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Com quasi um mês de
permanencíe na I t a I i a,
recebemos, agradecidos,
uma estimada carta do
Rev-. Irmão Irineu J, Ru·
blni, acompanhada de um

-, " ' I) 'postal que, mostra a Case'JARAGU'Á DO SUL (Santa Oatarine) sábado, 16 de outubro de 1965
'

"

N.? 2.350 Generalície, "onde, v(feverá
��!!!!_�!'!'_--��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!''!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'��!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!�!!!!!!!!'�!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'==!!!!!!!!!!!!!!!!!!'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'�/!!!!!!!!'=!!!!!!!!'�!!!!!!!!'==�==�� dedicar muitos lIDOS de

.:

U O 'N 'S
'

c 't
· estudos, iunro com outros

"

,

:
, de' ,8'nn a arI n a IV Feira de tl:�:�:�:':����::'aç:

Amostras
Conte-nos, com detalhes,

'd'II,r' I�"g'"e -s'u' ''-8,0
"

,p-J, 'r e std e 'n f-e' ;����:����1:i�0E�'em Sa'nta verão, típlcamente brasi
leiro e leregueense. Enter-

Do Correspondente I do Estado vêm sofrendo SUBORNO na 2aAeira que antece- nece-nos saber que paesou

IFLORI'ANÖPO'LIS perseguições e são amea- ELEITORAL deu as eleições. Como C.atarl·na por Lourdes, onde deixou-
çados pela policia, cítan duvidassem, agora, do se contagiar do comovente

Em telegrama assinado do () exemplo de casos O procurador eleitoral voto de Pellense e seus espetáculo de fé viva, "o'
" pelo seu presidente, sr. ocorridos no município em Santa Cata.rina acei Iamlliares, man d a r a m heroismo dos doentes que
Osvaldo Bulcão Viana, de lmaruí, onde a policia; teu a' denúncia do coman- recolher novamente os De 23 de outubro a vão à Lourdes, não remo

o diretório regional da comandada pelo delegado dante do 5.° DN sôbre tubos, na ausência de 7 de Novembro de buscar a, cura, mas sim,
'

DDN de Santa Catarina Antonio Farata, depredou subôrno eleitoral, por seus donos. Na Rua PIa·
,

. fôrça e resignação cristãs".
:z dtrigíu-se ao presidente o díretôrio da UON e parte do govêroo do nínscheck, no bairro Nova 1965, realiza-se .em Revela nos o Rev. Irmão

:,

,,,
da República nos seguin- ameaçou a Iamília do Estado, no pleito de 3 de Brasília, o Prefeito entre Blumenau, a IV Feira I Irineu .Rubini o gesto de

.,', tes termos: sr. Halley Capanema, outubro último, Adiantou gara ha questão de ano de Amostras de Santa religioso e cidadão jara
presidente' do partido na- o sr. Volney Colaço de e meio, tubos de cimento Catarina (IV FAMOSC) gua�?se, característico d?s
quele município, Acres- Oliveira que o processo para o sr. Luiz Narlnch. f

.

id d d' catermenses de coreçao
centou que naquela mes- já roí encaminhado à .Agora teve os tubos de- �StlVl a es que,', eve- bem for.nado: "Tive.Tarn
ma localidade outro ude- Corregedoria Eleitoral, senterrarios e levados' nam ser prestigiadas bem, uma intenção especial
nísta teve o seu auto- de acôrdo com a leí. pela Prefeitura. pelos catarinenses de pelos Amigos que ficaram
móvel incendiado por Não vai nos admirar, tôdos os rincões, pois no Brasil, - e em)arag�áelementos situacionistas, A noticia acima foi si algum dia as ruas que demonstra a pujan- do �u�, sobretudo . Ir�ao
eufóricos com a vitória, publicada n'O Estado de amanhecerem sem os 'd E d RublOl submere-se a ngo

São Paulo, de 12/10/65 paraleleptpedos.pelo tato ça q n?sso sta o,
rosos estudos. "São doze

O presidente da UON e vem de confirmar o dó Prefeito ter perdido Parabe?s a COEB pelo matérias no primeiro ano",
catarinense adiantou, estado de coisas que se as eleíções na cidade. magnífico certame, diz o nosso conterrâneo e

ainda, que esse ambiente verificaram � ,que contí- nos confidencia":(É fogo!)"
de terror reina em vários nuam se v�mf�cando em E finaliza a gostosa

. .
nosso MUDlCípIO. carla: "Vou- colocar um

municípios do Estado. <Em edição anterior ponto final nesta carta já
notícíarnos os lamentá-

-

um tanto .longe, Renovo-
veis acontecimentos da lhe, sr. ôchrnöckel, os VOIOS

policia local, tendo pela iniciais de rõda saúde, e

frente o Delegado de felicidades, Um abraço
Policia, sr. dr. Jocías Metuoso do amigo, aqui
Cavalcante Senna, com sempre ao inteiro dispor
a prátiea de átos mal

'

no que fôr possível. Peço,
orientados por [aragua- por gentileza, saúde por
enses íuteressados em . 'mim -os parentes e ernlgos
criar � confusões e que que encontrar."
repercutiram péssima- Com a trenscnção de

mente na opinião pública. . parle da carta, Rev, Irmão

Por outro lado conti. Rubini, milhares de !eiro·-
res, 'amigos

.

e parentes,
nuam repercutindo - as

tomam co'nhecimento de
vergonheiras dos incon· tão bO{Jdpsa inteD·ção.formados, arremessando Muitas felicidades.
pedras contra elementos
da Frente Jaraguaense
e mesmo contra peSSDas VI "",ogos
que nada tem a ver COlD

Ab da politica, Casos, assim, ertos
_
e-

tem-se verificado Das SantaCatarina'i m e d i a ç õ e s da Casa I.

Comercial Vailatti, em Brusque transformou�
que acertaram no ope· se nesta semana, no cen·

rário Waldemar Rowe e .tro irradiador de tôdos
ficou 8 dias sem poder os esportes, em Santa
trabalhar. O alfaiate Arno Catarina. Mais uma vez

Bloedorn,. foi víjtima de. a Défegação Jàraguaese .....

irresponsáveis no Rio da comparece· ao certame
Luz: A

.
menor Celina como um conjunto men-.

Ránk, nas imediações da VICTOR BAUER, nôvo' Prefeito Municipal digo. �ovaoiente o Poder
firma Marc�tto, tev� arre- de Jaragilá do Sul, eleito a 3 de outubro. 'Fúblico .esquiva-se ein
messado uma pedrada Da auxiliar os atletas da
cabeça, temendo·se ve- Pérola do ItaÍ>ocú. Des
nha a perder uma gas portistas que procuraram
vistas.' -

lIa F
.

