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Ola 29 de maio .. Tradicional, é Grandiosa Festa 'de :N. SenHora do Caravaggio'�
em' nerell Ramos•. Não falte aos festejos, organizados pelas IrlJ1ãzinhas-,;' ,,". ,', I I

'"

de maior penetração, no interior do nordeste

o SESl não é uma Irepartição públíca, é
uma instituição de di,
reito privado mantida

I
únícamente pelos em

pregadores em bene
neio dos empregados.

Müller

DIretor:

f!UGÊNIO VITOR SCHMÖCKE!L

I Ano XLV

O(',GfI50 DO alßEm fI IBGE vai intensificar a

fiscalização nos' cinemas

-

,

'

JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Babado, 21 de

Vimoa, de tomar co· blics F.df:/ral da Alema- necessitar de 8�UR ser·

nhecimento, atravé8 da nha, para naquele pale ViÇ&8, Fazemofl vot08 que
imprensa de RiO' do Sul, amigo fazer' um curso de uma Tez na Alema.ha,
d. que O nOIll.o oonter, administraçio pública o ir. Ed�ar Piazera faça
'râneo Edillf Piszftrll foi municipal. de nOS88 região e de Rio
ti g r li c i a do, com uma do Sul a divulgaçio'que
bolsa de estudos, deven· Felicitamos nosso par tanto m�recem08.

do seguir pan a Alema ticular amigo sr Edgár
nha. O sr. Edgllr' Pillzera, Piazera, por tio honroso Sentimo nos muito à
durantl;l muuoM 3.U08 foi convite. certeM 9uß lá da vontade para afirmllr que
provecto s6cretárin da velha Aleman.lia, niu o 81". Edgar Piazera é a

Prefeitura Municipsl .de desmerecera RIO do Sul. pellsôa d. fAto indicada
Jara.guá do Sul, dedican, pois. sabemos que ,0 para tal misl!lão e Da SU8

do-se' atualmente aos dinâmico e capaz homem volt8 estamos certol!! que
mellJIDo.s misteres em Rio municipalista' muito :vem saberá aplicar aqui junto
do Sul contribuindo,' com zêlo ao· atual chefe do �xe-

e dedicação, no 'que diz cutivo municipalos enai.
O jörnal �OVA ERA, r,asp.Ho " atual adminis- nam�ntos colhidos, pois

'n08SOS confradas de Hio tração ·municipal.
•

o curso que irá fazer
do Sul, assim se mani- será de real importância
festaram: "Temos 'conhe· 'Se já não seguiu pa,ra e virá, sem dúvida, muito
cimento que o &r. Secre- aquele. p81� f'Oi .8ómente J)eneficisr nosso atual
tário de nossa Prefeitura pelo fáto do Sr. Prefeito prefeito e por con8ßguin�
vem de �er convidado Alfredo Joio Krieck, no..

te Rio do SuL"
pelo Govêrno ela Repú" inicio de sua gestão

Em DOSSO ternpo de
escolar, os professôres
aproveitavam lodos os mo,
menros pere exaltar o Bra
sil, o homem brasileiro, a
bandeira necíonel. Era uma

época de civismo honesto,
O I) � d públrco Irequentedoro A ar-

de patriotismo �ão e não
, epertamenro I e e- U dé petnotedes. E precisor_I de Se2'UranCd Públk� recadaçäo dai prevemeure que volle àquêle rempo ê

- divulg-a o «Eslado de constüut os fundos prtnci seja ebendonedo o hábitoSlio Paulo», edição de 19, pais por onde correm tôdes
que muitos têm de menos4.1966 - em atendimento as despesas efeluadas com
prezer o Brasil. o homem

00 Instituto' Brasileiro de os levantamenros de esta- nacícnel, as nossas coisas.Geo2'rafia e E,:jltllistlca, fie- tistie. geral· realizados 0015 enfim. Mesmo porque telcahz4r� oe es ebel cirnen- municípios brasileiros atitude consldereda suspettos de diversõêa que SOlle especialmente da estaneu-
Ia, iOlpatriólice e até sub-

garn 12 t.x. de 10%' sôbre ca relaclonede com ii versrve, não rnais se enqueo valor.o iorresso, que orraniza,äo de Segurança dra Oi Nova Ordem queee .e�lina, ao _IBGe. .
,NacieDöl. ,foi iOIlI.llIdil DO Pois comA hscillzaçtlo, que allD-

. E� SaDto, Cilartl!.lI, e Revolução de Março de
rir. todo o Estldo, será ',dêotlcilS medidas �8.lao 1964, E de bom avise queestu4lid. aoe eelões de send� post.� em pr�lIc., fique bem compreendidobstle, lI'arqueS' de liiversões �trllv�s de rlforos. fIsca', êate ponlo.boltehes e teatros. IIzaç.o por parte do ,e� DENÚDOA medida foi fornada soel do IBGE. '

porque muitos cinema. re- -----�--,----'---,-------
Yeo.em inalessos já unh- Ao DIOCESE INt"Ot<MA
zaGOI em ourres seaaõee,
tSlabel�cend() a pníHca cri-

I
min.sc!! do rodizio nos in

grusos, unlizendo-oarnals
ae um. vez, rez�Ddo com

que veltern do porteiro iJ
buherene pare serem nove
mente vendidos.

De scôrdo co-m a le2'is
leção em vígor, os ingres
sos dos cinemas e outros

lUlleres de diversões que
ofereçam espetáculos ou

qualqu�r ourra forma de di
vcr:são com intrada paga,
estão sujeiros a um sêlo
especilll- Sêlo de Estatís
tICO- estabelecido na for
me do� convênios firmados
enlre ti União, Estlldos e

Municipios. A importància
correspondenle lIO 8�lo es·

tá incluida no 'preço de ca

da iDllresso, e é piSga pelo

, .

O j o r n a I A VAN- disso o outro fechou o nário, afirmando que o

GUARDA, que se edita cinema. A esta. altura, que exigiu, na qualidade
em Blumenau, na edição segundo contam, aro, de chefe do executivo
de 17 de maio de 1966, mostram-se arrependi- jaraguaense, foi o cum

em 'sua seção "Blumenau dos das decisões toma- primento de uma lei, a
- Noite' & Dia", faz o das; mas não querem de .n, 79, de 22 de
seguinte- comentário, à 'arredar pé. E o povo dezembro de 1950 (Cé
respeito do fechamento pagou' o pato, privado digo Tributário) que não
do cin�ma Jaraguä: que está da única div�r- estava. sendo cumprida

são decente que a noite ha muttos anos, resul-
"DIVERTIDA, porém reservava." • tando daí o gesto dos

verdadeira. Em JaraiUá O Prefeito Municipal proprietária. do cinema,
do Sul, o candidato der- de Jaraguá do Sul, sr, para o qual não contri
rotado à eleições muni- Viotor Bauer, ao tomar buiu, senãe em funçio
cipais é proprietário do conhecimento da disul- do cumprimento das
único cinema local. O gação em aprêço, oficiou leis e nada, tem a ver

�encedor' querendo apo- ao jornal A VANGUAR- CODI a politica, que per
quentar o adversário DA, desfasende a alei- tenceu ao tempo de lua
aumentou a taxa da caia vosa informação trans- candidatura, afinal Tito·
de espetáculos. Diante mitida ao referido sem�- 11088.

Noroschny

Promovido pelo Dep.rt.menlo do MiDisté,io Hie
fêÍrquico rto Regioftlll Sul ,3 da Conterêncta Nacíonel
dos ßlapos do Brasil Oll cidade de Passo Fundo;
reellzou-se em abril o primeiro dos quarenta Cursos
de arualtzação sacerdotal, progremedos para o biênio
1966-1967. O Curso foi tntciado com a palavra do
SR. Núncio Aposróltco e do SR. ArcebiSpo Metro'
pcltrano, estando ainda presentes alguns dos Srs.
Bispos que haviam parlicipedo do Encontro do
Episcopado dos dOis Estadoa sulinos, Foram orieD'
tlldor�s do Curso Dom Ivo Lorscheiler, Bispo Allxiliar
d� Pôrto Alegre, � �ODS, Frederico Didooel, Cllra
da Cllledrdl de Sanla MarilI, tendo ,!inda colaborado
com duas pltlestras Frei Antônio do Carmo, Provin
ciltl dos PlIdres Carmelitás e Professor da P U C. e

da UR,G.S. .

