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DO SUL (Santá Oataríná)" 'Sabado, ,} de Julho de 1967 N.o . 2.441 i des déstincs do Líons
�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!.!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!!!!!!� Clube de Ja'ragu-á do Sul

, . não poderiamos deixár de
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N
oft

J. d D·' -I' vir à Vos8a prelenoa,pa
., ·om'arca· em' " ovo UIZ e

'

,IreI o �ac:::�al;e:!�:��ad��r�
. ., manei.ra geotil com que

. �
.

P'ara dirigir os trebalhos d� Dírelto da Comarca, de' Juiz de Direi-lo da Co ledío Olsen Veiga, Juiz. Jaroguá dó Sul em 17' de S8 colocou à. d'i8J?0�iOlo
da Co�arc8 ,de jarlJguiÍ desde II sua �nslC'.llacão eln marca de Chapecö. ôomos eubsttnno da .Circunscrição IJunh.o .de 196ã,. vindo da dO. n08So.

Olube. �I. llve_8-
do Sul, hoje compreen 1934 é irmão do 'sr dr. lJflradecidos pela -comum- da Comarca de Blumeneu. Comarca de São Bento semoe outroa mel�.� tao

dendo os Municípios de �ry Pereira Oliveira, 8nltgo cação de eanlo. . O �. dr.'Raoul Albrecht do Sul renao sido premo espontâneos de 21v111ga�
. )t:iraguá do Sul e Corupá, Juiz de Direito em jaraguá Durante o período de Bu.endaens, � que vem de id

'
-

.

d V
.

,çilo, estsmöa cert08 de que

'por fôrça de disposição do sur e atualmente ocu-
It. V o pere uma I)S aras

a noesa obra de 8jud� aOB

legal, foi d�8igna�0 o. sr. pando as, altas funções ,de
26 de abril de 1967 a 26 ser substilufdo pelo sr, dr. da Comarca de -lotnvttle, menos favorecidos J peJa

Dr. Lauro Pereire Oliveira. desembargador. O dr, Lau- de Junho último,' ccunou Lauro Pereira Olívetre, onde assumiu em dat� de eorte, séria ma,. fácil.,
Magistrado, de a.purada :'0 Pereira Oliveira enre- o carflo. de .Juiz deDireito assumiu o. cargo de Juiz 24 de abrií 'de 1967.

..

LIONS permaneoe ao seu.

cultura é, o décimo Juiz riormente exercíe o cargo da Comarca, o sr. dr. Hel- de Direito da Comarca de
. -

.

inteiro diepôr. LeOD·í$,�ic"-
.

,

. -,
'

. mente. Ass. Dr. Alexander
Ots,.

" .,.,' "

Senad�'�p�ovâ Alt?rac;�es nos De Slo· Fran�isco do. Sulcasamento
51mbolos NaCiOnaiS I l

,

' (Arloldo AleI8D�re) .' Infeliz
BRASfuA. (V,A) - a parte inferior do círculo cneçao ou fusão de Esta. ,Já se eneontra-eom aÇão de despêjo a, Alf.âp- BEL.O HORIZONTE,.

Projeto alterando a bandet- azul lerá tantas estrilas dos, reproduzitá sempre a daga local, orgão do Ministério da Fazenda. Como (Trenspreea) - Após três

ra, as ermee e o sêlo na 'quantos ,forem os Estados PlIrte do céu ,do "
Brasil é:público, o prédio Onde ha quase meio 8.1o'ulo fun- meses d� infeliz mammo

elenals foi aprovado pelo da Federação 'e a superior fixado noa modelös àne- erana ei8!3 importante orgão' fiscalizador e arreea- nto,: durante I, '.o qual. a

Senado, sendo remetido ao uma correspondente ao XOB ao Decreto-Ieí número dador, tol-adqutrtdo pelo Olube XlIIV ue Janeiro, eepõse nã� ccrrespoader»
estudo da Câmara dos Dlsfrilo Federel. 4645-, de 31 de julho de 9Úja· dir,ato_ria vem exigindO ,sen. esvaaíamento p�- os eerínhoe que lhes eram

Deputados. A proposição, 2} Nas armas nacionais, 194�. e em qualquer caso r! ampliação de sua séde proq.r18. Há quase meio .ributadoS; o ancião
-

Vi_r·
de aUloria do 'Sr. Vascon. no es.:udo, a bordadura do às estrilas �bedecerã� à seculo, tambe.m, ve� desafulDdo lodos os poder�s gflio Vicente, de 86 ilnos

celos Tôrres, decorre' d'd campo pttrfilada, de OUtO sua. posição astronômica (et'?.�n()s e temporais) ,� :"<!QstruQãp �e .um préd�o, de idade, ingressou< na

nova. COQstiluição,
_ que, lerá tantas eSlrilas quanlos exata., Delerminá finalme,f!-" destmado àquela repartu;ao. A Pf1m!lra:verba cQn�' ju-sliça"' com pedido de

allemu a denolr.lOaçao do forem os ESfados da, Fede. Ie, que, sempre _ que se tGn do oroame�ta de l,94G� � �té ho.le .... _. qesquHe, cumulado cOJO

País para República do ração -mais urna correspon. v.edficar a criação ou (u .

A Coleton� Esta�u_al e outra_ repartlQao que aqulação dó casöment,o,
Brasil, e da criação dos dente ao Distrito r�eral. são de Es,ados, o <)resi- está 1188 mesmas condlQo.ea' do. orgao feder�1 (Alfãn-- etontrd sua mulher, Maria

estados da Guanabara e A legenda "B�t4dos Uni. denle da República desig· d('ga). ,O as.snoto, pro,avelmente, .será vI8to,peto da Pena Araújo. o: advo":
do �cre.

I

dos do Bras!!" será subs nará comi:ssão, co.mposla exrno· sr. G'O_vernador d.0 .. Estado, 10 19CO.
.

.

_

gado informou' lef' ela

tiluída pela de "República de cinco membros .repre-
Acaba' o. pOrto. locM �e ser (I�a�o :'!e moder.. apenas 21 anos de idade,

AlteraC:ges do Brasil", sentando respectivamenle, n� apar81ho,J� te.lec.omumcaçio. '�ste, Impo�tante, Dias o anc'i�o diz ter 56 .

. Pispõe o. p,rojeto que a. Q,s_,MiQist�r!�s da"J�duça·:' . elh9�a�en�o. ;1(;)1 �nstala��. pelo...•�� ..I\lmu�ante #t. açã9' Joi, Pl'Opost� por

bandeira. as armas e o sê 'ö) No "sê!Ó naclónal a çãó e Cullur,a do exército' . q�e g8tra�0, p'or oeter,Dunaçlo dDD�p.l'tame�tD- estar Virgílio Vicente so·

lo ndcionais são iiJsti'luídos legebda "estados Unidos dd AerooáuliCll da Mari,nha NaCional dos. �or!�s .� VI�S �a'Veg.vels. A lneta· frendo do coraçã'o, sem

pelo decreto n. o 4, de 19 do Brdsi t' será su5.SllIufdà e o. Inslitulo Histórico e If1çäo se verIflc�u noe prl�el��8. (Uas do c�rreDte '�spetança� de sobrevi

de Ilovembro de 1889, obe- pela de "República do Geográfico, Brasileiro, pa� mês, numa das' salas do ·edlflclo da .l\dmlnlstra- vênclas, e não pretender
d d l Brasil". . A' . çào do POrto.. -.... ..... f M � deci as fi ""orma e a apre- ra sob, ii presldenCla' do , Um prDblema 'escolar "sui genel'is" eclodiu que a ;Ingra a

. a�,a. a

sentação conslantl"s do de... Est�belece ainda, o pro-, ..

I b I
" .' t";o .

h
.