I d
o sr., Prefeito receberam

. Agora, 'que aseleições
• . es' a o desculpas esfarrapadas

" já demonstraram a 'ten'l que não covenceram em

4ência QO P(\vO que quer 'r
'

" absoluto.
ur;n. gov-êrno de trabalho,

. ,i

T'
'.

d' Mas
.

colil.o ,Jaraguâ
paz e progresso, fij::ou

1'_"""
'

" ,e'C'1...
"

"0', ainda conta .com despor·
provado que 'houve' cor· tístas de fibra, não tive-

.

rupção' e subôrno 'em ·ram dúvidas em 'procu
Gesto que dignifica verdadeiros políticos Jaraguá do \ Sul. Além ,Magnífica iniciatiya a Ä realização da, {a. rH homens bem intencio-
.'

: '

"

'
. das denúncias "apresen- da As-sociaçáo Comercial Festa do Tecido coincide Qados, que possibilitaram

Em contato eom pS$soas De JOlDvrlle .961 365 18
. tadas pelos partidos

-

e e Inqustrial de Brusque, com Os 60 ]0g,os Abertos a ida de' Qma pequena
ligada,s �o Prefeito el�ito. Permiia'-m� cumprirnen' que serão apuradas pela or,gariizando ala. Fesla de Santéi Catarina, que se delegação à Brusque,
,de Jomvllle, nossa ,rt'l�?!-, ta:lo resu'ltado que repre' Justiça" Eleitoral, toma· do Tecido, de 8 a' 31 de verificam -entre 9 a 16 do saindo:se, mesmo assim,

_
tagern. teve. ';�caslao sentou vontade maioria nios' eonheéimento 'de 'Outubro de\ 1965 A rea!i· correnle em Brusque e que airosame'nt�. A 'coleta'de
de . toma,r conheCImento, eleitores Joinvj}eri�les vg mais dois' casos típicos zação ensejará aos '. VISI- alca'nçam gr dinheiro que lhe h)i ne-

• de n�m,erosos te'legr�mas espe9ando ,
SUI:l" gestão de corr�ção: na Ilha laot�s uma feira de Teci· "Corre' ado pelo Prefeito, ser·

reC6'bldO.B pelo Dr. Nllso,_n corresponda verdade'ira da, Fi·gueira, os cabos dos" Garn as ú I' i tO as ,tilmenle lU mais uma vez para
Bender" ,dentre pS',qual� ansiedade' nossa popula elehorais mllndaram des \ criações do parque .indus- Associé;lÇã que o nosso Municipjo
,des�acarnos o q,ue lhe, f91 ção sentido engrll�dj;ci· c8rregIJr 4 tubos, de ci· trid,l. 'brusquense,' visil,as Induslrial Qão deixasse' de com'pare-
,ßnvI,ado pelo Sr.

r
Pedr,o menta sempre maior nos- me�to, para: que Flor.iano di-árias às principais fábri agradece sobremodo, ,a ce .. a tão importante cer·

Ivo de Campos:" �a q,uerida J'oinville pt relleD� pudess�r cons ca�, bailes. e desfiles de dIstinção com· que foi tame. P�rabens aos atlé� _

. /,
Dr. Ni\son Bender PEDRO IVO

j FIGUEI-I truir um, ca�inho parti-, mOldas, al�m de aJi(lçÕe� hon'rado, 'e, almeja aos tas e desportistas ....da Me·
,Nesta REDO' DE CAMPOS. . cula,r. Recebeu o.s tubos outras as' mais variadas. promotores pleno sucesso. tropole do Dinamismo:

,
"

Irmao

I
Irinen / Rubini
na . ltalia .'

'

•

/
Impr�sso' na;

Sociedade GrMlc" ,Á venidlJ LtCl".

, '

no interior cío nordeste catarinense',
, )

Fundaçäo.;
Artur' Müller

Diretor:

. BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

. "

XLV

O sr. Bulcão Viana
informou à imprensa que
O@ -udenístas do Interior

".
, "Ao", 'comunicar, com

.pezar, a v. exa, a derrotá
da' Revolução em Santa
Catarina, quero esclare
cer que essa derrotá foi
imposta pelas forças
unidas' da Subversão e

da
-

corrupção, nunca vis
tas na hístôría politica
do Brasil",

- DaraguQ do Stil
temnÖDOdelegado
Tomamos conhecímeu

to, dê que a Delegacia
Auxiliar de Policia de

Jaraguä .do Sul, tem no ..

vo titular. Desde
-

15 do
corrente, ''está à . fr�nte
da: 'Policia Jaraguaense o

sr. Emílio pa Silva', velho
jaraguaense, c i d a dão
mU,ito' estimado'e que
saberá corresponder o

cargo que óra vem de
ocupar.

.'Muito à propósito, vem
a nomeação do sr. Err:.ilio
da Silva, porque nos con·

forta saber que, d'óravllO:'
te'8> policia terá nova·'

mente um delegado per· Cumprimentamos o s_r.

ma.nente· na Oe1egacia, o EruHio da Silva, com 08

que não aconteciaj' ulti votos de que sa-berá
mamente. Soubem\}s 'de reconduzir a tranquilida
um '�aso em que, um de, o respeito à lei

.
e à

me n o r foi vit-ima· 'da ördéin nesta terra que
. crueldatlJ�, de um pláU querem transformar em.
eleinAnto, na Es,tr à d a �erra"de-ninguem.

Itapccú-Corupá, em que
PQr pl)UCO não decepam
a cabeça com um facão.
O caso revoltou a popu
lação local, no sábado,
dia 9 do corrente. b me

nor foi devidamente me·

dicado, mli's não puderam
registrar I;l queixa na

poli�ia, porque não se

encönt!'avam o delegado,
que estava fóra do EE.tado
e o escrivão está afa�ta
do do cargo,só pod�ndo
I'-egistr.ar a queixa contra
o desordeiro, na 5a.·feira,
dia

-

14 de \outubra de
1965.

.

tNilson' 'Beo'de'r'
"

cumpr-imentado por.'
...

P�dro �. Ivo,,�: de ,Ca'mpo$

.,

'lo
i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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, !I! CLíNI�A MÉDI��(- CIRU�GIA GERAL ',II
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" Dw 21:

,

I

II ii
� 'Doa. Ligia de Frei- 'II J�fRA .soa ii

tas.Pereira,.es��sa do sr.
!! OND�S OURTAS

, IIAhmo Eerelr�,' II :R. ULTRA VIOLRTA ,II
_ 'Elizabeth' Bruuer; 'III -R' ,"p id EP :t'ã .'

