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78 A laticínios e de produtos

Fefnando' -' Au'gu,sto Moreira' E·x·É8RuC'ITO �ta!!���mÍl1.Ds��� �!f:'�Ar!f�ra::'Ag�t.... Itsperuna comemorou no Ao Sr. José Oastílho
1 o C I

',. de asclID-e'nte de' ,. dia 10 do corrente, o Pinto, que nas. horas· en· enanO �."....' � Com o título acima, 78.0 anos- de fundação. vagas dedíee-se ao [or-recebemos. do Capitão Para assinalar o grande nalismo e a radiodifusão
ii UID'Eduea'dor, e Filânlro.,P'o Ferdinando Piske, Chef� aeenteoímeato, foi ela- possuindo espaço rasar-n' I' do Serviço de Alista- borado programa de tes- v�do nêste jornal e na

.. I Mili tividade que se estendeu I(ádio Jaraguá e oeu-No dia 30 de Maio' de sertando os transviados, lo g.r e d our o púbJico de mento ll�r, uma SUo
até o dia,14 de �maio 1967, pendo-se, ainda, como1967, verificar-se-á o. 1° fazidm dêle um ídolo." Curitiba, assim se ment- gestíva publicação, orga- com alvorada pela Soeie- correspondente da TVCentenário de nascimento Fernando Moreira o Iestou; "Fernando Moreir� nizada peb�, Comissão dade.Musical Itaperunen- Paraná e de virios jornaisdo Prof. Fernando Augusto diretor do colégio mats nã.o nasce.u. no Paran�, 'Diretora . de .Relações se, uesfile militar, eseo- de Curitiba e Joinville, osMoreira. Na oportunidade norävel da sua época per- tot um rmnerro de ·RlO

Públioas do';' Exército, lar, esporti'yo e produtos nOS80S .srnceros cumpri.deverão desenvolver-se na maneceu pobre. Ê que não Pr,eto, que aos catorze
".

Gráficos agropecuärfos, com a meatos pela mereeida, capital i do ESfado do o fascioaram, jamais, as anos enfrentou a Capital Impresso em
presença do Governador promoção, que v e I oParaná, as solentdedes de moedas Sua tabela de da RepÚblica e lá venceu Bloch. contendo uma do' Estado do Rio de Ja- sítuä-Io numà posição,homenagem eo mineiro de prêços existia somente no os misíérios de Gutemberg, dedicatória pela eficiente neiro, sr, ·dr. Geremias destacada dentro do seuRio Prêto, oitavo filho de papel, dizem ainda hoje chegando ao pôSIO d� colaboração do "Correio d.e ,att08 Fontes, Expo- Serviço, '.

_Júlio César Augusto Mo. seus exetunos, pois, as gerente das oüctnas db
do Povo" na divulgação slçlo (lV� Agro-Pe..euária �: da R. _ Para sst'_8�reir.,.'" menseüdades iam às osct- "Jornll do Comércio", 'da propag'anda do Ser- e Industrtal, r e t r e t a s· façao nossa, a p�omoçaorernando Auguslo Mo- lações de tôdas as penú- quando foi convldado parQ. .... shows, sessão solene na de que se trata nãoreira, o Professor Moreira rias, ou, munas

, vezes, remodelar a "A republtce", VIÇO MllI�,p .:..
' ,CAmaraMunicipaie bailes implicará na mudanoade 50 gerações, na sua nem existiam, como não. jo�nal que se edíta nesta /'1 p�blicaçao aborda sociais.

'

.
d0' Sr.

-

J. Oastilho d�excedível dedicação para existlram para o ex-aluno cidade." Fundou o mestre
com muita propriedade A notleíe ,vêm.no� da n088� cidade, como asservir, pare proteger e Eugênio Virör �cbmQckel, lêlm�em'o "Diário do Pa-

o. Exército" como fator acolhedora e�dade �el poderia penlar. Oontípara ser úlil ao próximo, riosso diretor, contador e rena, que tev� como reda- d .. t graça-o Nacional ltaperuna, porIDter�édlo nuarã êle permanecendodistribuia o ensino as economtera, vereador, atual ror chefe a personalldade e 1D e
.

.

t da Drl. Zllá Rodrigues em nosse meio.mâos-chetas, sem olhar. à Preslllente 'da' C â.m a r a inconfundível de.V i:l o r acomparihado de farta Leite adYogada das mais '

ricos ou pobres. B�stava Municipal desta C()muna, Ferreira tio Amaral e SIlva. ilustração em côres. brilh�ntês na "Terra da 1"--
.--.------

a vontade de querer eslu· A confissão de hoje, re- O Prof. Fe'rnan4o Mo- Somos agradecidos ao PromissAo",cogDome que rESTA 00
'

dar. O réstante era secuo presenla a maior horne· reira fundou e manleve Capitão Piske, pelo ofe- lhe lo! �ado . p�Io ,Major
. ./ dário para o '''Seu'' . Mo. nagern aomeslre de onlem

por longos a,DOS a,�ola. d'
.

ta. Porphlrlo Henriques.reira. Daí porque, avulta ,e o reconbecir.nenr aos Repúblicana. Mais tarde ream�to a reVlS.
"Correio do' po-.::o·· PINH'a-n

'

a homenagem ao, grande seus .descendentes.
, foi direlor do fiJ:stitulo ap-res8ntaaQsItapel'unen-·

.

Imesire e devera :ecoar nos "Deu e benefic9me e Comercial do Estado, for-' ses (l8 88U8 e11lsfvos cum-
.

corações dos' �e�� e�- esb�njou, en�inQ� �. pr ma.o,do a u x i I i a r e � de UUft' UI'IIR ftMitift primep,tolJ, em 8Ua gJ:an- A. SOCiedade �migo8alonos e. �fI�'9R.ln!aO p�u, ,d�O' «,Ii'P !pj":rc.�\11�!fJ;9;1�j���ygq�d�lvrO$';� .•.. U. '.. de Dí8'OYi�- amigos do ,de C8JRPo Alegre (�ACÃ),bli.ca"da ··C1dáde :�s>l'ri8o"i c-.:>mo .se -a força m�I,....a ircótià'ädorés. .

DUrãnle d' '�:D: i; P'1l8'�:'�'� em; por nosso Dii'itOr. .. -vizj nho Municfpio doquando as fanfarréis da de u� .apost�hld� tivesse Grande' Guerra, transfor· Jaraguá ,do Sill com des- . Cu m p r im e n t amos, mesmo nome, desenvol ..çidade eriJ' que o meslr� de se cumprir diante, �e mou a antiga �scola Ale, lino á B 1 u m e. n ,s u e egu.lmante, ao sr.' Orl,,:n- verá hoje 'e amanhã a 4a.hérpicameöle J,UI�U p�r homens e ép�cas ..
perlch- m�, no Colégio Progresso, permaneoendo "odo um do Tavares -' PrefeIto 'Pesta dó' Pinhão, tradiciou'm mundo melhor.e maIs 'anres e egou�tas . ---- re· com ensino primário, inter- dia enke nós, deu·nos o Municipal de Itaperuna. nal festividade no recanto,

. 'esclarecido, anunciarem' o gislra a crôni� e "quando, mediário•.gi'nasial e comer· prazer de suá visita o
.

turístico às marreps daseu primeiro centenário de j4 velho" tlrr�8Jando os elal. 0." cur�'o comercial, nosso . particular amigo ,. cascata di! firina Industrianabcimento...
.

passos, pod�.r.a ter lugar mais tarde, foi transfe.rid.o Sr. Egon- Emke. aiual' 'errell Cealr.1 fi 'de FécUla eia LorenzEntre os' e�·alunos do de honra .DQS. pal�nqu�s ,para a Faculdade de Orrel- mente
.

r e s i fi í D d o na ...• .• .', •
'

ii

Após a retepção dosgrandemestre-paranaense; das dulorldades, ele Ia
10, 'consfituindo hoje a OlJsnabar-á. Egon Emke )IIIIllle convidados especiais,figura o nosso direlor'que, formar com seus alunos Faculdade de Adminlslra- ,mudou.se .d6 Jaraguê do

. •.
turistas e visitantes' teráao temvo de sua infância, nas pa�adas, cívicas."