- Pena que lanlO JudiOU de

creto'lei 0.04545, He 31 de jelo que a inclusão ou PrJmd�fJro es a e ecer ti8 �esta Cl�ad�i n· 9uS� lrnQUM8nrti a ��c.e�:nte8 ro mim,' fique 'com a pensão
julho de' 1942, com as sei exclusão de estrilas, rios mo I Icações. a serem e - rupo S'C? �r . '" e. a a u n8, lrlgl � pe a. de 76 . cruzeillos 'novos
guinles alterações:

'

'. sÍ!nbólos nacipn�i.s,"l'esul tas nos �fmbolos nacio-II:omäs da DIVina PrOVidência, n08 grnpo� mantidos
que recebo, da Cenlral".

pelo Estado, como p. ex Felipe Schmldt e Clau,
1) NéJ bandeira nacional lanles, respectiva�enle da nais, rinice V. Caldeira, exiatem pro.fessOr'as sem' auJas

....,.. __:. .....:c... -:�-�.,---:---:---......;-__;;� por lalta de alunos. Abltemo nos de outros co·

mentários.

de maior penetração no interior do catarinense
,

Dlreror :

Ano XLVII :_

,,:E S cA N D'A L O DO D Q L A R
,l Tribunad,eSãoJosé: Curs'. CI.entffl.c·,' para "Bs�d:���i;an�il�:�äri��,

A·' d
.

d QUalificaç",ão está de sobreaviso, emJa-

prova,o pareç" .,
o tÓ anos .

'. .... - :'::i=·:r'::,r.:�rt:
. ,. O Informe semanal do' O Senador Nei, Braga uífera �e Criçluma. Os

lRelatDr K" oder'
.

Re'I-S",
o o.o,so confra�e de Bs;ritório dos'Municfpi'os, negou com muito brilho, !rabalhadp,res estão reuni

,

"O
.

" São José dos Pinhais, . dos .'IJI assembléia g�r,al
.

,

.

Paraná, completou no dia em .sua edição de -19 a 24 em recente·. programa de
eX.lraord.iná.ria, pl,eilea!ld.o. ?

9 7 de Junho ·de 1967 anolOu televisão, que e.steja bawn- .

.

11 de ,JuQho 'dê 1 6 • o _.' reajuste salarial e caso

BnAClILIA McnlD
'
".i. 1 d'

.. 10 o aDO de e:X:istênc:a. entre as In�lcaçoe8 apr� do GO Brasil uma prepon- Dão. .... seJa.m.. a,. t,"nd id9,S. ein
te: u ., ( L.K .) - prestImo", em '�)'arrelro

Dirigido pelo seu diretor sent�d,,� a ,c\ssembléla derânci�, do, pod�r miJ.Uá.r '"

A Comissão Parl4mentar do carr.ente ano e na dC'.lIc1 •

á'
.,

EI
'.

'F legislativa do Bstado o sôbre o
.

poder Civil. Citou suas rejQvi�lcaçõe�, llmea
de Inquér.l·tp decolinada a °m que foi empossada ii proprlet rio" Si!'. o,n, ay ..

" ,.

t ,.' Idi'
.

'1' çam deflagrar uma grêve
apurar irregularidades no ;,ual,diretorla do_'Esta��lé., Natal'���in, é o �efen80� :;::���r�� ,:,��en i:s�al��� �lJs�:S���:�I�I�::::s�J�:, geral. Em ,anos anleriores

Banco do B'rasil, relacio- cimento de crédito ofICI�I.�: 4&8 legitimas caulJas ·do
de um' Curso Científico gtande' vanlagem, numa já foram r.egislrados'alguDs '

nadas com a recel)te al'a Ou,ros quesitos: qUC'.lis '��' '9<?Yo. S�o.J�sé�n.te. cu:. em jaraguá �o Sul é mui- eleição dir,t�. . choques entre trDpIS :;da'

do dólar, aprovou parecer 100 fjrm�b' ni1cionai� 'e,';6'" �ilm.ln �s '1 ,ri una e
to imporlante e'precisa ser Um ecpnol1lista que 8S" Polícia Militar' e, trabalba1

d? Relafor, seoador Antõ
.

eslrangeltas que ma.ls. de:. d
o

�
os li: a J!assa�;m concreiizada" disse o De'p. sisliu ,ao p"'o�ramll' fêz a dores naquela I'eglão� ! da

DlO' Carlos: Konper �eis.' vem, ao �ancq �? e.rasll o "eu: '. ,amv6,fs"'l l�, Pedro. 'Ivo .Cámpos, que, qualiflé:'ação:" "
a preocupação das autori· (

favoróvel ao deferimento e qual a Imporfancja .
dos qu�. cltcul?u com uma

na tribuna- da AL apresen. _:. Civil é'militar refoJ(. dades que �compa"d'4n1
dos quésUo� apreseriu;dos. respectivos débitos; ,qua�s edl,io. festIva: tau indicação nesse senti. 'maJo; nós somps paisöDos; alentlJmenle o ftsenrob"

pelo sr. José Ern1frio de os valores dos -�pl�Stl- do ao Govêroo BstaduõL" " dos aconleciment08.�" :';;

MOJ:ais, pai' cuja solicitação mos fellos ;,0010 P�O�ap,co
.

, .-,------------

ro�rg��m{��C�:doMc?ra�!: ��n��'�I,c:!��e�·:��::�e Deixando_',,' "" D.,·..

' erput'ado' aos �e�iadQ ,." ,:.,' .'
..

Pfelende saber quais as os 30 dillS antecedentes à Casaram-se, ,. V
'" F r "dcondi.çõtsdos empréstimos reforma cambial coio dis- 42 luvas .150 . ao'o'c!,. .

/
,O ça· 0,,feilos pelo Banco do Bra- ',; .,' � .' "'e AI'I-nal J

ail à firmas estraogeiras e crlm.!I!açao. de seus benefl.
E UM DAS MAIO- .

BELO HQRIZONTE, 28
lIS imporlânciasdêsses,em'- 'c·lár,ids. _

.
.

,;
A.. I Moscou (APN·ORBB· �(UPI),- O iilunicípio de

,
.

O fut.eboliálll brasileiro �S FORTUNAS do PRBSS) - Shirin Gasá- CDnselheiro Pe'na, .. � m

_ ......._ ........;._--...v--- ...; .........:...---- 'José Germano e a condes mundo� faleceu aos 84 nov, de tãO a nos de Minas Ge,raie, pa.rou no

� . .' ," J �a ifaliaDiI Giovannis Agus· anos, em seu luxuoso' idade, é o d�pulado mais dia de ontem, inelusive

I C·ruzel·ro Novo J ta. >i:.asar.am.se..
·

e.m Lte�el palàcio de 500 quartos, n�.vo .do Sov.i.ete.Rural. no çom o CO�é.rcio lechado,

I .'.
'

I
nil Bélg'i�a. Dada� -i!s Clt· Ali Kan 'Bahadur niZã vdar!Jo de Che.rekén, nl. para receber o jogador

. ,
"'

. cunsf.lnclas do, 'noIVado, .,

.

,
. i". Republica SOViética de Germano e sua esposa ...

, PARA GAR A � T I R. A TROCA POR lanfo a cerimonio civil, na. (govem._.an�) de Halda-

�Azerbai.dzhán... .

condessiDha. G i o v. a. n III . CRUZE I ROS NOV'O S' - Prefeflura, coipo II r�Ug:io , ra�d, ,lndia. Seu esp6· Referindo se sôbre suas Augusta'. No dia 3 de ju.
I • '. •

'

'., sa, na Capela' de Sainte Ho inclui 32 carr:osRolls- condi.Ções de saúde, êle lho., segundo de.termma-

I DEPOSITE O SEU DINHEIRO NO

i
�ernadete. etra�taf!1 grande Royce cêrCa de 10 tri- declarou, ao .ser lambém ção do. prefeito local,

B
·

d' C
., ·

SIA
.número .de CUt'I08(jS,_ além ·lb-.' d . '. .: .escolhidD para presidente lerá feriado, para que o

,

[ alcft: NaCional: D 'omBreiO' cle

..

fotógrafo,s

e.
:�nviad08 . re.s ed·�os ..anö- ,da

comls.,6�.0.
de

áirlc.ulf"r�, 'povo possa à8Sis'ti, a

� , u; , • @peclais da Im p r e n 5 a gos em muelro e um qu� ca Idade não é ol>s IJlauguraçAo da Rua ODn-
-

-

,

.