P
A

704
' II

� 'Sra. Hetwig Mod ro,!. ,

ua
.

resi ente pi CH;> essoa ,li
, Al" 'J ' ,n

esposa doS r. v Ino Mo
,\ '-::::: :::::::::::: :::::::::::::::�::::::::::::==:::::::::::::::::::::::: :::::::::::: ::::-.::::::: :::=--=�

drö., "
, j ,

, .' J
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,
- Sr: Ricardo, J11Dg,' �� ••� •••••• �" •••••••"'.':�� ••••••••• ':�,."'•••• :'.';'i ••••:••�,i� ••••••••••\� •••••••Y.':'•••• �••••• �� ••••••••:�

re.;::t:2�m
Pomerode:

i· ijr: �� r n andoJ; � � r i n�"man n I·- Sr. RuM Franke

f:::: CIR,URGIA DO. ERTOMÁGO _, VIAS BILIA-

':::.1residente em Garjbaldi; '7'
_ Sr. Batista Araldi, RES, INTESTINOS _ Cirurgia de Senhoras

residente em Estrada"N6- c , Diagnóstico Precoce do CAncer 'nas Senhoras 3
va; r ' ��' "

�J"- o' inteligentemenino f: Comunica .,-'os seus' ()I,fent�s que atender:.i no seu
.,

,

Rodrigo filho do estima- fi . novo consult6rio ii Rua Artbur Müller n: 160 �ldo casal Olair - Rodrigo f:' ,(AO LADO DO NOVO JlOT�L) " :)
Nicoluzzi, rezidente nesta .

�Ci,d�d�inda' em data de fL�,�::.��'-.�.�...:...�,�:.��.��.�.�...:::�.��� ..;.:.. �...����:��.:...L
12 do corrente 'o jovem

•

Luiz Oarlos Vasel (Ohêpa) fF!"'::;::::::::::::;::::!'�:::'C::::::l::::::::::=:::::::::::::=:::::::::::::::::::-===:::t;
��������1 re:��Snt�U�� I! ]Thlo' lElllClHI KA1[JfIWANN - li,Ribeirão Molha.

n MEDIU«) CIRURGIA.,
--�--�------------�--------------------------�--��-------- II

A II Formado' pelas Faculdades de Medicina das Univer-,Ele, brasileiro; solteiro, ,.,.-- -.--.. ---.----.---.-.-.--.-.--- - --.-.. ,- �

VENDE-S,EI',:,"I ()
• 'T�..·----_..------------·--· ..-----..·---- -.---

, • sidades de Colônia Alemanha e Pôrto Alegrecomerciário natural de Ja- ir· " ÍI
',Iraguä do S·ul, domiciliado I ii Fundo de Assistência e PrevidênCia II KOlnbi 59 ii CIRURGIA - SE!NHORAS - PARTOS - CIUANCAS B

e residénte em esta eida- ii, '

do, .Trabalhader Rural!; ii' CLINICA QERAL .1de, filho de Romeu Bas- :: .. Em perfeito estado de ii li
tos e "de He.1ga Fiedler' :\: A C O M E � C I A L I; conserva'ção.. II longa prátiea em Hospitais Eorop1ms' II

\ Ba����'brasi1eira, solteira, 11 Av. Mal.' Deodoro, 130, em )araguá do Sul, !! Ba�rC�ardOnosBr�uB�to�/�� II ' Consultório e residência: I!
indusn-íäria; natural de �: 'encarrega-se do preenchimento das guia -de I! com o sr. Ferraz. !! Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II,Jaraguá do Sul,· domieí- II . recolhimento e de írrscrlção. li II CONSULTAS: II
Iiada e residente e� l.ta-" � ,.-----.__.----.------_· ..-···---···-·-------d) VE'N''DE SE IIII Pela manha-' das 8 1/2 a's 11 horas ·11pocusinho, neste dIstrIto, , ...-----....-,...---- ...--.-' - .........-- .......-----....;-- -

II
.

.

II
g���a- :ed�J��gO a, falJ��s�a� tP=::::::=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::'::::::::::::====:::::::::::::::� Por prêço de ocasião, �i Pela tard�: das 14 1/2 ás '17 lJ':� horas nti

J d II vende-se uma proprieda- ii Atende chamados tambem à Noite li
Edital n. 6.052 de 8-10·65. ii Blotee araguá Lt a. IIpd�/�; �� T��d��.fr,��: �:::::::::=========:::==:::=:::='--=:::=--=:::tI.

Ingoberto KoneU e
li

•
II

I
Terezinha de Souza II 50 Dnos de Duanen na orte de construir II ��: b�a;:IO�� n����:r�'

.

'IÊle, brasileiro, .soheiro,II' II
d G

. . n' F '

A t t' PI' CI''i Fáb' 'd BI d GI'm to a a cons
II e uarammm. r, ranclsco n on o cone

-

alfaiate,. natural de Jara- 'I rICa e ocos e en pr· II Tratar na Rua 28 de
guá do Sul, d6micil,ado ii truções. Se V.S. pretende construir, adquira li Agôsto, 51�, em Guara
e residente ellL; esta cida- H o matertal desta fábrica que é o mais mo- ii mirim.
de, à rua Presidente Epi- ii derno, e a construção sairá mais bar,ato. II ,__--.::._....:._ __

'acio Pessoa, filho de Al- !: FRANCISCO MODROCK ii
brecht KoneH e de Alida l! Informações uom:

LEOPOLDO KARSTEN II Vende-se
KoneU., li', I

nesta praça !l Vende-se um J'EEP -

'Ela, brasileira, sol-
'==:::::::::::::::::::::::::::=::::::::-,,_::::::==::::::':".-:...;:::::::::::=:::=:::9 ano de fabricação 1948,teira, industriãria, natu-

_ com 4 ç iI i n d r o s e,ral de Jaraguã. do Sul,
'

'C capota de nylon, estandodomicil.iada' e.residente �!m ·Vende se' _ entro em bom estado de con.'
-esta cIdade,"à AvenIda -

ser98ção.. ============:::==:::======::::::=::_======
Get!:l1io Vargas, filha de '

Vendews'e uma propriedade contendo uma Tratar na Vo.LSWAGEN II !.. :.I'Jose Bento de S.ollza,e casa de material e uma casa de madeira, situado DOS fundos do Banco do li DR IVO KAUFMANNde ,L_aura OordelrQ de à Rua 'Epitácio Pessôa, 497 em Járaguá do Sul, Brasil S/A. em Jaraguá li
• ' iiSouza.

_ Informações com Dr. Piccioni, em GorupA. do '8ul. ii
----

ii �

.

ii Cirurgião'Denfisla !!

Edi'i:f��S:O�O�,:i� 1�'65., ú:::=::::::::::::;.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::=:::::::::::::=r:::::::::::::::...:.._::::::::::::::::::===:::=:-.::::=-..;�=::� II
1 �9 II '

.
..