. ção e Finanças do Paraná. Sol, em 1951, e em tempos Vende-se. te.rreno ,een- lugar a fogueira com fogosnão pOSSUindo recursos A. vlQ,a d,: Fe�nan�o idos prestoo sua preciosa trai, em Jou�,llle, na rua de artificio, com sequêrrcia'para' instruir se; recebeu Auguslo MoreIra fOI mUIto m!!��SO d�r�l�r :�;m� fOJ; celaborl,lQão á êste Sema· Abdon Bat�sta, a �90 de daDÇaS folclóricas ede Fernando Augusto Mo densa. Raul Goilles. 'pro nãrio 'e dêle' não eSQoece, �etros da rua do rnn-_ cantos regionais e culmi..

I' t d a contadores, em 1942, com, I rento para cons d
reira os ensinamentos fessor e Jorna IS a e pen pois' além de nosso assi· cIpe,. p nando com gran iosopara os fuluros embales brilhante, sentiu. o desa' plelando no corrente ano

nAnte no Rio, não deiXa tt;ução, com ·686 metros baile. .

'

da vida, sem precisar. parecimento do meslre o 25.0 ano de formatura,
de nos. visitar sempre quadrados".Tratar na rua No .domingo, além da!'reocupar·se com os pro' c�m estas pala�ras:. "Aga- como foi a t.8 turma que
qoe vem ,4 S. Oatarina. Abdon BatIsta n. 180, na continnação da .fesra, oblemas financeiros..' . salharam 08 Jornais am- se formou pela Faculdade
Ao amigo Egon. com parte da manhã, com. a ponto alto será a consa-Vaifrido Pilot-o aQ ,se pios e juslos panegíricos de Adminislração e Finan-

quem manti.,emos um D r a., O ti r m_e n ' A m lO gração .

e coroação dareferir ao mestre, 'em 1949 à- austera indivtdua�ídade ças dci Paraná, em 1947,
0:0st080 bate�papo, os Ganem. Rainha da Festa.f F ando devendo DO ano em curso, '6

h d(dia,26 de março), data de do pro essor ern
d bossos agradecimentos Esta foI a agra ece aseu, faleci91eoto, assim se Moreira.:. H,?uve derrames completar o 20.0 ano

,

e
�ela, gentil visita e que Cun·osl·dades rC:P. _ 26 gentileza do convUe, envia-manifesti:!va: "Ainda-agora, de efusoes a sua bondade, formatura.
sua estada em terras do pelo seu dinâmicominhas recordações me à sua devoção �o seu. �n Na sessão ex-traordiná- barriga .,erde corra de

Os arabêscos não são Prefeito Munhoz.levam a divisá·lo, querido SIno, ao s�u longo �1D1S- ria de 31.5.66, O" ex-;aluno acôrdo com seus planos
uma inve.nção árabe co-como o roais querido dos lério cons�gr.ado li aJ�dar e vereador Eugênio Vhor é o q'ue desejamos para
mo o seu nome poderia ""-"'«........�F�............mestres, no terraço di:! a numeros\ss�mos m�nlDos Scmöckel, prestou tocante satisfaçã.o sua e nossa
fazer supor, porque já Cure leus males' e poupe leue s c o I a Republicana. A pobres e abrir carreIra na

homenagem no plenáriO também.
eram

.

conhecidos e em.
bom dinheiro compria-cld na

algazarra ensur.decedora, vida.
. .. da Câmara Municipal,

pregados, muito antes de FAftMACIA NOVAtinha, por vezes, 'interrup JoaqUim de AlmeIda quando do transcurso do -

Maomé, em ,todos os de ROBERTO M. BORSTção quase elétric.à. Tudo Peix'?to, ex·aluno e \:e�ea: 99.0 Gno de nascimento.. O'Anuncip é a
•

d tse fazia'silênciJ e respêilo. dor aCamara MU.OIclpal Alma do Negócio pafses on e se pres ava a qua dispõe de'maior,lortime,,""Seu"· M o r e i r a -

vem de Curitiba,. deslgnad� , Correio do Povo", pres- culto ás altes; principal to aa pr.ça' e oferece !IIUI .r*,.n I d P I de LeI ta nêste inslanle a - suá anuncie neste

I
mente na' China, no Egi gos á preços Y&ntajolO8vindo t, - era a frase que Me ator o rOJe o .

�

i Semanán·o to na· Pêlo.Sl·a e até mes. Av. Getúlio VarO'asd meslre o nome de homena.gem ao g r a n d e r ao�e transmitia por to as as que ao
.,.

. mo na Greeia. �.,.. .,..bocas. Quem não soubesse um logradour? publlcs em ed�cador paraoaenSe, pelo ..._, ..... �� �.... ___

�q�m� ��av� �ria Curi�b� man���� � mw��D��zem��do _�����.��������������������������ser o anunciar de algum segulDte mllnel!a: É com ensino erd nosso Pafs.
ditador feroz. No entre- �rofunda' emoçao, na qua, Pela passagem. do 1.0
tanlo, lá subia .os U'ês ou hdade de ex-alUDO do

Centenário de Nascimentoquatro degraus e: vinha Professor Fernando Mo-
do Prof. FernlJndo Augustoentrando. calmo, sOrrldenfe, reira q�e lpr(r�it� Rt� Moreira a 30 de,'maio de

patriarcal, sem um pi{Jgo 9Portu�lda e .e lZ ,e e
1967, a 'homenagem matade

. qualquer atavi,o,. um lalOr .deste proces�. para
comovida de um ex-aluno

pro!�ssor de p�uco ffsico respeIJos��enthe rendermo beneficiado pelas luzes do
e Ja encanecIdo.

. "Bom as mais vlva_:s omenaa-ens. b .

.

di�J lJleninos" -= ia .ê!e � um c:dadao qu� p�la sa er,

"!zendo a crianças e bar- sua cu.tura, ded,ca.ça?, Uma homenagem espe_. ,

bados." A energia mora) desprendimento e, prlDCI' eial dos afilhados da Tur�
daquele mestre e daquele palme_!lte p�lo seu �ra��e ma de Contad9r�s, �acidadão", - prosselluia coraçao ,hon,ro� e dlgOl'." AcadtJllia �e Com�rcl�Piloto --," a doce pro· cou a caredr�.. . anexa a faculd�de de DI
teção··qí.te êle dispeQsava Ö Prof. DariO Nogue'!a reito dq Par�npi ao seb
aos, bons -e eSludiosos, p dos Santos, _po.r ,ocasiao paraninfo, do a�o de 1,942

, '.. prestígio que soubera da inlluguraçao da pla�a Humildemente _ Eugênio (�:.�n�MM�ci���.aq� Ied�ri�AoIOO:��w�s�mö*� L�������'_��_�������������������i.
"

dectsio com que 14 con- fernan o "J,.Ure ra ,

'

.

�.r'. � ,.'
.

:'. -
.

, ,

'AXA.'I

Impresso na:

Soei.dade Grjflca Avenlela Lltls.

Orgão de maior pet:1etração no interior

Fundação:
Artur Mülle"

catarinense
\

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL

Necessita-se de moça com bôa apre-'
'seniação, desembaraçada e de bôa voz, para
preencher vaga de

TELEFONIST;LL\./RECEPCIONISTA •

Apresentar-se à Indústrias Reunidas
f

Jaraguá S.A. até o dia 8 de lunhô' prQximo,
para i;nscricão aos testes de admição.

I'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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MUDAS
F'�tl'�ras e Orn.mentais

Importância do ternpo para CHPeroliua flurícola Misla., «1I8jora»� 1t�l.
a Medição' do Trabalho

, ' ,

'(VI)
Assembléia Geral Extraordinária

, ,

lote Com. leopbldo João Grubbá S. Ai
Produtividade: 300% '

Secção C - De 300000 unidades produzidas Assemb.éia Geral Extraordinária
por mês passou ,.se para 500.000. uóidades.