O temário centrdl c sua �spiDha dorsal foram-os
dezesseis documentos conciliares, relacioDados sempre
com o Plono Nacional de PtlSloral de Conjunto, que
é pora a Igreja no Brasil um esfôrço de concretização
da imlJ2'em da Igreja do Va,tiCdDO 11.

Foram dez 'dias de tl'6balho intêDso, com três

MI"ltll MII'o'fii Ju'nilr palestras diárias, �eguidas sempre de meia hora de
It leitura individual ou em grupo, hora e meia de cir

O di. 15 de maio d� culos de estudo e mais uma hora de as�embléia sem

t 9ó6 foi de 2'rande hdici- ,contar a recil?çã.? do \ arreio DiVin� em c.omQm e

dade para, o distinto casal duas Concelebraçoes, uma de manha e outra pela
Angel� Pereira MlIiochi - ta.rde, e� turlTldS .!lferen�es, perfazendo o total de
MUton Maiochi. Naquela trlOta e CInCO sac�rdoles_ _ ,. . .' .

data, a cegonha trouxe ,O ,Curso reahzé2do, eu nao hesltart_a em c1�sslflca
para o jovem casal um �o de ol�rno: Uma t�r�a de sac,erd?tes, de I?das ,as
robusto menino nascido Idades deseJOSos e aVidos de apro,uDdar e vivenciar

às 8 horas,. no'. Hospital as perspectivas novas e en�anladoras da, Igr�ja r�no.
"Correio do Povo", ào São, José, devendo Chll' vada do. Vatlc��o II. Um cl�ma constanle de mter.esse

noticiar o fáto apresenta mar�se de'Millon Maiochi e um ritmo, IDlDterruplo de trabalho nUf!l am�I��te "

/, . Júnior. Os avós João e sempre cor�lal, e fralerno de rrabalho co!"unllarlo,os seus cUOll)rlm�lltos
I P

'.

B h irradiando al-eO'ria 'e conteatamenlo. que� nao teve a
E� p' Rosa erelra e: ert a !7 .

, ,ao sr. I!Igsr 18zeZ8.
,e Alberto Maioctli fIcaram mínima solução de c�ntinuidade, Um aUlêntlco encon-

,

encclilrados com o aconle Iro de adultos em Cn�lo. . . .

'

cimento e tem agora Consl�nle do rolelr<J't, o curso
_ f(;)J lDlerrompl�o

morivos para embalar o para. um dIa de' descanso, que conSIstIU nUffi';p�sselo
jovem rebento. colett�o a Mpr�u, C�nv�nlo d�s Padres�apuchJOhos"

Fica avisado & quem "Correio do P o v o�' onde a acoltitda fot lao fesllvil e cordial 'que para
Cumprimeolà aos p a i 's', todos

_

se forn,o,� u-rn dia doe. vivência ,pr,ática. da.sintere8sar possa, que a
fi

-

I I daínartir desta data não ,to- avós e ao júnior. '

re exoes teo oglcas � pas oréllS � curs.? . I� CIO
� ,I í do dia em Marau' fOI uma concelebraçao solene narerarei mais· a entrada

on....����íh-- Igreja' Malriz, (.om pregdção P'Qi' um dos cursislas.de animais em minha proa .

..,._.. �

M' f b t d
.

.

Cure seus males e poupe nu ,UltO avoreceu O ' em es ar por 10 os ex.perlPrledade, causando es· -

d I" d 'd d
. - ,.

bom dinlieiro comprando na menla o, O C Ima a CI a e serrana, a slluaç�o prlvt-tragos na8 plantações,
F RM elA NOVA legiada da Casa de Retiros � o carinho com que asnão me r,esponsabilizan· A A

'

,

Irmãs Missionárias costumam atender aos rel!raolesdO:I;!elo 'que possa acon·
de ROBERTO M. lialisT, que buscam aquela forja de espirilual1dade.tecer a08 mesmos.

.
,

A última palavra coube ao Sr. Bispo Diocesano,'I.
, � _ a qUI dis _oe d�e maior .ortime�- C

' '
..

Q Ih
'

IJaraguá üo Sul - RIO' to na praçii e oferece seul arh. Dom Cláudio olling, qu�, ao ....vange o da u lima
Cêrro I, 26 de abril de iOS á Weços Y&�t.iOl06 concelebração, manHestou 'Iôda It sua alegria por tão
1966. Av. Mal. Deodoro d. foaliela, 1 auspiciosa realizaç.,ão" prenúncio alviçaceiro de uma
,

ALFREDO FISCHER ����� renovação para lôda
'\. Igrej,a na Região Sul do �rasil.

I� Curlo di -ltUlliZICãD SIC"ardata I
Edgar Piâzera

•

reconhecido pelo
govêrno alemão

- MODS. Frederico Dtdoner -

SQCIAIS

·Adão
D e f I iI e em 'data de raguá do Sul, lôdps ca'·

amanhã c 8,o·'patálfcio do sados, irão reunir-se para
esfimlido eidadâo Adão homenagear o aniversa
Noroschny. Vindo' �a lo r;ante que à.caba de alcan-

• candade de Ria Cedro, �tlr taDla longevidade.
;en'tre' os anos de 1905, ,Sua' e.� pôs a, Dona
1906, .aqui radicou se COQ'l H�lena, os. seus 11 netos
sua famili� e pa�ipou e 2 bisnclQs" por certo
da funddçao �e&..c Iversas eSlarão tambem reunidos
enfi.dades" entr� as quais quando canta��m o "Para:
assmalamos o ,A, Bae- bens pra voce l.

pen�í, de.
Q, de �ár,�ual. "Correio do Povo", quemeD.e SÓCIO hono '.' tem no aniversariante um

P�ra ,/ or�emorar lãó 'dos Séus �randes incenli·

'fi sígnifil tiva efeméride, os vadores, apre,senla ao sr,

I:
'

seus' f,lhos,. Alfredo; de Adão NOl'oschny" seus

Pr
•

o União, Leopoldo, cumprimentos com volOS

,7
'

jOinville, Wanda, idem de muitos anos ainda, em

f.>-:""r de Joinville, Ana, de· BIn companhia daqueles que
-

m�nau e Melânia, de Ja- Ih� são catos.

AVISO

,
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Sra. Tereza Bürger;
.:... Maria Rüsel1 Tei.

'xeira; I

- sr. Hilbert Rüwe;
sra. Ana Maes,

e�püsa dü sr. Jüsé'Dias
Maes; , ,

- Osmar Börtüljni;
.:..... Nürbertü Wacher·

hage.

Fazem anos amanhã:

Sr� Willy Wacherhage;
- sra. Silvia Blüsfe1d,

espüsa aü sr. Heinz
Blü'sfeld;
- Waldemirü Pünticel.

li;
- Silvia .Ivone Kaese.

müdel.
I

SABADO, dia

��.��,�'��������.����-r�-���������,��-�--�"�;�--�-'�m��������������� !������������

"C088(I'O DO�OUO"
c::::::::..:.::::::rc::::::::=�<:>c:::::>c::::::= Asgistro CiVJi Edi1:al II: � 176 de 1.8666
MUD AS,,' Doreílío Pedreli e

_

.
==' __ , Aurea �tiller C:;rubba, Ofic.ial Dorotea Teresa Salomon

(fundcçõo : firturmuller· 1919) Frutffilrds e Ornament"is' do t'�eglstlo Civil-do 1.0 DIs n' \ .

. . .

E ê -J - :.,. ----, trito ('a Comarca de jarag cá Ele, braslletro, aolteíro,
" ' mp� sa ornalistíca .