�,. _ _ mundial. i. .

"'"'
. ''', harém . de 32'lmulheres. láculo para Q. trabalbolt! de Germano..

_� .. ..,�_ .......�"""" ...... u •••••� � _.

GraYI da Mineiros'

. ,

1>.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



BNDBRÊÇO:
Caixa Pestal, 19

t\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

c:::><:><=>.... z..c::>c::::=-

,MU'P'AS
Edital de \Praç�

PágiDa�CORREIO DO povo.

-, (
.' ':," j
SABAPO.'dia 1-7-1961

,
.

lFernêàl�OS M1UlIDln�n1PaÜS
-, O Doutor- Helladio Olse.n V�iga. Juiz; s�bstitu. ,

. '.

,.
.

to,,' em exereíclo do çargo de JUIZ de Díeeíto d,a
'

Muitas controvérsias tem surgido em tôenoFr�tJ'�ras Ir ,Orna...étrt.;s
Cömarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa dos fê'riados municipais. As t e o r i a s -eôbre

P
,..\ Catarina, na forma da Ieí, ete.:

'

tradição Iooal tsm dividido o povo na aolução-Laranjeiras, eceguelrOs,. .

. ., ' do problema. Embora consultadas as classesKakiseiros, Macieiras, Ja,,: FAZ SABER, a to�os os que o prel3�nte edital, conservadoras, as autoridades ,'religiosas, parecebotioabeíras, etc. Roseiras virem, ou dêle conheclmento �Iverem e IDt�relilsar que a eseolha dos 4 dias de guarda mumcipars'

Dahlias, Camélias, Ooní- possa, com � prazo de dez. días, que h:â de ser não encontraram um denominádor comum.feras, Palmeiras, ete., etc. arrematado, por quem mars tlE}r � �8Ior lance Apesar do respeito que' deve merecer a leiofetecer,' em frente'. às portas do Edifício do Forum, .

aprovada pela C â m a r a e saueionada pelo'PECAM . CAITALOGO no dia 19 de julho vindouro, ás 10 ho!as, o b�m Prefeito, por indicação. das classes eeonomrcas,ILUSTRADO'. penhorado a CIRO HUSSMANN, na açao execut�va sociais e religiosas que regem a nossa Oomu-fiscal que lhe move a Fazenda' Estadual, . � abaixo nidade, permitimo. nos a liberdade de iniciar comdescrito:" �,' � a presente 'nota a inscrição- de tôdos quantosa) :- UMA GELADEIf-A, c?m. a� s.egUlnteS s.e julguem com díreitn para discutir; o' assunto.-. carecteeístleas: marca - Eletroírío: cô�..azul, cem
I E�pôsto o assunto, ficam gentilmentec::::;::.c:::::-o:::::>--c::::::oc:::::=oc:::::a

Ú d atro
d...... as poetas de côr amarela, fim n mero e. qu , convidados a se inscreverem em nossa re. açaoavaliada em Ncr$ 250,00 ',(äuzentos e eíncoeuta (Mal: Deodoro, 130) aqueles que julgu�m nã�.,. ,

cruzeiros novos).', '

,>

'serem- ideais os dias constantes da Lei Mum-Aeg;stro, CiVU sinho, .neste distrlt6, fi-
, AssiDl será o referido bem arrematado �or cipal, afim de que, de posse dos' nomes que I,lhe de Eicardo Jordan quem mais der e lQ8ior lance .oferecer �cima' do serão amplamente dieulgados e com 8S expo-Aurea Müller Gnrbba, Ofici I � de Berte KO,�hler JVr prêco .da avaliação, podendo ser examíuado por síções" dos seus pontos. da vista, possam serdo Regist: o Civil do. 1.° Dis, da�., . quem" Interêsse, tiver, 0.0 local em que se epcon· pleiteados j u n t o de quem ds d.í r e; I to, atrito oa Comarca de Jaragoa Edita! no 6.448 d� 2�J6/67 tra dep.ositado,. na , cldade de, Oorupä, em mã��, implantação da tradição (m -nOtlS? meio.

,

do Su Estado J� S�nt� Hilario 'Krüger e do péõpeío d/evedor, E para que cqe�ue a, �otfCla .

As p e 8 s Ô a s de responaabilinade que• Catarina; Br�m'l.. .'

.' ,;

I r-, Dileta: B'értolf . a publico, foi' passado o present� edital que �erá queiram tomar- parta- nesta �anUestaQão _de, :Faz saber 9,u7· co.mparece·. .
.

.

.

'. afixado no lugar �e costume,' �� postas do ForUl:?,; opinião, devem dirigir se à· nossa redB:.Qao,rem no ,cartono eXlblD�o OS Ele, brasl1e_lro. solteiro, .e ... publicado no Jornal local CorreIO. do PoV'o. fornecendo os seguintes dados: lome, laclonalldade,documentos exigidos 'pe!a lei t,ecnico em telefonica, na· Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Su!, eslldo civil, residencia, ocupação, e motivos que levam oafim de se habilitarem para tQra! 'd.e. Ja��guá .�!>" SUli aos trinta dJáS dp mês ":de maio. do ano de mIl .poslulante I pleitear dafa diferente da ccnslonte dI. aluaicasar-se: ,dollllclhado' e r��ldente novece,otos e s��senta e 8etß. Eu, ADOLPH,o legislação. Desta inscrição devem participai' 08,
.' .. " .

"

,Dl�8tà : cidáde,' filho. de MAHFliD esérivão, o' subscrevi. ' .

'1 munícipes äe qualquer condição social, eoooo-.Edital nO 6.444 de 22/6/61 Walter Krü�er e de R�
I (a) HELLADIO OLSEN VEIGA, Juiz,�ubstituto,

.. mica e ou financeira. . .\

Alberto ScbmitLe sa Bauer �ru�8r. I. 'em exerc.·
. .

'

". . De .posse dos dados ciujas opiniões" teremosMa ta Ipês St1nghen E�a,b.rasl��lra! �oltelra,
. I "IA presente cópIa .c�fere Qom o orlgmaI, dOu '0 máximo do prazer de .comentar eO) nossas

r

.. I,.. e08�ure�ra, n�,t:tlral��. Ja� ,fé.; ."
'.'

,
' ,) '.

.

. .-t, I ed'ições, à título gratuito, enviqaremos tôdo� os.

I
Ele, brasileIrO, 8oHauo; raguá dó Sul,' d9mlcllia� Jaraguá do Sul, 30 de: m��o de 1�67.

" esforços 'ao" nosso alcance, para que selamoperário, nátu.ra,l d� . �a� da e' residente
..� �8tra��� O Escriv.ão dos ,Fe�tos da Fazenda:, /reforinulados os 8'tuaÍIiI d'ias .. de g u a r d araguá ,do Sul, dOiOlICIl�... Nova, n,ester dl�lr.lto, ,.fl� )'. \ ADOLPHO MAHFUD mUOlClpa,is. '. .'do' e r�8ldente 'De�ta .�I:, lha d.e E�genio\, B�l'�ob e

"O Correio do Povo'" que no ano de 1967dade, fIlho de FrldollDl de VICtorIa .Bertoll. "

completa o seu 48.0 800 de fundaQão, de�e terSchmitt,'. e de �atarina 'Edital nO 6:·449 de 24fJ/67 'I' 'Qdustr,l'a's"< ßeunl'da�' ·

.. Jlragua' _, S.A.· . conquistado junto do pu��ico ledor. a confl3nç!lZimermann Schmltt. .

.

'

do povo de Jaraguá do bul. Por 'ISSO, exouaEla, brasileira, sQlteiraj Arnldo St�u,ern8gêl'e
.

àqueles que "ainda tem uma pHavra.paradom'éstica, natural de .Ja-, Helena Maria Neves: Assembléia" Gerai Extraordinária dizer'� que o f�çam sem delongas. S6 a8�lm, '/)r8guá�d� Su�, �omj�li�- Ele, brasileiro, solteiroi .. .