•
,Ele, brasileiro, solteiro, Produtividade: 175%

'

Edital de, Convocaç'ãoEla, brasileira, solte!Ta, la,vrador" natural de Blu- -

D f t t t t 1 d C $ 100 000000' e um a uramen o o a '�')'.
. ,Pelo preseore edilal de coovocâçáo-, .:>ão coo-

doméstica, natural d e mAnau, nes,te Estado do- "

(- 41:. Q50 000000'
.

mensais p�ssou!:le para ;"'11''' , vidödos os senhores âcioo:SlâS d-=:'5ld SOCleddde a
Jaraguá do Sul� domici- micilfado e residente em .

liada e residente em Bar- Rio Cêrro, neste di,-,Ú·ito.
:c-:'{�=:.-:::::-.:;;:::::::::=====:::==::::::::dJ),_==:::==::::::::::::,::::::� ���ni,���li::d�m�!S����!él,:élee,��ci:t�â���lnJ(�:�viil��

'ra do Rio Cêrro, neste filho de Willy Froeblich 11' ,
'

distrito, filha de Fernando e de Laura Froehlicrh. ii Bl1 t 'J
'

"

Lt'd 'I Õ em Jaragua do �,ul se, as qua!orze horas (14)
Z· 'd 01 !I'II O ec

,

ar,agua � a.• , flj, sedg'i�ai'n2t�,{de M,aio de, 1967 põra deliberarem ,15,'ubreImmermsnn e e ga Ela, prasileir�, soliei'ra, �'
...Vasel Zimmermann.

" doméstica, n�tural de-Ja II 50 d t "!I t da 10 t UI II
'

'

ORDEM 00 DI
Edital n. 6,414 de 18/5/671 ragu� do Sul, dom�cil1ada li ilS e BUlnça Du 'ur e 'ri : r r ,li

" �r '�_ ,

" ,\ A .� •.
'

, '.

,

' e reSIdente em RIO Cêr 1,lt r',' Aumenlo do Capilal Social.
A.rno. Hornburg e I ro II. neete djstrito, filha Fábrica de Blocos de Cimento para cons· Jaraguá do Sul. 24 de Arn:,i1 de 1967

Glac!!da Kremke de Afonso Guenther e de II truções, Se V,S. pretende construir, adquira II Leopoldo João Grubba Dir.' Presidente
ii o materiàl desta fábrica que ê o mais mo- ::

Ele, brasileiro, solteiro, Tecla Fischer Guenther,
li,1 derno, e a constr,ução sairá mais barato, I".'lavrador, natural de Ja, ,/

,

raguá do Sul, domicilia- Edital Q. 6419 de 23/5/67 ii FRANf.!SeO MODROCK II
!! Informaç'ões com' "

do e rel!lidente em Rio da Elfino Glatz e II ' 'bEOPOLDO KARSTEN ii
Luz, neste distrito, fiiho Leonilda Lemke li ,nesta praça· "II
�: �:�f:,l��;!:��;.u�� e

Ele, brasileiro, solteiro, \b:::=:::=�:::====:::==;:::::=:::.::::::=::::::;:::=-::=�_:::p" Um SITIO' de 10 'alqueires, a " km do c,entrl) _

lavrador, natural de Ja
, ,

da cidade de Rl0 Negro/Parauá e da Estràda 'Fe
Ela, brasileira, solteir,a, raguá do SUl, domicilia y===::::::::::::::=:::=::::::=:::=:=..::::=::::::=::::::::'=::::::::::::::� derfll S Paulo·Borto Alegre. Proprio p�ra produ�

doméstica, natural de Ja- do e' resideÍlte em Rio dfa. ii Fundo' de Assl·steAnc.'a e IPrev."deAnc.'a 'I" ção de léite, com freguezÍa, formada - (a tua I
raguá do Sul, domiciliada Luz III, neste gistrjto, i,ii. II preço para leite 30/35 centavos novos p,or litro)
e residente em Rio da lho de Alfonso Gl.atz e de I ii d T b Ih d R I li Existem bastante henfeitorias - Casa de IDO·

Luz; neste distrito, filha Frieda Mül,ler Glatz, !i
O' ra a a or ura II rada, paiol. e1Jtrebaria etc., tem luz elétrica e bôas

de Alberto Kremke e de
Ela brasileira solteira I ii A CO M E R C I A L li condições �e agua, �m tlimsção muito bonita, cam

Alida Geisler Kremke: domé�tica; natu�al de .Ja: li Av. Mal. Deodoro, 130, em Jaraguá do Sul, i! bastante pastagem, térra de planta e um p�uco de

Ecf I 6415 -d 19/5/67 raguá do Sul, domiciliada li encarrega-se do vreenchirbenlo das gui� de ii matoP- tudo. cedrctadlho, f d'
. "c". à' P 1' ',Ita ��iZ' Bucc� e

e residente em Rio da II recolhimento e de inscrição.
, II Spreu;:: k:�sNe�:o/::, �v�xa�r�:1�5se__ �ele;oun�

Marta Msria ,pedri ��z J!I'E��f�: dl��i�� fie \6::::::::::=::::::=::::::=::::::=:::::;�:::::::::::::::::::::=:::::::--,,=,----::::b 1319,

op���r���:�\�;�i :�l��:�: ,de. Lin.a Kli�zke Le�ke, :t-::::::z:;:::::::::::::::::::-·-=::::=:::;:::t::::�:::�-=-::=:::::::::=::::::=::::::;::::::::::::::::=�'::':::'::-,-'�:::::;:::::::::';:'l ,

_

guá do Sul, domiciliado Edital n. 6.420 de 23/5/67ii, 1'1 Prol·bloça-Oe residente em 'Itapocu- Harold Pieske e li Dr. Jörn 50elter ,I' ,
,

zinho, neste distrito, filho Erica ProchtlOW ii '

II Pela presente, nós a-

de Jorge Bucci e de - 11 CIRURGIÃO-' ENTISTA iii baixo assinados, proibi,
Maria Bucc1,

/

"

Ele, brasileiro, solteiro, I .

, lavrador, natural 'de Ja- ii ,Ii mos termulaotemei:l,-te a

Ela, brasileira. sulteira, raguá do Sul, domiciliado li _' ••••D .. II entrada, de pessoas, es·

d é t· t 1 d J .

R
� � A 'I! trlinha8 em tenas de

om s IC�, na ura e, a" e reSidente -e,m ió da, ill r; 'II, .

'

raguá, domiciliada e resi, Lu� 1, neste distrito, filho' h !! nossa p�prJedade sita

dente em ItapocúziI;lho,' d� Frelleric9 Pieske e!! ii Ribeirão Aurora-Rio,Cêr,
ne8t� distrito, f iI h a de, de Guilhermina, Meier ii � ii rI) II; afim 11e caçar,;pes-.
Alzira Pedri. Pieske. H

' ,
.

ii I
ear e causar outros da-

ii, .' � ,
" il nos, não nos re�ponsa

Edital n. 6.416 de 20/5/67 Ela, brasileira, solteira, i,i ' AveOlda Geruho Vargas, 198 - Jaragua do Sul - San1a Calarina ii biliZllnrl-o pt-'lo que possa
. . doméstica, naturßl de I, ' li locarl'er aos' infratores,

Jorge Candldo Metlelros Jaraguá do 8u.l, 'domici- �
, •

, e Pedra Ros.a liada e reaidente em Rio
_:::::::::=:::::::::�=..""..--=:::::::::=-..:::=:::::::::===::::::=:::===:::=:::=====::::�=:::::::::=::â Jaraguá do Sul, 27 dI'!
"'"'-.....-.- ...-.-.----� ...=--...._--_._--�._ ...

'

,

, , "" abril de 1967
Ele, brasileiro, solteiro, fdl,alhaLUdzeIB'enrn8astredod,pisrtorcitho,,' ,.(.Ir,.··--

..

·----:-�_·_·.. --·----�----·--··:7::::::;;;:::�=:::=:::�::::::-..::::::::.-::===---=:�:::,' Wernsr Si�werdtoperário, naturatde.Jara· I'

t�!d��!�::�::.7��j[�:: ��:c;n::,Selma Schulz :':11 ' .

.

.