.'. . " 'd lavrador natural de Riü
Correio do Povo" Ltda. Laranjeir-as, Peeegaeiros: do Sn, Est s do e' Santa

d C d' \

E
• 1965 '.

•
. . ..' \ .atanna Brasil. Oê e !ü.s! neste sta

Kakiseiros, Macieiras, Ja- F b' do domicilíado e resí
Diretor �

botí
.

,
.

az sa e' que comparece-: ,
.

Eugênio Vital' 5chmöckel otícabeir as, etc. Roseiras rern no cartório exibindo os
dente em esta CIdade,

Dahlias, Oamêlias, Ooni- documentos exgidos peta lei filho de V:itterio Pe�reli
feras, Palmeiras, etc. etc. afim de se habilitarem para !3 de Pauh!la. Pedreh ..,

casar se: Ela, brasíleíra, solteira, Um terreno cl 50 morgos,
PEQAM CA:rALOGO I

doméstica, natural de Ja, sendo. 25 morgos pl erro-
ILUSTRADO Editar n. 6.171 de 13 5 86 raguá do Sul" domtcilía- zera, 1� morgos pl banana

\ " da e residente em Garí-, e outres benfeítories. Preço
Leopoldo Krutsch e ribaldi, neste distrito, Ií- de oceslão. Tratar cl Feus-
Anue Borchardt lha de Ignacio Salomà e tino Morerlí - Caixa D'água.

Ele, brasileiro, solteiro, de TeresaWolf Salomon.
c:::::::=�c::::::::="","c::::;::..::::::::::..::::::;::. Iav rado r natu ral de

'

Ja
raguä do Sul, domícílta- Edital n. 6.177 de is 5 66 Vende-se·,
do e residente em Três Ilárío da Silva e 'Uma propriedade, nesta
Rios di) Norte, neste dis Elisa Stein cidade, havendo uma casa
t�itü, filho de Harry Ele, brasíleíro, solteiro, de . material, e 3 morgos
Krutsch e de Sebilla operário, natural de Gua- de terra. •

Augusta Mathilde Klein ramirim, neste Esjado, Informações na
Krutsch.

'

domiciliado e residente
, Ela, brasileira, solteira, Joalherlä FÁUTH

em Jaragué-Eaquerdo, AMI D d d Fdoméstlca natural de ' v, a. eou a onseca
'T neste dtstrtto, filho de

Arrozeira, neste Estado, Alfredo Honorato da Sil- .. Jaraguá do �u�
domlciliado e residente

va e de Ida Meldola da
em Francísco de Paula, Sil�a.
neste dístrito, filha de Ela, 'brasileira, solteira,
Hugo Borchardt e de índustrtàrte, natural de
Elsa Boreherot. Jaraguá do Sul, domící

liada e ,residente em

Jaraguá.Esquerdü, neste
distrito. filha de Beoja
min Stein e de Teresa
Martins Stein.

Centro
Vende-ee uma propriedad� contendo uma

casa de material e uma casa dEi madeíra, situado
à Rua Epitácio Pessôa, 497 em 'Jaraguá do Sul.'

Informações com Dr.:Plccíoní, em Corupá.

ASSINA1"lRA:

Anual •.• \. '., Cr$ 2,500
Semestre • . • ,Cr$ 1.300
Avulso . . . • Cr$ 50

VENDO·

Aniversariou dia t 9
a sra. Maria,.' esposa do
sr. Hermíuío Anacleto.

Fina residência em

construção (sem acaba
mento) localízado à rua

Anita Garibaldí, nesta
cidade.
Tratar' com Günter

Lother. nü Banco do
Brasil S A.

Leopoldo Se/dei
- OGRUPA' .....,.

Ú::.::::::::.::: ::::::::::::,:::::: :::::: :::::::::::: :::::::::::: :::::::::: :::::::::::::::::: :::::: :::=::::::::: :::0\\

li SOCIAIS 11
�::::::::::::=::::::::".:: ::::::;::::::::::::::::::::di

Kreutz

. P.rl!eilil-ll!'
KMPREGADA
DOMÉ)TICA, ?ara Curitiba.

Paga Se:: bem. Tratar na

Av. Mal, Deod. da Fonseca 499
das 9 às 12 horas.,�_A_n_iY_e_r_s_a_'r_/_o_$_1 .

Sra. Frida Mey, espo
sa do sr. Leopoldo Mey;

- sr, Francisco Pe
droní.

Dia 24:

Wander Meier, resi·
dente em Barra do Rio
Cerrü;

meninü Aristides
Adülar Müretti Juniür;
- a jovem Carmem

Branãenburg.

V�nd,e-'se
Um terreno localizado

nesta cidade à A v . Getú
lio Várgas, e'sqQina Rua
Pastür Schlünzen, com a

área cie 487 rn2.
Tratar oom o sr. Eggen

Joãü da Silva.

Auxiliar de Escritório

Fazem anos hoje:'
Dia 25 � Moço com 17 anos.

com conhecimentos em

�scritó!'ÍO, datilógrafo,
procura colocação.
Tratar com .o EH'. Ario

lar Stl'atDI6Dll, nesta ci-
dade.

'

Herminio Lucioli e

Bru,nilda Maria Piccüli

'Ele, brasileiro, sülteiro,
mecânicü, natul'al de
Oorupá, neste Estado, Ediial n 6.178 de 18-5 66

dümiciliado e residente Albertü Strelüw e

em Estrada Nova, neste Elmira Bruch
distrito, fiihü de Eugenio Ele, brasileirü, sülteiro,Lucioli e de Ida Luciüli.
Ela, brasileira, solteira,

servente ,de pedreirü,
natural de Jaraguá dü

prolessôra. natural de Sul, domiciliado e !'esi
�araguá dü S�l, dümici dente em �sta cidade,

Dia\ 27:
ha1a e reSIdente �m à rua. Jüão Planinscheck,
E�trad� Nova, neste dIS' filho de Alvinü Strelow

Sr. Cíliü Nicrolini; , tr.Ito, �llha de �ermanü e de Lina Falgatter
--------

_ sra. Elza Harbs. PIC�olI e �e I_Illdegard, Strelüw. �.VENDEM SE
espü6a do sr. Eri.ch Freiberg PlCcoh. Ela. bral8ileira, sülteira,

-

Vendem-se um Balcãü
Harl;>s; Edital n. 6 i73 de 17-6·66 doméstica, natural de Ja-

e um jôgo de luz fluo.
.

_ srta. Aurea Luzia .Harüldo Manske e raguá dü Sul, dümicilia· recente.
da e residente em Rivda

düs Santüs em Itapücu- Relinde Piske Luz neste �i8trito, filha
Tratar na Caixa Ecü

zinhü; Ele, brasileirü, sülteirü, de erbert Bruch, e de
nomica Federal, à Ave-

- Lüurdes Liermann; lavradür, natural de Ja Linda Eberhardt Bruch. ����9�,a����:,1 Deüdoro,

_ Pedrü Ge-rmanü filhü raguá do Sul, dümicilia
dü casal Iülanda Nico. dü e residente em Três t. ?ara que o..IH::,:ue dU ';')-

luzzi e Onadir Mütta fes-' Rios _dü Nürte. neste dis- hecimento Je todos. manje Vende-se
tritü filhü de WI'III' Mans o Issar o presente t'dital qu (�omunico q'ue tendü

tejará seu 1.0 aniversáriü. '
"

I Uma prüprI'edade' c·üm
ke e de Else Bloedürn ;era pun Icallo pela impren assumidü a direção do

Manske. sa e em cartório onde <er. 15x49, com casa de ma· Hotel Rex, nãü .me res,

Ela, brasileira, s'olteira. atixado dU! ante (� dias. -; deira �m perfeito estadü, ponsabilizo por quaisquer
doméstica, natural' de dguenl souber de algum Im mais um rancho de 5x8, dividas assumidas pelü
J á d S 1 d