II Consultório: _:_ Rua. Pres., Epitacio Pessoa u ::Mafalda'Terezinha Vicanzi, HI !l !i ii
li:ie, brásileiró�soltéil'O, 11 �r 'Jnachl'm lJ W JODQtl'n� ii li Cem frente da BMPRESUL) li

lavrador, naturaläe Càm- 11
.'

u' II n <

IJ O II ii ii.

pa 'Alegre, neate Estado, II ,I, .'. li .11 _ Âparelhagem . mO,dernissima -

'!ldomiciliado ere8idente em !I Advogado II !: ,RAIO X �,CLINICÀ _, CIRURGIA li

Santa Luzia, nesie distrito, ii \ /, i1 ii ii.
filho de 'Afonso Koenig, ii . li II

PROTESE - CLiNICA INFANTIL li(. >e de Aure,a Cubas Koenig.!I' E S C R I T Ó R I O : A V. MAL'. D E,Ö D OR O, 1 2 2 ii ::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::;::::::;:::::::::::::::::::::=::::::::::::::::::::::::-:=.,

" Ela� br'asileira; solteira, li iidóméstica, n!it�r'al de ,Ja-, li ,JARAGUA DO SUL ii liä!�SIIII!i5!!i:-:1
! J�i-:=;:::'.=i:-lBIiIE!=;j

, ra'guá, dI) Sul, domiciHada ir 11:.l III ,,_,".
'

" I
'e resid�Hite em Santà'Lu- ii II ii

. DR. J <:> R N SO E·LT E R
'

1--'zia, neste' di�trlto, f'ilha ii MAN SPRICHT DEUTSt:::iI II III I CIRURGIAo DE-NT/STfi I
de ��mógiO 'Vice.rzi e' de, ii

,
,

_ ",'
. !! I !!

Ade I '_ a�preg er. '� :... .... ... ....... ... . __ ...ji "',
,ModernJssimo "AIROTOR" I'

E ?ara ql,l� 'chegue ao Ç(��, '-;-;'''-:--'-'-��'''-�-'''-�''j-�----''''--''''-'''''''-:---------.------
......-

-.------; III' Reduz o tempo' de trabalho I"'"
. ��s:�r����e��ni�d�J;t�aDq�: if7�U

il=l=il=i=il=i=U!ii!!!I ii!E!=ilS!'!ii=''l'-U=i!C:ii=i'-i!!iiEi'"

I '\
e aumenta Q, c��o do CLiENTE.

':':�� ��dl�:��,r;l�n��P:;�;.. Jlllr•. N1hulIrm® ßMr�[O . �e . ,.A\!eVe�o' I,m,:,:, CLt,NICA\
_;,

,C,·.�li��I�."-" PRÖTE.S1E 11
'

1 ahx�do-. ;urante ,I'í aus,'" Si
'1"'1"

'>

III �

�alguem'souber de alglJm1m; ,

, ,II" II "Ig '1°1'1." Consu,ltório,: A�:.Geliilio Varga.,s, 198,

"Ipéàimento acuse-o, par�, o' 1"1'1-
"

.. lO _

tins légais:' "

li ' .. _

I
, '_.. ""I' , f A:,nexo ,�p Dep,oslfo da Aqtarctlca J

,

.

AU�eA_MÜI:l:ERGRUBB�, I -
". .

.

-

", lIf " ..I=iii!lElEm;Sãi!=;;�m!!El!!!!=ràli!!E!i!!!!!!Ei�!=ii� .

.

' t, O��c!a!. 'I.
"

-

'I, ,', 'Co�, e�cÍ'it,órj� ·_9Jés.ta. cidad� à �V'. Mare,ch(al �e�doro m '.,' Y" I
�,

'

'"

���,�� ;
.. :: Ida ' �on��,ca ,�o. �2?, p�r� . �elh?�:. �ervlr I

seus
\ c'h,e.n :,� S �" ,.ií '

,
\' j.'.;." ,I. � I

,
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: Emprêsa Jornalistica'

"Correio do Povo" Uda.
"
,- 1965 "

, Diretor,
. Eugênio V(tor Scbmõcke!

'

, (
,

-
I Aniversariou die 1'4 do

, ASSINAl"JRA: '

correnre 'a 'jüvem Maria
Anual '�\. .v. C�S 1.S50,OO Hil�fa Holler" nesrq ,ci�ade.Semestral . • • Cr$ 950,00 _

"

A�ulso . . .' Cr$ 40,00 ,

" I ,', -'
"

, Fazem anos hoje:, • A • '\ r

, ,BNDBRE!ÇO :.

ICaixa Postal'I9 '
-, Sra. Alviria Barrel,

Avenida Mal. Deodoro, 210' esposa �ö Sr. Walter Bar-
Jaraguá do Sul - S., Catarina' ,tel'

'

.' .'
:;..._-......-_...'_...\....;;..- .:_ Dalia Rowe,' filha

Registro Civil diO Sr: Hilbert Row�
. Fazem anos amanhã:

Dia 19:' . i

,
'

I

;'� Sr. Ffederico Schwa-
dler: I •.

_, Sr. Wendelino S'ch
mid t (Professor);
- Sr. Leopoldo Kars-

ten; , 1','
...... Lourival Stein;
_ Sr. Arno Blanck, em

Joinville.

!

,

'

Dia 20:,

-casat- se:I, ,
'

-�Sr.Wa'ldeburg Hins"
ehing;

.

- Sra. Adel6 B. Her
msnu, esposa do Sr. Ger
hard Hermann em Ooru-
pá; . 1 '

-- o jovem Afonso Na

gel. '

Dia·18:
- Sra. Paula Rubin].

'-- Rosalia, .espoaa do
sr. Luis G. Airoso.

.

- E d 'g a r J .u a re s

�chmitt; ,

-' Sra. Hilda Fodi Lí
zemberg;
- Herbert Alperataedt

filho do Sr. Gustavo
A'lperstaedtj'

-"- Elizabeth Leithold,
esposa do Sr. José Stei
lein Neto.

Aurea Müller Gruliba, Oficial .

_

do Registro Civil do 1.0 Dis'
. trito da' Comarca de J�r'agllá
do. Sul, Estado Je Santa

Catarina, Brasil,
Faz saber que comparece:
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de .se habilitarem "para

,

E'dital n. 6.051 de 6', tQ·65
Ilson Nolteneo Bastos e

Amazilda da Costa

:M:�JD"l:CO - C.H. ..� .. 1'7

Cirurgia e Olínica de Adultos e Orianças
Partos ',- Doenças de Senhoras,

Ho.SPITAL oIESÚS DE NÄZARÉ - GORUPÁ ,

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
CORupA - SAN:JrA CA.,1rARI[NA

.
' I,

/ Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



festa Popularno Ginasio;tl5ã9 huís" ,es "VENCIDClS1 I
,'SIM! EU CONHEÇO TODOS OS VENCIDOS:

� Intensos Preparativos, PASSAM POR NÓS DOMO DESPERCEBIDOS
. Reprisando 'se'u .radicio- e admi'radores' do Ginásio Aos' amigos a quem .a�' respondamos 'com um soro

DE TUDO ,QUE iNTERESSA OU QUE FACINA.
nal esfôrço, Jaraguá em "São Luís", estão coesos Corntssões diversas não rlao de quem se sente 'feliz