�'r. '

'J O a c ni m' 'H. W. J � es tin � '�I'[ ���:;:�:��t '

JUho de Manoel Càndido '

,Medeiros e de Margarida
E, para, que ..:begue ao cu- II Advogado" 'II Dino Ehlert

1;.tusa.
,ohecimento Je todos, ma,nde' III

'

, ! Alex pãganelli
passar o presente .;-dltaJ qUt li'

Ela, �rasileira, �oltejra, será publicaJo peia impren- II E S UR 1.T Ó R I O � 'A V. M A L. D E O D O'R O, 1 22 ri
doméstICa, naSCIda, em sa e em cartório emde Ser4 II II

'

Vende-se
�arBguá 'd? aul, do,mi,ci·" atixado dUl,alltl:: I�" dias. S

'i JARAGUÃ DO SUL ii t 'blii «:' duas parelbashada e reSidente e� ��r: alguem sçuo:,:r de alguq1 ieTl' i ,I de cavalos a escolher e
ro �a Bôa isla" neste Qecll�ento,' aCuse-o pua O· II .. ' II 1
distrito, filha de Joio Tp"- fins legaí�, " "It MAN SPRICHT DE1T'F�CD '. II carroça._
bi$s Rosa e de Sebastla- AUREA MULLER GRUSSA II' Y, ' , II, In.f?rmaço�s .com o sr.

na Correia Otidai
. \l....

'

"

i! �enrlque TIssI ," Retor
, '.M;:::::=:::====--====:::==:--=::::::=====i==:'::-====::::::=====::V Clda - Jaraguá do Sul.

--- Pelo Prof. Serrano
Laranjeiras, Pecegueiros, '

Kakiseiros, Macieiras, Ja- OS. RESULTADOS QUE SE PODEM ESfERAR
botic�beiras, e�c: Roseira_s Os resultados que se podem 'e s p e .r a r da
DahhaR, Oamêlias, ClOOl' ;"MEDIÇÃO E O ESTUDO DO TRABALHO" atra
feras, Palmeiras, etc.� etc. vés da organi�sção de um setor de trabalho a Eier

PEQAM CATALOGO exe,�ut8d{) por ':�ron�melriSlas" m��iante a rea!izaCão
ILUSTRADO de Cronomelraaens, sao. Bconomía de materIal.' de

energía e de tempo, mediante um duplo resultado,

BNDBQBÇO: ' Leopoldo Seidel 1 o Resultado Material - Já que as econo-

Caixa Postal, '19 ,I, mias de matéria prima, energia e tempo, vã() tra-
I\venida Mal. Deodoro, 210

- OORUPA' -

duztr se direta e indiretamente ein economía de
Jaraguá 'do Sul " S. Catarina c::::::::ac:::::::=oi::::::::::a�c:::::::..::::::::. dinheiro..

, -/
,----,

, 2 o Besultadp da melhoria das condições
humanas de trabalho - Oónsíste na "Educação do IV Festl·val da Cerve1ia da' Guanabara"

f�egistro C.·Ylol ,Edital n.,' 6,41i de 20/5/67 Pessoli", pois êste acaba Intereésendose maís pela 'J
_

sua tarefa. Além disso vai trabalhar em melhores
Aurea Müller Grubba, Ofici I Henrique Kassner e f

.. . , O Centro Catarinense da Guanabara, com.o intuit\ deIuze R th R th condições' e coo. erto, e como consequenera vat
promover cada vez maís o Estado de �anta Catarina, on-

do Regist-o Civil do'I.0 Dis, nge rtu am um d' t "A PRODUTI1TIDADE" '{
aumentar o seu ren imen o 'Y. voca a indústria "barriga-verde" a se fazer presente ao IV

trito oa Comarca de Jaragoá, Ele, brasileiro, solteiro, 'Exemplo: Umà índústrla em 'que foi organiza Festival da cerveja da Guanabara, oode terA a oportunidade
do Sn, Estado J� Santa 'operário, natural de Itou- do um departamento de "Métodos e Tempos" medíante ,de expor se.us'produtospara cêrca de sü míf pessoas de bom

Catarina Brasil t 'E t d d imí d'
-

d t b Ih ". n' 18
,;'"

d I' -,,' poder aquísítívo,L , ' pava, nes e 'S a o, (J . a me içao o ,ra a o apoe meses e ap icaçao O Festival serã realízado no Pavilhão de Sêo Crstóvilo
Faz saber que comparece' ciliado e residente em do "Estudo de Tempos e Movimenlos" QU "hludo dos Métodos (a maior á:rea coberta do mundo.aem esooramento), nos dias
rem no cartório exibindo, os este distrito, filho de Ar- de Trabalho". n8,S três secções de produção de que u, 12 e 13 de agõsto próximo. '

documentos exigidos pelalei tur Ka'ssner e , de Mina se compunha 8 firma foram obtidos os seguintes InCl?ído DO C�leDd(uio turístico da Guanabara,oFestival
t d h bilit r ra K l' . da CerveJa é consíderado o segundo eventu popular em im-

a im e se a 1 I a em pa assner. . resu tadOs:.., . portäneíersuperado apenas pelo fabuloso Carnaval carioca.
casar-se:

Ela, 'brasileira, solteira, Secçao A - De 7 tornos e torneiros traba As firmas interessadas em participarem da grande fes.

costureira, natural de Ja lhando � horas por día num total de 12 x 7 -- 86 ta deverão dirigir-se até o dia 15 de junho próximo, ao se-

raguä do Sul, domíodíade Horas �áquÍnas diárias passouse para b tornes e guínte enderêço; .

-

� .

b Ih d 8 h I d 8" '

' Feenval oa Cer�ela
e residente á rua Rotierto torneirOS 'tra a an o oras num tota e X U Rua do Ouvidor l69 _ GRUPO 412

Marquardt, nesta cidade, 40 H M, "diáriss para a realização do mesmo traba iUo de .Ianeiro
. ,

f'lh d H t' R lho. \ ' Estado da Guanabara·
I a e ar wlg am-

Produtl·vl"dad'eoo 2'00°'0thum e de Tl'Iauti Foers· II

ter Ramthum. Secção·B � De um faturamento mensal de
Cr$ 10000.000 passou se para Cr$ 30.00tWoo men

Edital n. 6Alf de 23/5/67 sais '

•

,. :--..

Zeno Froehlich e

Gertrudes Gue�ther

(fundaçöo: flrturmü/lel' - 1919)

Eßtprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.
( " 1,967 •

f v-r.

Diretor'
EUf!ênlo Vitor Schmõckel

"

,ASSINAT'YRA:

ABual . . . . HerS 4,00
Semestre " . . NCr$ 2,20
Avulso. . . . NCr$ 0;08
Número atrasatlo . NCrS 0,10

, ,
Edital .de Convocação

Pelo 'presente edítel de convocação, ficam
convidados QS Senhores associados desta socieda
de, a reunirem se .em AssembléiaJ Geral Extraor.
dinária, a realizar-se no dia 3 de Junho de 1967
àS' 14 (quatorze) borM, na séde social, em Vila
Chartres . Itapocuztnho Jaraguá do Sul, S.O.,
para deliberarem sôbre a .segutnte

-

ORDEM DO DIA
1 o Problemas financeiros da >Sociedade
2.• Assuntos de ínterêsse da Sociedade
Itapocuztaho, 20 de t maio de 1967

Paulo Leoni Presidente

Edital n. tAI3 de 18/5/67
Irint u Junkes -e

MariaElvira Zimmermann

Ele. brasileiro; solteiro.
lavrador, natural áe, Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Ribeirão
Molha, neste distdto, fi
lho de José João Junkes
e de Angelins, Lohn Jun- ,

kes.

Vende-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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CORREIO DO POVO SABADO, dia 27·5-1967

Edital. de Citação " Carvão . GatarißenSB

,
,

1Fernal�ÔS . M[lÜIIDlnCl�2ln§',",
'.
'. ,

Âtúaimentê. o carvão coqueificável 'de San-
, Muitas' oontroeérsias tem surgidoem tõrno ta Cat8rim�

..,;é integraimente aproveitado .pelas usi�.dos �e!iados municip�i�•. As t e o ri a s 8õb!e nas siderúrgicas do Pais, e em menor escala pelactradlçao local> tem dl'\1ldldo o povo na solução
J

' indústria àe gás e pelo setor de navegação. Osdo problema. Embora consultadas as classes rejeitos piritos08,lodavia, são pràticamente Inspro-conservadoras, as autoridades reUgiosas. parece ·t d
.

