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Grande
\

Baile Social,no Itajara. Tênis Cluti·�; :" a 27-5-67 ;_ •.Elegante Desfile de
.

. Modas, Apresentan� a Nova Coleção de Inverno 1967 !

Dire!or: lmpreseo Da:

Socletl.J. G,.li�. Â�.,.ld. LId••

Sociais
EnlaCl BrlldeJbur.l.· Schllilt
A sociedade local de

verá acorrer para um

g r a n d e acontecimento
social, quando dois de
seus mais representativos
membros' da sociedade sé'
unem pelos sagrados laço�

Artu'; Miller BUOBNIO VITOR SCHMÖCK8t do matrimônio. Assim é '

�==============================�b:==�======�/�'==================�========�======�===============I que deverão comparecer
No 2 435' perante o aliar ii srte.

. �
Lori Brandenburg� dileta
filha do, distinto casal

É
Carlos Brandenburg

Honrosa Visi1,·a à A poea·, Em O·ue VI·vernos c... A. Baependi :::�ae����Ô��doBS:h���;'
industrial, filha da tradt-'

J
'

d S' I . . O Clube Atlétieo Bae- cianal familia jaragu�ense, '

. a\ragua o l:J Mui� Superfícialídade e Falta de Idealísmó pendí, di�� ,16 e 17 do cor. Arnoldo Leonllrdo 5chmift.

Par JOSÉ CASTILHO PlIIO rente, d�s.envolv�u gran- _ OfiU. Prim SchmlU.
'

.

'1
.

d' S-B'. . des festividades, objeti- 0""1 li
'Jaraguá do �ul d�vera Munlcíplos e, .

ao ento Sabemos que nossas' modestas crôni�as nêste vando os festejos do Es- ato CIVI rea zar se-a
receber no próximo dla.23 do Sul, ��rupa, ôchroeder, jornal e ne Bmissora ZYP-9 entram em murros lares pirito Santo. Sob nova e .no . Porum l.oclll. tendo.,do eorrenre, -:-. 3.a

- feita, Guara,mlrlm e Massilr!lndu' de Jaraglui do.&ul e das clda�es vizinhas, lares onde renovadora direçlo, o como pa d.r I n h o e, por
a honrosa vtsne do dr. ba, �Iem de. g.faode número vivem casais .tdeeos, pares Jovens, moças ,e rapa�es principal clube da cid.- parl� da nOlva,'o Senhor

, Paulo:Konder Born.hlfusen, d� IDdustrlaJ_S e comer-
que espírem fazer desinteressadamente alguma coisa de, apresentou um gran- ErwlDo Brandenburgo e

Diretor da Certetra d e]C�aDI!S de. todos os mu- de bom, de útil e de. relevante ao seu semel�ante. díoso programa, o qual Senhora Herte Kassner
Crédito.Geral do Banco nlclploa CItados. Sim, �e bom de úlil de relevante e· sem o deselo de aíeeneou o .mais amplo Brande�burg e por partedo Brasil S.A. ..:... ,eetor O desenvolvimento que equilibrar orçamentos, p�orém na certeza de que erre- sucesso. A busca do Rei do I!0�vo. o. 5 e n h�o r.5ul.,

.
.

.

,. vem ex ertmentande a vés das boas ações:é possível dar·se_ e re�eberldo Tiro d� 1966/1967.' sr. Damaslo Sc�mlft \ e
.

oe-
Após cumpnr uma sirle .

i- :'á a exigir uma testemueho para ume Vida melhor e qu� nao sela só Leopoldo Bnke •. obteve o nhora. EIfriede Thíeme
de

...
visitas aos Es!ados de �:�:o, �ais ampla de de so�erf!cialidade. e da falta de idealismo que ca-.maior brilho, com apre- 5chmltf:

. .
Sao ��ulo. Para!la e Santa cr�dUo do' nosso principal recteríza certos espectadores da époc� em que vive-, sença .da Ji')vem guarda A .ceremônia rehglosa,Cafa�lDa, devera o iluslre

esrebelectmenre.' dê cr�diJo, mos. .

..
., .'.' 'e dos tradic:ouaia atira- realizal'�e á logo mai�,cerermenee, encontrar se

dirigido com mutta prote- É para os que 'des_!Jam servir de8IDteres�ada- dores,-entre 6188 os srs. às 17,ãO hores, ne _IgreJacom as classes pro�utoras ciência pelo. dr.' eng. mente mas q�e amda.neo encont!aram .oport�nldad� F. Frtftiel'ico MoeUer, Al- Matriz de Jaragua dodo norde.ste catarmense, Henrique Reis 'Bergan, para Isso, que nos dlrir1mos hOJe,. !,OIS creiam, ha vim Enke, Georg WeiD- Sul. tendo como testemuem u� hsuto alm,!ço a ��r sem õ que serio baldados muita coisa por fazer d� bom de ulil e de relevan· zirl e Leopodo JanláeD, nhas, por parte dlll noiva,oferecido ao viSItante. as
tOdos os esforços de nos Ie aqui �esmo em 'Ja�a�. Q::erem .uma prova? .Co�- tOdol êles com idades o sr. Ore Waldemiro Mal � horas d_4J próxima ter�a, iornarmos o terceiro parque sultem o Rolary e LIGns,. Clube, AJam e Assoclaçao entre 75 a 87 anos. O Ir•. zurechen e S�nhora .

e porf�lra, ocasiao em qbe .serao· indusltial do Bstado de das Damas de Caridwe procur�Qdo sa�er dos .bene- Leopoldo JaDlsen e.teve parfe do nofvo, 9 Senhor,r.,ados· .dos iI�llu�llantes Sanla Catarina. . ffeios caridos�s que e�s Enhda,des �el11, dtstr-lbuln- prelente cO,m tÔda a IU& Dr. Gerson B. ferreira eproblemas credUícJo$ da do em' jaragua, ou entao corram a' cidade de ponla, cll atrayés de ,4 .gera- Senhora Olilia Schmltrzona.' . E 8 P e r a n ç a s �s .

. S a ponta e encontrarão a',pobreza; ii doença, a promis. çõ�s) ou "ejem. Leopoldo Férreira. •

� iDlci.afiva _.
deve

.se .

ii
pr.om.i,s.,s.ora.. s. a.cenam.
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..•f(.sil.·..
'e.

m.or.�.1 d.e..u.'ma. co.h.O•. tte.
de

.. JaDss.e·D.·.. '. '.w..

aJ

t.er JaOSSeD",., :.Qs '.'c.o.nVidad.05. s.er,a-o.

dina!DiclJ direç�o da A:sso' o en,contro d.a ;próxlm in.f�lizes, II .lIrnllfllJlrar �. 'nOSSOS �,!",ç,6es. �té: me-. W,,��r ,JA�B ,)�ijJ.l'� tLrecepc.iQo_a4°s .. ,DC)
_ Cl�,", '.ciaç.ao .coOJel'c"?l�e.,JodJJ�· lerça�feir4ll.. A� ,,"\f�',,; �e., lJorea-.de;am11Os .. st �A �jQqiärienl u�::.c.o._ ,Wàt�:J"'IÍNeto. palo A-íMik:o �endl... ��, ._.� __ ,_.Irlal de Jaragua, chefiada .anrerlormente, mesmo nao prostifuirem oulros.porque mterramente desamparado-s. ta multo I.Uda foi a do .

,p e I o industrial Bggon se fazendo pre8�nte o já temos em Jaraguá e não poucos. Ir. JoiO Emmendoerfe.r, Ei.. Pereill LI••• PrlG .

João da Silva, o
> qual, Diretor da

.

Carteira de São 48 distorções da sodedafle a gerar os' teceDtemedte fal_cido,o' .juntamente com diversos Crédito Geral do Banco desajustes sociais, são os ·,ravo� do tempo em que associado do Baependi' Aconteclme.Dfo de desta
Industriais já anteriQrmen· do Brasil.S/A., -Selor :Sul" viv,emos, uma época em que os mais capazes �em, que durante decênios co- ,!ue, nr tsocler�de :olc�l,\ te fivera um encontro com !em autorrzado �u�esslv9s sempre ocupam os

.

priocipois póstos,. em qu� m!1uos mapdava. a -marcha do -e o tln: e ea rll�08 a
i a.o dr. Paulo Kooder Bor.' aumenf�s· l�e tImlIes, têJO por comodismo" por vaidade ou filha<de sohdarJeda- Espírito .Santa. "

g�,nt . �ta. vaDlr. ere ra

nhauseo,· na <ClIplral .do beofaseJos a� çlasses que de humana silenêiam,. ao invés d.e se fazerem ouvir. É Em, ,renhida luta, S4" Llm�." f�h� b�llqilstLi doBSlado dó' Param,. ,.