,. pedimento acuse-o para o sitü a Rua Rüdülfü Hu- sr. Humbert Heise, a nãüaragu .o u, omlCI· fenp,ssler, nesta cI·dad'e.
liada e residente em rins le(!ai�. ser .onde c,onste expr�s-
Três Rios dü Nürte, nes- AUREA MULLER GrWBBA Informações nesta sarnenta o meu avaL

te diRtrito, filha de Oticial redaçãü. 'As) Isolde Loni Heise
Arnoldo Piske e de Bilda I "

"

I

Walo
'

Piske. ((::=:::::::::=;:::.::::::::=:::::::::::::::::::::::;::::::=:::::::;::::�:::::::::=::::::::::=:::::::::::::::::::::=:::=::::::::::'.::::==:=.=:�
ResidêIiOi., Dr. Nereu Ramo., (19 ,'Edital

D. 6.174 de 17·566 'I' �II
.

___C_O_RUPA
- SANTA C;UARj[NA ��lr: �:���e II �r. Joaenim H. W: Joestin� �.

�__.............��.._.._.�,__.,....,..,....,....,.�,......,_... Ele, brasileirü, solteiro, ii
Ad

' I:

!r"�r:""'fe'r'n'ä'n'd'ö'''i'''�'�''r'i'nim'ä'n'�'''� i��tá:r?'i��r?��::í� II E S C R' I T Ó R I O : A VVO:::OD E O D O R O, 1 2 2

. II
�fl CIRÚRGIA DO ES.TOMAGO _ VIAS BILIA- III filhü

de Germano Maass II jARAGUÁ DO SUL i1
, e de Augusto Hornburg :: ..

� ,RES,' INTESTINOS - Qírurgi'8 de Senhoras � Maass.
- II �j

f::.:. Diagnóstico Preco,ce do einter nas Senhoras. ·:tl:. Ela; brasileira, sülteira, !l MAN SPRIClirm DEurm�"",--- ii
• düméstica, natural de li

A A GI'V.IIII. II

ii
ii- .

f� (::;:n�C;��dul:6:;:S�G�::t�rih::' "fA�i�e:jj n�o1�b 1� ��:::i��ii��'an�s'tle!�t:��� �:::::::::::::::,::::::=:::::::::=':::::::-.:�::::::::::::=::".:=:!::::=:::::.:::::::::::::::::::=::=--:::�:::==:::::::::::::::::::::::: =::::::��J
fi . (AO LADO DO' NOVO HOTEL) H e!D. t.=tiü .da �uz, nbste '"

'

r.
- g dIstrIto, filha de�ermann ml�����!�!���U�"�i�!�'��d�i�i��"� .�!�,�

f� Das 9 �2 e f.las 15-18,horas - �ONE.' 384
.

11 Wallow e de Ilkà Wallow.
iii .

'o

'

, -,' ',. m
��.��C������ -Edital n. 6.175 de 17�6 66 (II JD)ro M(lUlrn��� lBalrretto . �e ,Azeve�o, �I

III-I:=-;;�=�:;�;-j ::�::::::'�.�L:o,1 -II II .. 1·
::.: "I ORtlRG/fio DENTISTfi'.' III lavradür, natural de Ja- .. : �.

III

III � raguá dü .Sul, domip.ilia- I ' '. t
' Di

...
'" M<,>derníssimo' "AIROTOR" In do e resldente em Riü

i,.... 'Go,m escritório l?-esta cidáde à AV,. MaréBhai ,.Deodoro II.
"ili:"',

.

,J '(' .H Cêrrü I, neste distrito; III
-

� 111
RI. Reduz o tempo de trabalHo' III filho de Rodolfo Konell ... 'da Fonseca n°., 1�2, pa<l:a, melhor s�rVlr seus'. h,en tas; -_

I� e aúmen.á \) conforlo do C.LlENTE.
iii' �O::ll. ,Lina Schl'öeder 1.llil :,ean1��Oegs::!!to��.��Hcâ;�ci�t��Ci!��XcoAmNoDsE�Rx.�D��tló.ruiozs, I,

I
OLíNICA - OIRURGIA � PRÓTESE iii E.l�, �rasileira, sülteira,' g -

' fi 4 III.
. R'A:IOS X - lU ,dümestIca, natural de J.a IIR' C€)� .sétle em Join,Vome' ,e){S,ão_ Francisco do SU,I i est�em iii'_' iS! r�guá, do Sul, äomicilia- II D

me o n 8,U I r ó r i o: .Av. Geluliü �Vélrgiiis, 19� II d� e residente el!l �iü �I condIções de, ta.m�ém aceitar causas, pa�a .

aquelas
.
A� ,

O -,' d :}\ J I"
Gerro I, neste dlSt"'lto,

ii'I marcas, se.m ,moalOres on.11s pa,ra -,seus .constItUIntes. '�'II� .

•

, (AnelCo ao epo81'0, a Mntarcllc,a II filb,a de Gertl'udes RQ,ep- H ( , ,,� , �

.

�� ..

�

mi�li_IilE!ll�i=!!�i-=:!�!t5!!!1llli�!�=li=!i�jii; ke., '

i�li!i5i!il=l�i�l;i5,5ii!�!:õii!!!!jSli�l!l1'IIIIiI=lL#$l�i�jiE'!i!i:-'�!====Im=:::'�;;;;;;ij$im�
, I

Srta. Deralice
ta Vieira;
- Leonardo

feld.

da Cüs
Edital n. 6.172 de 14 5-66

Dia 26:

VENDE-SE
Uma propriedade com

4113 lI)etr.os qU811rados,
cüm casa de alvenaria
bem cünservada, sito a

Rua Presidente Epitaciü
Pes89a. Informações com
o sr. Ervinü Menegotti
.ou \Valdemar Lessmann,

Proibiç�o

Dia 23:

Brauliü. Bruhns;
-;:- sra Adele "Tüdt

KIiizke, esp�sa dü sr.

Rudülfo Klitzke:
- sr. ,A:ugustü Tüme-

lim. \

Pela préstmte, prüibi .

mos terminantemente a

entrada de pessüas estra·
nhas em nOSS8fi! prüprie
dades situadas. em Ri·
beirão Aurora, 'localida
de de Riü Gêrro H, nes
te municipi0 de Jaraguá
do Sul. afim de c8çar, e

tirar cipós.
Aüs infratQres nãü n.os

responsabilizamüs pelo
que püssa ocürrer.

,Jaraguá do Sul. 28 de
abril de 1966.

Ass. Alax ,PaganelU
A@s. :Arno Ehlet.

AVISO

.

Dr> Fràncisco Antonio _ Piccione
M:�D1['CO - C.R.�M .. 1:7'

-

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
f

Partos' - Do,enç8s de Senhoras

'HOßPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

'ii

I,
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEM DE LONGE A LENDA de que Tiradentes,
por falar demais, pôs ii perder a Conjuração Minei

.

ra, perdendo a si e 808 companheiros do projetado
levante. ,

John Armitage ns sua História' do Brasil,
. cuja 1 a edição .é de 1835, já escrevia: liA impru
dência die Tiradentes causou que Iôsse desqober
tn o plano, sendo mandados prender o� conjur'sdes'',

Joaquim Norberto, que com a sua apreciada
História da 'Conjuração Mineira muito contribuiu
para que se vulgarizassem tnúmeroa juizos impro
váveis ou duvidosos sôbre o Alferes Tira entes, a I

êle se refere I). p 92. tomo I da ob. cídäca :
" : .. sondava os ânimos sem que contudo o fizes
se como hábil conjurado e ati mais das vêses tão
imprudentemente que nem escolhia proeélltos,
nem atendia a lugares",

, \Já no tomo lI, p, '22, insiste: lO
••• ou falava

nos seus 'projetos de meter as 'águas da Tijucà
ou Andaraí na cidade e /je estabelecer armazéns
na praia da Saúde e barcas de pessagens, ou

punha-se a declamar com azedume, . segundo o

seu estilo, a -Iavor de seus planos de república,
atraindo a atenção pública e promovendo cenas
de escândalo".