_ .". "..' Município pqderá dar atendi�eD:to aos l��.tosda e re�lde:nte nes�a .Cl# bancário reside'nte.e do C onvocaçaor,i,2 ( recl�9Jos que llepresecta a maIOrIa e �lJhCltardade filha, de SII,VIDO' .'

·t· 'd
'

.

J"U' " ", aosVpqder,e� . constituídos a re,visão', da leiStinghen e de' Maria miCI '1ft o '. ·em ".OlO�l. e" Sãó'� cOQvocadós os ;senhore�. Acionistas �a específica.Bortolini Stinghen: �e�te .gsta:��t�a�tt:�od: Indústrias,fteunjdas Jaraguá S:A. para � As�ernblêla As, publicações serão fe!tas gratuitamente.
'

.

.
.' .,.. .OJDVI a,

�St
.

_ G�lal ,Extra@rdlOária. a realIzar-se no dia '29 de
Escrevam.nos, sem const_rangimt!nto. O queEdItal no 6.445�pe' 22/6/67 fIlho de Gustavo. �u�� Junho de '1967, às dez' ,hO'ras da manhã,. na sede
intersssa é a convicção e nãO' é con�enIG.ncia.Jamiro.Wiest � p:;:lr: S�:u::h��e1. u I.a social,. à rua Rd�olfo Htlren�eB81�tl !15/901, .a.fim .

-Jara,guá do Sul, (Bl!talha' de Tuiuti), 24Maura Silvia de AbreU Ela brasileira solteira' ,de' dellberarem., sobre a segU1!lteI. ordem do dIa.
de Maio de 1967. .

"I
�

S b:" 'd
' .' "."

'l d' J' , 1.,..... Aumento .do Caplta � .

A D'
-

d' C
'.

d Povo'
. . .

c ....al �r �oméstlça, na�ura .. � ao.
t II --; .Assuntos ,ge interêsse social.

.

. lreçao o ,.arreIO O'
.copia dO' Olicial de Re- ragu� do Sul, aO'ml�lllada iaraguâ do 'Sul em 23 de Junho de 1967. ' .'

_

gistro Oivil d.' najal. � r.s.dent. nestaNC1d.�':;, ,i)j�trlc]l H.W, !lÚfen.ue..ler. Di ret"r preSidente, B S A "d
·

C'iD�:lr�t��=���riJ� :�h�:::��:;'�'��:��SIk=�==;'�-'-�F,���===, A b�rto auer :, ,_. n. e
.

om.
raguá"d� Sul, .doml.cIlu�- Edital n� 6'450 dtl 26/6/67 .U i,BI t· 'c' "aragua" Ltda,,!1 Assembléia Gerllil Ordináriado.e reSIdente nesta CI-,

.

' " II (, O e "!J'; • II .

idade filho de João Wiest
'

,Bernardó Müller e li
.

,

.

'

." I

d" t.. I': Edita de Convocaçãoe "d� M.��ia
-

dO,' darmo. .'
'

.beoniItla B�,ií�o. ill ,50 DDOS de' BUlnCI d,H Brie I clns rUir. d. Ficam convidados üs srs. acionistas pa·ra par- /O�rc�l 'A I�St... ", ". '

Ele brasileiro, solteiro, II .' .

:'. 1 li ticiparem de uma Assembléia Geral Ordinária, aEla; brasileIra, so_ltelra; â .

tural de Ja- II Fábrica de: ßlocos .d� -CImento para co�s· 'II
realizar.se, à av, Mal. Deodoro •.-739, .em ·Jaraguáprof�8sôr.a, n�tilr�-l' de .ope�âr�� 8:1 ·domicilia�. II truções. 'Se V.,S. pret�nde �on��ruir; �dq�l1ra ! «Jo Sul, com inicio às 14 horas do di� 31 de Julho'Inda�a�,: ne8te

.

E.atado, �!ge l'e�i(1"enie ,ém Tr�8: II! o ��teria}.,�esta 'f(���ca qu.e é o �a]s mo· 11 de 1967. com a seguint� ord�m do. dia:
en.cer.doml�ll.]ada e

re,sIdente'.'R·:·" ',O. ", S,úli. geste. ,diS-,' 1'1 derno,' e' a construçã0. sairá malS ,barato,' II
:'

.

1.°)- �provaçãodas contaß do bal$nçoem It�Jllf,. DesJ� E�t�d?, t !f:', ,itbo' . !de itAlfredt> . .. F'fMNCISOO MODROC,K III rado em 31.13.66;
.

(
.1Uhll, .�e� Ma�Jro Antomo' �hU�r EI de Mari.a sctif' iI Informações uom: L'EfOPOL.DO KARSTEN II' ·-2.o)-'Eleiçã,) do ,ConÀelho Fiscal;S�b.!lald,_'J: e «te Cjlrme�; insk Müller. >, , II, '1." ��"

,.'
\ (. .' .,,' \ .U 3'0)_ Diversos assun,tos., •SIl.v.�8.. de, Abreu'< ,Scnna., .•fEla· ,Ybras7I·I'et·"a., soltéI'l'a, .ii, .

.

"

_ "". .

nesta praça. , . 11 Jaraguá d() Sul, 26 de. Jlll�,ti� de 1961.dAr· ...,.

é' ""t· I de"
li,

...._ .......i-- ... . =� Alberto, Bauer - P-res�p�ntr� -", ,. ;. . �. .' do�
. �t�ca,' na ura

. �-------;--:----_-�.--- ....,-
..

---�-. Edit.arn� 6,�46 de 23/6/67 M88I!1ãran�ub�, n'e�fe E.� @---
.._=:::-;.".,:::======�==;::=:::--===c:::..-==--====--====�' Em p r e g'lad a

. ., -

tado, domlcil�.ad� e r�st- Y"_ . /, i
II

.Ivo Schtíltz's" dente neEfta CIdade, filha II
.

J • I."'Blsa pont���i� .

de' Pedro BeDto' e de A I '_
. n r J o a (} h :1' m·

.

H ·W J o' () 8 ti' n ,n I! P'r�ciS8-se �e u�aEle, brafiileiro, sQI�eiro, lJlan�a' Beck,jBento. II, . u" ' .lI II '..
.

I li U II p�rl1 trabalha;r em Jom·_lavra,,-dor, nat,ur�l d� .Ar- Edital.no 6.451 de 27/616�. II ". II v�Ile c��.pratIca de co:rQzeira, neste �tadQ"do-: '

. .1 -

,�
, 'I ,<: ,Ad",ogado I! zlOha. EXIJe"se REF.EREN�.micUiado e reSidente eIn ErvlDo Flscbe�,e!

" �,' � ! li CI�S. .I Garibaldi, \nes'tß idistrito, '.Oristina JlWge, l, U . :� ,�.

III ' TrataràRQaRio Bran:cofilho.de \),to ,schultz e Ele,brasileiro,solteiro.. II' Es.é,R,ITÖRIOj AV" MAL. DEODO�O, 122 ,12�2-Fone 2679- JOlD-de.Ida Schultz. .' operário natural de Ja- ii' 'A
<

II vIlIe - Ordenado MensalÉla� �ra8i!eira-.. solteira� ll&.gu4 d��,Sul, domicili�- II '''. JARAGU' DO SUL .
. II ßO mit: •dom"élltlca, Datural�e. �a do e residente em RIO ti 11raguá do Sul,

.
doml.c�ha Cêrro, neste distrito, fi· '11 T It ---,,:----::--.d.a e .residente. e� G�- lho de Ernesto Fischer -e . - MAN SPRI(}UT D�l 'F�(jD -'.

II .

.rlbaldI, neste dIstrltQ, fi . de Maria Fischer. II , .

, . '.
::

N
�..

dO'
••Iha de Quarino Ponticel· E'Ia brasileira, solteira, n

.-----.-.'.. ------..;._------ --....:::.:...:====_ ,,::::__,_,_==�:::::7,' egoclo e caSlao"
'

EI I' ��._------..,.... .. ---.-._,.------ ---- ....
.