_

promovem o. nosso pra·, a. era da afirmação da. super!iclaU!lade e da falta de grou�se RC'f do .Tiro d.e
sr.

S rOh p . ere, ra ma
Ao a I m o ç o deverao gresso e a graodesl! do idealisma, COQdlção que é .Jmposta, muU�s vezes, 1967/1968, o 2. vlc�presl- Ä I

e� orap c;m X srcomparecer as mais alIas oosso �sr��o. As. lustas. pellJ própria sociedade dis.torcida. .. dente €lo; Clube, sr. Arno � ODIO ra), g��e
autoridades do. Município de adesao. Ja $e en�oDtram Mas Bitcudamos a poeira desse comodu�mo, dess� Hensche!, teDdo -como �ISCaJ �o .�stado p �! oJ
de jaraguá do Sul, �em '00 Baoco do BraSIl S/A.., vaidade e falta de solidariedade que dao lugar a cavalheiros, os SfS. Ro- o sr. UI erme ra I e
como 'os Prefeilo� dos local e 'ltajara Tênis Clube. superfiCialidade e ausência de idealismo, e ocupemo- dolfo Hufenuessler e Con· SeKho�a. -

d"
nos um pouco lIUlis em minorar. os sofrimenló.s alh�ios rado Riegel Jor.· d' , e�ça�o os I,!ne!�--�---�--..:____:_-_---.::_---...__",�
que também os há em jaragua do Sul, .e, c_?m I.StO, Durante o baile do Es- evera ar s,! na 5��Jö.

T d·
IM

F· d
.

'M
.. ·

certamente nos· sentiremos bem malS tr�nqull<!s pirito Santo, foram en-
Malriz de �ao Sebastlap"

_ra IÇa0 \e erla os UßIClpalS de espirita. mais �ealizados e sobretudo muu9 mais
treçues, 98 dipl�lI1a8 de: ��1��:;iI': d:oho��I,co':::'., perto de Deus QDlpotente. SÓCIOS benemé.rltos a di-

a compateoeia de parenles, '

Com' 8S recentes dis· trões' e empregados, os versos associados do
a m i go s e convidados.posições do Ex-Presidén· quais {»assam a tra�alhar,

,

club�. , BSIi! folha apresenta aoste Castelo Branco redu· mais àlgumas hor$8 nos

C ·dall Evangél·l·ca Lalberana de' .'
. distintos noivos as suaszindo de 1 par� 4 os demais dias da semana, omunl e ii

.
.

.

c
"

"dd' felicitações. extensivos dOSdiäs que podem ser de- para compensar o pro-
1'" unosl I es J. C. P. - 25 re!pectivos pais.clarados como de guar- longado \desca�ço da 2a. Jaraß'.ua do Sulda pelo Município, pare, feira do Espírito Santo. " fJ Foi descoberto na Via EDlaca Wolskl- KoeUierciam amesça as nossas O mesmo deyel'á dar·se

'.'

.

. ,
,

id Ápia, em Roma•.0 corpo
U 'dtradl·l!o-es, ou seJ·am. asl com as demaiS datas._De A CÓÓ1uDldade evangélica Lutheraoa desla c li·

c;le uma menina mumifica- Na cidade de nião aY

d t· f
-

de convl'dar V Sa a fomar parle 80 g Uitórfa deverá· realizar-se,'comemorações de 2a-fei.- parabens estAo patroas e tem a sa IS açao •... da a UDS 1. O anos. LoJn. 'Y

ra de Páscoa, 2a.feira e empregados, resolvendo Qa aCIDEMl1 flAHEutt nQs dias � e 31 de maiO, 3 e vollo em faixas de linho e em data de hoje, o con-
do Espírito Santo ,e O 26 pacificamente oproblema 4 de junho'de- 1967 com o segumte programa: revestido numa substância 'sórclô' da iovem Marise,
de dezembro, segundo dos festejos ,fradicionais 29 d. Maio' par�cidlJ com eucalipto, filha prendadét da Senhora

't '

d
" '-"

b' Maria,' Wo!sk.f com o sr.dia de Nàtal. de .1,nossa erra, 8.e�. .

.

A • At', g 'CIBNCIA esta o ca aver tao em'

.

t er a produtlvl' 20 horas - C-onferen.cla: I � LoJ
..... ' ,para conservado, q.ue foi possf. Rigon Koelzler, das forçasApesar dos protestós ���e ���onal. .�

-

professôres e futuros candidatos ao maglsreFlo. vel tirar.lhe as impressões Armadas do Brasil, fllbode - inconformadOS, tal 31 d. Maio . digitais, É mais um desa. do sr. Francisco Koetzler
parece nAo tra�er inc0!l' Vale à -pena recQrdar 20 horas _ CoíJferencia: CAMINHO DA NOSSA fio da ciência antiga á era e Senhora' Olga Koetzle�.v�niente8 à tradição, pOil, que no interior do Muni- IGRBJA PARA O FUTURO, para toda comunidade. atornica. O convite que nos vemaInda na. última 2a. !eira ·cípio notadamente nas da' Rua'Alfredo Pujol,681

.

do Espírito Santo vImos localidades de Garibaldi, 3 d. JUDho
,

_ Sanlana. São Paulo.grande parte do comér-
Rio Certo e Rio da Luz, 15 horas' - Conferencia:' QUAL O OBJBTIVO Ita,iara TAn-ls 'Clube onde o noivo reside,cio e indúl\tria -com ai
08 festejos nio tel'miuam DA ACADBt4IA EVANGÉLICA pelo Pastor, uetzow. , I; II transcende de Importância,suasatividadessuapen8as, com a 2,.-feira do Espi- 16 horas' - Cafezinho. .'. 27 i d 1967 porquanto o sr. Rlgon

8ntregando,se aos feite- rito Santo. M�.mo. que o '

1630 fioras ...:... Conferencia:· fß CRISTA. B ia.. de.ma,..o e. Koetzler é filho de tradi-
jos p.entecostais. Soube- trabalho eltela !1utorfza- No.SSA ECONOMIA pelo Pastor Michel. deverá realizar·se grin- clonai familia de Jaraa-uá

do naquele. dias e na 18,ãO horas - Jantar em conjunto. dlO!0 baile n.os amp os
40 Sul•. residente à Av.mos por diyersas fontes

38.feira ., trabalho da 19,30 horas _ Conferência: CRISTÄO e PO saloes do ltaJara Tênis
Mal. Deodoro dll Fon8eca�que, sendo irreversível %Jà:-feira' do Espírito San- LlTICA, provav,elminte pelo Dr. Nilson Wilson Bender. Olube. Na, Gpol't�nidade 1 399 e ex.funcionário de

a ques.tilo dos dias de guar· .to, em tais famitlas, ain·· � d. J�._'L.o será. levado • �felto um Á Comercial e do �'Correio. • uua desfile de. modal!1, o mais d p' o"da, porque nlo se póde da hoje costuma ser SU8·
8 .hpras � Cullo no vernáculo.' elegante do anO', apres8n-

o ov.
,

colooar 7. dias em 4, o penso, só voHand o ao
9,15 horas _ Culto em alemão. tando a moda inverno de Ao noticiarmos o enlace

problema da tradiçiQ trabalho normal, na 4a.- O Programa do dia ã de Junho é de suma im- 1967, Reservas de �êsâ8 malrimonial dos jovens
está. Bd solvida en orlancia para todos os membro.. poderAo .ef BoUcitad.�, Maris�-';- Rigon, queremos.

8e o re
,.

-

feira. Com 'uOi poueo de p
OBS........

' Nas Comunidades de Itapocu�ioho .no �a �é�e do It.aja.,& �êl!ls apres��tar a pmbos e aos::daOtSasmex'it:nta,::.r:.��::� bOa !,ontade tu d C) s_ dia 2/6, Itapocuzinho Alto 000 dia ãO/5 e ITres RIOS .Clube,. a partIr do dIa 21 se�s paiS, votos de perenes
do Norte DO dia 1.iJ/6 hllverá um programa espeCial..de maio de 1%7. fehcldades.,te um acOrdo entre l»a· resolve.

Orgão de maior penetração no inter::ior

. Fundação: ,

nordeste catarinense

Ano XLVI. - JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Babado, 20" de Maio de 1967

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,

Arcilio LourenzeUi e

Ana Se,egnaDi
, , '

Ele, brasileiro. solteiro,
lavrador, oatural de Jara
gai do Sal. domiciliado e

.---

residente em Itapoouzi�
nho� neste dis&rUo, fil.tlo
de Laiz LourenzeUi e de
Leopoldina PreUi Louren,
zeUi.