SÃO S:t;;RE� DE, ALMA EM ���R E CÇl���JI��" pêso ,está preparando o nesré Campanha q.ue vlse puderem visitar, ,agradecê- por' haver colaborado no -X-
I

"ernbíerire que animará os -dorár a "Capital do Dine- ríamos 'duplamente se êxito de 'uma Campanha I,
r

'próximos . eles 30 e 31, mtsmo't.de um monumento trouxessem espontânea- desde ji:! exírose SIM! EU CONHEÇO' TODOS OS VENCIDOS;nas vastas e confortáveis condigno e de um centro mente sua conrr+butção eré, Amigos do Gfnésto "São SEUS ARES HUMILHADOS E OFENDIDOSdependências do, Ginásio de diversões sadias pare o nosso Gínésto e conosco Luís", dies 30 e 31 pröxí- REVELA'M TUDO' QUE PADECEM SÓS;\ "São Luís", tôda uma população du construíssem um resultado mos, Iodos coesos, cons- OLHAM. DE UM'MODO ESTRANHO PARA NÓS,

Neste 1965, a Festa se reme urna sérte de geraçöes. compensador nas próximas truarnos mets um triunfo E É TODA .GENTE DESSA 'CARAVANAreleste de um stgnrftcedo 'O Ginásio "São Luís" Festas de 30 i 51. pera nosso Educandário; D,lSfLUDIDA DA VI'RTUDE HUMANAtodo especial: visa horne- está conclarnando tôdas as Aos 'inúmeros visitentes os sacrifícios pera tento,
\

riag�ar,
.

os 25,1 anos de fôrças, vivas de .leregué que aqui estarão pera serão ernplemenre recorn
• -X-',atividades mâ.ristas em para um esfôrço generoso; festejar os 25 anos de pensados pelo sabor de SIM! EU CONHEÇO TODOS OS 'VENCIDOS :nossa cldade e principiar Iodos contribuindo corri t r a b a I h o s educacionais um êxlto aliás "vitória sem SÃO OS HOMENS DE GESTOS COMBALfDOS. 'i

o marco hisrórlco desta alguma çoíse, o resultado prestados à Cidade pelos sacrifícios, seria triunfo QUE DEPOIS DE UMA VIDA DILUSORIAefeméride Oll seja, um será um prêmio pera nossa Irmäos Maristes ofereça sem glória". EM QUE PERDERAM TUDO PELA GLÓRIA. Palácio. de Esportes pera cidade; leregueense amigo, mos um brinde de fidal, [eregué, 16 de outubro ACABAM LAMENTANDO .INTIMAMENTE,nossa gente.· com tua 'colaboração nun- guia· e de. cavalheirismo. de 1965.' O SEU PASSADO GOMO O SEU 'PRESENTE.'A Comtssão Organiza- ca desmentida, poderás noras distintivas de nossa
dora dos testelos; os Pais realizar pma' grande aspi

�
SOCiedade; 'a todos quan-

I
Pela Comissão -X-

,dos alunes dê 1965, os- ração de .todos _. Um tos nos cumprimen arem Organizadora
SIM!

, EU CONliEÇO TODOS OS VENCInOS,AnlfgQs Alunos, os Amigos Palácio de Esportes. .nos próximos dies 30 e 51, Irmão GregóriO OS QUE TIVERAM SONHOS DESMEDIDOS,
ANCIAS DE HEROIS DE GENlOS OU DE SANTOS
MAS QUE SOFRERAM TAIS DESDENS E TANTOS
QUE ACABARAM NOS COUTOS DOS B\NDIDOS.
OU NOS ABRIGOS PARA OS INDIGENTES
OU NOS REFUGIOS PARA OS PENITENTES
OU NAS PRISÖES DE ONDE NÃO VOLTAM MAIS,
OU NOS HOSPICIOS OU NOS HOSPITAIS
SIM! EU CONHEÇO TODOS OS VENCIDOS.

1,1 j

'Novos Prefeitos da U�D.N:.-
Até o encerramenlO da ereseute edição o PSD

ou colrgações vencia 'com 142 Prefeituras, enquanto
que a UDN· ou coligações, vencia em 39. Damos a

seguir, d releçäo dos novos Prefeiros eletros pela
União Democrétíce National ou Coligações,
número de 38:·

'

Ararangué
Sombrio
Antônio Carlos
Gaspar
'Ceçedor
Campo Alegre
Canoinhas
Concórdia
Cricíúma
Cemboríú
Jaraguá do Sul
ôchroeder
Irani
Iaboré
Joinville
Aurora
Agronomica
São José
Pôrto Belo
-Tírnbó
Urussanga
Videira
Lacerdópolis
Araleute
Braço' do Norte
Biguaçú
Nova Erechim
Turvo

I

Mondeí
Orleäs
Curtnbanos
Itaiópolis
Ituporanga
Cepinzel
Xaventlna
Armazem PSD-UDN
Tangará PSD-UDN
Rodeio - PDC

-. N. P. Silva.

Lúiz Kienen S.A.lnd. e tom. de Bebidas
Osmar Nunes
Pedro José' Amorim
Sebastião João Paulo

,
.

Evaristo Sprengler
lucy Varella
Bento Silva, Munhoz

. Benedito de Carvalho Netto
Luiz Suzin Marine
Ruy Hülse
Franctsco Barreto
VICTOR BAUER
Ludgere Tepasse
Elío Oregoni
Salvo Donellt

-

Nilson Wilson Bender
Edmundo Silvestre
Ambrósio botaluce
€andido Damásio
Antônio Stedler Filho
Henry Paul
Enary Zanibony
Wal'demar Kleiberger
Severino Siongo
Virgllio Schellet
Fredolino Kürren
Jorge Aleentere
Francisco Uhlich
Aldir ôchrntdr .

Júlio Teodoro Pauker
Lauro Pacheco
Wilmar Ortigari
Alexandre Worell
Antônio Wendresl
Deolice Venera
Domingos Rebelato

. Arnoldo Michets
Amadeu Nordi
Heitor Beninca

. "

'Edital de Praça
O Doutor Raul Albrecht Buendgens, Juiz de

Direito da Comarca de Jaraguá do Suf, Estado de
Santa Catarina, na Forma da Lei, -etc.

FAZ SABER a todos os que o presente edi
tal vírem.. ou dêle conhecimento tiverem, ou inte
ressar possa, com o prazo de dez días, que findo
êsse prazo há de ser arrematado por quem mais
dér e maior lance oferecer, emfrente ás portas do I
Edificio do Forum, no dia 25 de outubro vindouro,
às 10 h9ras,· o móvel pertencente, à OSWALDO
ROCHA, e que foi penhorado nos autos da ação.
executiva que lhe, move a firma RÁDIO T:V
REIMER LTDA, a seguir descriminado:

.

,

1) UMA PLAINADEIRA, com as seguintes carae
tertstícas- - marca OMIL; fabricação nacional,
da Fábrica de Máquinas Fundição Ibirama - Santa
Catarina, avaliada em cr$ 550.000' (quinhentos e

cinquenta mil cruzeirbs)
.

