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I' Irß�icioß8'1 festo Pooular
,dus di�'s �O" e 31

I Mas magnificas de,pendências do1 Gtnásio "São Luis" ,

,

J

Tôdas as atenções da
cidade' e localidades vt
zinhas, para êste tim Q'e
mês,' estão voltadas, pa
ra as solenidades progra
madas e destinadas a Ies-

I====�============:-::::::=='==============--=--=====-===================::;:\====:.1 tejarem 08 25 anos de f'

Ano XLV I' JARAGUA DO SUL (�ant.a Cata,rina) sábado, 23 de outubro de 196J5,
(

N,o 2.351 I,t�abalho
dos Irmão.8_ Ma.
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.

�lém dos fes�ejos po-

o,
,

D' I' d" t=. I
'

I pulares, há um Progra-

'.', . e ego. o,'" '.:;5·a'",ar,eee �·c�l��:! r�.��:�: P:;f
A mais Nobr'e e Difícil das Profissões '. r, Vereadores quando en-

E t'
. . .

d it Afim de apresentar as tos da noite do 'dia 5 do Marcatto e, qU!3 tão pés- tregará o Título de Ci-.

S a a exigir, por ISSO, to O concei o e
suas despedidas, esteve corrente, em frente a firme simamente. repercutiu na dàdão Jaraguaense a 5

. g,ratidãÇ> em nossa redação o sr. dr. Marcatjo, tiveram na au opinião püblica.. esolare- Irmãos Marístas .que aqui
.Por JOSÉ DE CASTILHO PINTO Josias ,Oavalcanti Sena, toridade policial li única ceu o sr. '(lr ',Josias Oaval- trabalharam e deram o

v ex-titular da Delegacia preocupação de fazer pas- canti Sena que tal prote- jnäxtmo de suas capací-
Dentro da Semana da. Criança, .comemorada de Auxiliar de Polícia de sar a caravana dos vito- ção foi solicitada pelo dades pl,\ra_ Jaraguä. .11 a 17 do corrente, tivemos também '0 "DIA DO Jarâgüá do Sul. riosos e que estava sendo pr6prio candidato derro- A Assocíação de PaIS

PROFESSOR", que transcorreu ne data de 15. A autorídade -polioial impedida por um cami rado, sr. Loreno Marcatto.. e Mestres bem como ii
, Ao ensejo dêsse "Die", tôdo um passado Ion- que serviu o nosso Muni nhão da firma Piwedo, a em reiterados telefonemas Direção do Ginásio São

ginQuo de vida escolar 'Se desfilou pela nossa mente, cípio, foi designado para -euja testa es1á o gerente para'o Hotel Oentral, onde Luís, esperam a tradícío
pois também já fomos estudante e' conseqüentemente, ter exercício na Delegacia Roland Dornbusch; atual até então se achava hos- nal colaboração de todos
pessentos pelo crívo de vários profeseôres. 'Regional de' Polícia de Prefeito Municipal, cami- pedado o delegado de para o resultado destas

Assim é Que por entre os . momentos -boas e Tubarão. nhão que manobrava polícia.
. comemorações.

maus de aluno 'ora estudioso ora meio negligente, Na oportunidade tive naquela via pública. com
.

A 'renda de tôda a Fes-
., lembramos das nos�as veneréveís mestras Rosa mos ocasião de rever os objetivos até agóra não Desejamos agradecer ta se destina à constru-

. Procopiak, Maria da Glória, América Sabote,' Maria últimos acontecimentos revelados , ao sr. dr. Josias Oaval- ção do Palácio de Espor-.

� Rosa, Margarida Kirchner e outras, do Grupo Escolar policiais em nossa cidade, 'Quanto à propalada canti Sena, a visita com tes, marco que assinala-
Barão de Antonina; dos respeirévels p r o f e s s Q r e s especialmente a que I e s justificativa, de que ter- qua nos honrou, acompa- rá os 25 anos de atuação

, Wenceslau Muniz � Dalila Muniz, Aureo de Oesrro, "gados às eleições. Escla- ceiras pessôas teriam soli- nhados dós votos de feHz educativa dos Irmãos Ma
Hugo Reinlz e João N.' Madeira, do então. Instituto receu o dr. Josias que os I citado o belicoso HParatal gestão à frente. da Delega- rístas em nossa Cidade.
Rionegrense; dos Drs, Arenres Nascimento, Miguel lamentãveis acontecimen- militar em frente à firma cia Regional de Tubarão: Sábado, à tarde, e do-
Pedroso, Milton Ide Assis, 'Romualdo' Trentini e pe- mingo, todo o día, o Gíné-
dres Tadeu e Albízú, do Ginásio Progresso,' Que ao / SI São Luís espera a
seu rernpo foram nossos professôres : de curso pri- \ visita de todos os seus

mário, propedêutico e secundário em Rio Negro e OS VITORIOSOS' DE 3 DE OUTUBRO . amigos.
Curitiba, respecuvamente. r ,

.'

São lernbrenças de nossa época de estudante, Pela Comissão

pessagens Que aftrrnaram ein nós ,a convicção de Que Organizadora
o educador é Uma criatura ebnegada Que muila vez Irmão Gregório
mal compreendida e lutando com ínsunes dificuldades,
procura aprimorar os conhecimentos que a criança
traz de casa. Desenvolve os conhecimentos, educa e

alé amolda b caráler da criança, fazendo não raro o

papel de pai,
Vem daí,.o motivo porque achamos que a con· Servimo-nos da preseo-diçªo de me,stre Dão é coisa que se possa adquirir te, para expressar nossa

pelo estudo, sóm�nte; n40, ela exige uma vocação gratidão à todos que nos
tôda especial Que não se distancia muiro do sacer- auxiliaram, na oportunida-'d,ocio, Que o digam aQuêles Que já esperimentaram de da participação dél e-
ensinar alguém, Só por isto, a profissão de mestre quipe de Bola ao

' Cêsto"já deyia ser considerada como das mais rl(lbres e de Jaraguá do Sul, nos
difíceis, a exigir tÔdo conceito e gratidão. No entanto, VI, J�gos Abertos de S.
não é bem isto o Que sucede, pois muitas vez e s Catarina, reaHzados em
quafldo nosso fillJo chega em casa exibindo a nota B rusQue. '

/das anuidades eszolares, resmungamos desaprovações O chichê fixa um iDstante da madrugada de 4 para 5 de e confortante saber, Que
. que numa injustiça'clamorosa vão atingir aquêles Que outubro de 1965, quaDdo os partidários veDcedores, - UDN, PDO, nós, modestos atletas"instruem e p re j» a r a m nosso filho para o dia de PSP, fundadores do PRP e dissidência do PTB b grande massa popular ainda em 10rmaçã'o de
amanhã. comemoravam a eleição do industrial e vereador VICTOR BAUER. caráter, tenhamos recebido

,

Por tudo o que expuzemos acima, é justo que
.