'

Ela, brasileira, 80Ueir.,
doméstica. o a t u r a I de
Gaaramirim, neste Esta·
do. domiciliada e residen
te em Hapocuzinho, nes
te distrito, filha de José
'Se,egnani e de Regina
SteIf Se,egnani.

Proibição
Pela prese,nte. nós �.

baix-o assinados, proibi
mos terminantemente a

entrada de pesloas es· ,", ,

tranhai em ,terras, de Deverão compareoer com urgencia ua janta de
DOSSR, propriedad�, sita Sert.,iÕO Militar. com Certificado de Alistamento e

Ribeirio Aurora-Rio Cêr- uma foto ,3x4. 08 se"uiutes cidadãos, para requeri,:
ro II. afim, de caçàr, pes- meneo de seu certificado ..... Ambrosio Raediger,'
oar • causar ,0utro8- da- Azevedo 'Paulo Will.' Carlos Alberto Schulze - Clé·
nos, não nos responsa- oio Olavo Baatos - Delfino Gp.z -. ;Pel�rio Cam
bilizando pelo- que possa pregher - Dino ROdrigues Dias - Egos Bolduan
ocorrer aOB infratores. - Elmira Hass - �no Geiser - Flavio José Mar ..

caUa - Haroldo Freygaog - Hilário Möller-
Jaraguá do Sul, 27 de IliQne ,Zezuino - Ingo Reeck - Ivo, Gregorio

abril de 1967 Fodi - João Balista Prim - Lauro José Rubioi
Werner Siewerdt - Ninldo .A:dalberto Freibergel' - Ovídio Ped'rot-

'

Ricardo PaupltZ ti _;, Ronaldo Lueders - Waldemiro Gutz - Wil
mar Celso Rubini.-

Edital o, '6.410 de 1'7/5/67' RoH Butt��dorff FerdinaB do Piske - Capitão Delegado de ServiQo
GermanO Vogel' e V�ldemiro Pt"Íebe Militar

- Renita Horilburg DIDo Ehlert '
,

E���*��.�A�h��lli Irl�=�==�����=���� �=�1 P b
���::�� :::,u��JJli.'!ta� II Dr. ::Jörn Soelter. II Pelar?!'.!�!OI�O
e residente em !tapocu- , / II " II terminantemente a 80-
zinho. neste distrito, tilho Edital n.6.412 de 18/5/67 I CIRURGIÃO-DENTISTA II -trada de pessõas sem
de Enioo,Vogel e de Ana Adolfo Raasoh e II "minha autorizaçãq em
Stricker V�g�l. _ , Ela Bier II, i •••8." I minhas ptopriedades si4
Ela, brasileira. solteira, ',. ' " '" II

'

,

'

II 18s à RUa Roberto" Sei- '

iudultrii�ia, natur�l, �e, Ele, brasIleiro, soltelro'll II deI eDi, Corupá. quer
Jaragu6 �o Sul..,domlClba- lavrador, nat�ral !i�, Ja� II para caçar, > pescar, tirarda � reSidente em ,!tapo- ragu� do Sul, domlc1ha�0 I' • fi cipó e palm,itos, ou cau'
cuzmho, neste distrito. e resIdente á Est,rad,. RI.o "

.

II sar outros dbnos,'
'

filha de Alax Hornljor, da Luz. neste distrito fI- I II Córupá.8 de Maio de 1967
e de Amanda Ruediger lho, de Âr�ur Raasch � de 'I Avenida Getúlio Vargás, �98 - Jaraguá do Sul - �anra Ca!arinl:l li Alvim Seidel.
Hornburg. ElVira Gelsler- Raasch. I, ,,-' , . I

Ela. brasileira, solteira, 'b:=:.::=========.:=::-..-::::======--=========_._._-::::z::===-==..d) Ven.de-seEdit�:�r���1�::al!/5/67 ��:a�st��S�r,���iC��::; IrI ====-�==:::=-':::::=::--?==:::_--_:::;;:==:::=---:::==::�=::!;;�:;:-':'=---i-::;===� .1 Iboi e duas parelhas
Maria Cipriano' e reaidente á. Estrada II

'

'.. " d··. ' �, II de cavaloa' a escolher e

Ele. brasileiro. solteiro,
Garibaldi. neste' distrito, II '�r J � a'c � I'm H W J o � st I ß �

.

II I" c,arroça.
'

. filha de Henrique Bier e II .'
" ('

•
' '1'1 Inff)"''',,ma�õe,.s ,com -o Sl·,operário. natural de Tim- d A..I I H b g B' r II .,.. Y

e,. De a ,orn ur 18,,' iiI'
'_

, II HenrIque TISS1 • 'Retor-bó, neste Est�do. domici- I'
liado e _residente á rua E para que chegue ao co-

� Adv-f,a._Clo IIli I cida:, Ja,ragu,é: do su,1.
'

Rio Branco. nesta cidade. ahecimento de todos mandei
filho de Alberto Bona e passar o p(esente edital que 'I

' II

V d
'

dá Tecla Busarello. será publicado pela impren- ii E S C R I T Ó R 1O : ,A V, M A L, D E b. p.OR 01' 1 '2 2 ß eu e-se
Ela. b.rasileira, solteira, sa e em cartório onde será II II

doméstica, nàtural de Ja� afixado dUIante J'i .

dias; ;-.Si II JARAGUA DO SUL I' 1 Terreno sUo em Es·

raa:u� do Sul, do�i�ili�da -aig�em souber de -aJgu� 1m: II " "', II trJ1da 'Nova em Corupá.'
e re.ide�te neste dISt�ltO, peàJlIJent_? aCuse-o para o,

II .' _
_.a ,.,. iIIõ:IP.n.I"'Ur.n D..,.Tmillõ:l.... y"':", , '. III com 346,000 m2. com bell'"

á rua RIO Branco. fl!ba fiQs legaIS. , I
'

l�•.l1.L" �
•

.0_.....
'

...
-

JI,lô" , .......
< II feitorias; Jnforma�ão COlD

de José Oipriano e de AQREA MÜLLER GRUBBA , •
, I! o senhor Nivaldo Sche,lj,

'pandida Pereira. Oficial �==== --�====:::-:---==-===�==========:::V em Corupi.

i. ,\

"

,,'

OORREIO DO POVO
I

SABADO, dia 20·6-1967

"CDRRflO DO POVÖ" �-=�Retrataçio II IilrOllUWA1fWO ACARlEW
(fundação: flI'!urmüller - 1919) M _

U D. A S
-

, "
� ,

' '=�==
, Emprha JornaJistica Fruttl.ras e Ornament.is· "Pela presen�e" q�B abai�o aB!ir;t�dos ALITOR

\ Controle Suas Vac� s . Leiteiras'"Correio do ,Povo" ltda. KR'Ç'GER, brasileíeó, solteiro, maior .
e EMIL·. � \_

.• 1967 " Laranjeiras, Pecegueiros, K�UGER, bi'as�l�i�o" casado, ,ambos lavra�or�s.
-

Se veeê, amigo leitor, é produtor de leite, de- �
, Diretor , Kakiseiros. Mà'cieiras, Ja- resl�ent�s e uomícllíadoa em RIO da Luz Vitória, ve orientar seu trabalho no estábulo oomo o gerenteEugênio Vitor 5chmõckel ,boticfbeiras, etc; Roseiras MOOlCípiO de -Jaragaá 90 Sul, DECLARAMOS que de uma fábrica. Realmente, no estábulo luas vaoas

Dahlias, Camélias, Ooní- não é v8I'dade o que dissemos a respeito dos- Brs. sãoßperárias que recebem pagamento para uma

A:SSINA1'UR��r$ 400 ter,as, Palmeiras, ete., ete. ARNO GU'EZ, HERBERT MA,AS, ROLF �UTZ e prestaQão de serviços, O pagamento é a ração que::'::!tr� : : : NCrS 2:20 ÀhLEX, GRUTZ�ACHER de �ue os reSferldobs she- você lhes di, e o dinheiro ga�to com os reméo,ios.
Avulso. , .• NCrS 0,08 PEOAM CATALOGO n ores pretendiam fartar na firmá do r. Al rec.' A prestação de sereíçoa que você exige em troca é
Número atrasa.o • NCrS 0,10 ILUSTRADO

- Gumz. "
'

