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Ano JARAGuA DO SUL (Santa Oatarína) Babado, 4 de junho de 1966 N,O 2.382

Rio, 3 -- o ministro Mem
de Sá da Justiça, reiterou,
hoje que haverá novas caSSR

ções de mandatos e suspensão
de direitos polítíoos de depu
tados e vereadores e outros
cidadãos. Estudos da medida
estão sendo complementados
e deverão em seguida ser
submetidas a apreciação do
Presidente Castelo Branco e
do Conselho de Segurança
Nacional.

Impresso na :

SocierltuJe GrMin A v.enidlJ LtdlJ.

Associação prepara-se para o "Dia do Colono"
A Associação Rural de mover uma grande mostra

Jaraguá do Sul está em no correrne ano. Para
, febris atlvldedes, orgení tanto, a Associação está
zando a 12a. Exposição apelando aos Poderes PÚ
Agro-Pecuária e lndustrlel, bllcos e o seu Presidente,
a reallzer-se por ocasião sr. João Lúcio da Costa,

# do trenscurso do dia 25 juntamente com os setores
de Julho de 1966, data do Acaresc, estão elebo

\ consagrada ao "Dia do rando um plano de cons

Colono" e, oportunidade [ruções e benfeitorias que
em que o Município com- deverá atingir a 10 milhões
pleta 90 anos de extsrên- de cruzeiros. O Pôsto
c:ia:

'

Agro Pecuário "Ministro
. . Ioäo Cleophas·'· deverá

Como se recorda, a 12a, receber acentuados bene
Exposição deveria ter-se I ficios, tornando a tredícío
realizado em 1965; conru- nal festa mais atraente e

do, face à carência de possíbtltrendo maiores co
meios por parte dos Po modidades dOS seus expo .

deres Públicos, não 'fOI suores.
passivei a tradicional mos
Ira, veriflcando se, daí,
pela -prlmetre vez, a

interrupção nos -festejos
que já são tradicionais no

norte- nordesie caterinense.

/

Jarâguá Mànifesla
,

Fé Religiosa

O nosso diretor, na

qualidade de vereador com
assento na Câmara Muni
cipal de Ieragué do Sul,
quando da realização da
Sessão Extraordtnérte do
Leglsletlvo, em 31 de maio
de 1966, prestou significa
nve homenagem ao extinto
Professor Fernando Au
gusto Moreira, por ocasião
do seu 99 o ano de nasci
menro, ocorrido em 30 de
maio de ! 96b.

atividades cívicas, filan
trópicas e didáticas do
extinto mestre.
O vereador Eugênio

Vítor ôchmöckel, concluiu
a sua homenagem, com
um requerimento, unêní
memente aprovado pelo
plenário, através do qual
a Câmara Municipal de
Iaregué do Sul, oficiará
à Câmara Munlctpal e Pre"
feilo Municipal de Curitiba,
dando conhecimento àque
las autoridades da home
nagem presreda ao Pro
fessor Fernando Augusto
Morelre" e sugerindo um

movimento tendente a

comemorar ö seu 1.0 Cen
t'eqário de Nascimento, a

30 de maio de 1967.

A cidade' de Jaraguã Sul, programou grandiosa veríflcou-se grandiosa
do Sul, viveu momentos festa, que teve inicio sã- concentração, ocasião em
de grande intensidade bado, dia 29 de maio, que o Prefeito Municipal
religiosa, nos últimos dias com os preparativos para de Jaraguä do Sul, sr.

do mês de Maio de 1966 a recepção da Padroeira, Victor Bauer, desencum
E' que, antecedendo à no vizinho Municipio de bíndo-se de uma indica
visita da imagem real de Pomerode, pelo Presí ção apresentado no Le
Nossa Senhora Aparecí-: dente da Câmara e ou- gtslatívo Jaraguaense,
da - Padroeira do Bra- tras altas autoridades cí- pelo vereador Eugênio
síl, - a Comunidade vis e eclesiásticas. De- Vitor Schmöckel, unâní
Católica de Jaraguá do fronte da Igreja Matriz, memente aprovado pelos

Segundo fomos infor
mados, os setores respon
sáveis estão em movímen-
10 constante, afim de pro-

õe.-fetre próxima deverá
verifica r-se importante
reunião, a que deveré o

Prefeito Municipal, sr.

Victor 'Bauer" afim de
acertar os detalhes pare a

arrancada final, que é o

início das programadas
construções.

seus pares, tez a entrega
simbólica das Chaves da
Cidade, em nome da po,
pulacão católica do Mu·
nícípío. Na oportunidade,
saudando à Padroeira do
Brasil e ao Arcebispo de
Aparecida e sua luzida
comitiva, falou o repre
sentante jaraguaense à
Assembléia Legislativa
de Santa Catarina, sr.

� , � Deputaqo Mário Tavares
da Cunha Mello, dizendo
do significado que a vi
sita representava para o

Municipio de Jarsguá
do Sul.

O virtuoso Vigário de
Jaraguá do Sul, Padre
Elemar Scheid, coadju
vado por numerosos re

ligiosos, desdobraram se

na realização de missas

I
seguidas, pars atendei'
a verdadeira multidão de
devotos, que chegavam
à Jaraguá do Sul de to-
dos os. recantos do Mu
nícíplo e de Municípios
vizinhos.

Foi uma Impressto-
nante e vibrante maní
Iestaçäo de Fé religiosa.
da população católica de
Jaraguá do Sul.

No Varejo MARISOL.
o assunto é ARTESANATO

Bolsas - chapéus - artigos de cipó - bandeias
de palha ,- cestas para feira artigos de

madeira e centenas de belas sujestões,
• •

.

Prof. fernando Augusto Moreira
o VAREJO MARISOL vende sulestões para

presentear novidades, a preços 'balxos,

O plenáriO do Legislativo
Jaragllaense, em silêncio
e respeito, ouviu a leítura
das- inúmeras páginas.
contendo dados do grande
educador pàran�ense ,

em que se destacou as

VAREJO MARISO� • Rua Mal. FlorianD, 128 (pertinho da ponte)

. LigÇI ·feminina=-:1de. Assistência Social

Um-a
Para

S·nalei·ra
- /

Jaragu;í·
>-

Procópio Gomes de Oli-I fluência das mencionadas

I dentro
da Av. Mal. Déo

veíre, cuja visibilidade é ruas, com a buzina aberta, doro, contamos com a

das rnais dificeis. - acordando os que se en- passagem de nível da
-

contram em busca de sono Rêde de Viação .