No clichê. vemos o povo em alegre passeata, obrigandO o de Vs. Ss" a colaboração,recónheçamos no professor uma criatura incomum a recem-eleito Prefeito VIOTOR BAUER, o verea�or' Hans Gerhard espontânea que, de .anto
merec;er tôdo o nosso agradecimento, deh::rência Mayer (Nutz i) e o sr. Octacilio Pedro Ramos, Presidente do Diretorio valor' nos representou, e
que eS,lenderpos aos 'mestres do passado e do presente Municipal da UDN/ a subir Duma camioneta. foi considerada o símbolo
desde o simples professorzinho .de aldeia a.é ao O sr. Octacilio P. Ramos aparece formando os dedos em f6rma do qual lá em BrusQue,catedrático de Universidade. E ao manifestarmos de "V", anunciando a vit6ria de Victor.

' ,

nos val6u para Que com
êste sentimento quéremos, de um modo tôdo particular, uma modestQ parcela tra-
eSlernar nossa gratidão dOS educadores cujos nomes tá s sem o s d e l'e v a r
citamos aCi_!l1a, pois' foi. graças aos seus sábios

o Dom e d � nos s a
. ensinamentos e ,paternais conselhos Que pudemos

UON O
·

PP'
- 'd 'd d

'

'f
'

grange�'r um lugar d'estacado (na imprensa; cons�gui- enunCia ressão, e· erseg,ulç,ao ���rl n�nChu�,e'c:ei:�mno�� ,

mos uriui situação' segura como funcfonário federal
I •

a disciplina, a vontade de
categorizado; nos foi possivel constituir uma .familia «Não será o revé� da dendo várias pessoas, do que as .eleições em vencer, o fervor incon-
uniáa e hoprada; pudemos, enfim, palmilhar de ca· aerrot'a que fará com Que sob a alegação de dpurar Santa Catarina longe es- .ido, foram as armas maisI

beça erguid'a os camhjhos da vida ,e sobre!uqo s�r calemos» _ disse da tri, responsabilidades pela di- tãô de representar a v�r- 'poderosas que, nos animéi-
,

'

úiil à nossa grande e q!letida Pátria, Á esses ex· ·buna. da Assembléia. o n- vulgação de cópias de fi- dadeira democracia. Fazer. ram, e, com "r a z ã o f.o
professores, pois, o nosso p�eito de gratidão 'com, a derda UDN, Walter Zigelli cha do deputado Prancis-. com que ela' se torne au-! mos, na opinião gerat,
certeza de Que jamais, os decepcionaremos.

.

ao denunciar 'ameaÇdS que co Daligna, com assinalU- lêntica e aperfeiçoada são considerados' a equipe
--------------.�----------

vem sofrendo eleitores da ras de autoridades e o as razões Que levam a mais Jovém dos Jogos

I{ d' R
-

.

cidade' de' Joaçabd e ou carimbo do Quinto Distri- oposição criticar as tenta-' Aberlos, porém uma das
on e� ,eIS ' ',' .tras regiõe:::! do Estado; to' Naval.

'

" tivas de corrupção e osu· que mais condições" reune

N
oft

M-
- ,.

.

por põrte de autoridades bôrno exercido no proces- para num futuro próximo,
no' "va InlSlerlO policiais, imediatamente ao O Dep, Walter Ziguelli. so eleitoral. O líder I ude- podermos

.

compe'ir. em

;" /

'"
, , p'leito do dia 5. Disse o líder da bancada 'udenista nista durante o seu discur- igualdade de fôrças com

Nas cógitações presi�: i'economicos. Nas esferas orador Que os eleitores na 'Assembléia, v.olt.ou na so exibiu documento§ Com qualquer equipe do Estado.
'

denciais para escolha do, 'habitualmente bem" 'infor- que não acompanharam o sessão. d'e sexta feira, a que, procurou evidenciqr Aceitem pois, nossos

n<>'vo Ministéi-io há um madas cprria Qüe o' presi- govêrno, vem sofrendo, aborda'r assunto referepte as pressões, humilha_çõls mais sincerosagradecimen-.,
nome cé'rlo: o do senador dente Castelq Branco

-

está' tôda sorte de ·perseguições. ao recente pleito eleitoral e espezióhamentos sofridos tos.
,

Anlônio Carlos 'Konder decidido a convi,délr o' se- Leu pdra o plenário, tele- em ,,sdnta - Catarina; se, por> seUs correligionários Jaraguá do Su], out,u,
Reis. O 'senâdor';eslêve nador catarín'�nse para grama recebido do sr,lvo referindo parlicularll)ente das\'cidade� de LacerdÓ· bro de 1965.

'

tempo com o presidente substiluiT o mimstro Daniel Carvalho d'e' Joaçaba, às pressões exercidas jun· polis, J.9açaba, e Treze de. Pela Comissão
, Oastelo Branco, com quem Faraco, na pasta de Indús-_ através do QUéil é r'elatado to ao eleilorado pelas' au- Maio, por parte de se,us 'João Prarinhuk

.

andlisou d.ifereiJle� íno.ble tria e CQmércio. que O Delegado de ,Po!icia taridades policiais e fiscais adv�rSários e fy,ilcionár,ios José C� Neves
. mas tanto polfficos cómo de Treze Tília5, vem pren,' es'taduais; Disse o Deputa- do Fiscõ Estéidual.

•.

'

Douglas Stdnge
"

u== :;::::f:::: ::�:::=::::�::: :::-.;:::::: :::;::::::::;::;;:;;;;:::::••.••::::::�::::�:::::{ :::=;;;::;::::::::::;::::::::::� ::::::� =:::::;'::'-:::::=F ::,:::::::::: :::::::::::: ..:::�:::::::::::::::::: ::::::::::= ::::::::::;: :::::::::::: ::::::::.:�: :::::::::::: :::::::::::: .:::-::::::::: :::=:::�::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::11
',II O Brasil' de '1.965 possuf mais dê' 50°/0 de ,habitantes com )ilênOS de: 21': anos; 'auxnia�do a II
li construção, do �alácio ele Esportes. �m �araguá, \.�sta�á 'colfl:b?�aIido 'para, o aprimoramento de li
J '

_") malS.um futuro Cldadap', patrlclo.
, " ,II.