,

a produção de leite. em quantidade suficiente para

BNDBRÊ�O; Leopoldo Seid,,1 Reconhecemos que peattoamos uma calúnia compe�sar tõda� 9� despesas e capitªl que você tem

Caixa Postal, 19 ' ecntra os referidos senhoras, pelo que nos retra- empatadO na erraçao. ,

Avenida Mal. Peodoro� 21,0" - C0RUPA' - tamos cabalmente, ' I,", I, 'Como, bom gerente de qualq,�er fábrica, você
Juagoá do Sul'- S. Catarina c::::::::ac::::::>�_c::::a p precisa. assim, estabelecer um nível mínimo de pro�

.
or ser a verdade, firmamos-. a prssente e dueão para as vacas' de seu estábulo,declaramos, outrossim, que nada. consta de ��sabo' Naturalmente, você baseará êste II\íDimo Ievannador centra a pessoa de ,ARNOLD SCHUNKE, do em conta' alguns fatôres, tais como o tipo, de

,Registro , Ci�_iI Papagaio que sempre:foi pessoa honesta igual aos demals gado, as condições agrícolas da região as caraote-
Aurea Müller Grubba, Oficial ' t :

citados. '

'
.

ría,ticas do meroado, 'os meios de transportes. a mão
do Registro Civil-do r.s Dis- D ')' 't' ,

Por ser a verdade, firm limos a presente para de obra;'me.', -,
'

trito da Comarca de Jarag!lá e a or todos os fins (ie direito, podendo inclusive a pre- De qualquer modo. é -lndispsnaävel qUe você,
do. Sul Estado Je Santa seQte retratação ser publicado no semanário produtor de leite, estabeleça' êste mínimo e' faça

Catarina. Brasil.· , "Cç,r.reio do Povo", ", como o gerente de qualquer fá'tJrics a vaéa que não
Faz-saber qu,e comp,arece'

S. ,GONÇALO (est. J á S I 3 ío d 1967
'

prOduzir o volume de, leite prê'estabelecido, duran-d n') 'D 01' d
'

ô ,ataga i do ul, de maio e' .

rem no cartório exíbindo os O KlO, - ,eye.a ep r te um determínado período será afastada do-rebapho.'
documenfos exigidos pela lei hole perante o Juiz de Di.. , AIUor Krüger '

,
Você deve deixar. DO es,tábulo.:apenas aquelas

atim de se habilitarem para
retro desta Comarca o Emil Krüger >, ' Vacas que produzem leite dentro dos limites, Incra-

casar-se: "Papagaio Mamoeiro". que )
tivos para compensar as despesas e Q capital em-

ao.ser roubado p�lo m�. patada ria exploração dêste seu negöeio. '

\
Edital n.' 6 '08 de 11/5/67 tonsta Alfeu Marfins, gn-l Sõmente trabalhando assim seu estábulo ran-

rou '{ desesperadamente ". . derä lucros pois o afastamento das vacas impro-Ernani Doubrawa 9 "peg, lad�ã�", culmina�do In'd' (1'om L80po'Ido Joa-o'G'ruLLa S A d�tivas re��rterá .em �eD.efí?i�para _o seu próprioBernardete Klein com � pnseo do �c-usado, ... • UU •• bolso, em Virtude. da dimiauição geral das despesas,
Ele. brasileiro, solteiro. A�torldad�� Jurídlcas ,10-' 'f" ,E não se esqueça, amigo, dêste DOSSO conselho; a

eomercíärto, nitural 'de cais.�co�slderam �e alfa Assembléia 'Geral Extraordínáría 8EJcolh� das boas ��ca�<leiteiras _comeQ_a cedo, com
Jangaá do SuI.domicilià-' relevancla uma p,alavra da &,8 nOVIlhas, Da primeira lsctaçao, Dao alcaDcem. (

do e residente ã fua Mal. av� para o p�feuo escla·
. Edital de Convocação

'

pelo menos, 70"/0 do liUlhe' estabelech;lo, são más
Floriano 25, n.'êsta cidade, reClmento do caso, Se I '_ produtoras.
f'lh

'

E
'

h D b "Mauoeiro" repetir ii pala� Pelo presenfe edital �e cOQvocaçao. :são con�
N-' d'

'

.< ·1' ,- "AJ o de rlc' ou rawa ., I d _.. ,. vidados os' senhores acionistas desta sociedade a tio a lanta consetVö' as, DO rebaDho. Voca
e de Otilja Pereirá Dou' vra •

pega ara0 ,ao de·
reunirem, se em assembléia geral' exfraordinárla

. que
deve .8�pstituí�las, COrno um bom gerente,de fábrica

brawa. frontarse
.
com ,o Alte'!.' . -,'

r
. ..'

'

'd 'I _" 'J' 'II substitUI os maUs .empregados.
'

Ela, brasileira. solteira. diante do JuizJesus 5iquei, �e2r8a realIzada !md DoSss.la SseC e socla a rua
h

' 9IDV(I'll�) '. Dejair Pereira. TécDico dá, ACARESO
'd t 'á

'

t 1 d ra, ficará,mais que prova·
U �m aragua ,o ,

n' ,as quar,?rze oras -

�n us r� �laS r� ur�
T � do ql,le o acusado agiu do dIa. 21 de MaiO de 1967 para dehberarem sobre

d:r�g�esi�en�� �:Ic���a dolosalmmte, pois nenhum a se�ulDte, .

ORDEM D Dlli. ,

t'!!C:�••�..'�.'.�j�.·��.·�,,·�.,.ft�..·�..·�..•�.'J', ••••••••• J�.t•.•••••••c: ••••••••

",
••�•••$$�••••••••• l� ••••••••• :� ••••••••

gLenzj, neste distrito, filha pap�gaio corneie <injustiça \l, n :
II F

. "� I @
•

,- •

���s�lrad��er!!�inKI:in�e It grita falsamenfe. AUlpe�t�g����ig'�1�2�iaàe Ahril·de 1;67 ... ��ß,Url" ur,na:n,UOH. o. nrlnnmann., �- Leopoldo João Grubba - Dir.• Presidente .�' �, H
��-------------� :

:
.

Servi,çó Militar

"

Edital n- 6.409 de 1!/5/67
" ,� .

CIRURGIA DO ES�OMAGO.":"" VIA� BILIA.�
" �, ,

� .

RES, INTESTINOS - Cirurgia de Se�hol'a8
DllcajsUco Precoce, do ClDcer Da� Seibert.

C."••/t6,i•• , Ru. Artb., Mülle, n. 760 " :�
(AO LADO DO NOVO HOTEL) iJ

, �as 9'12 e' �as 1 i· -1 � ho�as
.,

- 'FONE, 384 �J"
�4xy,.··,··-::,··r·.··.·t.:.='t·,,··ft••.• ', •••••••••:t ,.-,:····:·,.,·sc-rey,·,.··,··.··.•·=

Escritório ao lado' d;I
,

Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura
., Municipal

�

d,e" Jaragllá dI: Sul
I'

, '

.....

. "Decreto N. 70/67.
'Victür -Bauer, 'Prefeito, M�nicipal de Jaraguá

do, SUJ, Estado, de Santa Oatarina, no use e exerci
cio, . de suas atrtbutções; Decreta:

Art. 1.) - Fica promovlda ao, padrão, "V', da aJ Gênero, de Trabalho,
escala de vencímentos aprovada peja leí n. 124, b) Determínação tlü M6todo de Tr.�alha
de 6 de novembro de 1964, Lidia M. Tecilla, Es· c) Valür de um "Elemenlo BAsico" de trabalho,
oríturärío do, Quadro, Único do, Município" a contar

.

,Quando, se quer medir uma grandeza, deve-se >

de 1. do mês em curso.
'

tomar como unidade outrs da mesma espécie. ,

Art. 2.) ..... �ste decreto, entrará em vig6r na 'Para medir um trabalho,' em tempos, em
data de sua pubãcação, revogadse as 'dispüsições dinheiro" ou em quantidade .de peçali, ·é indlspen�
em cüntráriü,

.

sável dispor de uma unídada que 'leve em eonta
. Palácio, da Prefeitúra Municipal de Jaraguá os, diferentes elementos que compõem o, trabalho. I'

do, Sul, 17 de maio, de 1967.) ",
,

,Para facilitar a compreensão faremüs rete-
- Victür Bauer, Prefeito, Municipal rência ao, "rempo',Padrio" que pode ser expresso, em

.
Nesta Díretoría de Expediente, Educação, e unidades- padrão" como sejam: "Mlillos-Padrio" ou

Assistênçia Sücial, ,füi registrado, e publicado,' o, "HallS 'a'rio".
presente decreto" aos 17 dias do,mês de maio, de 1967. ,To,dü trabalho, exige' um certo, tempo paraVictür Bauer, Prefeito, Municipal de Jaraguá Jüãü Mathias Verbinepn, Díretor ser executado, e. bse tempo é .chamado de lempa.do, 'Sul, Estado, de Santa Oatarínà, no uso e exer·, P.'rão OI silDplesmente valor do trabalho, em questão.

oícío de suas atribuições, Decreta: '
,

'

a) Genero do traltilho: Siü .düis:
Art. 1°) -:- Fica promovído ao, padrão, 0-6, da 'Decreto N. 71/67 10 _ Trabalho I.ue - é o, trabalho, sem limite,escala de vencimentos aprovada pela lei ne 158, de Victor Bauer, Prefeito, Municipal de Jaraguá ,. produção depende sómente do, üparário.