O trânsito nos úliimos reparador.
mêses aumentou conside
ravelmente e, só por mi
lagres que

- não econrecem
maiores acidenles. Os
moradores, nas redonde
sas' lern apresentado quei
xas de que são acordados

.

A finalidade da sinaleira, durante ii noite, com for-
'era a ,de prevenir acid,en· les buzinadas de veículos
tes de trânsito, justamente

I
que, vfndo em velocidade

por parle daqueles q!le e, não'dispondo de visi·
demandam da Rua Cél. bilidade, enlram na con

Temos lembrança de
que, na coníluêncía das
quatro grandes vias de
Iareguä do Sul lAvo Mal.
Deodoro da Fonseca, Av.
Getúlio Vargas, Rua Cél.
Proc. Gomes de Oliveire
e Mal. Flor+eno : Peixoto)
havli\ ha tempos uma si
naleira, para disciplinar o

tráfego normal de veículos.

Vernos saber a quem
Tratando-se, como se compete a recolocação, st

trata de vias onde o Irá- à Policia ou à Prefeitura
fego é intenso, principal� e voltaremos ao assunto.
mente a Av Màl. Deodoro Enquanto isso, vale a pe
da Fonseca e Rua' Mal.

I

na repelir para aqueles
Floriano Peixoro, por onde que não gostam de parar
escoa tôdo o trânsito de um instante, diante da si
e para Joinville e Blume- naleira: _ Mais vale perder
nau, é JUSIO, que' se reco-' um niinuto fia vidéf, do
loque a sinaleira, .nesmo que perder ÇI vida num

porque, logo em seguida, minuto.

Senhora J'lragua-ense - Previne-se contra
o Cânc�r Ginecológico,' Faça seu exame perió
dico no Ambularório de Prevenção do Câncer
Genital.

I':
Proc.ure o A.mbulatório à Rua Artur Müller, 160

-

- e insc�eva·'se para _ marcar hOfa. Exame inteira-
'

(' mente, gratuito.
'��----------.------.------------------------

Desnecessário

de cruz-eiros; tadores ,uma Imagem
excelente.

Está-se esboçanda, um
movimento simpárico' em

_ nossa cidade, tendente a
,

instalar urna estação repe
tidora de televisão, O
movimento em causá virá
benef'ic(ar Jar..aguá go Sul
e municípios ,adjacentes.
onde a imagem lambem
.set·á re,f1elida. Inúmeras
Iist-as estão

..
sendo feitas

circular, 'éom franca adesão dizer dos motivos que,
de centenas de assinaturas. levam as pessõas a fi -

lôdas ·elas enlusiasmadas. mal' a lista de adesã-o.
concorrendo com o seu pois qu.e, além da trans'
esforço para 'que a nossa missão de bâm e!abora
cidade- 'se ,enquadre entre dos programas de televi
as progressistas cidades são, ao v i voou em
do Brasil que, já gozam' fórma de video tape, há
dêsse imenso benefício. que acrescentar o prin

cipal que fará o Jar,a� A
guaense e ,seus vizinhos I está

estação
orçada.

" Com a instalação da
Estação Repetidol'a, loca
lizada em ponto ideal,

Técnicos dos mais expe- já escolhido pelos técnit
rimentadoB a e ver ã o cos, uma imensa zona

participar de sua instala- será anexada aos que
ção, que é quasi certa; se beneficiam com' a

garantindo aos tell:'speo. t�ansmissão da televis�o.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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dia 46-66

Aniversá.rios
Fazem anos amanhã: Dia 8:

,
�

fij�Fm;��m�li CIRURGIA DO ESTOMAGO .:... VIAS BILl';· .tfl R�S, INTESTINOS - Oírurgía de Senhoras �J
t� Dlj1gn6stico Precoce do Clncer nas Senhoras,

g

I·
ComuniclI 1I0S seus clientes que IItender. no seu

� novo consult6rio ii RUIl Artbur Müller n' 160 �l
: (AO LApO DO NOVO HOTEL) �

i Das 9'12 e da,s 15718 horas - FONE, p84 ��:·*··.··*···I"····.··.···�u:�·.·�·,:·*··*· ..··..·····..�."�.*.....•.. !'.*••"••••��

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

o 1966 .

Dlreto�
Eugênio Vitor Schmöckel

tf::.::::::::::.-::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11II·, S O C I A I S II
:::lJ\\::::::::::::::::::::::::::: .

'

:::::::::::::.-::::::::::

/

Dr. Irineu Peters;
_ Vva. Lina Schneider;
- sr. Francisco Fischer

Jnr. '

- Neli Luzia Schmitt;
- sr. W61demiro Lee-

ven; "

� sr. Bernardo Alpers
taed;

Edital n. 6.180 de 31·5·66

Lauro Boreherd. e

Renate Borchardt

1!:le, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jars
guá do Sul, domiciliado e

residente em Rio Cêrro,
neste distrito', filho de Ar
tur Borchard e Frida Steí
nerdt Borchard.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguä do Sul, dcmíetlíada
e residente em Alto da
'Serra. neste distrito, filha
de Leopoldo Borehardt e
de Adele Gaulke Bor
chardt,

•

menoa: domingos

Um. ano tem 36i dias
menos: 8 h de Bano por dia - 122 "

sobram - 243 "

menos: 8 h de descanço diário - 121 "

sobram - 121 "

52 ..

69 "

26 ..