Aínda no tomo II, págs. 117 - !l8, dogmatiza.
dando ênfase à Ioqüela de Tiradentes: "Penetrou
o alferes Joaquim José da Silva Xavier, por aleu
nha Tiradentes, nos mistérios da

.. conjuração e

por uma ostentação vangloriosa tornou-se por
tôda a parte .o seu peopuguador inábil e fatal",

Ainda ai, p. 154, subministra: "Veio a pade
cer ... Faustino Soares de Araújo, distribuidor de
Mariana, por lembrar-se de alcunhar a conjuração
de movimento de poetas, Juraram por causa dessa

qualificação ... o cônego Luis Vieira e o vigário
Carlos Corrêa de 'Toledo... que antes que se

procedessem às prisões mostrara o' pobre dis tri
buidor ter conhecimento do levante, como se não
fôssem bastantes as declarações do Tiradentes
para trazer a todo mundo inteirado do levante".

Segundo Diogo L.A.P. de Vasconcelos (Histó'
ris Médja d� Minas Gerais, Imp. Nacional, Rio,
194.8, p. 409). o Dr. Joaquim Norberto já havia
sentenciado: "Tudo ia bem, o porvir era de tO

sas, quando o alferes Tiradentes fêz se admitir
entre os conjurados, Perdeu a si e aos compa
nheiros com seu ardente e louco entusiasmo"

Por seu turno, A Tenório D'Aburqueque.
Mestre sapientissimo e veraz, em A Maçonaria e

a Inconfidência Mineira, Editôra Espiritualista, Rio,
s/b, p. 82, suhscreve o seguinte concbito sôbre
Tiradentes:

"José Álvares Maciel. provàvelmente, plei�Qu
ajuda dos lrmãos Que encontróu em Londres, fêz
,acôrdos fraternais para assegurar a vitória da

Conjuração Mineira, tão dramàticamente malogra·
da, sobretUdo pelas inconveniências do indiscreto
Tiradentes".' .

Mas neQhum historiador moderno, que
saibamos - fêz revelações mais categóricas do

que o Sr. Eduardo Frieiro n� interess8nte livro
"o- Dia.bo na livraria do Cônego, Liv. Itatiaia, B.
Horizonte, 1957, p, 1�1: �,

"Não tem falado, entretanto, vozes autol·iza·
das que sobrestimam· a importância histórica da

conjura larvar de 1789 e reduzem a pi'oporções
modestas o papel do homem afoito que pagou
com a vida por falar demais e deitQu a perder
poetas, padres, doutôres e, militares".

'

.

. À primeira vista, os te?Ctos transcritos, que Tende em vista a abertura do M e r c a d o
têm ,a aboná los os nomes mais ilustres e respei- Municipal, que se acha funcionando normalmente,
távei:", não podem �ofrer a menor contestação. fica, a partir desta data proibido a vend� de
Tiradentes - acordam os mestres - pela sua pescado nas ruas do perimetro urbano da, cidade.
�agarelice insopitável, fêz ciente a. todo I_IlUndo .Outrossim, os agriculto.res vendedores de
dos planos du �ey_ilnte, a ponto. de descobrI-lo às legumes ,e frutas que comumente' fazem suas
autoridades. Dai o seu trágico desfêcho vendas pelas ruas da· cídade, devem igualmente

Temos para nós, reverentemente� em que_ procurar. fazer no. Mercado Municipal.
pt'ese aos autôre� citados, que os Autos de Dev�s Jaraguá do Sul, 5 de maio de 1966.
sa da Inconfidência Mineira - fonte primordial e _

W!:!,lter A:lbert Ballock . Diretor do D S G,
direta da Co.njuração '- não. auto.rizaQl juizos que VI&TO: Victor Bauer - Prefeito Municipal
tais, especialmente o. de que _Tiradentes "deitou a

perder' poetas, .padres, áoutôr,es e militares", A Pr�feitura Municipal de Jaraguá do Sul
própria loquaciöáde de Joaquim Jósé da Silva

:ea�i��O���â�C�:,i���ad:o.:S���t��i:�����:���gpO:d� .' Departamento Agro·Pecuário, it=�;;;;��::'=-'IE�;;�;::::;::;��-f=;:::�"�T�:::::;:::';'�;ser grandemente atenuada, senão posta em dúvi :
I 'o Departamento Agro.Pecuári� Municipal, H 1UI�o ,�lllLllli J1)\� lU !Vll.8\r\l.t'� !!

da, tomando .por fundamento a mesma Histórla da avisa aos interessado.s que acaba de receber fapta !I MÊDICO CIRURGIA., -liConjuração Mineira de Joaquim Norberto, ·vêzeso quantidade de vacinas cuntra a febre aftosa. Para ii I!
sem conta mencio.nada nePjas nótulas. a campanha de vacinaQão que desde logo. será II 'Fpmíado pelas Faculdades dê Medicina das Univer- li

, Cheg01,l se ·a divulg--tí.r, que os conjurados dada inicio, solicita a colaboração. de todo.s os 'I
sidacles de Colôni,a (Alemanha) e Pôrt� Alegr�' n'

tratavam da matéria da sedição até mesmo diante senhor:es vacinadores residentes no Municlpio. ii li
de pessoas li ela estranhas. . .

.

.

Igualmente, em breve será reiniciado o serviço' H CIRURGIA - SBNHORÀS - PARTOS - CRIANÇAS B li
Pois:bem. A:�rem verdadeiras ta:is afirma- ae inseminação artificial, podendo, os interessados ii

•

CLINIC�' GERAL
..

II

ções, nada mais yatural e l,ógi?o que o povo �o�- procurar o Inseminador na P.refeitura unicipal. ii I! '

besse, de aoter'AO, a verdadeIra. causa da p!'lsao Jaraguá do Sul, 5 de maIO de 1966,
. I ii looga prátiea em Hospitais lorop"uli Il

do Alferes

�T':la'aentes,'
no Rio de Janeiro, a 10 Fausti o Girolla, Diretor .do Departamento it COI�sultório e residência: II .

de maio de' 89. <
, 'Agro-Pecuário "I li IIIITal, '

f

oré�, não s� deu, estranhame�te . ,.
. VISTO: Victor Bauer Prefeito Municipal i ii Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

U
Di,lo, a VlOpÓSllO, JoaqUlm NorBerto, ob. Clt., to- I

I! . CONSULTAS: II

mo

I�,•
l' 46: .

tador e marcador da prata\ e �lguns cum mais ii Pela rilanhã: das 8.1/2 ás 11- horas II
.

.

" iU ind�ferente o po�o a prisão. ?o alferes
acêrto,' atribuiam à sua criti ca aos atos do viúe: II ,,,. . '

-

' II
TI�5 e tes,. Flzel'am-se, n;tult.OB comentárIOS a res-

rei. E POUCOS À CONJURAÇÃO, QUE ERA �l I Pel,a tarde: das 1.4 1/ ás 17 1, � horas
II'. nn(o da sua causa, AtrIbUlam �ns ao "'�)Qtraban QUASE DESCONHECIDA'" (Os grifos são nossos). I! At d:;;'1.. d ta b 'N °t

' I.,
/� de ouro e outros ao extravIO d,e dIamantes, ' II eu e "",,,ama 08, m e� a. 01 e

,
II

no qpe lhe davam por. cúmplice o pobre contra (Continúa com o V) \6::::�:::-_;::========--====:::=:::=====--==:::/)

fatos 8 Lendas 'da História do Ora il- (IV]
Por JEffERSON DAvIS 'DE PAULA

Prefeitura Municippl de Jaraguá do Sul,
I
{

PORTARIA N. sr
Victor Bauer, prefeiro municipal de leregué do Sul,

Estado de Santa Cetartna, 00 uso e exercício de SUélS

atribuições, resolve:
'

, Designar, Nevte Moreui, pare lecionar no segundo
turno dá Escola Desdobrada Albano Kanzler, da loca
lidade de Nova l3rasflia, percebendo a gralificação de
Cr$ 30000 (rrtnra mil cruzeiros) por mês, a contar
da presente data

.