'22 de dezembro, de 1966, Orlando O. Schreiner, Bs- do Sul, Estado, de Santa Oat�rina, no uso e exer 20 - Irabalho limitado _ E o, trabalho, executado"
ceítueärío do Quadl;'o, Único, do, Muntcípío, a contar cicio, de suas atri�uições, .

D E C R ETA:· por exemplo" em uma máquina ou por. um grupo,de 1. do mês em curso. ' Art. 1°) -:- Fl�a promovido ao, Padrão, "�.7", de operäríos, sujeito, a cCJndiçõel que não permíArt. 2°) - ßste decreto entrará em vigôr na da escala de veneímentes 'aprüTada pela Ieí no tem ao, operärlo trabalhar com o, pleno, rendimento.
data de s�a publicação, revogadas as dísposíções 124,. de 6 de novembro de 196 , Ma�riciü de Goes b) DelerminaçiD do "Mitodo de ,rl�8Iho" - O primeiro,
'emcüntrár�ü. _ . . ,

JUDlür, ocu.pante do, <,�rgü_ de Porteire Zeladür do, pa'sso que se deve dar quando se quer determínar
Paläcío da, �refeItura MUDlClpal ,de. Jaraluá I Quadro, ÚDlCü de MUDlCiplo" a cünt,ar de 1°' do, o, v�lür dQ trabalho" é fixar 0,' "M6tado Conela de Ira-

do, Sul, 15 �e maio" de 1967.., ..

mês em c,!rsü. . bilha, ou sej� descrever. tüd�s os elementos que
, VlC.tür B!1uer, P,tefe�tü. MUDICll)al " Art. 2 } - �'ste

_

ddcretü entrará e� vlg�r_na cümpõem o, trabalho, e maneira cürreta, segundü-,Nesta Duetürla de Expediente, Educ,.ção. � data de sua, publicaçaQ, revügadas as dlspüSlço,es a qual üs. elementüS' devem ser executB.düs. '

Assistência Sücial, foi registra düe publicado o, pre- elll cüntráriü., �. .' Existem graus muito, diversüs sôbre o, estudo,
. 8ent� decrs_tü, aü8 �� dias d? m�s de. �aiü de 1�7. Palácio, da, �refeitura Municipal de Jaragua e a fix�ção do"s m�tüdü. de trabalho,:

,

Joaü Mathlas Verblne�n, DIretür:, do, Sul, 17 ,�e maio, de 1967.. '

..

' l° � Se enumeram corretamente as' üpera.Vlctür, �auer, Prefeito MuniCipal ções nece'-árias na ürdem que terão, que ser
Nesta Diretüria de Expediente. Educação e executados.

'

Decr'eto N. 67)67
Assistência Sücial, füi reg:istradü e public�do, o, Eumplo: Fabricação, de uma peça 'mecânica.

I presente decreto" aüs 17 dias do, mês de maio, de 1" � ,Türnear desoaste '

.

Victür Bauer, Prefeito, Municipal de Jaragpá 1967.
'

20 - Türnear em acabamento,
do, �ul. Estado, de Santa Catarina. no, uso, e exer- Jüãü Mathias Verbin.nn� Diretür 'I 30 - FTresarcicio, de suas ,atribuições, D E C R ETA: 40 - eD;l)?erar . ,

Art. 1.0) -- Fica prümüvidü ao, padrão, "0·4" • _
,50 - Retificar

",

�,a e,sC,a,I,a d$, venc,ill;lent98 aprüvada p�la, Ie' n.O E'd I·,t,a,1 'N'e C' I'taçao ,comPleta.�,e esta enumeraç�ü, m�lcando para
158,. de .22" de qe�embro, de 1966, AntÔnio, Qua . os, U '

,

I cada üpe!aç�ü., . _ .

'

Escrituraria do Quadro, ÚnicQ do, Municipiü, à . '.

,
"

- As máqUInas a utlllz'fLr
I

cüntar de lo do mês em curso:
. DE HERDEIROS AUSENTES - As terra!D�Dtas a empregar'

Art. 20) - ßste decreto entrará em vigôr na
O DOUTOR HELLADIO OLSEN VEICA. JUIZ

- As cündlç�es de trabalho" r o, t a ç õ es,
,gatã de sUIi publicação, revog,adalj ,a8_ dispüsi,çõelf SUBSTITUTO EM EXERCíCIO DO OARGO D

. aV�Lçüs e prüfundldades.
_

'

,ém: cüntráriü.
"

'

-, _. ".', " "" ,

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ'
2· - 'Cad., üp�raçãü; decompüem·se em

'Paláciü da Prefeitura Municipal: de Jaraguá elementüs:,
do, Sul, 15 de maio, de 1967.

,

'

DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA Exemplo: 10 - Türnear em desbaste
, Victür Bauer, Prefeito, Municipal FORMA ,DA LEI, ETC. - C�locar l)e9a na r;ná.9�lna,
; Nesta Diretória·de Expediente, Educação, e FAZ SABEF· aos que o presente edital de

,- AJustar; centr!lr e aJeitar.
Assistência Süciai, füi registrado, e publicado, o citaçãü,'com o, prazo de. trinta {SO) dias, �jrem üu - I;.Jgar a máquma

,

presente decreto, 80S 15 d'ias do, mês de maio de dêle cünhecimentü tiverem üu in�eressar püssa, - Encüstal," a f�rramenta
1967:

' .

.

" '
,.

' 'que� nêste Ju1zo e cârt6.riü ao ,Escriv,ã.o, qu.� �ljIte - dar. a �a pas8Ada ,
,'

. ,João Mathlá8 Verbinenn Diretor';, subscreve. está S8 prücedendü 808 devldü� termüs - desencüstar a. ferramenta,
• ' , do, INVENTÁRIO düs bens deix�düs pür falecimen- .

- Parar a máqum8 �'
to,' de LEONE SCHRAMOWSKY, no qual figuram _ Retirar a peça.
08 herdeirüs-sübrinhõs MAR!A, TEREZA, ANA, 31! - Cada elemento, püde ,decompür·se em
ALZIRA, OLGA, BENTA, ROSA. QUINTELINA e müvimentüs elementares ou müvimentos .

JOÄO SCHRAMOWßKY. cümü ausentes. em lugar Exemplo,: Co,lücar a peça na máquina,' se
incerto, e não"sabido, pelo, presente edital chama decümpõe nüs seguintes: ".,

• '

e cita ao,8 menciünadüs herdeiros, para se fazérem _ Pegar a peça da caixa'
representar üu cümparecerem netJte Juizo, dentro, - Levar a peça at�\ a máquina
do, prazo, legal, a fim de, falarem sôbre' üs têrmüs - Cülücar na máqUina e fixar
do, mencionado, inventário" 8?b as Il,enas.da lei. E, Sempre é lecessárl.o lêvar em conslderlção "O esludo do
para que chegU'e ao, cooheClmento, 'düs mteressa· mélndo de Irabibo". A precisão, a cünsiderar no, estudo,
düs, se passau o, presente edital, qu� será afix!ldü depende, sübretudo, da frequência da üperaçãü.
nó lugar de cüstume,.às pürtas do, Fürum, publIca- Sua determinação, é indispensável, para a
do, no jürnal lücal "Oürreiü do, Povo," e no "Diário, aplicação, em trabalhüs idênticüs. o emprêgü de
da Justiça". Dado, e passado, nesta cidade de Jara. umá ferramenta diferente üu a püsição diferente
guá 'do, Sul,_aüs três dias do, mês de maio, do, ano, do, üperáriü na execução" por exemp&ü, é de na
dS' mil novecentos e sessenta � sete. Eu, (a) Ama tureza tal, que justifica ,um no,vo estudo, de tempo,.
deu Mahfud, escl'iv8ü, o, subscrevi, (a) Helladio
01sen Veiga, Juiz Substituto, em �xerc.