43 "

13 "

sobram -- 30 "

20 It

10 "

('f:;::::::::::::::::::===::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::::'===;;;�ti
Dia 9 � II IDHRo lEIHCIBI OCA1UfMfANN IISra. Alíce, esposa do II M�DIUO UIRURGIA6 iI

sr. Evaristo Monteiro; III II- sra. Wanda, esposa' I Formado pelas Faculdades 'de Medicina das Univer- II
do sr. Bernardo Karner; a sidades de Colónia (Alemanha) e Pôrt� Alegre fi
- Marta Sa.tIer;. II li
_ sra. MarIa, esposa II CIRURGIA - seNHORAS - PARTOS - CRIANCAS e fi

Vva. Maria Müscare- do sr. Giardini Lenzt; iI CLINICA' OERAL IInhas. - sr. Leopoldo Ma- Il l:8otra prátlea em 'Oos"itals EorOp!D8lheiro Jnr. ii � I"

II
- Iracema Meier: ii

Você Trabalha Demais? I Os-;ar �aJ��em Osmar li
II

II Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas li
u Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 1/2 horas IIMathias Panstein; n II

Carmem Zimmer- ii Atende chamados tambem à Noite !l.
mano; �::::::=====::::::===:::=:::::::::====-dj- Waldemar Lempke;
- Terezioha Weiler;
- sr. Rudolfo Kressím;
- Maria de Lourdes

Bartel.

Inácio Tomaselli;
- o jovem Mário Rau;
- -).\1 a r i a Laocardía

Schmitt;
..;_ sra, Dílva, esposa

do sr. Rolando Jahnke;
- Lili Harnaek Bartch
- Dolores Schmitz;

ASSINA.TURA. :

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

I
' eNDeRÊço:

Caixa Postal, 19
I\venida Ml\l. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina
------��----------

Fazem anos hoje:

Civil

Arlete Hamann resido
em Blumenau;
- a sra. Hilda Piazera

Karam, esp. do sr. dr.
'Manoel Karam Filho,
resid.' em Ourítíba;
- a sra, Waltraud H.

Zeoke nesta;
- o sr. Amândio Klein

resido Estrada Itapocú
Hansa.

'

- a srta. Lilian Em
mendoerfer. filha do ín
dustrial Willy Emmeo
doerIer, residente em

Estrada Nova.

Dia 6:

,Registro .

Sra. Adelia Wolf Weiler
- Vva. ErnaKreutzfeldAurea Müller Grubb i, Oficial

.
do Registro Civil do 1.0 Dis
tri to da Comarca de Jaraguá
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

casar-se:

Dia 7:

menos:
sobram -

tempo gasto no cafezinho,
lavatório, "papinha", etc.

sobram -

1� "

O dias

Consultório e residência:
Tel. 244 - Rua Preso Epitácio Pessôa, 405

CONSULTAS:

tr::::==::::::====:::::;=C::::=::::::'-:::::======:::======�ii '

li!! II

� �r. JoaG�im �. W. Jo�stin� II� uii Advogado. IIii II!i IIH II

II E S O R I rr Ó R I O : A V. M A L. D E O D O R O, 1 2 2 ii
II JARAGUA DO SUL II --!i II

I! I! 1'===_õ55iEiEr==-Il-'.'5$$$ ';i!iii!i!!lil"!iiiii\!!i..

EiII - MAN SPRIUIIT DEUTSCH IIlii DR. J <:> R N SO ELTER EII
' 11111

I�::::::::::::::::::==::::::=::::;:=::::::=:::=:::=:::::::::=::::::::::==_:......::::::=::::::.-::==:::=:::=:::=:J) I I CIRURGIAo DENT/5TIi I

r,.l! -S--=-I'=o:::=t:::e--c:::::::::J::::"a-:::=ra-=-g--:::u==a' 'L=:::t::::::d:::-a·-=-.·=�Inl Prl!eilü·ll! mi '1l::::0í,:::: ::/�r�����o I_-e aumenta o. conforto do CLIENTE.!i . II EMPREGADA Ili 50 unos de avanCI na arIe de Clnstrlir II DOMÉSTICA, ,Jara Curitiba. I OLíNIOA - OIRURGIA - PRÓTESE
IEdital n. 6.182 de 1-6·66

II II Paga-se b��. Tratar na I RAIOS X
• '1 Fábrica de Blocos de Cimeoto para cons- II M I D d d F IiiArno Küster e' ii 't

-

S V S t d trui duuí I: Av. a. eo.' a onseca 949 C ) f" A r. I I-o V 19° 1-lIsa Kickhorfel II ruçoes. e .. pre en e C�>DS rUlr, a qUIra ii das 9 às 12 horas. I, on suo ti o: v. \:!Je u 10 argas, C'
,. ii O material desta fábrica que é o mais mo· ii

I
(Anexo ao Depósiro da Antarctica) 1-�le, brasileiro, solteiro, II derno, e ,8, construção sair4. mais barato. II _

,lavrf,ldor, natura1 de Jara- U '_
. FRANCISCO MODROCK H Correio 'do Povo iF"!'ljWEl!li!llEll!lllSli::J--J'-l!i!iiii!i;t ji r

r g i!j;:
gri� do Sul, domic�liado e!l Infermaçpes com,.

LEOI?OLDO KARSTEN 'II um Jornal aresidente em Rio' Oêrro, li I'
neste distrito, filho de Ar, II. nesta praça li Serviço do Povo

!:':Pf.�:·K:.�:;_Vilh.rmi. :=,�-===,�:'�:"�-.:'" ==:�_=-=__! �dO:��:�:�ile�����:tt�i�:, l� TPhr' l\\lirlUl' lfn° TI TI t1l\ lI))�Irrp11- flI AIp ß 71P \\1pAio ,II:: t
\

Itoupava, neste Estado, I, lL» o IVll 11 llll\U' 1J))<ru �lLl!JI M� .8l�� ,"I �M'U'\ �,
��m����;:a:d;::�����:' i� , 11 ••-A�:&a., � PEstado, fllba de WIlly III ."D VR lB' tL I��
Kickhorfel e de Paula ..