·Ii e. de sa Kanz er domésticl1, �tul'al deJti-\ 1 =�_ ..: ._�.:.. ._�...=-:::=====:::_'_======_:_-'.�,\
.

;.'Po�ti'celli.
.'. ragu�,do Sul, dami�iIi.ada. tF

--...- ...

---:-------:----�_... -, ",' '. �.
. ii , Vende.se um terreno,". .'

'. .

' -

e residente' em- RIO da It; ,. ,

(I 14xS1.50'ms. Rua!Gu.Hher•. E�l�al. nO �·.t�J de 2�/6/67. 'Luz, 'n.a,·s.te d,istrito, I.,i'lha "1" lO···rn S Iter ' I me We�e.Perto do Co"H J d ...J. oe
..

111
.

D" o ·dê··
HUbert Stein .. :e de. el)rlque unge e e,!!", I

• eglO IVlO8. L ron nClaWali Jor-dan. Paula Bruch Junge. . ih.: CIRURGÍAO-DENTIS1"A II Informações com Edmun-ti,
II do. Lombardi ....... DefronteEle, brasileiro, .solteiro, ti ,para q4e çhegue ao co II
II P t' W If

. 'ii • .. II o; os o o.'-la'iradoli; oatural de Uou, uhecimenio de todos m;ln4e ri � •.• Ij.� A' II' um terl"�no com 2 (dois),pava" neste Es�adó, domi· Plssar Q presente ediLI] que III ".

II morgos � 1 Klm. dociliado e residente � será publicado, .pela ílllpren: 'I II centro _ 4a. cidade .por:!�fo�ét7:ohOd.n�:p:l�'; ;��d;mJ������O, tt,,�e� II t
., . ,.li ��:t.,�OO em �ondl.Stein ,e

. d� ... Etna, StelO; alguenpoubE-f d,�� aJgl!m lJn· II "q '\'l"t!.1"" ",,'
,.r, \. '

.
.

. • "t,!I, -In.formações' com Ed,.�.l�, .�ra�.il'�i�a,
.s,o. It,'el,.

1:

..
��. ,.QetiiP'J.', t,.Qtq., acq�e,.t,.P.-.r",a.�a,. ,? I�II .A;W&��d,a. í'G'.'�.Úli, 0." :Va'Fgas 19ã'�. ia�aguá do Sul: \_ S_rif�,. eatar�n,," 4 (1 ,mun.d<! Lomb.',ardi Déf.tp·ó ..do,méetlC$, natural d� la- flns,l.��als .. ". -�,. . i. -

,

'
"

,

"

'

II,. I! 'te fi P. WV.ólt' . í �lagu8:d,9SUl�db�.1�m�da..·;AURE.A'MÜ.�I:ER.�RUBBA;�lll�,:'.' ::'_:d�LO.�'" ,'�;��I" .....
"

'

..�. _.�;. ',�_.......:.tr, ..

,'l,-
e reSIdente .e�l :Ifapo,c,ú:". '.' '

...Qt"w�f
.

' '.' '��.L":'__�:::- __,..:::rm-:::====:---:-:--.. =:::.:=__ ::9
/

'

fundaçilo: fI�tujomijll er
.

}1919)'
'-! -'" -',
, Emprêsa"Jor-nalistica,
"Correio do Povó" Ltda. '

• 1967' •

,

Diretor
Eugênio Vitor 'Schmõckel

ASSINA1":RA:

ARual • '. • • NCr$ 4,00
Semestre • • • NCrS 2,20.
Avialso. . . • NCr$ 0,08
Número atralatlo. NCr$ 0,10

Leopoldo Seidel
- CORUPA' ...:..

, .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,SABADO, dia 1�7-1967. Página 3

,

OORREIO ,DÓ POVO
/'

Dentro da atual progr8:mação de obrae pata
a COo,ClllSão da BR�282, o DNER, através o 16·
Distrito Rodoviário ,Federal, acaba de fazer pu
blicar Ooncorrêllêia Pública para 68'- obras" de

terraplenagem na BR 282. As obras eai si, embora
pequenas em relação ,à extensão' da Rodovia, j'á

'� '''presentam um importante passo no sentido da

conclusão de tão importante via de comunicação,
Inicialmente, c,onforme a concorrência pública já
citada, o trêcho a set atacado será de 31,6 klOS.
e está localizad,o entre Rio Leão e Joaç.aba:

Indústri� . �adeireir�/ Precisa Atualidades&Genie . H umor

,

•
,

_ ,L� Estímulo,' "

-. es.

�
U:m semesire antes BEIJO '<,

"

, "

, '. " Segundo :nova orientação daSecrétaría da z:" �ilhinho, vai dar um beijinho aqui na mo-
o de REIS DE SOUZA, da Agência Bresüelra Ed -

d E d d Sã P 1 ça, nao vai? ,,,
-

\

de Imprensa,' especial parat'Oorreío do Povo" ucaçao- O esta O e O"an., 01 os �lunos - "Não vou, não, mamãe. Se eu der, ela me

,

'
"

_.. que estiverem frequentando o -4. ou 5. ano bate. que nem ela -fêz com papai ", ,

. �eguramente uma das mal� Il!Iportantes orga 'primário poderão fazer a partir de junho a BO�A' .
'

Dlzazoes do país no setor maäeíreíro é a Serraria' . - . _ .,.'
" ,

Barbados do grupo econõmíêo "Aymorés" 'Ioealí msençao para os exames de admissão ao gma- 'H' ..

d bô t-' 1 b
.

zada em 'ColatiDa: Espirito Santo. A qualid�de do sio. �ssa medida visa calcular o número de QOS ,ãoa;:�:a�o:UJ��� P�di���é a�or:;;abea���a �I�
•

produto _ compeusados "'- já ultrapassou as candidatos e, com um semestre de antecedência atravessado'
'

barreir�s naelouats É hoje, aquela industria, quem dar condições à Secretaria para providenciar �,
'

INDECISOabastece gr�n�e parte 110 m�rcado holandês' da- criação de novas classes e estabelecimentos
quela especíalídade de m'sdelra.., 'I, b" .

bl
' ,

.
' , Um sujeito sipe",ava imnacíente 'e nervoso o

José Bayão e .José Carlos Borges são os dois. . eAm .como eyltar o pro ema de vagas. SIstema resultado do parto de sua espôsa, ,Quando viLl de

jovens Industrtaís que' comandam a grande, em- idêntico sera adotado no 1.0 ano do grupo repente a enfermeira com uma criaturiuha nos bra

prêsa, E o tszem dentro de um espirito 'Voltàdo escolar: os pais -poderão reservar vagas para as Q08, correu para ela, e perguntou quase a engasgar: J

para 8 maís moderna. técnica, sém. esquecer,' o crianças no meio do ano. A fim de uniformizar o,,:
., Diga-me logo, mocinha: sou pai ou mãe?"

po�tulados de um regune compativel. com o sêr .as questões de exames de admissão, a Secreta-
humano.' Os quase trezentos operáeíos são os .

d Ed
-'

t d ta'b 'I
'

,

principais beneficiários da visão dós jovens díre-
na
..

a ' ucaçao pre en e es" e ecer �mes . ';
tores. unificados, para todo o Estado, a exemplo dos

T
- '� ./

_' "Os empresários brasileiros - dísse-me que vêm sendo promovidos para as" faculdades U rlsmO '

José. Bayã.� - depos.itam confianç ilimitada no de medicina, (AABe), ',.J '!
presidente losta e SIlva. A�, grandes emprêsas -,

"
., ,� ;

"d
. L....' "

O'para desenvolverem-se e desta forma aumeota'rdm' ,.,i f esco &:;I 're
o mercado de trabalho e 8 produtívíâade, precisam

' "

"
' f

de tínançíamento a longo prazo e a juros razoáveis. "
,-

B',ras -II'As autoridades.mone�ária8 darão um grande passo - 5erv I-ço M -II-I,t)a r' Ipsra a economia nacíonal, C8S0 encarem o assunto
- .

objetivamente". '

,
'

'

Emb,ora nossa pramoção turística no
A Serraria Barbados é bem uma demoustra- Deverão comparecer, com urgência, na Junta �

ção da ,vitória da livre iniciativa quando conduzidà de Serviço 'Militar de Jaraguá do Sul, a ·fim de exterior seja pequena, as grandes emprêaas
com precisão, e .descortínío. Ensejadas possíblltda- retirar seus Oertttíoados de Reservista, os seguiu de turismo \ começam a programar o Bra
des que permitam maiores atividades, seu parque tes cidadãos: '

,
, sil em seus roteiros de viagens. A primeira

fabril poderia se tornar um dos maís Importentee Waldemiro Antonio Floríaní, Wendelin Bor- emprêsa internacional de turismo a progra-
da América Latina. Oondtções técníeas e morais ohardt, Alfonso Balod, Herminio António Tiso, ,.