Regístre se e Cornuníque-se. .

I?alácio da PrefeiJura Municipal de [aregué do
Sul, 'I. de abril de 1966

Victor Bauer, prefeito municipal ,

PORTARIA N.32
Vi�lor Bauer, prefeito rnunicrpel de Ieragué do Sul,

Estado de 'Santa Ceterine, no uso e exercício de suas

atribuições, resolve: •

Designar, Cecília Konell, pera lecionar no segundo
turno da Escola, Desdobrada Albano Kanzler, da loca
hdade Nova Brasília, percebendo a gratificação de
Cr$ 30000 (rrtnre mil cruzeiros) por mês, i:I contar
da presente dera.

Regislre se e Comunique-se.
Palácio da Prefeitura Munterpel de Iaragué do

Sul, 1. de. abril de 1966
Victor Bauer, prefeito munlcípal

PORTARIA N. 33
Vícror Bauer, prefeito municipal de Jaraguá do ôul,

Estado de Sante Catarina, no uso e exercício de SUdS

etrlbutções. resolve:
Alterar, por necessidade do serviço a escala de

íértes reíerenre a Portaria n 87, de 20 de dezembro
de 1965, releuva ao funcionár:o José lzldoro Copi,
ocupante do cargo de Fiscal de Rendas, que poderá
gozá las no período de 13 de abril a 12 de maio do
ano em curso.

Comunique-se e Registre-se.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá _do

Sul, 12 de abril de 1966.
Victor Bauer, prefeito municipal

PORTARIA N. 34
Viclor Bauer, !)refeito municipal de Jaraguá do Sul,

Estado de Sanla Catarina, np uso e exerdcio de suas

atribuições, resolve:
Conceder, roventa (90) dias de licença em pror

I'ogação, para tralamenlo de seúde, a Alfredo Stahl,
�cupanre do cargo de Fiscal, Pddrão J-4, do Quadro
Unico do Município, a contar da preserrre dala.

Registre-se e Comunique-se
Pi:llácio da Prefeilura MUOIcipal de Jar'aguá do

Sul, ! 6 de abril de 1966.
Viclor Bauer, prefeito municipal

PORTARIA N. 35
Viclor Bauer, prefeilo municipal de Jaraguá d� Sul,

Estado de Santa Calarina, no uso e exercíCIO de suas

alribuições, resolve:
Retificar, o nome de Lidia Murara, de acôrdo

com o Que requereu, para Lidia Murara Tecilla, ocu
�ante do cargo de EscritUlário Padrão G-3, do Quadro
Unico do Município, segundo cerlidão de c-asamenlo

apresenldda.
RegiSlre se e Comunique' se.

Palácio da Prdeitura MuniCipal de Jaraguá do
Sul, 25 de abril ,de 1966.

ViClor Bauer, prefeito municipal

Prefeitura Municipal de Jaragu� do Sul

Departamento de Serviços Gerais

AVlSO

Indústrias Reunidas Jara.guá S. A.
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convocados os Senhores Acionistas da

Iod strías Reunidas Jaraguá S, A., para a Assem
bléia Geral Extraordinária, a ser realizada nó diá
31 de maio de 1966, às dez horas da manhã, na
séde social 'à rua Rodolfo Hutenuessler. 715/901, a
fim de deliberarem sõbre a seguinte ordem do
dia :

I - Homologação do Aumento do Oapital
Social.

II - Assuntos de ínterêsse social
Jaraguá do Sul, 5 de maio de 1966 .

Diet-rich H. W. Huíeauessler, Dir. Preeídente

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

II Fundo de Assistência e Previdência II
II

..

II do Trabalhador Rural i;
.. ., 'l

li IA COMERCIAL h
k ii
II Av. Mal. Deodoro. 130, em laragL!á do Sul, ::

ii encarrega-se do preenchimento das guia de li
II recolhimento e de inscrição. II
I: "

�:::::::::::::::: :::::::::::::::::::::=::::::= :::::::-'!":::::::::::::::::::::::::::==--=:::==&

t==:::=::::;..:=::::::=:::�:::=:::�:::==:::::.:::=�:::====::;:::=::::::::::::.u
II Blotee Jaraguá Ltda. II
ii

_ II

II �O Bnos 'de 8UIOCB OB Brie de closlrlir II
l! Fábrica. de Blocos de Cimento para cons li
� ", truções. Se V.S. pretende construir, adquira ::

I! o material desta fábrica que é o mais mo- \1
II derno, e a construção sairá mais barato. II
ii I

I!

!II _
•
FRANCISCO MODROCK !!

iI Informaçoes com.
LEOPOLDO KARSTEN '!

!I· nesta praça li
�---=::::::==:::=:::::::::::::::=:::�:::�============:::===�
'1
--.-----..---------------------

ii -----.-------:---,-----------ij
II DR. IVO KAUFMANN I!
!I II .

I ii
!l Cirurgião Dentista ii
i! li
II ti

I! Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 li
li r:
li (em freole da BMPRBSUL) II
ii '

II
ii

- Aparelhagem modernísslm. -;;- ii

!II RAIO X - CLINICA - CIRURGIA li
I ti
II PROTBSE - CLINICA INFANTIL II

U n
.:===::::::==::::::::::::=--========--:-:::==::::::=:::=

'F====:::=:::�:::=====:::=-.::::::===-_.:;�! . 1.1

II DR. WALDEMIRO ,MAZUREGHEN II
" CLíNICA MÉDICÂ - CIRURGIA GERAL n
II H
II II

II fi
II !!
I II

'1 ULTRA SOM 'i

iIi ONDAS CURTAS II
II R. ULTRA VIOLETA ii

'

II Rua· Presidente Epitácio Psssôa 704 li
II ..).1�::======::-.:::====::.==:::=:::====:::=--=:::!I

Dr. RejnoldoMu.:::;'
,li .

ADVOGADO , � f
Escritório ao lado da � Prefeituta �

JARAGUÁ. DOSU�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. ,

c o R R E I O O O PO" O
DE MA'IO. DE t 966

Prefeitura Municipal

-.---,===='

0 AM IGO SA'PO I
2 carrades de saibro destinadas pare conservação

•�®fli. O U'UE VAI PELO LIOH'S da rua Joioville, 14 tllolos e 3 tubos de 100 x 0,20,�, ' '7 carradas, de saibro desnnadas pera 'a rua Jorge
.

.

'.

,

'

.

Que o Chico estava bêbado não havIa' dúvIdas! ,Cze�niewicz. 1 carrada de saibro deetlnade para a
\ Desde manhã, só arredare pé d� um bar pera Ir a rua Presidenlb Epíréclo Pessoa, 4 trilhos e 1/2 maçooutro. Acabado o crédito (ou as bebidasor) viera emendar em de prew.os destinado para consêrtos de uma ponte

Um' dos princípios básicos do Leonismo é que
casa.

Em sua casa havia um corredor que certamente havia' na rua 'Venâncio da Silva PôrlO, 3,carradas de saibro
nossos clubes trabalhem iumos, não só· para formar sido construido - levando-se em conta a eventual "farrinha" desunedes pare conservação da rua Henrique Piezere,
uma Associação Iorte, mas também pera o írnércâm- de seus futuros ocupantes.

.