� presente cópia confere cüm o, üriginal; düu V d'"fé.
'Jaraguá do Sul. ti de maio, de 1967., en 'e-se !

o Esêtitäo,:, Amade!) Mahfud
Um SITIO de 10 alquefres, a 6 km, do, centro

tf=::=-::::::===;:====:::=====�-=, da cidade .,de Rtü Negro/Paraná e �a Estrada Fe�.!r DR WALDEMIRO MAZUREGHEN II deral s. �aulü.Pürtü Aleg.re. PrüprlO para prütlu-
II ,- ' II çãü de �elte, �o,m {reguezla fürmada. - (a. tua 1

j II CUNICA MÉDICA - CIRUR H preço, p!lra leite 30/35 centayüs.nüTüs pür lltrü):,
II' •••/el'1' EXl�tem bast.an�e benfeltürlas - Oas.a de, mo,�

, Victür 'Bauer, Prefeito, Municipal de Jaraguá I ���-�' rada,.. l!.8101, estrebaria etc., tem luz �létrlc� e bôas
do, Sul, ES,tad,ü de Santa Oatarina, no, uso, e

t'x,
er-. II �f

"

� �l CÜ':ldlçüé� de agua. Em. situação, mUlto, bümta, cüm

cíc19 de suas atribuições,' .

D E C R ET A � "�ULTRA SOM :: �; '., • bastante pastagem, ter�a de pl�nta e um pouco, �e
Art 1°) - Ficam prümüvldüs ao, padrão, "N�7,

I
'ó \ f, I"" I mato - tudo, cercado,.

,

"

da escala, de vencimentüs aprüvada pel.a lei n' j ONDAS OURTAS ���::'_,:_)t'���) ii Para m!1is detalhes favür diri_gir.se à: Paulo,

194, de 6 de nüvembro de 1964, 0,,8 mo,türlstas dü!. R. ULTRA VIOLETA, �.,,. .' a\\"- f II �prenger, RIO Negrü/Pr. - Ox�. p. 65 - telefüne

Quadro, Único, do, Município" Srs. Humb�rtü Patsch ii Rua Presidente Epit�oio Pessô ., � I ...319. .'

e Francisco Pinter, a cüntar de lodo, mêe em \\::..r. :=====::::::--=
'

=====-=.J
curso, .

Ârt. 2°) - l!:ste decreto, entrará e� vigô,_na tF-��===--=-----====:::,
data de su,. PUbl,icaçãü, revügadas

as dI8posiçües
II Fudo tle Assistência e Previtlência 'Iem contrário,.

, I I

Palácio, da Prefeitura Municipal de Jaraguã li do Trabalhador Raral III'do, Sul, 17 de maio, de 1967.
' i!'

.... I
,

,. Victor Bauer, Prefeito, Municipal II' , A CO M E RC IA L v !'
Nesta Diretüria de EXl)ediente, Edu�aQãü e Av. Mi21. Deüdüro. 1,30, em Jaraguá do, Sul, ii

'"

A,8sistência Süc' 1, füi re�istradü e POb:I�dü dO" II encarrega ..se ',dO, . Pfeei:Jêhjmenro, da,s" guia de 'i Residência: Dr. Nereu Ramüs, ,419
present, decreto" a-os 11 dias do, mêSt de a o, e

I
'

"

i'e'colhimentü e de inscrição,. II ee_v•..a.. _,_ 8A.N:r... CArAB.INA�� I

��������D�� �����_�=�-����J� �_�
. .. �

I

Victor Bauer, Prefeito, Municipal de Jaraguá
do, 'Sul, . Estado de Santâ Oatarina, no uso

.

e exer-
cicio, de suas 'atribuições, Resolve: \

O o, n c e d e r, sessenta (60) dißIlI de licença em

prürrügaeãü, . para tratamento, de saúde, a Inês
Pedri Bersan, ocupante do, cargo de Protessor, do,
QUadro, Único do, Municipio, a contar da presente
data. "

'

, ',Oümunique se, Registre-se e Publíque se.
Palác,iü da. Prefeitura Municipal de Jaraguá

do, Sul, lr) de maio, de 1967.,
,

Victür Baue�, Prefeito, Municipal

I,'} I

Portaria N. 36

Importäncla do tempo para
a M�dição do 'Trabalho

,
. (V)

Pelo Prof. Serrano

II ;._ A Medida do trabalho i. .'

,
.

Decreto N. 66/67. '

.

Decreto' N.'68/67

Victo,r Bauer, Prefeito MunicipaÍ de Jaraguâ
do Sul, Estado de Santi Catarina, no, uso, e ex�r-
cico de suas atribuições, Decreta: .

.

Art. 1. ) Ficam prümovidüs ao, padão, ··N.7", da
, escala de ,vencimentos aprüvada pela lei no 124,
de 6 de novembro, de 1964, 08 mütoristas do, Qua·
drü Único, do, Município, Srs. Libóriü A. Schweitzer
ê Zeferina 'Paületto, a cüntar de 1.' do, mês em

curso,.
,

Art. 2.) - Êste decreto, entrará em .vigô� _na
data de �lUa pUblicação" revogadas as dlSposI,Çoes
em cüntrário,.

,

Palá,cio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do, Sul, 15 de maio de 1967.

.victür Bauer, Prefeito Municipal,
, Nesta Diretüria de, Expediente., Eduçaçãü e

Assistênca Sücial, ,foi registrado, e publi�adü o, pre.
sente decreto" aüs 15 .�ia8: do, ·mês d� maio, de 1967.

�' " João, Mathias Verbinenn, Dlretür

Decreto N. 69/67

Dr. Francisco· Antoaio Piedone

Oirurgia e Cl{nic� de, Adultü8 e Orianças
Partüs - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR.:m - ClORUP.!
,

-
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967 ",_ N.O 2.430 "Noticias", beletim �en�al \ edi�ado por R.t,ANO XLVI JARAOUI Do SOL (SANTA .CATARINA) ,- SÁBADO, 20 DB Maio DB I,
traz em seu número de Janeiro p. Iíndo uma men-::������::;;����;;������==���������������f7���� sagem dõ rresidente �vans, Qnde êle encarece 8
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d B 11[11111] necessidade dos rotar.snos. promoverem e�torços

QUE JAI PELO ,LlDNS áto� 8S'EMlnDÚ�VsIDaA cISuIIR!IOrr�.s�oD!(lel �,aa�raa�� o fato ::::V:D�����I�ir.::,1��::��: � .. �I B �
d o

.

.DI 't"
'

Formando nós ,uma organização Inteíramenta','

temos, chamado a atenção äos que n08 lêem), que distinta das demais, QOIIÍ d�terminados prtneíplea." ,

ING'I'''VEL'' grande é o núme�o de obras sôbre a Conju.raçã,? que a tornam peculiar. temos, todavia, certos ob-Concurso "A PAZ E AT ."
.

Mine.ira em que o estudioso su�preepde, aqur e �1I jetivo_8., que, de forma algUD;'a, poderíamos dizer'a ,;...
L 10 flagrantes contradições, juizos tmpohdereuos, !lflr- estarem apenas em nossa nnra., .Nível Díãtríto -

• maçõea displicentes, enxame d� .er�08 dé; revisão, Mu}to pelo êonträrío, êsses, crmo 0. do caso
. .' .

- que desnorteam os menos, famIlIaf:lzados com o em apreço. tem atravessada os séculos levautt\�d�Como todos recordam o Líons C!ube de. J� assunto; .'.' aqui .e acolá, homens de boa ,vonta�e que, em suaraguA do S�l promoveu. em, ,n��so meio estu?antll. E,stâ nesse caso. por exemplo, a des_pelt? �a perse,uiQão, muitas vêzes, em�regaram tõda suao cQncur�o
' A Pa� á .Atmgu'el e para conhecimen

grandeza do nome que a subsereve, 8 HJ�tórla a� vida.'
"

"'.
.. .

to geral dar.em?s abaixo o resultado. apre,sentlidQ Brasil de Afrânio Peixoto, oómI!' .Eid" N�?lOnal, 2,· .
.