, Lea d o V' t Má '1' F J h' fi mar nosso naliS em seus roteiros regularesnão faltam á José Bayão e a José, Oarlos Bdrges, n r . icen a,' ri 10 errazza, oae Im asn t". • • •

'\
Wernner Joesting, Francisco Heck, GelJ'hard Ru, feí uma 4}OmpanhIa Italiana. A seguir, ou-

,
. . t. dolf Kleine, Ademar MilJrütz, Albino Kluge, Irio tras de renome' mundial 'Passaram a olhar

•

'

",.
'

,

A '. ••
Grützmacner, Leonídó Der.ett.i, Ad�lberto Jacobi, O ter;ritório nacionalcoruo- de lnterêsse para

Liberado o TranSite ne Trecho Blgulf'u,/TI1ucas AU.redo l!0Uer, Alvaro TISS�, AlvlDo �o�chardt. turistas de todo o mundo incluindo·o em'llJI " �\, J .
Helnz MElIer, Humberto Pradl, lngo FelICIano da '

"

.

,

da. 8R-101 para Veiculas Leves Silva, LUiz Demarchi, Mário Fodi. Nelcio Avelino, programa� e obtendo sucesso surpre�nden-,
,

,
Renato Weber, Felicio Rincaweski, Leonardo Zipf, te. Os turIstas e�ropeuB e nor:te-amerICanos

K partir de hoje, dia 23 de Junho, acha se ,R?dolfo .Szirkowski, ,Reinald? Manske, Renato já começam a, olhar 'com simpatía as via
aberto a� trânsito de veiculos le�es, o. trê�ho 'B!- Hmkeldel, R�nato R�thuOt RICardo Pakuszewski, gens ao Brasil, qnde as

..atrações natúrais
�uaçu/TIJuca.s da BR-�Ol .... A .provldên�I!1 vIsa�CI Roberto Petrl, �olando Schroede�, .Rog�r Kamk�, possibilitam viagens e passeios de incomum

,

htaf a? p'P-bllco u�uárlö mal?res faCillda�es e,m RubeB� (lUo, ,�lldon Borchardt: �llVIO. Klatk.?ws�{l, b 1 (AAB o)' 'o
,

,

. suas VIagens, tend.o o. 16,0 Distrito �Rodoviãrio li- Waldehno da Silva,Waldematylelra, Irmeu Stabelln. e eza. e
. \

berado o tráfego embora tempo,rariamente" pOisl Mauro. Koch, Walde�.ar Wischral, �demir José
em caso de mau tempo ou ide obras que exijam Bertoh.; Oswaldo Mulle!.", Pedro Stmghen, Rolf
It inte.rdição do trêcJí.'ó ao tráfego, aquêle orgao Leooatdo Jáé�bi,�Wald.tr Presti�i, W81�redo Hafe· EXpef.iências �visa,m,rodOVIário assim procederá. Por outro lado, fonte mann, A�broslo Ruedlger, EZIO Spezla,. Azevedo
informativa credenciada por aquela repar.tição ,Paulo Will, Carlos A�berto Schulze, Elmlro Hass,

ca p'as s
-.;

h"diz que tanto o ONER como a emprêsa cõnBtru� Eno. Gess�r. Ego� .
BolduaD,

.

Ilione Zez�ino. J_oã? .f
,

em espio as
tora da estradá, não se rtlsponsabilizaw com pos Bl!'tlsta Prim: Ov�d�o Pedrottl, �dola�. Joao Berto11, .� , I

•

siveis acidentes que venham a. ocorrer naquêle Alrson GarCia e IlInao .i\ugustol Radunz, ,: Pesquisa arrojada está sendo realizada
trêcho, pois existem Isérios ,perigos naq�el� estrada Jaragu� do Sul. !4 de Junho de t�67. '{I Hamburgo Alemanha, pelo. dr. Chris-
mobras, pars"aquêles que não procura,i'em usar

. C��. FERDINANDO PIS�E, D�legado do Ser� 'tJ h Mk,"
,

� d � ,

,b
da, máxima cautela possivel, mórmente em se ViÇO MIlItar \ I up'. .

es e, que prellen e aca ar com as

tratando de conduzir vsiculõs ,a grandes veló<-i
J espInhas ;d:s/ carpas,' Os estudos .do, dr.

dades, recomendando inclusive qUtI ao trafegarem Menke, estao sendo levados 'a efeito no

naqu�le tl'êcho, os. vei<tulos não deve� d�8envolver I Instituto Max Planck d,e Fitogedética e
velOCidades s.uperlOres a 40 kms. horários.'

./ Dr. Fraaeiseo Antoaio Piecioae �
visam criar uma espécie de carpas sem as

Importantes Obras na BR.282
' '�

:IH:�.D -.: Co - C.H..:M'. 1:Z' espinhas intramusculares e menores. deixan-
do a v.értebra, que é indispansável à sobre:'
vivênc� do peixe. A experiência demandará;
talvéz algu�s anos, pois além das pesquisas
detalhadas do corpo 0/da formação das
carpas, devem·se eliminar cêr.ca de 100
espinhas do corpo �o peixe. O Imétodo,

'

empregado pelo dr. Meske é o de cruzar·
-------------------- carpasescolhidas previamenteeque'poesuam

,
a menor quantidade possível de ·espinhas.

'tJende' se I Assalto" Nas primeiras �x;pe�ências, Õ dr. Ch�is�oph,LV, _.,
, Meske conseguIU crIar carpas em pIscInas,:.

Uma casa e três lotes F t d
em águas límpidas e com resultados me-

de terreno êQl' Oorupá. ' rus a o. lhores que os usados por, outrQs criadores,
:

Informações em Join "
"

' em águas de lägooa e cha'raues. (AABe)
ville 'com Erika Maria S. PAULO. (TramJpress) ,'" ,

"

Fuchs Rua U, de. .No- O vigia do Ba.nco Cenltal (f..:.-:-=-=7==----' ,-�=' -----=:::- , =-::-,
A V i' so" vembro, 367. ffUSIOU a. lenlallva de assai !i DR" WAL'OEMIR"O MAZURECHEN .JI10, esra madrugada, por la, ii. '

,
,

Considerando, a 'necessidade de se proceder �
d!óes, PO prédiO o�de fun- II CLiNICA r�"ÉDICA : CIRURGíA GERAL' 11

um,a revI'são no "adastramento imobiliário munici�
clona o eslabeleclmeoro. III

--
,

I:I�
.

.
Os soldados da Fôrça IpaI,

., , Vende-se Pública cercaram o edi-

'II
" 1

II
.

ConSiderando que ndm todös cont�lbUlnte8 '" Hcio e vasculharam tudo, H

fIzeram suas declaraçoes da. propried,!,de.s, ,

( .

1 bOl e duas parelbas mas não conseguiram ULTRA SOM II
Ooneiderand9 que mUlt08 con.trlb�mtes �ão de cavalos a escolher e deler os' bandidos. Na II' ONDAS CURTAS o, fi

PUde�am s,er atendidos face ,ao expediente único 1 carroça. semana pa'ssada três Ia I R. ULTRA' VIOLETA �(l'-'-_/-$' IIadotado por' esta Prefeitu�," i Informações com o sr. drõe$ enlraram no prédio II
R P'

' '.. '6.1. �� II
, O OmUD ie a �enrique l'issi) - Ret?f e arnord"çaram o vigia IL Da r�sldente Epltêmo Pess

,
o'

,
jj

A partir- de 1.0 'de jUlho próximo vindouro, o
Clda - Jaraguá do'- Su . Benediro, José Caslro, mas'�=-=

.