, vel a os
, ) ,": ,�'l.que a escolha dos 4 dias de guarda municipais Com os planos ora em estudos, a' situação

. não encontraram em denominador comum. .

poderá' se; �ubstancialmeDte mOdificâda, ínstaían-Apesar do respeito que dev,e merecer a lsi dó-se proJetos de indústria químlea com base , noaprovada pela C â m a r a' e. aancion<a�a pelo carväo, �m' Santa Oatarína, e
. dotsnâo.se o. pro:Prefeito, por indicação das classes economieas, duto de ,iín aproveítameúto .eqúllíbrado, capaz aesociais e religiosae que, regem a nossa. Oomu- reduzir-lhe os custos, .nidade, permitimo nos a liberuada �einiciar com � Siderúrgica �an.ta Catarina s

..Ao ,(SIDESÇ>a jrrcsante nota a' inscrição de tôdos quantos é um dos pontos mais Importantes do' plano, poisse julguem com direi'tp para discutk o assunto. eonsumteä não apenas carvão coquejficävel mas �

. Expõsto o assunto, ficagl gentilmfn1;ß usará matéria _ príma ferrifera .partindo do bsnen-"Exms, Sr Dr. Juiz de Direito da Oomarca ídd' .

d
_.'f oouvu a os. a se mscreverem em nossa re çao cíamento dos resíduos pírítosos 'carbontfer.os.de Jaraguã do Sul. Vem ARNO AUGUSTO HUGO (Mal. Deodoro, 130) aqueles que julguaql não O maior inconveniente do' carvão eatartnen-KONELL; brasilelro, casado, operário" residente. e .' ".' . ,. . .

t d L'· M .

serem ideais os dtas oonstan es a aI UUl'
se, a exemplo do que ocorre com o produto gaudomiciliado em Barra río Rio, do Oerro, neste Mun. eipal, afim de que, de posse dos nomes qUB.· cho e com o do Paraná, está no elevado teor dee Oomarea, por sau- bastante proeurader.. advogado -

1 di I d. serao amp amante IVU ga os e 'com 3S expo- cinzas. que mesmo após sua lavagem atinge a 18_°/0,infra. firmado, a presença' de V. Exa., com todo .

d
.

t' /1.

Ã aíções dos seus pontos . e VIS a, poaaam ser contra o Indíce de 4 a 50'0 encontrado nos csrvoesrespeito e aeatamen ia, a fim de 'propõe AO O I
.'

d d d
í • /1P eiteados j u nt o e quem e'. I r e I t o, a

.
norte-amertcanos de qualidade. (A.I.K). •LITIGIOSA DE DESQUITE contra EDELTRAUT implantação da "tradição" em .nosso meio..SGHROE'D;ER KONELL,. brasileira, casada, resi- As p e s s ô a 's' de' responsabilid'ade quedente e domiciliada em lugar incerto e não sabido, .

queiram tomar parrs nesta manífestação de A

dcuja citação e intimação ss requer pot editais, opiníãó, devem dirigir se à nussa redação, Gremio'
i

abaseado nos ssgutntes FATOS:� 10.). - O Suplicante, fornecendo os 8eguinte� ,dados: lome, lacionalidade.oouíorme certidão inclusa, casou-se eom Edeltraut eslado cl,lI, resideneia, ocupação, e moli,os que levam o ,7 de Maio � Primeiro Aniversário 'de FundaçãoWalli Schroeder em 4 (quatro] ae setembro de 1943. poslulanle a' pleilBBr dala dilerenle da tCDstante da atual
Por�JDSf 'CASTILHO PIN'O2°,) � 'Dessa

-

união •. nascellam duas 'filhas ou sejam legislação. Desta insc.rição d�vem participaros.
..

"ELFI n�scida em 6 de novembro de 1943 e EDLA

I munícipes de qualquer condição .social, eCOllO� 9�� e�tel'ls� programa de fest.l\.'ldades. 9uenascida �m 17 de junho de 1947. 3°.) - Acontece. mica e ou financeira..
.

te-ve tnlCIO no dia 6 com. proBlegUlmento dia ,7,porém, qua há cérca ,de 19 (dezenove) anos, sua De posse dos dados cujas opiniões terem.os "incluindo posse. de )lova diretoria, �how. �is�a, es-.

esp.osa abandonou o lar conjugal para viver mari-
o máximo do prazer de comentar emA nossas portes, so�ré, �Ifas, c_�m�é:lção de ramha e Jé;lDt,ar detalment� c.om Outro. iudivíduo, desconhecsndo o I ediQo.�ss, à ..1íttll.Ó grs tUitO., enVid,aremos. t.od. o�

os

I' confrat.ern.l
z

•..
aça

...

0, o G�em.lo .da Juv.eptud�..
Ja J.'a

g.,uae.l!-
Suplicante o parade.iro de ambos, levando a SupU- ,sforço$ ,aó nosso. aJcance para q1]� selam". se �oome�:orou � passa�e�, _no dIa 7, do s,eu pr�.cada em sua oompanhia a· filha ELFI. Assim sen- refOrmulados os atuaiR' dias I de g u a r d a melrO amversárlo de fundaçao. ,do nãq querendo o

.

SupliC!mte sup.oriar mais esta municipais.··· .

.'

A. elttid�de. que foi' idealizada; (undada ,'e@ituação, REQUER a citação de Edeltraut- Schroe· "O Oorreio do Po.o" que no ano de 1967 incentivada pelo Padre EJemar e mais um, punhad�der Konell por editais. para responder aos têrmos completou o seu 48.0 aDO de fundaç.ão, dev8' ier de id�listas; tem como péde o Salão Or!81:O Rél,'da presente Ação .Litigiosa de Desquite para con- conquistado junto do publico ledor .8_ confi.an�1l oo�� .Ie, reúne e se entrega ás $��S Aatl.vldades'testá-la querendo fundada a sua. pretensão 110 art. do p0'\10 de Jara'guá do Sul. . Por ISS.o, exorta SOCIaIs. Oom apena� um al,lo de. eXlsteocla, con-3t7 � inciso IV do Código Oivil:- art. 317 • A ação àqueles que "ainda t.em uma palavra para g�ega já um .elevado-.número de Jo.v�QS de .am.bosde desquite s68'e pode fundar em algum dos seguin- diz.er", q e o faç�m selIl delo�gas: .Só as�jm, o �s sexos,. e vai cumpr�ndo plenamente a �u� fHUI.tes motivos:- 1.- ... ; 11. - ... ; III. - ... ; IV -

Municipio PQdel'á dar atendImento aos lustos lIdade, qUe � ii de clmentar . a camar�dagem, eAbandono voluntário. do lar conjuga) durante dois reclamos que rept\senta a "maioria" .e solicitar amiz�de, .bem como incentivar a Itoção de r�spo��anos ·00'O\.1nu08. Isto posto, requer-se, desde j . eja aos' poderes' constituídos a .' revisão 4a' lei' sabilidade á n6S8a juve�fude., através de, dlvertl-julgada a aQão .proposta proced'9nte. para o fi de específica. , ; ',.
mentos sadio�.

.'
.'

.' .'.
"

"'. "

ser 4ecretado o desquite, do casal, o qual �ão P As publicações' serão feitu gratuitamente. .

Parte o GrêmIO do prlDCIplO de qu� enquanto.·sue bens im6vei9, julgada a reqUerida .oulpada
Esct'e,.am.no.s, .sem copstrall,gimento.r, O _gue los joven8 permanecerem em sua, séde" nada decondenada ao pag.ame.nto .das .custas e honorárfos, interessa é a convicc)ão "'e: não e cO'D"fenloocia. compropletedor po.derá 8ucede� .enu:e êle�, � m��-advocatícios. deixando o peticionário de requerer .'