'.. ,.

\ ,. '" \..1 '.' . , " '. " ::

'ii .. G��Dde' :,��'sta)PoptJlar: do \Colé',gio" São' ,:L�ís, ldias ·30 ,e 31 ·do �çorrente.
"

'

II,
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, Orgão' maior penetraçãO' no' Iritertor
I��_______________________________________________________ � _2'�\� �� �� - ���� 1

.Pundaçäo :

.

Artur M'üller

"

,
Diretor: Impresso na :
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COR(tEIO DO POVO

I J '

I
./

SABADO. día 22 <:)-65
ss '"

Pégína 2
\, ,

·1u· ..
,I ,VENDE..;SE Registro Civil .Edital n. 6055 d� 15·1065, Ed't I d C't

-

d H d' A t(,,�!����}L�,O_U!9)· �O�.�i �9d �'�:g��,I�"c?v�I,��..,�fD!:I. ���: ���:: ..
I ! D:,orl �O!�IO Alb�ech,e���!!!.ns u���nd�

I

Eniprêsa j;rnalistica con�e}��p.:'� o esta o ,e tdri�osoa Comarca dJeJa�sag Já �le brasileiro solteiro Direito da
J

Comarca de Iareguä do Sul, Estado de
"Correiodo Povo" Ltda'' y .

o u Es tt d o e anta' ", Q t C t'
.

f d L' I
'

Tratar nos fundos do "

'I lavrador, 'natural de Ja-, oan a a ,arlna, na orma a er, e c.
,

. - 1965 -

Banco do Brasil S/A F
\ b,a�anna, Brasil,

raguá do Sul domicilia I BAZ SABER a todos 08 que o presente edital
, Diretor' ,,' 3:Z sa e q'le comparece-

' ,

d'
-

d
"

(30)' dí
.

Eugênio Vlto'r 5chmõckel com o sr. Ferraz, 6
'

ibi d do e residente em Jara-. e .eueçao, com o prazo e rrín ta Jas,-- virem
rern no cart n o eXI tn o os

á' h t dí trít ou dêle conhecimento tiverem ou tnreresser possa
d t

.

id 'I
' gu ZlD o, nes e IS rIO, ,

' ",'

�cumdtn os hexbl�ll, ,)S pe,a e.. filho de Alfonso Kluge e que estando tremltendo nêste juízo o lnventérío dos
anrn e se a 1 itrrem para 'd Hild H

'

KI bens deixados por falecimento de 10ÃO JOSÉ,

..
e 1 a orongozo u

'

,

casar s<;: .

ge. HeIDEN, 1,10 qual figura a herdeira MARTHA HeiDEN
," KOCH, casada 'com Rudolfo Koch, como ausente, emEdital n. 6,054 de 9 10-65 .

Ela, brasileira, solteísa, lugar incerto e não sabido, pelo presenreedual chama
Luiz Lewerenz e doméstica, natural de Ja e cite a mencionada herdeira' Marthe Heiden e seu

.wsm Kretsckmer raguä do Sul, domicilia marido Rudolfo Koch; pera se fazerem representar ou

Êle, brasileiro. solteiro, da e residente em Jara- comparecerem nêsré juízo, e falarem aos rêrmos do

operário, natural de Ja �u.ásinho. neste. distrito, .díro inventário, sob as pena�, da "Iei. e pare que
11':::::::::::::':::::::=::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::"::::::::::::::::::::::::.:::� raguá do Sul, domicilia ítlhade Hugo Hansen e de chegue a notícia ao conhecimento dos lnreressedos,
u n do e residente em Jará, Paulína Reinke Hausen. foi passado o presente edital" que será efixedo no

lilli 'S O C I' A ,I
.

S
"

i!:' guá Esquerdo, neste dís- lugar de costume, às porres do Forum, publicado
I trito, filho de Otto Lewe- 1: par a que ..:Jlq,lue ao co- pelo jornal local "Correio do Povo" e no "Diério da

� ji renz e de Bertha Zinke heciruento de todos mandei Iusrtçe". -Dado e passado nesta cidade' de járaguá do
.:::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::!'(

Lewerenz o issar o presente edital que Sul, aos quinze dies do mês de setembro do ano' de

I I Orlando wackerbe bli d 1 'I t
. Q A dA i á i Ela, brasileíra, solteira, rer a pu rca o pe a impren-. rrn novecen 0& e sessenta e CinCO. L..U, m a e u

n vers r os '

ge, filho do sr. Adolfo Wa, 'I
M h f d

. -

b
'

doméstica, natural de Ja sa e em cartório onde será a u, escnvao, o SU screvi.
"

ckerhage. raguá do Sul. domicialia aíixado dut ante r'i dias. Si (a) RAOUL ALBRECHT BUENDGENS
Transcorreu dia 20 p/' .. da e resídente em Ríbei- algUt:m souber de algum im- Juiz de Direito

passado o natalício 'do Dia 2�: rão Molha, neste distrito, peeiirnento acuse-o para os A 'presente cópia confere com o original; dou fé.
sr. João Holler, comer- filha de Rodolfo Kretsek- lins lesais.
ciante à Estr. Blumenau. OO'TAVIANO TISSI'

mer e de JoannaKretsck AUREA MÜLLERGRUBBA Iaragué do Sul, 15 de setembro de 1965.

mer. Oficial Q Escrivão AMADEU MAHFUD

r�M!!!!!!!!!!!!!'!o!!!!!!!!!!!!!'!n!!!!!!!!!!!!!'!t!!!!!!!!!!!!!'!'e!!!!!!!!!!!!!'!p!!!!!!!!!!!!!'!i!!!!!!!!!!!!!'!o�d!!!!!!!!!!!!!'!a�F;'!!!!!!!!!!!!!'!m!!!!'!!!!!!!!í!!!!'!!!!!!!!1i!!!!!!!'!!!!!!!a�M-i-Ii"t!!!!!!!'!!!!!!!a!!!!!!!'!!!!!!!rl'
Ag'ora ·para

Pôr que �ão insti,tulr as bases de, um futuro tranquilo? É, facil ganhar dinheiro. O difícil é
empregá,lo bem. Daí a nece:)sidade de fazer previdência como patrimônio de sua segurança.
Por que, Jlois, arriscar? Faça como, mais de '900,000 brasileiros já o fizeram. Confie sua

previdência à solidez e à tradição do MFM, ingressando na

DIVISÃO DE APOSENTADORIA
E PENSÃO ED.UCAOIONAL "

\ (Para Militares e Civis)

ASSINAl"lQA:

Anual
,

. .' Cr$ 1,850,00
Semestral. . . Cr$ 950,00
AAulso . . .'Cr$ 40,90

Vende-se.