'

Kickhorfe1.,

II:�·' Oom escritório néElta cidade à Av. Marechal Deodoro II_0, :!:';';I;.'·��;'::::::;�L��;;�··-��AZU�;iG;;��1Ii,liE para que chegue ao co-
Irohecimento de todos, mandel ... da Fonseca nO. 122, para melhor, servir seus cli e n te S; iii II CLINICA �ÉDICA - CIRURGIA GERAL IIpassar o presente edital que fll màntêm est.reito intercâmbio judiciário com os.ex.:Escri,tórioB 'm ii ii:�r� �:I�c:��rr;I'�nl�P:��á m de Advogacia DR. HERCIL10 ALEXA DER DA LUZ, m �l .11atixado durante I'i dias. SI III com séde em' Joinyille e São Fvancisco do Sul; está em m II ULTRA SOM IIalgu'em'sou er de algum im· 'iii co'ndiQõ�s de,' também, ;aceitar causas para aq.uelas Co- Üi H ONDAS OURTAS lipedimento acuse-o para o�

!li III
ii R. ULTRA VIOLETA 'ii

=���G���s�:&�::�:�ll����==J

SE VOC� AOHA QUE TRABALHA
DEMAIS, ENTÃO VEJA ISTO:

Dia 10:

sobram -

menos: 1/2 dia por sábado
sobram -

II ::::::::::::=:::::::::==:::::::::::::::::::::::=:::::=::::::=====

II II
I �

II DR. IVO KAUFMANN !!
II ii
:: -- Ctrureiêo Dentista iiil '"

IIH II
li Consultório: - Rua Preso Epitacio Pessoa 139 n-..

11li liii (em frente da eMPRE:SuL) ·i
II ii'1 "

1.1li - Ap.re/IJ.gem modernissimll -, '1
II liII RAIO X - CLiNICA -:- CIRURGIA !i

" II
II

PROTBSE - OUNICA INFANTIL
!!

, "
=======-===========::: ...._..!..=====

menos: feriados .

Vende-se
_ menos: férias,

J' Que tal, ainda acha que
TRABALHA MUITO �

Uma propriedade, nesta
cidade, havendo uma casa
de material e 3 morgos
de terra.

Informações na

Joalheria FAUTH
Av. Mal. Deod. da Fonseca

Jaraguá do Sul

:ßle, brasileiro, solteiro,
marcineiro, natural de Ja.
raguä do Sul, domiciliado
e residente em Vila Nova,
neste distrito, filho de 1\1-
berto Spezia e de Judit
Bassani Spezia.

#

E1a, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente em Jaraguá-
'Esquerdo, neste distrito,
filha de .José Leopoldo
Martim e de Juétína De
marchi Martim.

Dr. Francisco Antonio Piccione
:M:�D-':CO - C.H..JH. 1:Z'

·1

,Editaln.6.181 de 31-5'66.
Antonio Spezla e

Terezinha Martim

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

'

HOSPITAL JESÜS DE NAZARÉ· CORupA
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419I

C o H. IrPA - SAN�A CATA:IIit.INA

Edital de Proclamas
Recebido do,Cartório de

Massaranduba neste Es
tado.

Escritório ao lado da Prefeitura
, JARAGUA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Nova Lei do Servtçe Militar
o doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de C

'

h d E I
'

Por JEFFERSON o4vIS DE PAULA Direito da .Oomarca dê Jaraguá do Sul, Estado de ampan CI ,e se areeimento
NOS "FATOS E LENDAS DA HISTÓRIA ,Santa'Catarina, na forma da leí, etc.

f
DO B�ASIL" de domingo último, demonstramos FAZ SABER a todoa os que o presente edital
que John Ar-mita gn e Joaquim Norberto, dos anti- virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou interessar PERGUNTA - Onde está publicada a Lei do

gos, e A. 'I'enörio D'Abuquerque e Eduaedo Frtsiro, possa, com o 'prazo de dez dias, que hão de ser
Serviço Militar e a regulamentação dessa Lei?

dos modernos escritores e hisrorlõgrafos, para s6 arrematados por quem mais dêr e maior lance ßESPOSTA - Está publicada no Diário Oficial
citar quatro nomes dos mais ilustres e respeitados, oferecer, em �rente às portas do EJificio do Forum, da República de 3 de Setembro de 1964 sob
são acordes em que .a "imprudência de Tiradentes no dia 13 de junho vindouro, às 10 horas, os bens n v 4375. A sua regulamentação está publicada�ausou que fôsse � descoberto o plano do levante, penhorados a firma de OSWALDO ROCHA, nos no Suplemento n.o 21 do,Diário Oficial de 31 de
acarretando a prisão dos conjurados; com a conse- autos da ação executiva que Ihe ove á, firma Janeiro de 1966,
quente p e r d a de "poetas, padres, doutôres e H. CARLOS SCHNEIDER S. A., abaixo descrimina PERGUNTA _ O qua quer dizer Alistamentomilitares". dos :

Militar $ onde é feito? ",

Vimos, igualmente, que Joaquim Norberto se '

põe em contradição consigo mesmo quando reco- 1) - UMA LIXADEIRA, de arcabouço de RESPOSTA - É o ato prévio e obrigatõrio a
nhece que a "conjuração era quase desconhecida".' madeíra.. com. tôdas 8S suas respectivas apare- �êleção Militar. É feito pelo Orgão Alistador do

Véjamos" em prosseguimento, que a inadver- lhagens, avalíada em crS 15�,OOO. .. 2). �M 'local .da residência, ou, excepcionalmente em
tênoia de Joaquim Norberto, dado ao seu prestígio �OTOR ELÉTRIDO, c0';O as seguíntes caracterís- outro Órgão Alistador, se' as circunstâncias o

I

oracular, não chegou a ser notado pelos seus
ncas: . n. 3430, HP l, CIclos 50/60, volts: 220 a justificarem a juízo dêsse último órgão.

seguidores. 380 amp. 3,4,2 rpm.: 1400 a 1700, marca WEG,
o Eduardo Frieiro, por exemplo, que lhe segue

série 14, avaliado em crI 100.000. - 3) . UMA PERGUNTA
�
-;- Com que idade deve ser feito o

invariàvelmente OB passos, repisa à 'po 141 de SERRA FITA, de- arcabouço de madeira, com Alistamento Militar? '

"O Diabo na livraria do Cônego": tôdas as suas respectivas aparelhagens, avaliado RESPOSTA - A apresentação pbrigat6ria deverá
'''Como viu o povo a prisão do Alferes oons

em cr$ 150.000. - 4) - UM �OTOR ELÉTRICO, ser feita dentro dos primeiros seis meses do ano

pirador? Teceram-sé desencontrados comentärios com as seguintes caracteríatícas .
. Marca WEG; com que o brasileiro completar 18 (dezoito) anos

a respeito do fato. Oontrabando de ouro, diziam n. 34 31, HP 1, rpm: 1400 a 1700; volts- 220 a 380; de idade
uns. Extravio de diamantes. diziam outros. Oríticas 50/60; amp 3,4,2; série 14, avaliado em cr$ 10� 000.