. ") mo aconteoendo fora dado a sa orlentaçao Imprl-a respectiva separaçã6' de cor.pos em firtllde do J�raguâ d.o Sul, (Batalha de Tumtl. 2'
mida pela Diretoria' Só êste fator, é o bastanteacima expoxto,. Protasta;'se pr.ovar e alegado por de MaiO de 1�6.7.. . _ . I para. que a Entidade mer.eç� o n0l!!so incentivo e

todos os meios de prova em direito admitidos, A Dlreçao do Correio do Povo
apoio bem como 08 nossos aplau,s6s, pois procurainclus\ve depoimento pess081 da Suplicada e t�ste -

ela formar uma juventude sadia, empreende<lora emunhas abaixo arroladas, cuja intimação desde já .

-

acima de tudo respons�vel e por isto capaz de
se requel" ReJ.lu�r�ise aindß, Ele digne V,. �xa. �e E"d

-

t 'Il d C -t '.
-

.

impriisioQar;, O nosso Pai�., JJO�ß�U8 rtioi�s de. gran-.obsevar· a lei 968 de 1012.1949.com a deslgnaçao
. I a . e laça0 deza civ!có�,�or,l e sÓclo;,rel]golp.sa. E Isto é fa��r.de dia e hora pat·s a fase de conoiliação ou acõrdo,

,

.'

....." «te .ncalculá:v�l �mporlânclas, pOl� • sa�eDlo� mUltointimada a Suplicada p-or. editàis. Dá-se a causa o "

DE HERDEIROS AUSENTES bem que é .a,�ssa Juven�ude de. ho�� que 8alrã�. OBval.o' de NCr'$ 80,00 para os efeitoßfis.cais, juntanôo- '. .

especialistas, os, téCDlCOS, CIentista, operÀrlOs,se o comprovante <in pàgamemo da Taxa Judiciã- O' DOUTOR HELLADIO OLSEN VEIGA. JUIZ administradores, comerciários'·e até os fnturosria. Nestes termos Pedé deferimento.- 'Janguá do SUBSTITUTO EM EXERCíCIO DO OARGO DE governantes da nação. Logo torna-se louvável qu�lSul, 3 de maio de 1967. (a) Joachim H.W. Joesting' JUIZ DH DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ quer atividad� que tenha porjbáse preparar condlgAdv.ogado·. Procurador - TESTEMU,NHAS:- DO SUL ESTADO DE SANTA OAT.ARINA, NA na�eote os nossos jovens para as tarefas de �maWOLFGàNG WEEGE .. brasileiro, desquitado, i';1- FORMA 'DA LEI, ETC. .

.

nhã. Aliá$, todos 6S paises que atuahnente .desfru
dustrial, reRidente e domiciliado' em Barra' do RIO .

FAZ SABE}?· aos que o presente edital de tam de largo prestigio no mund�," nunca se des·
Cerro. ne�te munioípio- ,ADOLFO

. �AOI\ERHA·. citação, com o prazo- de trinta (�O) dias. virem ou cuidaram de sua juventude, â. ela proporcionandoGEM e HENRI.,QUE BAEDER, braSileIrOS, cas�dos, ,dêle conhecimento tiverem ou lDteressar possa, todos os meios de se htl,biUtar',nos mais diversos
d.o comércio. r identes e do�iciJiados' igualm��te que, nêste Juizo. e cartério do Escrivã,? queA êste ra'mos dâ atividade humana. "

'
.

"

em Barra do Rio Cêrro .. (de'\1ldamente sela�a). subscreve, e.stâ se pro�edendo aos deVIdos t�rmos . IÉ. por isso que Jaraguá, compreeoden�o essa
. ..

-

d- 4 do INVENTÁRIO dos bens deixados por faleCImen- realid8él(t, procura, aira'�é8' do Grêmjo da JuventudeDESfIGHO: - A. Como requer. Deslgn�A e
.

Ia
to de LEONE SCHRAMOWSKY, no 'qual figuram Jílraguaense,. conduzir OB nossos jovens pelo ca-de julho às 10 horas par'a 'er lugar 8 audlencl8_ de
os herdeir9s-sobrinhos MARf'A, TEREZA. ANA. minho d� mora�, da. relig:ão,.do traban�o e da .re�.conciliaçã.o. Expeça-se editais, na forma requer&�a, ALZIRA, OLGA, BENTA, ROSA, QUINTELINA e ponsabilidade, condição que !l1e empresta o dlrelem Jaragllâ do Sul. 4/5/67. (a) Hella,dio Olsen VeIga JOÃO..8CHRAMOWSKY. como ausentes, em lugar to as nossas efusivas' saudaçoes pela passagem do

- Juiz Sllbstituto, em exercício. .

incerto,e não ·sabido. pelo presente edital chsQla Beu. primeiro aniver�ário de fundação em 7 do
E"CERRAMEMh:- Em vir-tude do que foi experli- e cita 'aos mencionados herdeiros, para, se fazerem corrente mês de maIo.

.
.

..'n

I h
. representar ou comparecerem nellte Juizo, d.entrodo o presente edital de citaçã.o. pelo qua c ama e
do prazo legal, a fim de fIlIarem sÔbre os têr!D0scita a EDELTRAU'r SOBRO DER KONELL. pa-
do menmónado inye�tário, sob a8 penas da lei.· E,·ra compareoer neste JuízO, sala das audiêllci8's, Edi
para que chegue ao. conhecimento dos interessa.fício do FQru�, ßi�uad.o à A:v-. Mal. Deodoro da
,dos, se passou .() presente edital, que será afixadoFcnseca, no ,�Ia 4 de

. l�lho pró:cim� vindouro� .a� no lug3r de costume, '.às portas do Forum, publica-19 horas, a fim de aS�ls�r a audlêoCl8 de conClha
dO' nó jornal'loeal "Oorreio do Pevo" e no "Diário9ao de que trata a leI n .. _963, de 10.12 49! tUd� d� da Justiça".'Dado e passado nesta cidade de Jara.conformidade com a petlçao r�tr� f�ran:orl�a � e�á guá do Sul. a08 três dias do mês d�.maio do anop.acho exarado pelo M�. JUIZ,

_

Ican o ,es e ] .

de mil noveoentos e sessénta e se-te. Eu. (a) Ama'oltada por todos OI termos da aça(o e '\"pa.ra cont�s- deu Mahfud, escriv40, o subscrevi, (a) Helladiotá la, querendo, na prázo de 10 �ezJ .dlas, con �- Olsen Veiga Juiz Substituto em E:!xerc.
.

dos da data designada p�ra a audiênCIa dhe concl-
A pres�nte cópia. confe're com o original: douliaçio, sob peQa de revelIa, E par� que c egue ao

féoonhecimento da ré ou de que!D !ntere�8ar_�oB8a., .

Jaraguá do Sul, ã de maio de 1967.manda' passar o "presente' edital de cltaçao. pue,
,

. O Escrivão: Amadeu Hatifud, .'
ser,.6 afixado no local do costume, �s portas. "O .

,Porum e públicado no Di!rio da, JgstlC}8 e nO;Jor' -

�
..

nal looal "O rreio do Povo . Dado e passada nesta
.

cidade de Jaraguá do Sul. 80.S oi co. dias do mês
Relnoldo 110•••• '

.

de maio de inil noveoentos e sessenta e sete.- Eu.
Amadeu; Mahfud escrivão,.o subscred.- (8) He�la- �., AD-.?'O.:::t. A.DO

-

�
dio Olsen Veiga'-:- Juiz Sub.tituto, em exercíCIo.- � � y 'UJ� �

A presente cÓpia"confere com o original, deiu fé.

Jaraguâ do Sul� 5 I maio' I 1967.

O E,8crivão
, ,Amadf!u Mahfud

� .
,

'

O DOUTO� HELLAD.IO OL'SEM VEIGA,
JUIZ SUBSTITU:,rO. ,EM EXEROíCIO DO .CA·R
GO DE JUIZ DE' DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO 'SUL, ESTADO, DE SANTA OA-'
TARINA, B�ASlL� NA FORMA DA -LEr; EC'!".