Assim será referido bem arrematado por quem
mais dér e maior lance .oíerecer acima do preço _

da avaliação, podendo ser examinado, por quem
interêsse tiver, no local em que se encontra de
positado, isto é, na residência do ex�cutado Os·
w�ldo . Rochá� na localidade de Ner8u Ramos, nês-
te município. E para que chegue a noticia ti pú·
blico. se passou o presente edital/.que será afixa- :

do no lpgar de costume, às portas do Forum, e

publicado no jo"rnallocal "Correio do POV9". Dado
é passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
vinte cinco dias do mês de setembro do ano de
mil novecentos e sessenta à einc.o. Eu, Amàd"eu
Mahfud escrivão, o sub,screvi. (a) Raoul- Albrech.t, '

Bu�ridge\ns, Juiz de Direito."
.

" A presente· cópia confére com o original, do
qu'e dou fé.

"

,

. � . .

Jaraguá do Sul, 2� de setembro de 1965. ,

'

Ö EFcrivãc
Amadeu Mabfud

LUDGERO TEPASSE,
nôvo Prefeito Municipal

de Schroeder

E�ital de Citação, �8 Her�8ira Ausent� 'Cem o Tempêro do Ciúme:
'O Doutor. Raoul Albrecht ßuendgens, Juiz, de

Direito da' Comarca de Iaregué do Sul, Estado de"

Santa Catarina, na forma da Lei, etc. f

'\ ' FAZ SABER a lodos 08, que o presente edital
de círeçêo.. com o prazo de trinla (30) dias, virem
ou dêle conhecimento tiverem ou interessar possa,
que estando trámirando' nêste JUÍzo o Inventário dos
bens deixaJ'os por falecImento de JOÃO JOSÉ
HEIDEN. no qual figura a herdeira MA�THA HEJDEN,

, KOCH,' cé1sada tom' Rudolfo Koch, como ausente, em
lugar incerto .e lião sabido, pelo pr�sente edital chama,· RIO, (UPI) :- .POI' não <:::oc::::::::=c::::::;;:_<:::::oc::::::::oc::::;::.
e cita a mencionada herdeira' Martha Heiden e seu 'encontr�r a j�nta prdnta,

M U.D A -9marido Rudolfo Koch" para se faz�refit rePreSenlqr ou e receber admoestações
comparecerem nêste JLiízo, ,e falare,m aos têrmos (to 1e sua espösa·, proyoca..:

.

�
ditó inventário, sob as penas ,da I,ei. E para ,que das pelO' ch}me, o motO'·, F tlr.· O mentaisi

. ,

h"
.

d' d
\ .

t D J..} B b
ru nuas e rnachegue a nol ela, ao coo eClmento os, rntel1essa .os, riS a enervil' ar osa, .

.

.

foi passado o pr,ese,nte edital, qu�, será afixad? rio 'caQsado e com fome, . .' .

Ipgar de cpstume, as �ort,as do �oru.m .. pu.b.lr.ca�o comeu, metad� do nariz .Lar�n)�Jras, Pe�e�uelros�pelo'jornal,local "Corre·to do Povo e no "Dtãrto da da mulher. Eudina Souto" Ka�lSelr?S, MacleJras,.Ja.

JUstiÇá", l:>ad.o e passado nesla cidade de Jí;iraguá do segundo se soube depois, bOhc�belras, e�c: Roselr�s
Sul, aos quinze di,�s do mês' ,de �etembr() do ano ,de é, estrem'amente ciumen, Dahhas,. Ca�l�has, 0001-
mil novecentos e sesseD'la e cinco. Eu, A m a deu ta e privava o marido feras, PalmeJras. etc., etc,
M a h f ti d, escrivão, o' subscrevi. "d� refeições ao' mener PIJ;QAM CATALOGO

,/ (a) RAOUe ALBRECHT BUENDGENS pressentimentO' de iofi- ILUSTRADO,./ .

Juiz de 'Direito .

.

delidade'. O marido, ir'ri-
A presente cópia confere, co� o original; dou fé. tado cO'm as constautes'

c'enas, está agora no xa·
,jaraguá do Sul, 15 de setembro de 1966.

, drez e. a mulher nO' hos-
O eS,�rivao AMADEU MAH�UD pita!.

Marid'o comeu' metade
d� n�riz da e�pOs�

"

Leopol.do Seidel
.:..,_. GORUPA' '-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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_

' ,i \ ':: i' r;. jn,�d' ',,}1}fl' Yl 'i"',:":;':;::=::::.:;:;;.;::::;,'=s==============
"

, .', t', , ,,', 'I� 11, A. 'reuóião semanal do 'dia 8 do coerente, do
---------------------------------�-:--:-�.,........,.-,',� Róta'ry Clilb de JaragtFq.::,:·po 'Sul, e�teve bastante,I\NO' XLV JARAOU.( DO' SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO', 16 OB' O'UTUBRO' OB 2,QpO; C'dn"c(lJ!"riôB, .. a que ccmpareceu o sr. -Egon EW8.ld,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!��!!!!!!'!!!!!��=!!!!!!'!!!!!�!!!!!!'!!!!!����!!!!!!'!!!!!!!!!!!'!!!!!���,��, dOIß;otar:Y' eInt> 'de Río do SuVcom as várias co-

missões muito I movimeutadas.
, ',' " .. II �r: S6CI'O', Vet"'e"rano';t- .. "I � ( (;,/.

, .: '"'A eategoría de sócio veterano é um prêmio
Semana de Palavras Bonitas de Retórica ao individuo que prestou serviços a Rotary por
Porém, um tanto vazias de objetividade muitos anos, comentou o boletim The Hubarian,

",
, do Rotáry Club Albany, Oregon, E. U. A. A cate-

Por J. DE ,CASTILHO PINTO goria de sócio veterano permite que um rotaria-,

R ep r e s e n i a 'par"a O' LlONS CLUBE DE
l'

no .partlcípe ativamente em Rotary, cedendo ao'I'ranscorreu a 12 do ra, crianças q lJe não tno- t
'

1 'r' ã h inJARAOUÁ DO �UL, talvez, 'O" dia mele Importente mesmo empo a sua c ass I icaç o a um o emu �., oorrenta Q "Dia da Cri- ram por que não tem on- .. '

no calendérto -Ieonistlco de 1965. SerãO'\ neste dia ança", dentro do que se de morar; que passam
mais Jovem. \

festejadO's:' convencionou chamar de fome-porque não -possuem Informação Rotária
,I - O' encerramento da "SEMANA DA CRIAN- "A Semana da Criança" comidâ; que secriam igno- ,

P. �- permitido 3 um Rotory Club solicitarÇA'� com O' 39 concurso de robustez infantil; de 11 à 17 do ,mês em rantes porque não tem contríbuíções financeiras a outro?,

II - O' rercetro anlversérlo da entrega da carta
curso. meio de se/alfabetizarElm; R. Não, a menos que obtenha autorização doconsuruitve no dia 20.10.62;' - Naturalmente muitos que não brincam porque Conselho Diretor do Rotary Internatíonal.III - a visita do Governedor do Distrito L·1O discursos [ã se fizeram a fome e a falta de saú- P. Porque os presidentes' e secretários en-(LlONS·SANTA CATARINA), Companhelro Algemir'O' ouvir durante a semana, de lhes tiram Ó ânimo trautes devem comparecer à assembléia distritai?Manique Barreto. I '

não faltando a 'expressão para brincar.
.