.

aos atos do Vice-Rei. glosavam alguns, maís perto 5) - UM �OT?R ,ELÉTRICO, com ,as s.egulOte� PERGUNTA _ Quais OB cidadãos que devem se

,da verdade. E POUCOS; 'asseverou Norberto, c�racterístl�as. - marca WE.G, n. 1695, ,HP 3, alistar nesta ano? .

FALARi\.M EM CONJURAQÃO,'QUE ERA QUASE CIclos 50/60, rpm: 2800. � 3400, amp. 8,6,5 volts. RESPOSTA _ É obrigatõrío ao alistamento no

DESCONHECIDA". (Os grifos são nossos). 220 a 3�O, _sérIe 11, avaliado em cr$ 180.000. Total máximo até 30 de junho de 1966 de todo braai-
,

. da avaliação cr$ 680000. I
.

t
.

I
, Mas não param aIOS preciosos eaclarécimentos erro que neste ano ou an errores que comp eta

prestados por Joaquim Norberto e repetidos, mutatis' Assi� serão ref�ridos bens arremata�os por 18 enos 'de idade.

mutandis, por Eduardo Frieiro. quem mais dér e �alor lance oferecer acima d.o PERGUNTA _' Existem multas previstas em lei
Assim. enquanto se faziam tais comentários prãço total da av�haç�o, podendo serem exann-}

para os Infratores da Lei do Serviço Militar?
.am tôrno da 'prisão do Alferes Tiradentes, no Rio nados. por quem IOte.resse tiver, �o local em que . . •

de Janeiro, resta saber, ainda segundo Joaquim se enco�tram deposítados, na Iirma executada, RESPOSTA - Sim, a m�nor multa aplícâval
Norberto, ob. oit., tomo II, p. 52, como reagiu Q na localidade de Nereu Ramos. E para que chegue corre.spon�� a 1/30 (um trlD�A avos). do menor

povo em Vila, Rica ante a prisão do magno poeta a notícia a públíco, se passou o presente edital salãrio mimmo vigente no pais, ou seja Cr$ 1.600. ,.,

e preclaro Desembargador Tomás Antônio Gonzaga que será atíxado no lugar de costume, às portas
a 23 de maio de 1789, quando já se sabia, ali, da do Forum, e publicado no [ornal Iocal "Correio do

prisão de Tiradentes:' Povo." Dado e. pa�sado nesta cidade. de Jaraguá
"Conduzido à prisão como o chefe de uma do Sul, aos dOIS días do mês de maio do p.no de

conspiração. que tinha por fim a liberdade da mil novecent?8 e sessenta e �eis. Eu, (a) Ämadeu
capitania, a proclamação de uma república, não Mahfud, escrívão, o subscrevi.
era o mártir apontado pelo povo como o seu hsr õi. . (a) Raoul Albrecht Buendgens - Juiz de Direito
mas como O CONTRABANDISTA DE OURO E A presente cópia confere com o original; dou
DE DIAMANTES ... (Os grifos são n08sos),- fé.

Jaraguä do Sul, 2 de maio de 1966.

Fatos e Len�as �a História �o Brasil- lV] Edital de Praça

Edital de Praça

Vemos, assim, dito pelo mais autorizado his
toriador da Oonjuração Mineira, que em ambas as

capitanias onde se difundira os planos do levanta,
os juízos que se faziam sôbre a prisão do mais
humilde dos conjurados - Tiradentes, ao mais ilus
tre e t·alentoso· Gonzaga, não havia divergir: tudo

. resultara do contrabando de ouro ou extravio de
diamantes, delitQ de que ambes, no consenso popular,
seriam capazée ... ppis a conjuraQão, a despeito de
TiradenteS "trazer tode o mundo inteirai:lo de seme

lhante projeto", "ERA QUASE DESCONHECIDA".
, Ainda cQm relação à, suposta tagarelice de

Tiradentes, "que por tôda a parte divulgara os

planos do levapte:', <ràle acres�ntar, em adminículo,
que interrogado o Cap, João Dias da Mota, q,ue se

mostrara conhecedor do levante, por que não se

dispusera a denunciá-lo ao Governador ou aos

Ministros de Sua Majestade, "responç.ieu, que lhe
le,mbrou ir à Vila Rica ,fazer a sua denúncia, e que
o não' fêz por lhe parecer que o Governador man
daria prender o dito Alferes; e pondo'se êste em

nega, neste caso resultaria a êle respondente algum
prejuízo, 'NÃO TENDO COM QUEM PROVAR A
SUA . DENÚNCIA". (Cfr. Autos'!le Devassa da O doutor Raoul Albrecht Buendgens, Juiz de

Inconfidência Minejra, vol. V, págs. 146-147). Os Direito da, Comarca' de Jaraguã do Sul, Estado de

grifos são nossos.
' Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Além <lo que ficou dito, Joaquim Norberto na FAZ SABER a todos os que o preAente edital
ob. cit., p. 98, nos oferece outro subsídio· que põe virem, ou dêle conbecimento tiverem, ou inte'l'essar
em dúvida a propalada leviandade el loquacidade possa, com o prazo de dez dias, que hã de ser
de Tiradentes: arrematado por quem mais der e maior lance

"Pára não ficar mal com a sua áe�assa lançou oferecer. em frente à8 portas do Edifício do Forum,
o ·vice-rei mão de certo expediente. Queria tiraJ,"se no dia 17 de junho vindouro, às 10 horas, o bem
da dificuldade em que se colocara por excessos de penhorado de MANOEL WERNER, nos autos da
zêlo. POIS NEM FArOS, NEM TESTEMUNHA.8 ação executiva que lhe move a firma CIA. AUTO
A RESPEITO _

DA HORROROSA E GERAL COMERCIAL ROESLER e abaixo descrito:
CONFLAGRAQAO lhe dava a pGbre capitania' do .'.