-==-:::===:--:- . �:::Y

expediente Das repartições municip�is será o 8e� nada: roubaram porque a tF�-:---=======:-:::..·:-== ii=,
gUiote: polfcla chegou a lempo, II F d � A i tA' P ·dA • ,::

,

De Segunda a Sexta�feiI:a daB 8 àSl1,30 Wlras Vende'-se pondo-oa em fuga. II U O �e S5 5 enela, ,e reVI !lõD� ii
e das 13,30 às 17 hOfas, nao, havendo expecJfente ii "do Trabalhad-=Rural II

, aOB sabados. '

.

ii' ' '.. I

,

' Outrossim todos ,os impostos e taxas venci- 1 Terreno SitO em Es· '-o' Anuncio é a I,I A CO M ERC f.A L "II�P8 no primeiro'sftmestre do corrente ano, poderão trllda Nova em Corupá" Alm d N 6ci i Av. Mal.
-

Deodoro. 130, em Jaraguá, do Sul"
'

'

t,.'Ber !lquidadQs alé' �1 de jUlhO" sem acresoimo de, c�m3�6.000,m.�,' C!?� ben- a' o, eg o

,II eocarreda-se. do ,p.reeOChimeoto das guia de.' �,
..!Qulta.

"

"

, feitorias. Inform89ao com anuncie 'neste I a. "

. '"'
"

j "
- ,

, , Jaragu. do Sul, 29 de j�nho, de. 1�7- '" o senhor N valdo Sohepli, Semanário (", r�co!himenlo e de, ·lnscrJça<),� , ,

. ViQtor Bauer _... Prefeito Muolclpal em OorupA- �---:-=============,:- "- =�=r==========.J)
/

"

Cirurgia e Olínica de Adultos e Orianças
Par,tos - Doenças de Senhoras

'

HOSPITAL'" JESÚS DE N�ZAR� - flORU:P!
,

RêeidênC'ia: Dr., Nereu Ramos, 419

cOllilf-UP1 - SA��A cAr.&aI:NA.

Ptefeitllra Municipal de Jaragúá do Sul

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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' '\

�'.Coluna..

.�,
ROTARJ'"

,. ',:.", r.Ó:

ANO, XLVII IARAOD4 DO SUL {SANTA
-j' ,

: InfQ�açãQ . Rôtäría
.

"Palavras e· :ffiJíes usadas pelo Rotáry
� �.

. Rotar, --: Usa-se a palavra Rg\ary para exprss-"

Mansour' Chal1ita Ap'resaRta sar 'e indicar. o 6r�ão formado de ROlary Clubs e

O QUE VAI, PELO LlONS
,

..'

. ',. ,.'. '. ����í!:��··p�.;:�i�!� '!U�r?:D::��� : :;!���I:::;
'�===='======= As Mais ,Belas Páginas da' literatura . .'Ar b.e.

e objô�l:'�: d�Uj8rfr:oc�rbmo�j:!���r·�o Rot�tY. � éstl-"
Fíndou no dla _ de ontem _ öO.de junho de

.'

\..
.

mular e fomenla·r o' Ideal de .servrr, eomo 'nase de.

1967 - mais um ano Ieeutstíco. Uma .nova jornada TRECHOS 'DE SABEDORIA todo e'mpreebdimentO digno. prC?ffi'ovend? e .apoiando,
começa, cheta de esperança e fé. .No entanto, para

..

... Luoarde DI$clmenlOdo Rolary Ohíeago, Illinois, ,E.U.A ..

o eneerramento definitivo do ano Ieonístíeo t 966/67. , A vingança, muitas 'vêzes, é como mordermo, a cidade na gúal o primeiro Rolary Club foi f,pndado.
cabe aqui' o agra(1'ecimento ésp.ecial a todos OB o cachorro porqúe êle nos mordeu.

,

'

,Prop6silo �o ROlar, Inleroaclonal Encorajar, promover
que conosco colaboraram para consecução .dos O' eníêrmo que rém. desejos de comei' está mate difundire supertntender o .Rotaty no Mundo íateiro
nossos. objetivos, e <lesejam.os fazê lo, como segue: são ue que _o são'"que não tem epeute. 'j

,Coordenar e dirigir em geral as atividades do R I..'
',' Ao Prefeito Sr Victor Bauer - que sempre ôe o príncipe p.edir !;Ima maçã, arrancarão par�

.

QaalrO AIIDidas de serviço Rottrio - Uma ej:pressão
nes presttgiou oa,s inúmeras campanhas empreen- êle a mactetra. ,. .'C' , 'empregada para se aludir as quatro dhisões do

c:iidas".pelo. clube, �m, e8peci�1 . naquela da arbort-
'

PerguDfarÇlm ttrÍ1 d'i� a. Samsam': "

,

'," serviço rotãeío, a saber: Serviços Iriteraos, Serviços
zação da cidade, não medindo esfôrços e recursos -' Qual é o hiitriigo que não queeértes se'Profissíonets, �efvlços·. ä Comu�idada e Serviços
para :coJà1)Qrar,eoD;l o bem-estar da cidade; ',' tomesseteu-amígo ? ' Internaeiouals.

'

:", Ac)",Presid�Dte dei Câmara., '. Municipal e '-, O ínveloso, resppndeu, porque não volver� � _

Conselho Dlrelor do, Club .. � .0 .órgão dieigente de
IorQ,alistâ,�ugêldo Vitor. Schmõekel que: C91Q;0 à. mlnhe emizede senão com o desepereclmenro dos um ·Rotary c_Jub, 8 �er copsutOldo coofo-rme esta

�Jl'�tPr ,d4? jorna� "Cor ..�!o do Povo", �.fD \Iqo�en�(,: bens cpm. que De�s me:!�� favol'e�ido"A . . .

beleça o Regmíenlo Interno do elube.. .

.

algu:m:d\�lxolt d� estr�ltamente prestar serviço a
.

o. pior dos homens versados nas ciencies reli- Quola Pe.r ClpUa -"- A quôtà ou contribuição que.')..n(1ssa" calsa. l\{uitQ lhe devemos, príncípalmente gioSas é áquêle que procura a compenhte 'do� eml- cada clube associado paga ao .R.I.. sémestralmeD&e,"se' consid�rârmós\ 'que fomos ,os vencenoees em res: O melhor dos emires é aquêle que procura a
em 1.0., de Junho e 1.0 ds Janeiro. por todo sõcío;

todo o Distrito L 10 {Santa Oataríria) na' d.ivulgação companhia doê homens versados DöS CiêJ�cias reli. repr.e-sentativo,· veterano e por serv�oti anferiores
. do leonisrDo', feita.através de nossa coliina;' ." gios�s. .

.'
"

-

"

"..
ao clube.' �

,
_

.

Aos ,Diretor••. da Rádio, Jaraguá :Ltda. ....:/. O' tulo não encontra sabor' agradável al,gum na ' j
Srs.Dorvâré, lorêlio,Marcattö - que, igualmente; -$'abedbria.((�()mo ',aquêle' que, está ,resfriado não rird ClaSSllicação - Uma Ptt1a,vra ou e�(>�'�s�� q'uS"
sempre óolocar&m "a. Rádio Jaraguá Ltda à �ispo· nenhum proyeil9 do penume d�s rosas.· /

, qescreve ,um neg6ci\O ou serviço profibsional sepa·
siçiõ de ��ssas ca�panba8 i e d'a' divulgação..

.

