daninhas, os insetos, a suo

"UM ,POR TODOS E TODOS POR UM"
as r_igidas vias trad!ClOnalS e proceder à canom- jeira e a imundície. �

.

.

, eaçao por aclamação, a exemplo do que' se deu Aceite e ponha logo em serviço as inspira-
Sintonlzedos todos os ndssos esforços' e, pro- pela última vez no século XII. ções sugeridas por êsse dia, para que ao pôr do

curando corresponder ao mfnimo que os LIONS PAULO VI INTERV�M - O Papa Paulo VI Bol êle já se tenha transformado numa preciosa
CLUBES almejam segundo os seus objetivos - interveio nos debates para impedir que o tema do lembrança, para não ser apagada de .sua memória.
"Unir os sócios" com laços de amizade, bom com- celibato sacerdotal tôsse. discutido pelos Concilia· E então, quando lentamente o solfôr desapareceu-

.

panheirismo e compreensão recíproca" - pouco ainda res. Em carta dirigida ao dardeal Tisserant aíír- do no horizonte, com sua aura e halo de
'

côres
estaria resérvado por fazer. '

" mou o Sumo Pontifica: "Não é oportuno um de. índíscrítíveís, . imagíne por um só momento que a
.

"Agradecemos Senhor, por estarmos aqui reu- bate público sôbre êste tema, que exige uma sua propria imagem, a espiritual e não física, a

,Didos, pera nos ccríhecermos melhor ..." Mas ainda grande prudência e é de enorme Importância", imagem que foi feita a semelhança de Deus, fôra
não nos conhecemos. E isto é'mau, Mau porque Iez Mais adiante escreve o Papa que as sugestões colocada no círculo do sol poente.
sentir" que ainda não alcançamos aquela maturidade sejam diretamente encaminhadas à mesa da Pre- E, se vosê passou seu día com bom rotaria-
própria. Não conseguimos, ainda, mercê dos ensine- sidência. no, poderia multo. bem ser que a aura ao fundo
mentes, mercê do compromisso' que assumimos, CARDEAL FALA DO SACERDOTE MODER- aparecesse com um reluzente emblema rotário,
quando nos proporcionaram a honra de ser LEAO, NO -. O Gardeal Julius Doepfner, Arcebispo de para o iluminar e guiar ao sono mais reparador
conquistarmo-nos UDS aos outros. PORQUE? Cada Munique e um dos quatro moderadores do· Ooncí- que você já teve oportunidade de experimentar.
qual, írnbuldo da responsabilidade que sôbre si pesa, Iío, em carta pastoral dirigida ao clero de sua SERA QUE VALE A PENA TENTAR?
precisa encontrar a resposta, o denominador comum, Diocese analisou importantes problemas que ate- O. M. Stubblefied - The Rotarian / 7,63
dêsre problema eré agora sem solução. tam o sacerdote no mundo atual.' "A autoridade

" Já em 'um trabalho anterior fizemos alusão a do sacerdote - escreveu o Prelado - repousa,
uma frase que pertence a Saint Exupéry - "A gran- a08 olhos do mundo, maís sôbre: suas qualidades
deza de uma profíssão consiste, antes de tudo, em pessoais do que sôbre o fato de pertencer ao
unir os homens", .

.

estado sacerdotal". .

Fazer do LIONS uma profissão? Já pensamos UM HOMEM ENTRE OS HOMENS - Desen
nisso? Impinglrmo-nos um verdadeiro eecerdóclo? volvendo seu pensamento sôbre nõvo papel do

Sim companheiros, viver mais LlbNS, sentir sacerdote no mundo, frisou o Arcebispo que o
mais LIONS. agir mais LIONS. A natureza humana padre deve ser "um homem entre os homens' e
faz com que às vêzes nos sintamos inclinados a que "deve mostrar e provar que sua forma de
ocupar-nos' corri-miudezas, com perfeiras "ninharias", vida sacerdotal, quando eompreendida retamente
com operações desprovidas de critério, com persona- e' completada pelo sobrenatural, não o transforma
lídades. Tõdes elas são coisas destituídas de impor- num ser incompleto e disforme, mas faz abranger
tância, quando comparadas ao grande EspíRITO em sua plenitude os valores uaturaís".
LEONfsTICO.· A profissão desempenhada com

amor traz benefícios a DÓS e a alguém. Trazendo
efeitos benéficos a alguém, eenumo-nos melhor, Iredlmtdos em parte de nossas culpas. Obteremos a

paz espiritual pelo dever cumprido. '
"

Fazer do LIONS uma profissão, em que o rra

balho, considerado tão árduo, seja o de "unir os

homeDs". Não deixar que se ·alevante o nosso EGO,
superá.lo, axfixiá lo dentro de nosso peito, demons�
trando mais interêsse pelo próximo.

Companheiros, o LIONS é uma Iriqueza que
adquirimos rio dia em que houve o çompromisso de
tornarmo·nós altruístas, abnegados do serviço de
sinteressado, não hev�ndQ mais lugar para egoísmos.

Lembrem-se I companheiros, é dando que recebe-
mos, é' unidos que' vencere'mos.

.

'. I

FL�S�ES DO CONcíLIO

Objetos Roubados

Caso Escabroso Na Estrada dos Morros

Lavradnr salvou duas
c r i an ça s recem - aasetdas
atiradas ao rio

Negou as .Inforrnações prestadas pelos próprios
vizinhos - Envolto em Mistério um c a r r o
\ SIMCA

.

A reportagem de "JJ", I e mais tarde procurado
no dia 1,° do corrente de- o motorista.

As informações que o

repórter colheu no. prõ
prio local levou -o até à
residência do lavrador
que teria presenciado a

cena e salvo as crianças
de uma morte carta.
Entretanto, na presença

da reportagem, negou'
terminantemente a ocor

rência, afirmando tra tar
se de falsas informaQões,
a despeito das mesmas
serem· confirmadas pelos
seus próprios �izinhos.
Apesar das tentatiYas'

infrutifer,as da reporta
gem de conseguir desven-

.

,':'
dar o mistério que cerca

ó escabroso caso; acredi
tamos que o lavrador fôra
convenientemente instrui- .

do, e receiando as conse

quências do çrime, tenha
se acautelado para evitar'
escândalos. '

'

� o caso 'das autori
dades competentes ave-:..

riguar' a veracidade ou
não das insistentes ver-

söes que correm.

(Jornal de Joinville
2/.12}65)
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