FAZ SABER"
.

aos gue o presente edital de
, eítação. com o prázo de trinta (30) dias virem ou
, dele conhecimento ti�erE'm, que por parte de ARNO
AUGUSTO HUGÇ> KQNELL, por intermédio de
S9U, bastante. rocurador, advogado ..

dr. Joachim
H.W. Joesting, lhe foi dirigidll a petiçãq inicial do
teõr ,I'lsgainte: .

.1
•

Juventude, Jaraguaense.'

ULTRA SOM
ONDAS CURTAS

JM[:e .D -.:co ,., c.;�,�. 1.'Z'

Çirurgia e' OlÍl�ic� de Âd'ultoâ e Oriançal
P_rlos - Doenças de Senhoras: ·

, , .' �"�

HOSPITAL JESÚS DE NA�AR� - aORUP!Escrlt6rio ao lado da' PlI'efeiiura
,

. Re8id�ôcia:' br. Nereu Ramos, 419'
.

L...........,........J_A�·R�A,.".�GU�Á.......D..Q0i)oo·....S�U<iLfiX��..._�� :......c"'"!..·0i!-'.....R!'!'":I1_·""".._......&._'_......_.....�.a..!Ó"'1!i(...,.��....a._
.

...,.';iI.c�Á'""·.��...A....·_:q,"'\'I....]!(__A__-:-

'·Dt. Francisco Antonio PicdoDe

t.
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Da localidade de Presidenle Getúlio nos foi re
metida a seguin.e notícia: .

.

.

OAPETOWNt - O Governo sul a f r i c a no
. "José Perdonar, m.orador em Caminho do Pinhalt anunciou 'projeto lei com objetivo de anular todos
município, de Dona ,Bma, quando se· achav.a em esta- os casamen.os de sul africanos bremcos com pessoas
do de embriofuez,. ;na sexra-feira santa, /acbou uma. de outras raças realizados fora do país. estes casa

cobra coral de mais. ou menos ãO cenlimetro, de mentos são cónsiderados como crimes quando reaU·
comprimenlo. O rél?ilt porem, est'aViJ morlo. Um ci zados, dentro do território do país. O. pl'ojeto que
dadão chamado. Antônio Cunha arranjou uma yara e recebeu o Dome de "proibição de easamenioli en.re
amarrou o bichot mostraodo o a tõda genie. indivíduos de raças diferenles" delerrninará em caso

Foi então que em :frenle da Capela de S ii o t o ayrovado que 05 filhos dêstes casais serão ilegítimos.
Dooato acooleéeu uma coisa que ni ..guém es"erava O marido e mulher ainda, neste caso poderiam ser este programa é feitoe que deixou os assistentes mudos de espanlo. pr�sos �e acôrdß com a lei. de moral se viverem

pela ACARESC espe.Inopinadamenle, José Perdonar levou ii cobra à juntos denlro. da República Sul Africana. Um dos cialmente- para o Sr. e
bôca e engoliu·a, como se Irluasse 'de um alimenlo primeiros atingidos pela lei. se apr(lVa, ser� o 'poela sua Famflja.
qualquer.' . Breylen Breylebanch, casado com uma vietnamí.a. A. visita do sr. dr. Pap

Bsse falO, pelo, inéditismo de que se revesle
,..........,...,._,........, ___..,..,.,..._

"\ lo Konder Bonhausen foi -

, �:,.�::::�� aiDdà muito comeDI.do, E! Giio .erla p" r·""M
....

'M'.X·O··'.··s··"n··
..

·�·...
·,;..

···p
..

u·
..

h·.<.a·
..

;·':
....

o
....

;
..

i
..

�·U
..· ..

·I·:·n···.·..... . g�:��l'�:Y.:��:Ei:�:
-I�---�-�I�' li U ,6 .

1\�.. '1 mêdiãas. cr8d.i.ticias.satis-C
' .

N
',' : : fórial1, além d.o que no-

-

ruzeiro .OVO � (Cirurgião Den•••ta)' É vas medidas deverão ser
� J t :i tomadas,· apÓs o estudo

. � PARA GARANTIR A· TROCA POR J f� CLíNICA PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL �, do memorhtl que lhe foi

1 ., CRUZE I ROS NO VOS· I' Consult-6rio: Rua Angelo Piazera 86 (ao lado da P�nte Velha)· �l :��regue na oportunid�.'

�
DEPOSlr:m Ö SEU DINllEIRO NO

I
'

.' ,HO·RÁRIb:· ,Manhã,- das fàs �.2; É .De narabeos estão os

����_���!!_o/-� J' m ..'Y"y�••y.".y::!!!!:!�:!::.!�::�: : ,. '1f:�;t���\E '.

·.ARAon( DO SUL (SANTA CATAR",A) SÁBADO, 27 DB Maio, OB 1967 H.O 2.4ã6 Coisas de RotqrianoB '

- Uma' vez, numa festa de Rôtary, o almóço

,.==<======;=========;;=;;::=======;1GAP
•

Incentivar foi servido com ,!,uito atrazo;. e; enquanto era

• P Q,'UE VAI· ·PELO.' LIONS- OV,emo recisa . ��=.: =�e.":i:::�:m':doso=:
;..

A'· ·d dR·
oinhos depão.

.

.

de flVI a es urais Mas, como era sabido, o vinho foi subindo,
.

XIVa. Convenção Nacional
.

. e, quando chegou a vez da "palavra livre", um
Líons Clubes De IVAN DE OLIVEIRA, da Agênci� Bra�ilei. rotariano saudou as. senhoras pre�ntes à festa,

, ra de Imprensa especial pare "Correio do Povo" e" à certa, �lt� saiu-se com esta.
,

. Ainda ressoa em nossos. ouvidos a grandíosí- ' O :arasil precisa de uma polítíca realista no Companheiros! Genuflexos, em pé, saudemos
dade da festa que reuniu os Leões de todo o Bra- que concerne ao setor agropecuârío, ou futura- as senhoras de rotarianos... •

eil. � ci�ade de S�o Paulo, palco d� 148• conven- me�te iremos depender ex_clusivamente de imp�r.. Quando o orador já estava sentado, alguémção naeíonal �e '�10n8 Clubes
_

reumu eêrca de ta90es �e . carn.e e cereaís - essas! têm .�Ido lhe chamou a atenção para o bestialógico e êle5.00� oe.nvenclonals,· e ntre Leões e Demaderas. afIrmaç�es de diversos cria�ore� de várias .l'e�lOeS, ....' d· .

'

" A Instalação solene da grande lesta
.
deu-se quando Interpeladas pela Imprensa brasíleíre --:- surpreso, respon .e�. _

na noite de -16 do corrente nas amplas dependên- "8, adianta ainda vt\rios pecuaristas que, "o pro Mas, eu falei lSSO? Que bestera...
eíes do Esporte Clube Pinheiros. Esti'Yeram pre- dutor de leite especialmente, vem atravessando (Boletim 535, do R.C. de Araraquara).
sentes; entre �utrf1s personalidades ilustres, o Pre uma das mais sérias crises, sendo, portanto pre
feito d� São Paulo Brigadeiro Faria Lima e re- juizo hoje em dia, manter um plantél Ieíteíro.'
presentantes �9 Sr. Governador do Estll�o e Pre- Salientam outros criadores, que o contrôle de
sídente da República'

. prêços quando. é feito, tendo em vista o aspecto
Brindou com a sua presença, a' 1411• eonven- .polítieo terna-se perigoso, pois o mesmo é feito Tem Nova Diretoriação, o futuro Presidente de Líons Internacional, o em detrímento do produtor: quer dizer que, o

Sr. Jorge Bird, de Oosta Rioa, que assísüu a tôdas prêço pago a êsre, é cercado em favôr do consu O Az de Ouro-Boliche
as festividades"realizadas. " . midor, no que advém o desestímulo para a produ- Clube, completou no diaNos dias 17 820, foram realizadas as díver- �ão. . 8 do cerreute o seu 19.0 'I'erça-Ieíra, realizou no
sas sessões para discussão de inúmeros assuntos Quando não há uma remuneração condigna ano de fundaçi1o. Filiado Itajara Tênis Clube, a .