BNDERÊÇ,O: '

Caixa Postal, 19\ 1Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

-

,

Vende se uma máquina
de Roçar grama.
Informação neste jornal.

Transcorre no próxí-
Fazem anos boje: mo dia 26 maís uma da-

,

I

'
•

"

l ta natalícia do distinto
.Bebastíão, filho de Luiz cidadão sr. .Oetavíano

, G. Airoso; 'I'issi, residente em Re-
- Rosa da.CostaMeier, torcida.

-

espôsa do, sr. Estefano Ao Ilustre aníversa
Meier em estrada Itapo: riante e Presidente de
cú; Honra da União Demo-
- Mauro Sckiba r&si- crática Nacional local,

,dente em Curitiba-Para cumprimentamos com

ná;' votos de perenes felici
__"Renilda, filha do sr. dades,

Alfredo Kaiser, nesta. - A srta. Alzira, filha
do sr, Eugênio Pradi;

Fazem an()s amanhã: - Waldir Armando, li
lho do sr. Estefano Meier,

Maria Moreira, filha
do sr. David',Moreira
residente em Itapocuzi-
[lho;,

'

- a sra. Tereza, espôsa
do sr. Gerino Ponticelli
residente em Garibaldi.

- Para alegria de seus

pais, Aracy Getulio Len'
zi, resIdentes nesta cida
de, completa dia 26' seu
10. ano o garotinho Ivair.

Dja 27,'

A sra. Linda Bleich;
- a sra. Hilda Silva;
- Amélia, filha do sr.

José Scheuer, residente
em Jaraguá 84;

Dia 25:,

Eni Maria, filha do sr.

Germano dos Santos, re·
sidente em Joinville;

POR QUE

,

,

(f'::=:::::::::::.:..-:::-.:::::::::::::::: :::::::::::;=::::::::. ::::::::::::=:::==:::::: : ::::::::::::: ::::.�
,

I! Blolee Jaraguá Lida. II L ·

K· S A I'd C d B b·dii 50 anos �e 8uanCB 08 arte de COH3trair li Oll leßeß
Ed�'a; d� �o�vo��: e e I as

li Fábrica de Blocos de Cimento para cons' Iii AEisembléia Gerl'll Ordinária

II truções, Se V.S. pretende construir, adquira' li Ficam convidado," os Senhores Acionistas para
ii o matertal desta fábrica que é o mais mo- H participarem de uma assembléia geral ordinária, a

ii derno, e 'a construção sairá mais barato. II relllizar'se no dia 26 de outubro de 1965, às 15
:: I _ FRANC1SCO MODROCK li hOfas. na séde social a 'Av. Mal. Deodoro da Fon-
HI Informaçoes com:

LEOPOLDO KARSTEN II óeca, 657, �araguá do Sul, afim de apreciar a seguinle
!! li ORDEM DO DIA:

\::11 - nesta praça li 10) Apreciação do, relat6rio, balanço e parecer
--------------- -=---- - .JJ I ri C Ih F' I dI' d 15/'-------.-----_.. -- - --.---------.--:--=-- o onse o Isca o exerCIClO, encerra o em

.
-

. 08/65
- �UZla, fIlha do

sr., Vende-se 20) Eleição da nOva diretoria
FranCISco Wasch, em, 30) Eleição do Conselho Fiscal
Jaraguá 84. Vende se u� J�EP -

4°) Assuntos Diversos
ano de fabrlCaçao 1948 . ._

_ com 4 eilindros e NOT,:A: - Acham-se á dlsP�slçao dos S�nho-
capota de nylon, estando r.es ACloDlstas, os dOCl�me!ltos de' que ,tratam o ar

em bom estado de con- tlgo 99. do decreto leI 2627, de 26/9/40.
Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 1965.

,

Gertrud L. M. L" Kienen - Dír. Presidenet

Dia 29:

E'DITAL.
(AÇÃO DE. USUCAPIÃO)

O Doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de
Direito da ComarcCl de Jaraguá do Sul, Estado de
SaDIa Catarina. BrasiÍ, na forma da lei, elc..

'

, FAZ SABER ao� que o presente edital de cittt

ção, com o prázo de Irin ta (30) dIas virem ou del�
conhecimento tiverem, que por p'arle de MARIO FLO
RIANI, residente e domiciliado no mQnicípio de.
Corupá, desta Comarca, foi requerida uma AÇÃO
DE USUCAPIÃO, para aquisição do domínio do
seguinte imóvel; - "Um terreno, situado no municí
pio de Corupá, no lugar Poço D'Anra, com a área
,de 97.667 m2, ,com as seguintes confrorlté!�ões: -

frente, na medidd de 266 melros, com o Rio Itapocú;
I fundos, na mesma distância, com lerra� do requerente;
i de um lado, a sueste, medindo 655 metros, com terras

I de Angelo Tamanini' e de, outro lado, ,a noroeste,
"

com ditas de 0110 Schulz. A justificação, foi julgClda
por sentença, procedente. E, para, que chegue ao

conhecimento de Iodos inleressados e ninguérr; alegu,e
ignorância, manda o MM, Juiz de Qireito, e�pedir, o
pr�sente edital, que será afixado DO local'de costume;
s�de deste Juízo, Edifício do Forum, e, por cópia,.
,publicado na forma da lei. Dado e pÇlssado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos vigte, e nove dias do
mês de setembro de mil novecentos e sessenta e

II cinco. - Eu., Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi'.
.

(as) Raoill A. Buendgegs . juiz de Direito.
'As pres�nte' cópia ,c(,)ßfere com o original, dou fé.

JarÇlguá do, Sul, 29fsetembrof19b5,
,O Escrivão AMADEU MAFUHD

O sr. Lauro Braga" nes
ta cidade:
- o sr. Alwin Seidel,

residente em Coru'pá;
- a sra. Vva. Minda

Wolski. '

senação.
Tratar na VOLSWAGEN

DOS fundos do Banco do
Brasil S/A. em Jaraguá
do Sul.

Civis
"

ARRISCAR?