Muito já' se conseguíu
.

nesse Intento, masem DO�SO _Dls.trllo L·IO �San�a.Oatartna).
.. edição, 1944, que à p. 252 subml,!ls(r� � A 21 de quanto mais aind�, n8;.9 .há pera se raz�r'. _

.
.
A' primeira coloo8ç_!l0; 'fOi conq�ls�ad� pelo Abril de 1189 foi supliciado, no RIO, Tiradentes ...n Eis que nos lDiçlOS do século XX 'va o s eestudant.e. aluno do �oleglo S!luto AntQDlo de Blu: Na p.. anterior. 261" l�mos.; "Con,splravam -aiguns constituindo por .tôd�s a8 partes grupos de horn��,menaU •. lovern _Valenlmo Oaresia. O se_g�ndo lugar patriotas, o poeta e adyogado ClaudIO Msnuel d.a cujas vontades voltadas. p!lra êsse problema reso-coube ao ens�l,? do estudante do Oolégio Pedro II,

. Costa, o poeta ... InáCIO José de Alvarenga. Pu- Iutamente edentram Q' antigo. campo."
_ ,'. .

Allsal'mo AntonIO Hess.
A

- ". '.' xoto, O coronel', Franeísco ,de Pa:u1a Fr.eIre de 'Uma d�s caraeterístícas de. sua' açao . reside3. colocado, Srta. Rosangela dos Reis Aranha, Andrade '

... o ,Alteres J!laquim José da Silva l.vler, por no fato dela, pela maneira como se processa, nãode' São Francisco do Sul.
, alcunha- o .' "I'íradentes", entusiasta, e indiscreto, chocar com 'as' que lhe "são paralelaa.. Antes." á�4. colocado, �rabalho n. 13.025.

.

-

i que entre os' OI�'OS opera,a 11 1:one.ão. Dísía-se que... o .modo diverso, com as m�smas se harmoniza .e as
' 5. colocado, lovem Rubens Heíuer .de.Ib,r�ma. poeta Tomãs Antônio Gonzaga .. " preparava a.s, estimula a prosse�uir" reconneoenuo seu mér�to.6. colocado, trabalho 6927, de Ploríanõpolis. leis da futura república, tiara 8 qual 1tr�deDtes tJnha. JI I . Rotary prepara seus membros

_

para 8�lrem7. colocado, írabalh� 18719. .• A, pensado em bilndeiras, um uénio a quebrar grllhoet. com d�silco q�8ndo fora dêle, mas também, através dêsses8. celoeado, ��ta. Ltanl\ PICCl�l _de XJ9.nx.de·S I veruinaDo' liberias quae'· sera lameo. � a liberdade sInda: incentiva todos os demals elementos, se suas atua9. colocado, J.o!em EtB'!'aldo Zllh, d� .rauu It. U
mesmo tardia. Ä p. 252 prossegue o Autor: "Todos ções visarem fins relevantes. '

.10. colo(la�do, lavem, LllIS F. de Que1f,o�, de Joa-
submetidos a processo, fora:m C!e'!a.dos

a des- A Oompreensão Mundial, rUIDO' no
. qu�l 0.8çaba. . .' .

'b lh têrro (OJã1ldi'O Manuel,da ,·Costa Ulc�dara,se �a rotalua.uns têm se eIi,veredado, é uma antIga asplNum t�tal de �p�qxlmadam&nte 400: �ra a, ,08 prisão em Vila Rica') em África, e TIradentes ,à fação dos homens,
"

,

apresentados nos DIvelS de clube, classlflca�B� se Ifôrcs 'e ao 8squartej1J.mento. Antes, para exemP.19, "

EvidenlemEtl)te. nã() pensamos p6der,'rei!�lver' 27.
, '... ',' "" "

'

_ porque por qUQlro anO.1 se aRaslol 11 p�ocesso f •. a criar definitivamente essa questã.o. Entretanto, po�ere-, Como s!J obs:rva �ara�u� de;» Sulft orgulhosa, martites; e héróis." (Os. grifos são n08sos).
. Á' mos fazer algo par� que os homens consigammellte ost(lnta a 9 . '�91ocaQ�o.o�tldl;l a .avás 0.' tra

,

Por ,três vêl;es, aquI+, em pormenores de IOter�s- melhorar su�s- relaQQes. ,

.'

i balho do jovem Etevald_o Z!H\.qu,e, m�l� umil vez
se, equivoéou,;se' o Fe'Speiíável mestre.·" '

, / ' 'E dessa palite Aue "nos ca��' não �ev,e�osm�rec.e �s nos.sos. ,apl&u80,s BOlS ß�ube �o� ,tod� , ,; Primeiro; porque embora Tiradentes fösse 'um nos furtar, sElb, pená. �e. não fr�tIflcar ,0 magnifICObrllhanusmo. .?l�COrl'er sôbTe este
...�,:,ma ,tao..p�IPi" '�l!�lad,or de prosélilos p'aril. o. levante� o, 'seu .p'apel p'ensam�n�-P ,que o Ptesuiente Evans adotou comDtante e tão·dlflCtl ser e;quacl(��ado A. Paz e AtIn;gIV�..c pão- se reslr-ingia ã, ê5se ml�ler d�' rerevo e r�spDnsa- lema: Um,:Mund,o.Melhor-, Atravé;_s d� Rotar�. '

'

M

'

.•

L
' bitidade,_ pois ? �urpreend_emQ�, C0!D' vo,z at:va� �m

. ;:' 'JDu !J0letlm �,ERV:IR� nr. �,74�! .

. .

,
. '.;" .' i· :,',". todos os ,conclltabulos.' Tal aflrm-a IIva ,. que,oao resls-

.,.,. '.' ..h,. r.

". ..... • ... , .

•

.CHIli _IeOll. D�o 00·Dodol '�f�����·���!:.O�. ��::U���.f::'M; M.stival df'Cetveja �a Guanabara,OI po..'
,

'
...
". :Efetlvílll!ente "a. t�1 rua 'desacreditados. .

.,.' ','
.

. -:A I' •.• ", ' '

. y ,

"

''>.' ,e· ui VB BIIBI"; ,_' .'" �'meS�O'i �afrdl;�à.; .p o is, SevuodÓ.. Tira4�ntts. �m verd,i:)de,.,�ávi.a idead,o jJ o Oentro.oatariBense da GU8nàbara, coDi o intuito d�.' �? �omin�p ,PflsS.ado..�c'orreu a, bandeir,a, p�ra �.ervir à �o�a J��prer;neduª�a. _ R�p�- .l'o�over catav��amai�,",�e�����:: �:�p��:::a;'a:�fv .i Juiz de Fór,a, a cidade aI{ mêHts.um,1fcld�nfe e�:y.�l. bJrca·r.-, 'Iª' 1D10. símbol:o,daiSanf:lssl!!IiJ Trl'nda��t de, F�=v:',,!Ú�el'Vejà �na,il8bara, Gilde fel'á a opommidad, .'f
industrial

.

das aUerosas, vendo. um a�t9m<?vel � .uma '"

ua devoçao. co. a 'Ieaenda libertas qUle seratámel (L�ber- de expor. seus produtos para cêrca de 60 mil,pessoas de boltl ,.'
,

foi suavemente embalad�, bicicl'eta. A rua � a ,Remoi: dade, ainda�que tardia). parte de um. verso de Vlrgf. poder aquisitivo;
.'
.'

, ..., ,
,

_

,com a noUcié! do D�SCI· do Ra,u, e o' aCidente fDI lio sugerida 'pelo Cei In�cio ;J9se de AlVarenga .... O festival :e�r�alizadc:. no :a!!::�!::�) c;.r:�ód::menta, no dia 8 de .maio ocasfonitdo por um Duphi· Peixofo, 4.. idéht de "um �ênio a quebrar, grilhões" �� �r:l'i�r�:, ::lf:to pr�':'::' o,sm. •

.de 1967, de um rODusto .ne cor de abacate, sem apesar de comumeote atribuída ao, mesmo Alvarenga "

Incluído GO calen.,.6tJoturfstico da,Guanabara,oFestivalmenino. O cyento de�'se placa, que. atropelo.. o�a Peixoto, a julgar pelo seu iiuerrogalór!o de 14.1.1790 da Cerveja é considerado o eegundo evento popular em Im-,às 23 horas do aCima, ciclista d� 11 anos,' fehz- (A D vol IV'p 147) e o quanto depos o Pe. Carlos portância. superado.ap8nads,pelo labultl0si,O carnda�algl"ancadrteofecas'
'

i
• • M' '.:' - '..' "d' ';!

. ,. .'