� 1/2 carrada de areia destíneda pere Av, Mal.' Deodoro
bio de idéias, métodos e problemas pare seu próprio todos �� �ra�,se imaginou que sua utílídsde seria testado da Fonseca, 104 t!jólos, 1/2 saco �e oimento, 1/'1.metro de areia,
beneficio. Esse intercâmbio somente pode ser feito se Melhor explicando, o cara podia vir no maior dos 2 tu_?os d� 100 x,0,40. desunedo pera a .Rua Ex!?
os clubes ou seus dirigentes se reunirem de quando porres, mas não caía no chão, pois er amparado pelos dois Antônio Carlos Ferrem;!, � carradas de seibre desti-
em quando !,ara discutir o assunto. lados da parede. ,nadas. pare o Ginásio São Luís, 2 carredes de saibro,

. Se não conseguia andar, era só ir-se jogando de um 1 carrada de . areia do. Sr. Egon Sasse desnnedo
Essas visitas inter-clubes podem ser concretiza- �Qd�!r���o��tro e assím, gradativamente, chegava ao nnal pe-a o Hospita! e Malernid.ade. Jar.agu?, !'emoção dedas de diversas formas. Em muttos casos todo Cl qua Isso nos casos de emergência! 1 carrada de barro da Igreja Metrtz Ceröl.ce, 4 car-

dro social de um clu e forma ume cerevene e cornpe- Desta vez o Chico falhou em seus reflexos: atravessou redes de saibro destinadas oere a estrede de trete-
rece ii reunião de outro clube de SUd divisão tôdo o corredor e, por falta de orientação talvez, continuou menro d'água, 1 carrada de saibro destinada vara a
O

.

I d d
. . -,

b 'f' pela porta do fundo, onde acabara êste. Se o Chico decaíra, d d J" fi E
.

d
.

N B
i.S resu Ia os essas VISitas sao mutuamente ene 1-

não foi por falta de apoio moral ; mas desta vez êle caiu
esrre a e dr�gu - squer ,o via ove restlíe,

COSo Ao se reunirem em bom companheirismo com os mesmo, por fBlta de apoio material: Nio havia mats parede 1 cerrede de saibro e 7 cerredes de barro desunedas
dirigentes e integrantes de outros clubes, há um inter. para segurar-�e. Ai, em vergonhosa posição, ;rigido como I para atêrro de meio-fio na rua Felipe Frenzél, 1 caro
câmbio de experiência e informações que ajuda ambos uma pedra, palldo como um lençol lavado, o, Chico conheceu rada de areia destineda pare a escola de Nova

M
.',

I V"I o nosso principal personagem. B íll
-

d 11 d d l' dos grupos. esmo. que sere apenas SOCla, a 151 cl
Surgira da noite do estranho mundo dos répteís;

ras Ia, remoçao e cerre as e IXO as casas
proporciona aos' sócios do clube uma oportunidade de esbarrara no Chico e' aU fioaram os dois, estudando.s:; e 68 carradas de hxo , das ceptnações de ruas da
ampliar suas amizades e estender seu cornpanheírta- um espantado, o outro não sei porque reação de bêbado é cidade.

• mo a outras' comunidades. maís estranha do que re�çäo doa' írmãos anímets. O Chico, As petrotes trabelherem com serviços de abau
então, teve uma tnapíração filosófica: i a nro das rua d f t b dSeguindo êsre um princípio do Leonismo, nosso - Meu amigo!! Tu sim que és meu amigo!

o me�. e o per me rCl ur ano no ecorrer

Clube, sexte feira última, die 13, rumou à vizinha cí Até aí tudo normal, a não ser o fato de o amigo em ao mes mcurso,
. questão ser um sapo, daquêles enormes, preto e víncoso, Os servtçns de ltmpesa em praças, jardins,dade de Pornerode, pare pernclpar do íenrer festivo

- Bichinho! continuou Tu "tl" bêbado! Tu tam cemltértos ruas pevímente-íes valeres roçàdespromovido por aquêle clube, cem uma caravana de 13 bê
.

vid 11 " ., ,

Companheiros e respectivas Domadoras, a seguir men
em eÊl�a�� deadêdo no espantado animal. colocação de !ub�s, conunuem oOl'mal'.":'ente. _

clonados: CL Ary Carolino Rruel, CL Antonio da Pia O ..po .s erneava, escorregando pelas mllos do Chi- Eslrll.1I Gerlbaldl. 11 carradas de SdlDro, remoça0
lina Vieira, CL Eh;dldo Llutprecht, CL He1nz Barg,

co que já o havia agarrado Naquela altura, recebendo tôdo de 8 carradas de barro das pedreiras, 1/2 kg. pólvo
aquele bafo na cara, o pobre, réptil acabara de se Iniciar ra, 7 melros de estopim, 2 espoleiasCL Hilário Barallo, CL Horst Stein, CL João Lúcio na Dobre Ordem dos Cavaleiros do Alcóol. Eslrada Ja Iguá Esqlle do 1 d' t1 'p d �

da Costa. CL JúlIO Maffezzolli, CL Lino Barallo, CL Quando saírA de cisa era um sapo; agora já não .
•

r r
_

. carra a e sal ro e�-

0- I d B d' d ,",-., CL R d If r- 'Ih sabia mais Tinha atitudo& de gambA reflexos de não sei tmada paI a conservaçao da mel"ma.
r an o ernar 100 a vi va, o o o '_'UI erme '. '

E I d R'b f
-

M Ih d
.

E d" f CL R I d J hnk .CL W Hy Mahnke que,.E �ste. lIu]eito estranho que estava em "ua frente C(I- S ra ft I e raa o II, 1 m' ço e p!"egos destmß'mmen or er, o an o a e e I

'1 mecava a gIrar. Tentou coaxar Sua voz saiu pastosa, ava do para repregar uma ponte.
Ficou bem viva na lembrdnça de Iodos os Com calhada! g aquela agtrofe' gozada no seu ouvido: Estrft�1l Ilha da figueira 1 carrada de saibro

. '.

- Ah! Tu tá bebado, bichinho?! Meu amIgo! - O _ '..'
- panhelros e DQ..madoras êI alegre nOItada de LeoOlsmo Chico esfregava o rosto no rosto do sapo, num estranho planchao e 3 c�rradas de areIa destInadas para a

que alí Ilvemos, principalmente, quando após o encero "t!te a tête". escola local. aCIma
ramento. presencIamos a homenagem de despedida Ah! Aquele "&fo!, CQIllO entorpecia os S8Dtidos, co-

.

blralia RIO Cêrro Esquerdo.
_

3 carradas de saibro
·
que o POV? bo� � amigo de Pomerode prestou a um

mo qu�::-:r: ���:ã:�& com êss. interlocutor que dizia' destinadas p'sra c?nse�va.ç�o da mesma, 2 carra·

CompanheIro mediCO daquele Clube, o qual dentro de coisas tão românticas. E o idilio fui sub�m.! Pela naHe &
d&s de pedI _egulh( pa� a !Jterro de uma ponte.

poucos diCls estará convivendo entre os Leões Jara dentro coaxaram juntos, rosto a roeto; abrl1çadl.is e trõpe. Estrade Hm da Luz 8 RIO luz Alio. 1 c'lrrada de saIbro.
guaeoses. gos, cantaram "O Ébrio", nesta iné,d1ta orgIa.

,

. Estr&da R!beir�o Grande d� LPz. 5 vigas de 13 me

Ficou Cldro que somenl&> alravés de tais vlsiras Depois, nlo s.i que alma perfid� .os separou. tro8 68 plancbo<>s 13 trIlhos 7 ID8ÇOS de pregos
. .' -.". " .. Chico, agarrado pelos braços, amda se esperneava; d 'I -

2
"

.

'"
.

I

Inter-clubes e que u:n clube pode senllr o Leomsmo., lJUae mãos, 80S poucos, iam escorregando pelas coxas vis- e p anchao, moç( � de pregoR dH trIJh"" 5 tu
O espírito de c:ompanheiri.smo; cooperação e parlici- cosas do sapo bos de 100 x 0.20, 5 tubos de 100 x 0,40.
pação que faz de Llons Intern€Jcional a maior lrmdn· - M�u amigo! Quero ficar com meu amigo I!