'

.'
Rio de Janeiro". ,1°) - UM MOTOK de veiculo, com as

Posta, pois. em dúvida, ou reduzido insofis- seguintes características: - MARCA: - FORD-A,
màvelmente, o 'conceito que arguns historiadores no 68 50 40, 4 cilindros, 45 HP, côr verm�lho, em

fazem da indiscrsção'-e leviandade da Tiradentes, perfeito estado de conservação, t\_valiado em Cr$
reßta'nos ,éxpungir, abroquelado p,elos Autos de 300.000 (trezentos mil cruzeiros).
D.evassa da Inconfidência Mineira - fonte primor
dial e direta da 'matéria', repitamos _ a apressada
e' cereorina 'arguição de Cilue Tiradentes "pagou
com a vida por ralar demais e deitou a perder
poetas, padres, âoutôl'es e militares".

í � o que faremds ,a par.tir de o próximo "Fatos
'e lendas da Hist6riã do Brasil".

'

O Escrivão - Amadeu Mahfud

I Companhia Cervejaria Brahma
Filial Ouritiba

Temos vagas para rapazes que possuam
curso ginasial e conhecimento do idioma
alemão. Idade de 18 a 25 anos e que sejam
reservistas. C a r tas com detalhes para a

Companhia Oervejaria Brahma, Filial Curitiba,
avo Presidente Getúlio Vargas, 262 Caixa
Postal, 262

OURITIBA PARANÁ

{I)

;;:::==:::==:===:::--==:::==--====::::::===:::�[, u

II Fundo de Assistência e Previdência II
li do Trabalhador Rural il
:: 'I

H A COMERCIAL fi
ii I:
II Av. Mal. Deodoro, 130, em leraguä do Sul, ::
ii II

'1 encarrega-se do' preenchlmento das guia de II

i recolhimento e de inscrição. ii
� ,fI
,-,,::::::===::.-:::=========:::=======:::!J

Vende-se - Centro
Vende�se uma propriedade contendo uma

casa de material e uma casa dfi madeira, situado
à Rua Epitâcio Pessôa, 497 em Jaraguã do Sul.

Informações com Dr. Piccioni, em Corupã.

VENDEM-SE
MUDASVendem-se um Balcão

e um jôgo de luz fluo
recente.
Tratar na Caixa Eco

nomica Federal, à Ave
nida Marechal Deodoro,
n.o 192" nesta.

FrutfF�,as e Ornamentais

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros. Macieiras.. Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dab,lias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., eto.

PEOAM OATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
--L ,CORUPA' -

c::::;:::t<:>c::::=--=-c::::;:::tc::::;:::t

Oferece-se
,

Quarto com mobilia
completa pa�a' moco(a),
com café da maoliã.
Tratar a Av. MaL Deo.

doro da Fonseca 145.

Hgrödl!l!iml!ßID 1-

, ASSIM serã referido bem arrematado por
quem mais dér e maior lance oferecer acima do

prêçó da avaliação, podendo ser examinado, por
quem interêsse tiver, no local em que se ,encontra
depositado, oa oficina-mecânica ,do SI'. Paul-o
Wunderlich, 'nesta cidade ..E para que chegue a

notícia a público, se passou o presente edital que
serã afixado no lugar de costume, às portas do
Forum, e publicado no jornal local "Correio do
Povo". Dado e pàssado nesta cidade de Jaragqá
do Sul, aos doze dias do mês de maio do ano de
mil novecentos e essenta e seis. Eu, (a) Amadeu
Mahfud, escrivão; o subscrevi..

(a) Raoul A., Buendgens. - Juiz de Direito
A presente cópia confere com (). origina]; dou

Vende-se':VENDE-SE'
Uma propriedade co� Uma propriedade, com

4.113 metros quadrados, 15x49, com casa de ma

'com casa de a\;venaria deira em perfeito estado,
bem cónservada, sito a mais um rancbo de 5xS,
Rua Presidente Epitacio, sito a Rua Rodo)fo Hu- fé.

,

'd d
.

Pessô3. Lnforma(:õ.es com fenuessler, nesta Cl a e.

o 'sr. Ervino Menegotti Informações nesta

ou Waldemar Lessmann. redaç-o.

,Jar'aguá do Sul, 12 de maio d'e 1966.

Amaqeq Mahfud�

Profundamente consternados comuni
camos a todos os npssos parentes, amigos e

conhecidos o falecimento de nossa querida
.mãe, sogra, av6 e bisav6

.

Vva. Hans Spring
oco�rldo no dia 30 de maie com a idade de
80 anos e 10 meses. .,

A Família enlutada vem externar 'por
êste meio os seus sinceros agradecimentos
as pessoas que a auxiliaram no dul'o transe
que, passou e a tôdas as pessoas que :wom

panharam a falecida até sua última morada.
Agradecem em especial ao sr. AI'tu,r

Eggert e família pelos fa�ores prestados. e
8.0 Revdo. Pastor Hans Spring, pelas palavras
de Fé Cl',istã proferidas no Lar e no Cemitério.'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO o povo- "Coluna ROTARY"

lARAonl DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 4 DB JUNHO DB 1966 _ N.O 2.382 Futuros Presidentes de
������������==���������������� ROTARYINTERNACIONAL

ÉDER VS' HARADA Será Presídenté de Rotary Internacional para
.. o período 196667, o sr. Richard L. Evans de Salt

. Lake City do estado de Utah, América do Norte
O Lutador JaponêsConservou o Título de Campeão que asaumírä suas funeões no dia primeiro de

julho próximo. Evans Ioí eleito na convençãoPor JOSÉ DE CASTILHO PINTO internacional do Rotary em 1965.
. A Comissão de índícação para Presidente do
Rotary Internacional em 19�7·68, tendo-se reunido
em conformidade com o estipulado no :r..egimento
Interno do Rotary Internacional, informa que
indica Luther H. Hodges, do Rotary Club de
ChapeI Hill, da Califórnia do Norte, E.U.A. ao

cargo de Presidente do Rotary internacional para
o ano de 1967-68.