relacionados com o leonismo no Brasil e no mun- para um produto, é óbvio que ninguém se aní- ao C. A. Beependl, vem o programada reunião das
do, oonstttuíndo-se em. Terdadeiras aulas de huma- marãa produzí-Io. veterano grupo cumprindo classes produtores. da
nismo e boa vontade. A fipl de proferir a Bua pa- Os anos de 66 e 66 foram verdadeiramente a sua méta esportiva, região com o sr. dr. Pau.
lestra esteve presente, também, o ilustre embaí- 'dificeis parä os ruralistas, pois nada lhes sorriu, desde o longinquo ano de lo Konder Bornhausen,:kador dos ES,tado� Uaídoa no Brasil, Sr. John Tuhill. porém, êJes .têm eonatções 'de olhar 67 com mais 1948. Diretor da Carteira de

Na noite dê )sexta-feira, dia 19, foirealizada a contíança e óthni�mo,. na eertêza de que as coisas, . No começo- dêere mês, Crédito Geral do Banco
grande parada - o desllleleonístíco � saindo da vão melhorar não somente devido a nova políríca, o. grupo·reaJizou a reno do Brasil, S. A. - Setor
'Praça do Patriarca até a 'Praça 'da Republica, pas- .000S na esperança de 'que o novo Govêrno olhará veçäo de sua diretoria, Sul, por convocação da.

sando sõbre o Viaduto do Chá e rua Barão de Ita- com toais interêsse a questão do leite. tendo recaído a escolha Associação Oomercíal e
petininga..

.

r

.

QI Existem ainda muitos produtores ·de Ieíte que nas seguintes bolonistas: Industríal de Jar:aguá., A convenção culminou com o teadíelonal Bai' não satisfeitoB com a Ub'eração do prêço do pro, Presidente - Eggen João A reunião 'ultrapassoule dos Governadores', realizado no Olube Circulo duto pelos örgäos competentes do Govêrno e por da Silva; Secretário - tôdss. 88 expeetanves,Militar de SAo ,,1:-aulo, em. que toma�oi parte Cê.r· não. tArem
i
ainda alcançado o prêço internacional

t
Luiz Ferreira da SilVá; pois, fez convergir para .ca de 2.000 pessoas. '

.

-

d� mesmo, culpam seD.lpre o, Govêrno
.
e, seus Tesoureiro � Henrique a Metropole do Dinamis.

'

Os pontos' mais. i.mportantes re8�lvrdos. na órgãos contr?la�ores de prê�s .por. não manter�m Reis Bergan e Ora�.or - mo," o ,Uo mund,o ofi�ial.convenção foram a Ilxação :das datas das próx.lm.as c.o.ntactos. com. os m.esmo." 8

.

fim de sabe'rem a Bu�)nio Vítor. scmoc.kel. da região,
.

n.as p,eslõ1ôa�convenções nacion.is 'e· a iQdicação dos
.

:Leões respei.to dos- aBus . QU8tÓ�. taQslando os produtos' ;f/ novel direçãó está de Prefeitos� .Preeidentesqüe coneoi'rer,o.,ao cargo de Diretorlntern<1i�lD'a1. arbitrar�amente., defend�Dd.() .apenas � lado dos .

amisllndo o Az de �uro� da8 Ç,âmaras Municipa'is,rara o p!óxiDJO an� ·1968 - � conv�n9ão n�cl,olla� consu�l�ores" . . ( . ..' �do se,uido sélbado Vereadores, Comercian"setã reahzada na ·cldade. de, Pôrto
.

Alegre (RS) 'e A � d� q1.1e QIJ,o. ",8 o CODSUQ\O devldo a passado p"ra. Curiliha. tes eN Industriais. Dada ano 8no. seguinte- 1969. na ci.dade de Reclf.e. (PE): pleiteaçlo de nQ'Yoa 8UIJ)�ntOs por parte dos pro· afim de �Dfrenlar a aguer- 'importância da
'

reunilo,Para disputar o carIO de Dl�etor I�terna(nonal fOI dutores, urge da I!,arte dos pecuaristas, pro.curar rida equipe do Grupo de tambenl fizers'w-se pra.-indicado para 1967, o CL Alt!vo .Gmmarâ�s e para manter converjlaçoet com o �()vo mandatáriO do Bolão d�s.14, d� Socieda- sentes, o. Prefeito del�ß o CL João Sobral, o ·prlmelro do RIO de Ja- n0SSO pais. e exporem de ,VIva ·voz o gra\,e e de BeneflclenteRlo Brönco, São Bento dó Sul, sr.nelro e o segundo de S�o Paulo.
':. eter�o problema qU.8,OS afbge, p�ocur.ndo. � con com amplo sucesso. Otair· Becker, aC(Jmpa-Jaraguá' do S,91, mal� uma vez, se fêz re�re· segu�r do· Govê�láo que :Ds aJude" f!,clhtan�o nhado . de grandê comisentar na convenção naCIonal por 2 companheIrOS crédIto barato ,aOB verdf:ldeIros produtores, fi fIm

. ,c,
.

. •

e !* d.omadora o, nosso futuro. Pre.ide�te, CL de que possam fazer inversões que' os permitam ü�a de empresãrl(�s da
,Gerd Edgar Baumer� recebeu na ,ocasiãO 'a me alcànç�r uma Qláior produçio.· contando çom uma P" ·b·

- cI��de. serrana. uma c<?'
"dalhà "'Ordem dOIt'Band,eirantes" por tetassistido bôa orie.otaçic téênica DD, que diz �,�speito a ins.

.

rOI' Iça0, mttlva daoidade front�l-
a três convenções nacionais consecutivas. .

. lalações adequadàs, açudes para melhores aguadas I'a de Ma!ra e o' PrefeIto
e dlvislQ de pastagens '.para

.

rotaçõ�8, tudo isto Pela presente proibo de ÇanolDhal,. sr. dr, Be-
'com crédito acessivel. .

'. . termiJlanteJllente a en- nedlto Therezlo de Car�
Ahi então, poderib no lIlesmo terreno sairem trada �e pessôas sem valho Netto, acompanha

da rotina e produzirem mais, como em· outras minha autorização em do, egu!,l.meDte, de gran
nações, advindo disto uma melhor remuneração minhas, propriedades si,. de cpmltiv� de produt�
pela produção, pois 8'ó a.um�ntando a produtivida· tas à Rua Robert" Sei. res do altiplano catarl
de -(o que lhes cabe. em grande escala), é que deI em Corupá, quer nense

poderio baixar 08 custos e ganharem mais. para caçar, pescar, tirar Na opQrtunidade, usacipó e palmitos, ou cau
ram da 1Pälavra, o sr.

sar o_utr08 dhnos.
. HeiJriqu� ,Reis B�rgan,Corupá, 8 4� Maio de ,1967 gerente do. BaDco do

Alvim Seidel. Brasil local;' o Prefeito
Municipal

.

d.e J·araguá
do Sut sr. Victor Bauer,
o sr: Bggon João da Sil
va, Presidente da Asr;o·
ciação Oomercial e In·

-

dUBtrial de Jaraguá e o

homen�g4!ad{), sr. dr. Pau- '

lo Kónder Bornhausen.

Juntame�te com o dr.
Paulo Bernhausen,

-

este
ve participando do ban
quete, o sr. Jorge Kon
der _B o n h a u e e n ,

vice·governador do Es
tado, de visi'la à nossa
cidade.-

Al DE OURO Dr.. ' Paulô', Kondar
I

'Bornhlusan
.

Homem' cQm·e·u
uma Gobra" coral�

,

.

-. 'na
..pr:esença d·e

'muita', gen,t�
Africa
Entre

Proíbe
.

C·asamentos
Raç�s Diferentes

.

I

c O R' R [ I O ,O O p. O y O
,

\8 "Coluna ROTARY"
Cum Grano Salis...

ANO XLVI

ESSA 'NAo
. ,

Atenção
Agricultor
Ouça iôdas às sextas
feiras, à 1,ãO horas da
tarde na Rádio Jaraguá,
o programa:

fintena Rural
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