,�;=��Ni�TJ·I� l'IRURGIA DO ESTONIAGO - VIAS BILIA-
. �fl RES, INTESTINOS - Cirurgia de Se':lhoras�' �J

(1 \,' ;
Diag�ósticll P�ecoce do CAncer nas ,Senboras

�}t� .co";unica aos seus dientes que atendere; no seu, �r
,
Capitão g

.

novo consult6rio ii Rua Artlaur .Müller ,�' 160 h
-"

. , f:, (AO LADO DO NOVO HOTEL) P

t 'iii_����,__,S�,���n�l�e_n�t�e��_�A�m_�a�n�,_.�ã='�-�,D_O�m_l��n�g_����.�2�1�'� �,l�:���:�-�J1- �.� �� ���

Sempre iguais "

ou
, proporcionais, conforme

a categoria, aos vencime�tos de Marechal.

5 Categorias
24.000

)
Apos'!ntadoria temporária

,Com proventos integrais por incapacidade
ao trabalho, a pattir do 5.° ano

Aposentadoria,Antecipada
'Após 10, anos de contribuição, com pro

ventos proporcionais.
.

Aposentadoria Automática
Aos 25 anos, integralmente,

Livre Retirada da Socieducle
A partir do ,10,0 ano, com a devolução dds
contribuições pag.as, com o valor corrigido.

Pecúlio

I

II
,

f,
De valor atualizado, em, caso de falecimento

do associado.' -

,Pensão por Morte
Opcional, em lug,ar do pecúlio, aos' benefi -

'

ciários do� aposentados, aütomá,tica,mente,
Pensão Educacional

É permitido o ingresso de menores, com

direito a pensão Educacional paga até a

respectiva maioridade, 'em caso de orfandadé
parcial Ou tOlal,.

LimÜe de 'Idade
55 anos e ISE,NÇÄO DE JÓIA durante

êpte lança,nento.
"

'

Proventos e Pensões

480,000

18,000
-

360.000 '

.

'6,000

120.000

12.000
'

24000Q
,
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CORREIO DO POVÖ
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j SABADO. Pägtna 3
, ' /

Man i f.e s tod aI I .',

BAEPENDÍ VENCEU EM'

. NiDgUé�!:'V�q!�.D:�t�d�domtDgo.·M U ,I fi' 8 r p' a u' I·' IR 's t ana cidade de Mafra,' entre às equipes do Operário
'

,

e do Baependí, viesse a ter o desenrolar. que teve
e que culminou com a vitória azurra por 2x1.

E isto não era esperado, pois previa se que
a contenda deveria apresentar vantajens para a

equípe da casa. pendendo ainda os fatores campo
e torcida. e, que o Baependí atuaria completamente
desfalcado dos seus melhores valores, que, díga-se
de passagem estão usando uma "máscara" do tama
'nho de um escaíandro.

. Desde os primeiros movimentos da partida,
notou-se a grande disposição da equípe local em

conseguir o triunfo, No entanto após tomar o tento
que ruais tarde seria transformado no gol de honra,
a equlp= jaraguaense passou li atuar com mais
desenvoltura, principalmente após a entrada do
veterano Taranto E ao final dos 90 minutos, cem
tentos de perigo e Irineu a esquadra jaraguaense
conseguiria a vitória O Baependí jogou e ganhou
com Amauri, Bidu. Sabará, Chola e Chico, Leonar
do (Taranto) e Vadico, Irineu, Horst, Perigo e Tu
ríbio (Ceará) .., \

DOMINGO JOGAM

AGUAVERDE E BQTAFOGO
Na tarde do próximo domingo, estarão me-

dindo fôrças as equipe� ,do C�Ub� .A�ua Verde e Ficam convíoeoos os senhores aciouístas pa-Botafogo (�e�ra Campeão da 2 divisão)
.

ra se reunirem em assembléia geral extraordíná-
, �em dúvida, o encontroArev:est9 se de colorido ria, no dia 25/11/65, às 15,00 horas, na séde social
especial, aguardando-se aíluêncta de grande massa a Rua Professor Antônio Estanislau Ayroso, 83, a
de tOI'ceaore� no C:ampo da Estrada Nova. A.s �3,30\ fim de deliberar sôbre a seguinte ordem do dia: :-- ....Hs., será realIzado ínteressante encontro prelímínar. a) aumento de capital e alteração dos esta-

" ,. tutos;BASQUETEBOL E NOTICIA b) assuntos de interêsse social,
Jaraguá do Sul (SC), 16 de outubro de 1965.

ELETROMOTORES JARAGUÁ S, A.
EGGON JOÄO DA SILVA. diretor gerente

rr=:::=:::=:::::::::::::::::::::=:::===::-:-..:::::=_:_::..:;�Gerarâ�d�s��Ci:i;�� a c�:!�Z��fÖe d�Dd����i�lblé�� 'I" DR. WALDEMIRO MAZURECHEN
..i.ldia 25 (vinte e cinco) de outubro, às "20,00 HO- II '

li
RAS". na sede do Itajara Tenis Clube, conclama �� CLlN1CA MÉDICA - CIRURGIA GERAL

IImos todos os associados. para que se façam pre- ii :i
sentes no maior númer-o possível, a fim de que ii

'

!!
sejam atendidas exigências estatutártas e possa' ii ii

.

ser eleita a nova diretoria e conselho fiscal, para ii ULTRA SOM II
o biênio 1965/1967. I

ONDAS CURTAS ii
Jaraguá do Sul (SC), 19 de outubro de 1{)65 li R. ULTRA VIOLETA li

,a=:::::::::::::=::::::::::::::::::::::::.::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=::::::::':::::::::::::::)) Gerhard Arthur Marquardt II Rua Presidente Epitãcio Pessôa 704
, li

II Fundo de Assistência e Prevtdêncía /I! ,P::::::::::::::::::::::;:-=C:::=:;::::::::::::::::::::::=::::::::::::-'::::::::'::::::==::::;'i\ '':::::::::::::::::::::=::::::==--====::.======::9

,It ."

do Trabalhador Rural H II ]J))JRo IElllClBI IK!Ufl\\1LANN· I!::' i! II -

li:1· A C o M E R C I A L I: '" MÊDleJO eJIBURGIA.6 II 1!_:_!!5E!1EE
. e:-:!

· I! Av. Mal. Deodoro. 130, ein laregué do' Sul. li !Il� Formado pelas Faculdades de Medicina das Univer- II"I! I'" O R.' J o R N SO E LT E R
F IIii encarrega-se do preenchirnerno das, guia de 11;1 'd d d Cl' (I h II
'

I ' . SI a es e o ôn�a A eman a) e Pôrto Alegre I' '- I��::::;===::::::_�:::1�:��"1::::���::::�:�::�::. ::::::=J II' CIRURGIA' - SBNHORAS - PARTOS - CRIANC.AS B III MOI::r��:::o�:(:��R" 'I-:: CLINICA OERAL li _.

ii .