�NO XLVI

-, '0 QUE VAI PELO tlONS
ECOS DA XIIla. CONVENÇÃO NACIONAL
OE LIONS CLUBES

No dia 20 houve visitação às adegas de vinho
'e fábricas de doces, churrascada de confraterniza
ção, maís uma plenária e à noite o sempre espe
rado Desfile Leonístíco, no qual desfilam todos os

,
Leões e Domadoras presentes por Clube e Distri
to (quase sempre representando um ou maís Esta·
dos da federação l.

A lula de boxe entre Éder Jofre e Mesahlco
Harada, pela corôa mundial dos Pêso-Gelo, vinha

Reallzouse entre os dias 17 e 21 de maio do prendendo as atenções gerats, principalmente dos
corrente ano, a XIIa. convenção nacional de Líons oitenta milhões de hrestletros.
Clubes do Brasil,' numa das mais aprazíveis estãn- É que êsee combate sôbre ter par.à lofrinho e

, elas de águas minerais do país, Poços de Caldai, os brasileiros o caré er de revanche com a possibilida
cujo sucesso foi absoluto. de de reccnquísta do título de campeão do mundo

Inscreveram -ae como convencionais nada me- da categoría, viria ainda desfazer certas dúvidas
nos de 3.1J5 Companheiros Leões de todo o Brasil. surgtdas na luta de 18 de maio do ano pa�s�do e

Entre as autortdades internacionais merece desta' assim comprovar com quem estava a supertortdede. Homem prático e de graúde experiência,
que os CL Leon Campell, do Clube de Greenville, Por isto, era enorme

.

a expectativa em iôrno do �avendo ocupado postos da mais alta respousabí
South Oarolíne - EBUU e CL Aureo Rodrigues do embate, havendo crornsres que apontavam Éder como lídade e� seu País, como Governador do Estado
CLube de\Santos.Centro;ambos exercendo o ca'rgo favorito; entend�dos que qu�lificavam a s�perioridade de �arohna do Norte e, at� rencentement.e Secre
de Diretores Internacionais. de Herade e ainda esportistas que afirmavam o tärío de E�tado do .ComércIO, ao qual fOI levado

equilíbrio de fôrças entre oe dois lutadores. pelo Ialeeído Presídente Kennedy, (nos Estados
A convenção viu-se oficialmente instalada na Finalmimte veio o momento da lula, que foi Unidos os "Minis�r08" são "S.ecretários de Estado")noite de 17 de maio, no Gine Vogue de Poços de terça-feira última, dia 31. Travou-se o embate em é um graúde armgo do Brasll.

Caldas, no qual S8 encontravam presentes delega- 15 ronds, no estádio Bodokan, em Tóquio, perante
ções de todos os clubes de Líons do país. No meso .14.000 pessoas, e caracterizou-se pela violência com
mo pia houve o hasteamento das Bandeiras dos os dois' boxeadores empenhando se a fundo desde o
Estados e da Nação e um extraordinário coquetel inicio, procurando cada um vencer a luta pela via
ao ar livre com vinhos produzidos na região de rnais rápida - o. nocaute.

,Poços de Caldas. I Até o 3. rond o embate transcorreu equilibrado,
.

No dia 1� re�lizaram.s.e o primeiro forum leo- mas de aí por diante Herade começou a bater melhor
nístíco e a pnmeirs plenáría, enquanto as Doma- e a forçar o traim de luta. No 5. assalto, na saída
doras eram homenageadas com um coquetel e um de um clinch, abriu se o supercílio esquerdo de
brilhante destile de modas e show. Eder, que começou a sangrar profusamente, e quando

chegou pelo lO, rond já não havia dúvidas de que
Éder só poderia triunfar se conseguisse nocautear o

;aponês, pois já aí a contagem de pontos lhe era

bem desfavorável.
No 12. assalto Éder golpeou seguidamente e Primeiro Rotary Club nas llhas Comores

com rigor o lutador niponico fazendo o sangrer e

andar desordenado pelo ring, o qual depois recupe
rou se e já no 13. castlgoa severamente Eder Jofre,
que estêve à suá inteira mercê e só não caiu devido
sua grande resistência. Também nos dois ronds
finais houve superíoridede do lutador Harada, que
acabou vencendo o combate por uma vantagem de
6 pontos e dessa forma conservando o título de
campeão mundial de boxe da cateioría Pêso-Galo,
título que arrebatou de Éder jofre no dia 18 de maio
de 1965. ,

Éder Jofre não cODseguiu reaver o título, mas
firmou se ainda mais DO coração dos brasileiros, que
não esquecem as glorias que o lutador nacional
trouxe ao Brasil, inclusive a gloria de ter sido
campeão do mundo Pêso·Galo de 1960 cl 1965.

Estêve no Brasil diversas vêzes como inte
grante e depois presidente da Comissão Organi
zadora da Oonvenção Internacional do ano de t 948,
realizado no Rio de Janeiro.

.

Dia 21 foi o encerramento oficial, tendo havi
do na parte da .manhã novas visitas.ß adegas e

fábricas de doces, a 4a. sessão plenária e às 23,00
horas o Baile dns ,Governac1ores, no qual houve o

desfile de Fantasias Premiadas no Carnaval de 1966,
no Rio de Janeiro.

O Distrito L-lO, compreendendo o Estado de
Santa Catarina, esteve representado por 41 conVAn·

cionais, sendo o Lions Clube de Jaraguá do Sul
representado pelo CL Gerd Edgar Baumer e sua

Domadora Marly.

Luther H. Hodges é rotariano desde 1.923, foi
presidente dos Rotarye Clubes de Leaksvííle-Spray,
Carolina do Norte e de New York de New York
serviu ao Rotary como Governador de Distrito e

Diretor. Será eleito Presídente de Rotary Interna
eíonal na convenção que se realizará em Denver,
estado do Colorado, DOS dias 12-J6 dêste mês.
Assumirá a presidência em 1.0 de julho de 1967.

No día 19 igualmente tivemos forum lennístí
co e sessão plenária e, novamente, as Domadoras
compareciam ao Qhä, com desfile de modas inter
nacional e show. A noite houve a tradicional festa
de São João, oferecida pelo Lions Clube de São
João da Boa Vista, distante alguns quilômetros de
Poços de Caldas. O Rotary Club de Moroni, nas Ilhas Comores,

o primeiro a ser organizado nesse pais, f.i
admitido no Rotary Internacional.