9 'dDI' As firmas intereda as em,par cparem ... .'
referido dia, na

.

aler.nl" menle �e...m mUita gr�v,. a· Correa de Todo em. 7.M.8 , ;Autos ..

e .'. ev�.ssa" vo � ta deverlo cnr1inr-se,��� o �a 16 de j-gnho próxi:g:u�. ao 'se-dade do Sapatórlo Dr. de. F,OI este Q". qUI n t o JY,. p. 170, pode, a sua autoria ser coofer1da c o fi
guinte end�l'êço: .�

,

.

.

',' �
,

.Vilaça, DO, 100. JlPd,a_r di acidente naq.uela rua.�seD- milis acêrto a Cláudio' Manuel da C�.sta. Alvar�n,ga .,.

. 1",.e,stival da 0el'vejaS�nla Ca�a. de M"�serJcór-, �o. q.Ue o tercelto �estes Peixoto a,!en!ls admifi.� co�.;_o sua, ,sen:, ,que. haJa' li lt':.� J����r, l69 _,_ GRUPO .41� ,

t,dl� de, JUIZ de _Fora. , �s ultimos 3 meses" l?o.'S em menor du V I d a fl r e fI·p e I·t o,, ,a' ,Iegen�a. Llberlls, Estado da Guanabara
'.

I
'1paIS, como. oao �podla lIlélJ:'ço u m; a

. c�allonefe que serll lI"en, colhida" como ,se disse•. na egloga de
tP=::::::-===___;_i:::::::==:::=======::::::,deix�r ;de .ser, sao 08 afro.pelou um, cavalo que Vil'gílio, '''que elle achou, e tOdOs qu� es�avam pre- Ir, ""': "

_. ,

,

.

.'
"querJ�OS amigos do DOSS.0, Iracl�nava uma; '. c�ar�et�, Bentes muito bonito." ,. .'., '

. 'II BI.�&e'C J,aragua �LIda fidir�t�r, • Senh�ra Mayerl!s d�pols. um camlßhao ,coh. Terceiro, fi devass.a _�Vé iníCIO a. ! t de maio de 1789,. I' • ,

v� ,
" 'o. !..Pal�ao. e. �e�hor .

�D10 dlu com ul1!� Kombi
_

de d.,Üa, em que o escrlvao da ,alçada lavrou? a�to de II 50 . de JUII'I IJ Jrle de &11'I'rllf IIFrossar� Palxao" flg�r�� Blumenau e a�ora" este corpo de delito' sôbre as car�as de d�nuncla do III,' .
0111

,
U I'i, U U ., JIdas méllS representativas I'desastre de domlDg'o pas Gel Joaquim Silvério dos ReiS e do. AJudante de

'I'
da s�ciedade lUizror�na. sado. Não �aver!a, �m jei· Ordens José Nl1nes, Ca.I'I�eir.o. "A 2.5 �e out';1bro_ de II Fábrica de Blocos de Cimento para co�,s· I

-,oDesde longa dbta pendiam to de preveDlr. os aClden�es 1791, foram dadas por lerPlmadas 8S1D,Ves&lgaço�B, II truçôeS. Se V.�. "Pretende construir, �dqUIra !.as decis,ões de, um Dome naguela via pública? CID· ibterrogat6rioli e depoimelJltos, "sendö que, a 24 de li o material desta /fábrica que é o mais mo-'

'I"iqu'e, r�almente;' "osse a co desastres. em
I po U c ó. novembro, .foram os autos concltlsos, ao �hanceler." liderno;' e a co��truç'io sairá :lDais barato,

I,expressãó de um terno tempo para. uma cidag� Deoorridos quase seis mesa,s, a alçado dltav� o. seu It ' _

'

. FRANC,!SUO MODROGK. liamor que durante tanlo como laragua, .�, nu.ma so ominoso aCórdã.o ,
. li, Informa.ç06s com.

IlEOPQLDO KARSTEN" IIlempo sonharam. , rua, nao parece meiO, de, B p·oc.esso aSsim, se bem que moroso, como con- II ,.'
,

,

t
"

, I,:
' I' ., '_

•

I Irt.
.

..

nes a praça ' .
•

'

Com o nascimento de mais ???...
DENODO 'fiQha à justiça de eD�ão • .durou., po s, qlase Sinos, e iL _'__ . .:._. ...__..1lmeóino ,'lI esc;olha· não quatro. como enSlDll o pr0gec10 mestre. �:::�::::::=-, ,

•

__---:------.--:--
:1/�;.iU DO ,o�m. pompos�. �.'".'X.M.�.�.; .I,..

, ••.••••
.I�.'Io

.
.t �;.

••

J�,.'Io
v �"

:
••'''' J.

:'..t.�):.--
.. :->��.?.:.g Ire"s 'dca

..

los ,de C8�eiade Carlos Henrique ..<�,)J - f�,
� L 'U' '� :a' S

I

fi' � ij 'U'I TI' i'/ 'Jl;t�. \' ç.., g ,

U
" _.�veira e Silva. P-aIX�O.. AY,.iSO q .

" sn·' V .' ", '

.'

.,

"
. }� /" ���';,� �;} '\ :!�{

=1
' O ex-policial--carioca, Pedronome qjJe o prlmogeDlto �

�. J.' '"
,:: \ . b�t�:'�1 I õ' :: _ saturnin.,o dOS. San1�s, quedo C:tisfioto casal deverá Pelo prese.nre aviso que :. �

.

_

.

'tl t') � \�"'-''''I''' '.I!>'/<�" ': oomet�u vinte. e nove cri�es
'

c '!...er na pia batismal : (Cirurgião Den .. a �.6>---:'�: no exercício de suas funçoes,
re eil., .

. fica pl'ojbido a' caça

emf: ,-. ,
:.I ..... th, :i jogando mendigos 1;I.OS. Rios/Ao re,gistrarm05 o grafO, ferr�s de-.. �inha proprieda� :' CL'tNldA

'.

PRÓTESE � CIRURGIÀ BUCAL R X:1 Guarda e Guandu� na Gua-evenro, junta�os os nos de a.Est!ada Neubauer, no . : . -:- .

.

'

,

:) nabata, foi.condenado' a 816
SO�· cumprimentos aos, MUlhcfplo .de S. Bento �o 'IE C�nsÜ1t6rio:, Rua Ângelo Piazex:a 86 (ao ládo da Ponte �elha) �1' r::Sq::nd:d:!:u�o:I:;:o:�:êumprime!ltos do noAsso Sul, os ..�frafores serao 8 ','

. '

' ,

:1
cJamento da sentença, pelodiretor e, ,.su'a. esposa, 'responsablhz�dos na. fo_r- �:

.

. ,Manhã - das 8 as 12 - :' presiden�e doT1'ibunaldoJúPDona Brunhilde, com os ma estabeleCIda pelo Co- • H O R.Á R 10:
Tarde _ aas' 14, às 18 : _ Seu advogado, qu� . conse-

,

'

d d' C··l :. "

< ,'.' ,

,:t g-giu 'reduzir á sentença de,'"voros de muitas felici a- Igo lVI .

�.
"

'II ã DO ·I!õ:!'''*'.YL'' _:' 500 para 316 anos. "apenas";des, esten,sivos, aos demais Corupá, 2?'-1':'1967. , JARA fit iS. ilSiIU
•

vai apelar tentando conseguirfam·,l,·ares'. � EugenIO .50ares :'
••••••••••••• � ••••••••••••••••••••• :.:' ••••, ••, "•••••*.�••••••••,.��.* �r.;l ••••.:Ji:' �.,..,. *•... 't•••,..b q"ue �-8eu .;eHente -

tenha' umae:.:.:.:.:.::;.�::.......:::...�____,..............................
melhOr ,sorte.

. .

.

<

. I.

f .,

,

I.--------�_,_���·--1
. ·GARANTA A TRGCA ti,e SEU BINflEIROI Cruzeiro Novo. I ,VELHO roH,GRUZEIROS NOVOS, DEP.O-I PARA· GA. RA, NTlR.' A,TROCA POR! SITA:NDO NA'AGÊMCIA DO 'BANCO INCO'

I CRUZEIROS N'OVOS
�

_

EM' JARAGUA �bQ S,pL, ,-A RUA, CEL. úma casa e três lotes
I DEPOSITE 'O' sEU DlNHF)IRO N_O '

I E'MÍil1O CARLOS' JOUiE>ÂN•.1,;�5, OU NO' d·lo���:::.,:."'.���r::
�.�_�����j L,;_I.:.!�...,;_CO_,.�1)�'E�,·..;..S_U_A�.C:--,.I_D=-.�.:...P..;;.;;;,�....;:.�,�,-:-l'�_..:;."ê'._'"_' .....: �:���i7;�t�.����

",'"
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