Ii ,m Reduz o tempo de fraba lho III 1909a prlltiea em Hospitais Eorop1mN 111-- e aumenta I) conforfo do CLlENTE. -;;;
II Consultório e re�idência: ii

&lO

ii Tel. 244 � Rua Preso Epitácio Pessôa, 405 II II CLíNICA - CIRURGIA _:_ PRÓTESE 'Iii II II - .

RAIOS X
::.

!I CONSULTAS:' I! I \ .' I,li Pela manhã: das 81/2 ás 11 hor'as II -1'lli Co'nsultório: Av. Gelulio Vargas, 19�

IH Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/:': horas !1 JJ � Anexo ao DeP.9�itO da Antarclica)
H Atenc;le chamados tambem à Noite !1 l�i=iIIIIIliIEEl! ·:=r-'iEIiEll5llii !-.'i�1
\\'

'

l'
"'!::::::::::.-::::::::::::=====:::===::=:::=:::::::::===::::::::::::::f),

I. ESPORTES

.
Sem data detinída ainda a reallzação do

en.,contro de Basquete. de caráter intermunicipal.
entre os "Fives" do Baependí e da A. A. Tiubá de
Timbó Frlzese ainda que, atuará a mesma equipe

·
que conseguiu sucesso espetacular nos Jógos

·

Abertos, realizado a dias atráz na cidade de Brusque.
. Preparando-se para este encontro a equlpe

'jaraguae.nse realizou coletivo na noite de quinta
feira na Quadra Alfredo Krause.

TARANTO É O NOVO
TÉCNICO DO BAEPENDI
Contando com o apoio de todos os jogadores

(Não como aconteceu domingo último) o novo
técnico do- Baependí está credenciado a armar
uma boa esquadra, pois Taranto conta com todos
08 predícados necessärlos para obter êxito em sua
nova função. Conhecimentos Dão lhe faltam, habí
lidade DO trato com os atletas também não.

ÓP�RejnOl-;;;;�
� -, II ADVOGADO II ' i
i ' ESCritório ao lado da Prefeitura

L,�\���

,

Diante' de noticias di Kubitschek nem outor- lher paulista apoiou a

vulgadas na imprensa de gou procuração a nino. ação de. nossas gloriosas
que representantes da guém pára representá-la. Fôrças Armadas. aplau
mulher paulista teriam Não' o fez nem poderia díndo-as e pondo-se 80

comparecido ao desem Iazê-Io, pois a mulher lado delas no dia ,31 de
barque do ex-presidente paulista organizou a Mar- março, quando se derru
Juscelino Kubitschek.• di- cha da Familia, com Deus, bou a máquina corrupto
versas entidades femini- pela Liberdade, levando subversiva que'ameaça
nas de São Paulo, em às ruas desta Capital va destruir o país.
conjunto dicidiram lan- meio milhão de brastleí- Não o tez. nem pode
çar a seguinte proclama- ros que exigiram o' fim ria fazê lo. pois, aplaudiu
ção: ,da corrupção e da sub- os direitos políticos dos

fi. A mulher paulista não,versão.', corruptos e doS subversívs.
compareceu ao desem- Não o tez, nem pode- Não o fez, nem poderia
barque do sr. Juscelino ría fazê lo, pois 'a mu- fazê lo, põís, vem se em

penhando públicamente
pela continuidade e pelo
aprofundamento da Re
volução democrátíca,
Não o fez nem poderia

fazê-lo, pois, nêste ins
tante forma ao lado da
oficialidade jovem das
Fôrças Armadas que exi
ge de 'seus comandantes
que cumpram o prome
tido; «OS SUBVERSIVOS
E OS C0RRUPTOS NÄO
VOLTARÃO)').

'

'«Diario da Tarde»

, �

ELETROMOTORES JARAGUA S. A.' - CentroVende-se
Vende-se uma propriedade' contendo' uma

casa de material e uma casa de madeira, situado
à Rua Epítácío Pessôa, 497 em Jaraguá dó Sul

Informações com Dr. Piccioni, em éorupá.

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Dr. Francisco 'Antonio .Píeeieae
'JH:�.D-':co - C.H..lH. 1.-'L'

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Pa rtos - Doenças de Senhoras

Edital de Convocação

Associação Comercial e
de Jaraguá do Sul
A V I SO

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ-

IndustrlOal I
Residência:' Dr. Nereu Ramos, �19

,COR upA., - SA:�i'rA CA:rAH.INA

1---- '

Nota da
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'Conforme entendimento Delegado Sunab, de-3.° CONCURSO DE ROBUSTEZ INFANTIL termino seja por essa Delegacia Policia, verificado
. se carne verde e leite' estão sendo vendidos den-

, "Em Jaraguá do Sul o leonísmo foi expandi- tro preços tabelados todo Estado" assim descrímí-
do, extraordlnáríamente com �sta real!zaç,ão", Ira. nado: Carne primeira ,sem osso, um mil duzentos
s� ouvida de paasegem, proferida por Ilustre auto cruzeíros, carne segunda sem osso,, 'novecentosrídade leoníettca oatarínense.

. "," .lclncoenta ..cruzelros: Leite, no entreposto, Litro,
,

De tato, n.a tarde de 16' do mês corrente, cento e cíncoenta e cinco cruzeiros, entrega do,
quando se re!lllzo� o eI}cerr�mento do 3.° concurso míeilío, maís dez cruzeíros. Todo e qualquer irre.
de. robustez Infantil, cerca de 1.000 pessoas,

� en�re gularidade ser comunicado esta Secretaria, .mäxí
crIanç�s e,�dultos, �otara� tô�a� as dependências ma urgêncía, dando nome comerciante eestabe.
do Salão (.. rísto Re�. As lD8crlçoes. nara o concur- lecimento, com endereço completo, para provi
so somaram 3.72 -cnanças. entre a Idade de 2 a 4 dêncías imediatas.
anos. "

'

A campanha -

.