As Ilhas Comores se encontram situadas no
Oceano Índico entre Madagascar e a costa da
África, e, são um território ultramar da República
Francesa, assim dêsde 1° de julho de 1965, fôram
fundados 133 novos clubes organizados em 37
paí!es diferentes.

.

I

Diário da Tarde João
Farinhuck

Ministério das Relações Exteriores

·INSTITUTO RIO BRANCO

Festa DO

Grupo Escolar

Abdon Bàtista

Diário da Tarde, vi
brante jornal que se edita
em Florianópolis, �oltou Para apresentar as suas
a circular regl1larmente, despedidas, recebemos em
Por elpecial deferência nossa redação, o sr. joão
do seu diretor RO(Jleu Farinhuck, c o m pet e nt e
Sebastião Neves, estam.os funcionário do Banco do
recebendo o Diârlo da

I
Brasil, de mudi:lOça para

Tarde, agora em nova a cidade de Curitiba. O
falle, arrendado pelo sr. sr. João Farinhuck, além
Manoel Carlos de Souza de desporlista' cem por
(Manoel Santos). O ves· cento, colaborou durante
pertino da._capital catari' muito lempo com eruditos
nense tem assinalados escritos. em nosso· sema-

serviços presta- nário.
dos ao nosso Estado, nos

C
"

"d d setores da vida social e Ao agradecermos ao

unosl a es 1. c. P. - 15
política barriga-verde. nosso colaborador· pelo
AplaUdimos o raapa re- II1UitO que realizou em prol

cimento do Diário da do esporte e,m nosso meio,
T�rde, fundado I)t>lo pra- dignificando a imprensll
claro estadista Adolfo catarinense, que r emos

Konder, com os 'Ootos de aproveitar da oportunidade
que continui dignificandO para desejar-lhe DOVOS 'Entre os principais requisitos gue a lei exi2'e
a .imprensa catarineose. rriunfos na bela cidade de

para inscrição, e que caberá ilO éandidato provar com
Parabens ao arrendatário, Curitiba - a Cid�de Sor- documentação hábil, estão: a naciqndliddde brasileira;

,

sr. Manoel Carlos de Sou· riso dos paranaenses. a idade mínima de 19 e máxima dê 30 anos de idade
za e ao seu dil'etor. nOSRO (limite a que estão também sujeitos os funcionários
muito conhecido Romeu públicos); e conclusão de curso colegial (clássico
Sebastião Neves. ou cIentffico), ou curso eqUivalente.

.
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g U O lJ U O U H �l provas de Porluguês, Francês (escrita e oral), Inglês
H

.

=1 (escrita e oral), História do Brasil, Geografia, História

�
(Cili'urgião Dontista). :�. MUDdi.al Mod�r".éI e Conteporânea e Noções Funda-,

-

f. meDIaiS de Drreno.
CLíNICA - PRÓTESE .:_

I CIRURGIA BUCAL RÁIOS X

� :} As inscrições e programas que acompanham o

Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) �i Edital de convocação, bem como as �ichas para.1 inscrIção', podem ser obridas nas Reitorias das:
H O R Á R 10:

Manhã - das 8 às 12 B Universidades de São Pqulo, Minas Gerais, Rio�
< .

Tarde - das 1� à 19 B Grande do Sul, Bahia e Recife, no Ministéris das

L�m., ..""�••...,..",":!!���!,..,=!",��.�.....<:.'••<>e.....,m.,,..,.J gr���r.:::���!�;� p�s?;:::!i"v.�e��. I�r��Oan��:

Exame Vestibular para o Curso' de' Preparação
à Carreira de Diplomata - 1966

O .cartão de colaboração mais distribuído foi
do Lions Clube· São Paulo - Cerqueira Cesar:

. "TRATE BEM AS PESSOAS
QUANDO ESTIVER SUBINDO

PORQUE TORNARÁ A ENlJONTR,Á-LAS
QUANDO BSTIVER DESCENDO".

AchéUn-se abertas, até 30 de junho próximo, no
Instiluto Rio Branco, Avenida Presidente Vargas, 62,
4° andar, no Rio de janeiro, as inscrições 'para o
Exame de Seleção Prévia que precederá ao exame
Vestibular ao Curso de Preparação à Carreira, de
Diplomata para pre�,nchimeDto de 20 vagas na classe
iniclal da carreira de Diplomata.

O "slogan" mais citado em tôda a convenção
foi "QUEM NÃO VIVE PARA SERVIB., NÃO SER
VE PARA VIVER".

Amanhã, dia 5 de junho,
haverá uma grande festa
popular no Grupo Esco·
lar Abdon Batista, quan
do então será servida uma
lauta feijoada também- a
preço popular e haverá
alguns di"ertimeqtos. A
renda desta festa será
aplicada na compí'� de
mat(.JIrial escolar, agaza
lhos, etc. para os alunos

pobres, bem como em

benfeitorias no Grupo, co
mo arrumação de portas,
substituição de fechadu
ras, vidros quebradQs; etc.
Para 08 fe�tejos que terão
iuício já p�la manhã de

domiogó, estão cOQvida
dos não só os pais de alu

nos, mas o povo em ge
ral, de cuja colaboração
muito esperamos.

o condor, grande ave

americana de extraordi·
nário poder visual e que
vive nos picos alúanti)a
dos da Cordilheira dos
Andes', com as asas aber·
tas chega a medir 3 me
tros e meio de enverga
dura. Vejam os leitores
que o Condor é ave prá
chuchú! ...

O Exame de Seleção Prévia para o referido
Exame Vestibular realizar·se·á nos dias 21 e 22 de
julho próximo, a mesma-hora, nas cidades de Brasília,
Rio de JaDeiro, São Paulo, Pôrto Alegre, ßelo .Hori··
zoate, Salvador e Recife.

'.

As iDscrições faz-se mediaDte o simples preen
chimenlo de uma ficha que pode ser solicitada e,
posteriormente, apresentada ou remetida pelo correio
à Secretaria do Institulo. A documenfação será exigida
apenas por ocasião da inscrição DO Exame Vestibu
lar propriameD'te dilo. Êste será realizado no Rio de
jdneiro, em data a ser fjxada posreriormente.

.'
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