R. A aasemlbéía dístrítal é a sua escola deiA SEMANA DA CRIANÇA. como soe ter econ- comum: _ "Em homena- instrução e oferece também uma oportunidade detecido nos anos anteriores, Ioí festelade condigna- gem à criança, esperança, Mas quem aborda bem compartilhar em conjunto' dos planos e objetivosmente em Jaraguá do Sul, sob O'S auspfcios do Lions do Brasil de amanhã ''. o tema, tugindo propost- locais e do distrito. Essa assembléia é tão essenlocel, A -prograrnação semanal compreendeu: Palavras bonitas de rn- tadamente à realidade cíal para o sucesso da admtnístração do clube1 - palestras na RádiO' laraguá, gentilmente törica, porém um tanto dos fatos para não causar que se reçomenda com grande empenho que acedida para O' fim, pelas Organizações Marcatto, nos vazias de objetividade, muito ressentímento, é, a aceitação do compromisso de comparecimento adies-Tl, 13 e 15 do correnre, 'pelos CCLL Orlando
porque [ä não tem conta educadora Ana Maria ela seja estabelecido como um prerequisito paraBernardlno da Silva, Murtllo Deeke e [arniro Wiest; o número de crianças Crippa, que assim ,fala, a eleição dêsses dirigentes.2 - sessões cinematográficas gratuitas no dia abandonadas que eXis'l referindo-se às crianças P. Qual é atitude do Rotary em relação à15, às 14,00 e 16,00 horas, para tôdas as crianças tem por esse Brasil afo- pobres e ricas; politica?laregueenses,e, '

'

R. O bem-estar da comunidade é preocupação3 - a realizeção do 3" concurso de robustez "O adulto está privado da inocência porque de todos sócios de cada clube, e o mérito deinfantil, para crtançes de 2 a 4 anos de idade, que compreende com maturidade de malieill e passa' a viver o qualquer assunto público que envolva aquêleteve cêrca de 400 meninos e meninas Insertres. mundo agitado dos homens que raciocinam, brigam bem estar pode se� imparcial e inteligentementeO ANIVERSÁRIO da oficialização de noeso 'debatem, teimam e não descem dos degraus dos estudado e discuttdo numa reunião do clube, víClube e SUd íntegreção à Liens Internacional, com O' anos para ver dentro de si como era bom ser crian- sando ao esclacimento dos sócios na formação derecebimentO' de nO'SSil carta, cO'nstituiiva, é data suma ça, e pode sentir em ver de pensar, quererem vez sua opinião pessoal. Todavia, o clube não deverá
mente grata a tO'dO's O'S Leões de Jaraguá dO' Sul, e, de planejar, chorar em vez de vingar. AdultO's, manifestar seu ponto de vista sôbre medida pú·acreditamos, também, à comuna jaraguaense, pO'is desejamos ser crianças para viver um mundo onde blica, pendente, de cunho controvertido; nem de
que, O' leO'nismO' tem cO'm ela colaborado, modestd não há 6dios, inveja, desamor. Um mundo que por verá apoiar ou recomendar qualquer candidato amais. sinceramente, dentrO' dO' seu escopO' que é a certo teria forma de imaginação. Um mundo que I cargo público, nem discutir. nas, reuniões do cln....

promoçãO' dO' bom govêrnO', da sã cidadania, dO' es- cria porque tem fé, um mundo que conRegue é in· be, as qualIdades ou defeitos de tal candidato.
pfritO' cívico, bem e�tar morol, �ocial e educaciO'n.al cansãvel, um mundo que vence porque é paciente .•---------------------
da cO'munidade.

t

Triste quando a criança perde a inocência e torna- E D I T A L,A VISITA que nos fará O' GO'vernadO'r dO' L·10 se velha porque o dia á dia roubou o que de mais
(LlONS-SANTA CATARINA), CL Algemiro Manique iublime possuia. Adulto, passará a ,brincar no SO'- (AÇÃO DE USUCAPIÃO) ,BarretO', será fato que se constituirá im regO'sijo para nho agi,ado porque sãO' tantos numa s6 cama. A O DO'uror RaO'ul Albrecht Buendgens, Juiz de
O'S jaraguaenses, espeCialmente para O'S membros do casa é pequena, as camas são poucas ps irmãos DireitO' da Comarca de Jaraguá dO' Sul, EstadO' deLiO'ns Clube IO'cal, porquanto teremos a satisfação sãO' muitos. Sentindo a dureza da vida se sentirá Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.
'de hO'spedar a mais alta figura dO' leO'nismo

catari-I
rO'ubada de sua inocência e buscará em outras FAZ SABER aos que o presente edital de Citd-

nense. O CL Manique Barreto é um dos 430 gO'ver- crianças a inocência que jã per deu. - ção, com O' prázO' de trinta (30) dias virem ou dele
nadO'res de distritO' que supervisiO'nam nada menos - Sôbre a criónça pobre, diz Ana Maria Crip' conhecimentO' tiverem, que por parre de MARIO FLO-
de 19.435 BO'DS clubes existentes nO' mundO'. pa: - Criança pobre. Esta semana tambem é sua. RIANI, 'residente e dO'miciliado nO' município de

O Companheiro GO'vernador será homenageado 'Se não ganhar nenhum preseme fique contente- Se CO'rupá, desta CO'marca,' foi requerida uma AÇÃOna noite dO' dia 16, com um banquete nO' Itajara Tê- eles são poucos lembre que é sua a flor que existe DE USUOAPIÃO,- para aquisição do 'domínio dO'
Dis Clube, c-om il}fciO' às 20,00 horas e que obédecerá no jardim; que é seu o céu azul, OB passárol, a seguinte imóvel; - "Um terreno, situado nO' municí·
ao seguinte programa: ,vida ... Lembre também que os brinquedOS das pio de Corupá, no lugar PoçO' D'Anta, com a área

a) Abertura da sessãO' pelO' Presidente dO' Clube; lojas, que s6 gauha na imaginação, valem meno", de 97.667 m2, com as seguintes confrO'ntações: -