Entre remédios, Iortíttcantes,
guloseimas, brinquedos, refrigerantes e prêmios dis
tribuídos, foi movimentada a importância de cêrca
Cr$ 5.000.000. A realização do concurso em sí só
foi possível ao inestimável apôio que nos foi preso
tado pela indústria e comércio de Jaraguá do Sul,
pelos inúmeros Laboratórios brasileiros e, ainda"
mui especialmente a v Refinações de Milho Brasil
SIA., fabricantes da "Maisena", as quaís, publíca
mente, queremos levar o n08SO agradecimento,
pedindo ajudem-nos sempre, porque já disseram
que "um país é tanto mais forte quanto mais for
te Iôr o povo que o habita" e a ,e]E�vação do ní
vel de vida de nosso irmão é um dos Fundamentos
'do empreendímento que acabamos de realizar.

Coelho Neto disse "A criança é alegria, co
mo o raio de sol; é estimulo, COmo a esperança";
"A melhor maneira de tornar as crianças boas, é
torná-las felizes" é opinião de Oscar Wilde e por
-fim Joubert afiançava que "As crianças precisam
mais de modelos que de críticos". Meditando sô
bre tôdas essas verdades, o LIONS aqui, como

em todo o mundo, dedica carinho especial, à
criança e a juventude, porque de sua Iormação,
de sua educação, de sua saúde, dependem tudo e

todos, porque êles representam o motivo do tra
balho diário de todos .nös, que em tudo objetiva,
mos o futuro, e o LEONISMO também quer cuns

truír o futuro, mas, que seja um futuro onde haja
paz, saúde, respeito humano, 8oJida_riedade, demlI'
craeia. .

,

I

I festa - Iniciada às 13,00 horas com a aber
tura dos portões do salão Oristo Rei, com o !Se,

guinte desenrolar:
" 13,30 horas - saída do grupo escolar Abdon
Batista da caravana conduzindo uma dupla de

palhaços e acompanhada especialmente por crian
ças, c'Om farta distribuição de balas; ,

'

"

13,30 às 15,00 horas - recepção dos convi,
dados especiais, represep,tantes e gerentes de la,
iloratórios e' GCLL visitantes, tendo sida, com es,

pecial satisfação, 'registrada a visita de dois ba·
luartes do leonismo catarÍnense, CL Algamiro Ma
nique Barreto, GovE-rnador do Distrito L-lO (Lions
Santa Catarina) e o CL Germano Kurt Freissler,
Conselheiro Internacional.

15,00 horas - Após acomodadas as senhoras
mães com os seus filhos que c'Oncorreram, foi da·
do Início aos trabalhos, abertos peló CL Presiden
te, OfIando· Bernardino da Silva.

15,00,às 17,00 horas - desfile das' crianças
inscritas, Distribuição de um pacote, com presen
tes para cada crjança inscrita. Julgamento. 'Apre
sentação dos vencedorss e' entrega dos prêmios,

Sorteios de brinquedos:
17,15 horas - enqerramento. ,

'

" E ,assim, ao cair da tarde de 16.10.65, um gru·
po de homens, que 'trabalharam desinteressada
mente, voltava para 8S su�s ca,sas" 9ansados mais

_-------

satisfei�os, nunca, pOrém, para d�rm.ir sôbre os Correio do PQvo Assistam, amanhãlouros aa vitória, .mas sim para ptlnsar na próxi,
r

. ,'ma caI;Ilpa�ha.
"

O É'
"

-

'

É
u� 'Jornal ai

na Estrada NovaISTO l'..o LEONISMO, 1ST SER LEAO, ISTO Serviço do Povo ASSISmAM' A' JV FEIRA DE' '

,

, "N O S S 'E RV I MOS" T,

,!EU ii ' !1EÉ'��==n!!!ii!i!!!iEi!!!�m;=�!--�I-I=--.I--!;$El-'!-illEEll--1lI Clube Agua Yerde AMOSTRAS de San�a ,Catarina

11_1:1, ThTro. lM[mlrno�'�tfl\ lQ)"))f1l".I"1I-<1lI Alp. J). 71�V.T';'t!I{}. I 801810;" F. C. na cid�dede Bhl1uenau, apartir
1lJ)11 !VlllUl Jlll\UI 1J))<m 11 �ll\UI l.\l1� l1liLf\\,l 'I' �l.\l11U' III

I

," ,,' de llole a 7 de novembro.' ,
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I', Ida FoCnosme'eaeSnC�1.·tol;..r2'i20, Ipnea"srtaa mCidelahdoer àseArVV:l'r,Maseruecsh" aclllPeenOdteOrs�, II f g

'1'. 8::: ,
'

, (�irurgi",o
'

Dentista)
,

:.=.:11_'1,'1-' mantêm e�f.'reito inte,rcâmbio jud,ieiário com os ,ex·Eser,itõrios 8 CLíNICA -' PRÓTESE - 'OIRURGIA BUCAL " RÁIOS X 1
'�I �e Advogacia DR., HEROILIO ALEXANnE� DA LUZ

.. I t� Con�ultórie: Rua Ângelo Piazera 86 (ao'lado da Ponte Velha) '�i
'11'1- 'eom .s.é_de em Joinvi�le e São, Fra�cisco do Sul; está em I�' .�d b

- tI' C .( 1 ,_

'

H O R Á R I d,;,
Manhã - das & �� 12 '

,�m eondH;oes �, e

taro. em, aCe! ar causas para aque_�s "0- I �.' , ":,.",, , ','

.Tarde - d.as 14 aS,18 , : :
, iii'

,

marcas, ,sem maiores onus pa�a sehs cons�it':l��te8. , I fi ':"' I ':'> ", :, 'J.A.BA�UA DU �(JL
.

_, ,��L u ma 'I " 1!1IIIIIiIIII!. II ".II!!IIIIiI!!!!rD'_I&II_I!!EiII� n iilllallll Ci'·�"::"r"''''''·'''v·''''''·�·,V·''·'','I:�:·.· ..··.·,t· ·":",, �: �: , , ,: ..� ,: ,,:}:·.. ··..··,C-'·· 'o

i\NO XLV SÁBADO, 23. DB OUTUBRO' DB 1965

"Coluna RO'TARI"
,I �

DIA DA CRIANÇA E J?IA no PROFESSOR
N.,� 2,351

) o nosso clube, sente-se feliz na data de ho- ,

je, 'quando se comemora duas datas significativas,
o dia da criança e o día do professor.

� criança sempre mereceu, em todas as épo '

cas, 8S atenções da humanídade em grande parte
pelo. desejo de que o gênero humano -se perpetue,

'

na Iace da terra, em parte pelo egoísmo QO homem
de amanhã que com ele virá cooperar ou compe-
tir na luta pela vida.