,
filtrada flancisco de Pallla, 4 carradas de saibro, 8

dade de serviço do mundo
. DepOIS a porta se fechou, e o pobre animal f1co� so- tubos de 100 x 0,40

�1�h�o�a���r::��.rid!O vazia, imensa, os olhos mareJados Eslr�da Jarl'UUá a Poço O'Oaola, 97 cllrra�as de sai-
De seu grande amigo, só ficara algo qqe lhe rolava bro e pedregulho, 10 tábüas, 50 c88quelros, 8 tubos

pelO peito e lhe alluia à boca Algo que êle afinal aprende- de 'JOO x 020, 58 tubos de 100 x 0.50 41 tubos de
ra e guardaria cOßsig? como a_ derradeira lembrsllça, a 88.U- lO(Í x 040 28 tubos- de 100 x 0,60 2, tubos de 100dade viva daquêles mmutos de êxtase.

100
'

9
'

b O
'

Abriu a bocarra e o eterno som jorrou pelo banhado: x, a tu os. d e lO x 0,15
- "Tornei-me um ébrio .. ,

" Estrada lle.s RIOS Blese. 2 tubos de IOn x 0,20 e
Hilton Görresen 1 � tubos cie 100 X 0,30.

Estraada Nereu Ramos à Burra de Ribeirão Grwe- nu fiorIe
20 trilhos. 1 maço de pragas e 1 i carrada de sai·
bl"o de�tinadas para a e�trada anime:

Estradl Ribeirão Grande de lorle. 4 vfgas fie 9 me·

tros, 10 planchões, 29 casqueiras, 1 maço de pre
gos de trilho. 6 maços de pregos de plabchão, 2
carradas d� saibro e 3 carraäas de' pedras .. '

Eslrada fres Rios do lorle a Salito Antonio 17 clin'adas
de �aibro e pedras destinadas p3ra fechar buracos
na estrada acima,

! fst,�da Ires Rios I Beira Rio 5 vigas de 5 metros,
6 trilhos, 10 espas d� pedras e 6 tubos de
100 x 0,60.'

Eslrada Jaraguí lIapocuzinhll. 4 vigas de 5 me�ro8.
50 trilhos, 24 tubos de 100 x 030, 30 tubos de 100
x 0.40, 8 tubos de 100 x 0,60

Estrada Ifapocuzinbo Manso 7 maços da pregos. As
p'atrolas trabalhara,m com serviços de abaulamento
nas estradas pelo interior <.113 municipio e IMam
igualmente executados serviços de roçada e aber
turas de valetas em diversas estradas, \.

(Continua no proximo numero)

'Ministro do Trabalho
e o SAMDU

De 4 a 11 de Julho I blicos e suas l'einvi
de 1966, será raali- dicaçõas; Previdência
zado em São 'Paulo, e Assistência' Social;
capital, o'V Congres- Pi'obi�mas nacionais
so Nacional de Ser· e outros assuntos de
vidores Públicos do interesse social e

Brasil, organizado econornico dos servi·
pela Confederação dores públicos
do·s . Servidores. Pú-.. O FOllIDulárÍo de
blicos do Brasil' O Inscrição, as Normas,
temário constará dos o Regimento Interno,
seguihtes: Dignifica- o Programa e o Ca
ção d...o serviço públi- lendário, ,deverão ser

co; . Organização da solicitados com ur

Classe; Liberdade de gência \ à . Comissão I O Anuncio é a Centro
Associação e Direito Or:gapiiadora, Rua Alma do Negócio Catarinense '"

Sábado passado realizou Comunidade Evangélica de Sindicalização; 24· de �aio. 208

,.
anuncie neste Recebemos o n. 12, ào

"e o enlace matrimo.óial buterana, às 17,30 h,oras, Defesa· dds Direitos 14.0 andar São 'B I I f doc
.

Semanário o ellm normativo
dos jovens Rumilda, filha testemullha(jo pelo sr dos Servidores Pú· ·Paulo -:- Brasil. .: . Centro C"tarinr>!'l:'''. que �prendada do 'casal 'Leo Osmat' Milke f'.Anit t ., ..

..., se ed,·() Dd, GUdll, bara,

�i;f Ml:���,"lt��;!r� �é��%l:�,' Pif���;::', g�i�; I=<>"
..

··,·,····'·'rt�'cn;;'·
..

·�
..

·�'·:-·::-.r:'ll···
..

·h·:a·····;··:�·�····n·'·J
..

··A·��·�·'·ll
..

····I��n
..

·····0'·'=··
..<>·"

:��;;:���:�:�vu�:���Ida Fiedler, esforçadlJ parte do ,nvivo, {: U O I lJ U O U R :J horn '.'1lem· po�rumd éI
funcionário da firma ti ' s :l H�nl'i "ddSI!Vd f'ontes.
J,ordan. em Jaraguá do

tl: ." ,it (Ciwurgião ,Dantis'ta) :�
Somo gratos pl?la re.

Sul. O Ato civil teve jantar no Restaurante:
RÁIOS� f messa "tio ,�Ieiim,

lugar no
..
Forum local, Maragá, à Rua· Joioville. 1.

.

OL1N'ICA � PRÚTE�E CIRU�GIA 8UCA,L X ;'\ __
o

_ '�:::-'- _

paraninfado por p.arte d�, t
(

D o i v li PAl'O 81'.' .Jose ." �'Col'rei'l do P o v (;": Consultórie; Rua AngelQ 'Pi�zera 86 (ao lado da Pon,te Velha) h Ofere e-se
Modestino .•Junkes e S,e e fi b o I' a-'

.

tardiamente' .: .

_

"- ,:' Cl.

nhora. e por pa,rte do apl"ese.Dt..a' �aos . disti�to� �� H O R Á R 10:
Manhã. - das 8. às 12 �l Qual'to com·· Lmobi.lia

oiv�) pelo toir. Alexandre (Iubeot'et� 4;). r�8peptlvos·8 ' T�rde - das 14 à8 1€ :1 e<>mpl<:>ta ·para " ço(a),
Haake e 'Senha"a.. pais, ÓS �eUB c'um prilIien ... F, 'A.' .. _' ,íi."

.. ," :� com café' da

maDha�.� ..
,

>

A ceremônia reJigiq,sa tos, com votos de O]ui,tas' 'f�' ' '.';� .

JARAGU&' DO· §íJL, ..
"

.

' .

il Tratar, 8 Av. Mal., Db-..'b"
realizou se �'a Igrtlja d� f�licidade8.�. .'

-

� • •.��c:·�.ncr.:.::v· r6f ..•...•��� : � :f" f.� : O:' fO:'••••O:'.,: O:' f·*..··'O doro d'a Fons�ca '.145.
'.

Y Cungreas6 'acionai de .

Servidores Públicos do Brasil

O Gabi{lel� áo Minis- contendo uma queixi'l con
Iro Peracchi Barcello� em tra o SAMDU daquela ci

Brôsília, 'através do Setor dade paranaense, expediu
de Impreósa e'Divulgação, o dens ?ara apuração CiI·

está recebendo notícias de bai dos falos objeto de re-

· Iodo Ó Brasil, por inlermé ferência e comentários fei
dio de mais de duientos tos por aquele jornal e ex

tornais que lhe chegam dos pediU o seguinte telegrama:
mais variados ponfos do "O Imparcial - Daranaguá
lerrilório n'aclooal. PR Ao chegar Br sflia vg

,

O Minislro Perdcchi orpem vg lerdo Imparcial
Barcellos, por êsse meio. dia 10 vg deparei noHçia
é!,companha..al[a,vés . das SAMDU' negou-sei a aten

críticas e sugeslões publi- der pr Remetendo cópia re

cadas, o Irabdlho desenvol, ferida matéria Diretor·Ge-
· vida pelas repartições de r'al SAVJDU vg d2termi
sua Pasta, com sede nos nei im'2dlalas providznc;(js
Estados e munic(pios bra- saneadoras e apuração re&
sileiros.

I ponsabilidades pl Com
A propósito, o Mi{Jis

'

agradecimentos col,�bora
tra do Trabalho e Drevi ção minhas saudações p
dência . Social, lendo noU- Walter Peracchi Barc�1I05
.cia· estampadà no "O 'Im- Mif.listro Trabalho e Pre ..

parcial", de RalánôguéÍ, 'i,lidencia SociaJ".

, .

Enlace Milke-Fie�ler

, \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