b) Invocação a, O e u s, por uma AutO'ridade que um pedaço de pão para matar a fome. Esses frente, na medidd de 266 metrO's, cO'm O' RiO' hapocú;reBgi.O'sa; 'brinquedos nã? foram feitos para .ocê. irãO' para fundO's, na mesma distância, cO'm terras dO' requerente;c) HinO' à, Bandeir" - primeira estrofe - ,or um mundo dIferente, onde a fartura espanta de um Ia'do, a sueste, medindO' 653 metrO's, com terras
tO'dO's O'S presenres;, a felicidade 'e o brinquedo 'pouco de AngelO' Tamanini e de O'utro ladO', ii noroeste,d) Salva de palmas aO' PavilhãO' Nacional; significa. Mas você � feliz. É rica porque �em nma com tlitas de 0110 Schulz. A justifiçaçãO', foi julgadae) Secretário colhe a assinatura dos presenles; mãe ao seu lado, lavando a roup'l, coslOhando, pO'r sentença, procedente. E, para que chegue aO'

f) DesignaçãO' 'pelO' Presidente dO' Clube dO' passando, enfim niuando Ilua fome, mas esta é a conhecimento de tO'dos interessadO's e ninguérr. alegueMestre de Ceremônia' mãe verdadeira, cuidandl) de você com o calor do ignO'rância, manda O' MM. Juiz de DireitO', expedir O'\

g) AutO' apreseniação dO's Leões presentes; maior dos amores: - O amor de mãe, Criança po' presente edital, que será afixàdO' nO' IO'cal de costume,h) Apresentação e saudaçãO' �O's convidados; bre não troque tudo isso por um mundo de llu sede deste Juízo, Edifício do Forum, e, por 'cópia,i) SaudpçãO ao Goveqlddor dO' Distrito; sões onde quem m_uda sua roupinha é a babã, q�� publicado na fO'rma da lei. Dado e passado nesta
j) InstruçãO' leonfstica; faz as vezes de mae em troca de ordenados. Vc.ce e cidade de Jaraguá dO' Sul. aO's vinte e nove dias dO'
k) InfO'rmes da' Presidência; rica porque tem mãe que lhe conta est6rinhas in mês de setembro de mil nO'vecentO's e sessenta e

, I) JAULA ABERTA - Palavra dO' CL Gover- fantís e não a governante. Você é rica porque é_ cincO'. - Eu. Amadeu Mahfud, Escrivão, O' subscrevi.
nador e de quem dela quizer fazer uso. AnimaçãO'. inocente. Por tudo isso, VOC� � UMA RICA (as) Raoul A. Buendgens - 'juiz de DireitO'. ,

, m)' EncerrameDlO'. CRIA�ÇA POBRE I" As 'presente cóp.ia confere com O' original, dou fé.
Jarélguá dO' Sul. 29fsetembrofl9ó5.

O Escrivão AMADEU MAHfUO

/' \

snr. CDmerciante e
lIidustrial: Na salva-
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• O,' QUE' VAI PElO' UOIS
o dia 16-,10-1965

Enlace Duwe·Hufenüssleri'Cuba está transformada·
:. em gigantesco p�esídio".

'

,

BUE N os A IRE S, I deixem O' páís, é devida
(UP!) - Um,,· exilado cu- a escassez, de alimentos e

bano declarou na capital para evitar a resistên
argentina que a ilha· de cia aO' seu govêrno. O
Ouba está transformada autor det;;sas informações
em gigantescO' presidio, é Santiago Lõpes de Oas
que abrange a totalidade tilho que acusou a poli·
de seu território. Segun- tlCa econômica de Ernes
dO' ainda as'suas informa- to "Che" Guevara, ex-

'ções, o- O'ferecimento de ministro da indústria, pe
Fidel CastrO' para que os h . situação 'ca6tica das
cu ban o s anti-castristas finanças cubanas.

A sociedade J,aragua
ense apresta-se' em dilta,
de hoje para cumprir um
grato �vento social. Da
maior significação reves'
te se o acontecimento,
porque irman'a as socie
dades de Ibirama e Ja,
raguá' do Sul, através· do
consórcio de dois de\seus
mais d-ßstacados elemen-
tos sociais.

'

O sr. Rudplbo Hufenüs·
sler, destacado iQdustrial
e economista, filbo da
Senhora Vva. Hilde Hu
fenüsslE.r, deverá 'levar
ao altar a,g�ntil senhorita
Karin Duwe. filba

pr.eD-,dada do distinto c8sal
Senhor..-e 'Senhora A,lwin
Duwe, em ceremonia ci
vil que será testemun'hada
pelo 'Sr. Ottomar Nüssner
e Sra. e' Srta. ' Martins
Zöllner, por parte da �ler ,e Senhora, por parte
noiva e Sr. Hans Chris- do noivo,�

,

toph Hufenüssler, Benho Lógo' 'após" o áto 'reli·
rita M a r i I da' BOBS e gioso, serão os convida
Senhor ,Samir "Màttar, dos recepcioJ}ados nos
por pàrte do ri'oivo. amplos" sà�õ'es,l do' Clube
O áto religÍ'Qso ",te,rá -AtléticO'� Baepend.i, a' .Rua

lugar. Jogo mais, �j:l •.1,6 Se'mre MattaT. :,
,

horss. nu Capela do No : ��JJO'tir'eio"ijo Povo''', ao

viciado da Barra do Ri.o feliz �n':�iejÖ-. deseja,0apre
Cerro, em ," Jar�guá ao. ,sent�r ,,08 seus' -cumpri.
Sul em· ceremonja que, 'riJ�n.fós':;'â(lS distilltO,?"'J:}oi,é'er,á ,pa'l'aninfadà:" p eíto�"�OS��C�Q1��votos .. :(ie mui
Sr. AI'y 'Ouwe e,�5énhOl'a,': ,tàs feli:ol'dades" ext.ensi.
por parÜ� 'da nö'ivâ e §r.-:. vos aos respectivos pais
Dietrich H.'W, Hufenüs .. e demais familiares.
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Manhã ,.:.. 'das 8 àR 12
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Tarde "" das 14 às 18
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guarda dos teus
interesses, inßcre�a
te na AssO'ciação
Comercial e Indus
trial de Jaraguá do
.sul.'

'

•

Já dissemos numa oea-

I sião que esta_seção· fu
gindo as vezes à Diono
tonfa de só tratar de as

'suntos sérjos, divulga
coisas como estas: 1 -

Claudia Cardinale, arti,s
ta de estonteante beleza,
não poäer* casar ou ter
filhos' dentro destes pró·
ximos 10 anos. É uma
das clausulas do contra
to que firmou CHm a com

panhia cinematográfica
a que pertence. Como
bem se vê, CÍaudia é
Fruto Proibido; 2 - Ca
saram se-há dias' em Pa
ris' 'Emil Beland de 50
anos,' e Lisa Poncet de
46 anos, justament� no
di'a em que completavam'
25., anos' de noivado, ou

seja, o noivado de Pra
ta .. _ Que belo noiva
do ...
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