"

Indubitavelmente, em especial neste sêeuro,
estão o bem estar e os direitos das crianças na

preocupação dos homens, A bem pouco tempo
atrás a Organização das Nações Unídas, proclamou
os SeUS direito,s,;árlotando uma legislação que se
fôsse seguida em todo o. mundo, conferiria á crian
ça uma situação de segurança a que ela faz [us. No
entanto, apesar dos esforços inauditos desenvolvi
dos pela ONU e por nutras organizações Interna
cionais inclusive a nossa, ainda há milhões de
crianças a exigirem as'mais simples condições
de vida.

Ass. DAN I L O K L AES. Desde o seu primeiro direito, o de nascer,Cêl. 8ecr�tário de Segurança. Pública tão larga e criminosamente negado por tantos,
que por ignorância ou maldade, roubam-lhe tôda
uma vida, quando ainda em forma embrionária, A I

não. ser os degenerados, os criminosos de consciên
cia embotada, teriam a vil coragem de matar uma
criança de 3 4-7 ou 8 meses de vida, pois, os seus

gestos, o seu chôro, esboçando um movimento de
defesa, impedem de o fazer, ou de cometer tal

Em data de 9 do cor- crime.
rente, contrataram casa- .

Não o fazem a uma criança que tem esta
mento a Srtà. Loreta, possibilidade de defesa, mas o fazem, sem qualquer
filha dileta do casal José escrúpulo, o nefando crime de sacrificar a vida
Modestino Junkes com o de quem, embora já dotado de vida, ainda não
sr. Rafael, filho do distinto possuí qualquer meio de defesa, nem ao menos o

casal Artibano Murara. de chorar ou gritar.
"Correio do Povo", ao Oabenos, portanto, companheiros, não só

agradecer a participação, exaltar, na sua efeméride, as crtançaé que aí es,
apresenta aos distintos tão, mas em especial aquela criança que não vi·
noivos (> respectivos pais,

I
veu a sua in!�ncia por que a mão fatídica do homem

os seua melhores cumpri- não a permítíu, A nossa homenagem também ,a tí,
mentes. criança assassinada na vida embrionária, e as nos-

sas escusas, pela atitude desvairada destes íncon
cientes.

c:::::::oc:::::::=oc::::::::>_c:::>c:::::ac:::::a
A tí criança que comunga conosco desta lu

M U � A S
ta pela vida, a nossa maís justa e digna exaltação �

L..I no teu dia festivo. Sejam felizes crianças, pois, a

tua é a nossa felicidade e nós a desejamos ardeu
temente.

Quando falam08, ou pensamds em criança, vem-'
nos de imediato a mente a figura resplandescente
do professor. Comemoramos neste dia exatamente,
o dia consagrado ao responsável pelas futuras
gerações, e o Rotary Clube de Jaraguá do Sul,
quer, também, fazer a 'sua justiça dedicandu a êsses
balua'l'tes, a êsses beneméritos, a sua consideração.

PEQAM CATALOGO Sim, beneméritos e abnegados p-rôfessôres. baluar-,
ILUSTRADO tes anônimos da grande moral de ,nossa Pátria, a

nossa homenagem no dia que te é dedicado. A
todos os professôres a n08sa admiração e o nosso

estimulo para que continuem a ser os !Sacerdotes
sublimes da instrução, . dando sem restrição os

<:::=",:::::::=a�c:::::a� teus ensinamentos e a tua cultura, a tôdas as crian-
ças, contribuindo assim, para bani.. de nossa Pá-
tria a escuridão do analfabetismo,'

.

--"(!)�-'(f)� Podem ter a certeza seohores 'professôres e
Cure seus males e poupe seu .

bom dinheiro comprando na dign1ssimas professôras� de que as crIanÇaS de

FARMAGIA NOVA
hoje, farão justiça ao vosso esfôrço e sacrifício,
pois, elas serão fachos resplandecentes, acesos

pelo fogo sagrado dos vossos ensinamentos.
Temos certeza absoluta de que não precisa

rá dizer mais nada, para louvar a vossa persona,
lidade. após citarmos o ilustre Densamento:

UM PAÍS DE ANALFABETOS E,QUAL ROSEI
RA SEM ROSAS, QUE NÃO TEM SENÃO O VER
DE SOMBRIO DE SUAS FOLHAS E A AGUDA
DOR DE SEUS ESPINHOS.'

.

SALVE OS �ROFESSORES. DE JARAGUÁ DO SUL,

, ,

Estado de ISanta 'Catarina
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA

, (
,

CIRCULAR

Eleições Indirêtas e

Mais Ministros
Para o STF

Noivado
Junkes-Murara

BRASfLIA, (U P I)
o Sr. Iuracy Magalhães
vai iniciar as negociações
visando obter aprovação
das meneagens restritivas
do Govêrno, pelo Con
gresso, e a constituição
do quadro do futuro rni
nistério. O nôvo Ministro
da Justiça tem, igualmente,
ii incumbência de obter
duas outras providências:
"Eleição Indlrélä do, Pre
siderue de Repúbllcd em

66 e aprovação do eurnen

10 de número de Minis-
iros do ôuprerno Tribunal F F O .

F d I
" , rurt �r"s e rnament<Sls

e era, lniCIClIIVa a que Ia Suprema C Ô r I e se

opõem, Laranjf>iras, PecegueiroB,
Kaki�, iros, Macieiras, Ja
boticab",i ras, etc. Roseiras
Dahli':l�. Camélias, {loni·
feras, Palmeiras, etc., etc,

J que dispõe de maior sortimen.
to na praça e oferece seus arti,

gos à preços vantajosos
Rua 'Mal. Deod!:lro 3 ' Jaragu3
--"(!J--"(!)�"'_'_

!Dr. Dinorah
Flaviano Vieira

Leopoldo Seidel
- CORUPA' -

Depüis de servir na

Exatoria 'de Rendas Fe
derais em Jaraguâ do Sul,
na qualidade de escrivão,
foi o sr. 'dr. Dinorah Fla
viano Vieira designado
para 'ser o Ohefe de Exa
toria de Rio Negrmho,
entidade arrecadadora a

ser inaugurada no pró·
ximo dia 27 do corrente.

Ao sr. dr, Dinorah Fla
viano Vieira, que veio des
pedir'-se do nosso diretor,
almejamos o mais amplo
�ucesso em suas novas

funções.

te ROBERTO M.' HORST,

DESPORTISTAS
Palestra proferida pelo comp. Norberto, '

em 1 �/l 0/65
'
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