Alguém pediU a' Abu 6akr que lhe ensinasse a rados ou distiQt08 prestados à co'munidade. Como
do leoniBmo/ nUQ}a demàn�tf'açã() de verdad�ira hl,lmildê!pe� Respondeu: "Quando encontrares quem: é um letmo, é a pahvra (lU expressão 'que mais
d.e-voçiio. à',cau8a públi!-,a; . ,.,' _,

,', ,' .. ' superior lJ ti: dize: "Ulrrapassou'Óle no caminho das clara�entl:l identifique.. li ati!i�uue pl ioóipal e re'

A" Firma Bebidas Max Wilhelm S/A. -I vlrl.udes: é melhor do (ju.é eu." B,,'qUllD{fO enéonf�ares cQDhecida' do nég6cio o.u prQ(lssão. da firma com�

pelo trábalho illCattsável d,.e seus hom�ns quando 'quem é inferior a ri; ,diz�: "Ull,rapa,ssei o no caminho,' panhia _ou inst"ituição •. c911t .
ä qual 11m s�cto repre-'

da reaJizaçjio ."

da
. "Campanha da ga.rr�a· vazia"; dos vicíos; é me'lhor do que. eu.

.,

sentalÍ'.�o esteja ligado:. .�..
"

"�

sem cuja, colaboraçãp não poderíamos ter obtido Um criminoso apresentóu·se perante um . caljf�, '
.

/

L I "'." ,
.

-

"

c. resultado ,altamente compensado"r" no , finaL d.a repreendeu 'o o ca lila: "Com que car!=l ; t� dpresentas ,
DlslI�II'O de. ape 8 - Uma reproduçao, do e�ble.

dita. camp�nhà;·.. 1 ,_. "i ,; .

" ,"�,_ '.'. ßI, � t:nim?" ResP9,odeU" o ç,riminosô: "Cq,ID a mesma �a rolArlO em. o�,�o _CQm esmalte �zol, usando na

. '-. 'Sr.. Wollgano"Weéle ;_ p�la e�p�C1al éober,t�ra cara com q�� me ap're��nto a Deus. conqúanto meus 19P61� :por sÓCIOS de .um Rotary Olub., '.�

,

às canfpanhas n:umanit�da�" reálizadas JIO petíodo cri��s p�ra ��m Blê, sejam maiores e O Seu àasligo, II.ls se ;II,��ficia' ouim melhor se,�e. -. U·m. lema que
1966/67; "., .

. '. ". maIS, lemlvel. O califa pert1loou' lhe.
'. �ode set úsado na. litj3ratura ratiria e alhÍlres�

.

lo Sr. albino
' nzln � pela do(\çíj.o, das árvQl'es qu� Ent.re aqúêles que te vêm pedir conselho, há' : ." .

�

.

.
.

.

��ryi.rlim ,pàra . sUb8t�tuição' da(ól p'lanta�a8" �o aq'o, os que só acharãQ em ti�b08.té é �oa fé� ,e
. bom (Bol. R. C" VItOria, 5/�7)'

que ,passou nas 'yenl�s �arechal,Florlano e Q�o senEio se teu conselho corresponder as SU8S pró- rt
, ' .�

'daro;. . t.,', _.
,

'. >: pÍ'ias conv.cções ou ióclinações. ..

I
--'-

..

-

•.

-------------��-��-
-

.Ao Sr.; AHonso Pi�zera ';" pelo traba"lho e ori'entaç'ão Não dês nenhum conselho a quem não'es.tiver .

. ,

na plantação das mesmas át:vore's, deixaodo o disposto a recebê-lo com jnt�ir8 sinceridà(le; se· ,N'o'"1" "Ior'q;u'a" '0·"8"'0)"t·..ro·la
.

'0'·'a·'tall·d,'a·.de í

aconçhêgo do lar, para' dedic.;s'r se a sua cO�Una; não prJ:.vocaráà, SUfl.. inimjzad�, e teu eOO$elijc não,
. lo Gomércio e -lldOslrla de Ja,aOUá 40 Sul - susten· Ibe· será de ne�huma utUidáde:, '

,támllos,de todos ,os _grande� empr:eendim�n.tos· de Al-Ahpâf Ibn Kays disse, certa vez, a seu�
.

'.' ClfniC4s e8pecialii�da8 eU} con,trêle dI]; 'náta:
noss� cidade� Queremos .delxar aos sanbores �elO;': companheiJ,'Q!!1:'. .,

'
, .'.

"

. lidade. surgiram e �ontilluam aumentando ßm ritmQ
pre.sár�os .

de "Jara�uá do Sul. de. público, a !l0�s�. . -:-: Cuidai de não jölgar, seg�ndo'âs normlls dos regular tia 'cidfde de N?va Iorque, Ne�sas ca8a8;
malS sJD.cera maDlfestação de apreço e. agrad�1 IQlbecls. .'

.
.'

. ..' .

'.
'
..'.. .' a8 mã*\8 recebeJ)l gratUItamente todos os ensiná':'

m,eqto., por ��po '! q�e talO feito Piara a nossa "Q''\'F:'" "

;_ Qua!8 sãQ. e�sa8"n.orm.a"? perg�ötaram lh�. ment�!"sôbl,'e a, lir;nitação dos fil�os. ,As c1�njca8
. s.�, :�em a qt;}aló IlDdll�cqtivellOtu1:te, n.1i0 ,poaet:iamf i." - Os 1,m�eClS eon81derll� �ergonh,(!)sQ per- estão IDstaladas"dentr,o 'das próprias matermdaqes,

. reali�ar a �etade do' que vimos�lazerido;
I ", ,doar e. mo�tl·ar;.;se ind�l�eijte para. c?m' 8S ftl(·· �,)l,í!� .4frigidâs· pQr fpqcjQ,uá ..ioA (lO" l)�ps�tB;mento

;l ,
e pOr f�m los ,GoI.•boradoros' IDDDI�OS, aqpêJes que, qUtJz�s dos outros. �', '

.. '
/, ,,'.

.

....
' Mun�Qlpa! d� �a-p,de, responsáv,el pelas '. atlvJda,des

tivemos ainfelicida�e'de aqu,i esqueçer .claràmente, "
O hom�m forte nã,o ,é aquêle capaz de at�r· d'ss:l"cllnicss, 'mais CÓn1Umeöte chàmad.ils de' Ulan·

m�6 qu.�, QQmo os g'raodes amigos ocultos, sempre rol'Ízar sells adve.rsários. O homem forte é' aqúêle ebonetétF aDiti�.concepeionai8:'·' Par.a dar uma idéja
cQ.lab9rl1;n"pa�ª a�' Oa08a,8 ju�t"s e hUiDa�as; .'que que S� dQJIiiná qqando está énçolerizado. .

.

dó "suces80"",dess8s clinicas, o., cumprimento pa,
��.Jl)"Pr:�. �e, lelYbram de sua cidade e de seu: Pais

'

Ao diabo dá mais tr'abalho um justo do'" que '.(Irão das êDfermei'ras'da8 materDid�des ás ,mães
..:,.:.- a �l�s.1l nossa'> SiOCel'l;l gratidã,? ; ,

i Ull,l milhão de cre�tes cegos..
'

'�.
.

..
' q�e d�.ixàv81Q o h,ospital e que era: ,OIAté o próxi-.

;, . :�. ' , ,

,
Estamo� destlDados a p:er"cer; somente .as 8S'- m,ö '81.10", passo1,l flltiln.a:lnenté '$ ,sér; "�gpero ,vol-,

Y; ,

•

_

i>., ;,,�,
....

'

.

.

t.
. trê�l� 9ue saem ao aIpanhecer .não. perecem e tâ�.,a vêJa �lgum dia'.'" (AA,Be) .

é.
'.':: �

18sé' Carlôs ,: ,

.

FUZIlamentos.· ,tdepoQJlõl de, ntós. pe�maneãcem /oshedIfhUO& e._os ,mon,
'

.. ;

, ,

".

' '; ,. ,

. <

'fJJ�'.'::/-
.,. •...

.

; ... '.

"

,
.

: ..
'

;,'"., ',�8. jue. o� ra C01S3 s o os omen.s se!l80 ul]la <

.

"

•

'"""
" ·:;�/ .•

E'_,r'e'ndo'..Ie'r .:' .

S'·
_ --..chama l1geIra? Elevâ·se "'solende e Imedlat!1mente "..;.."..,., • � �Á � •.

'

:' .,..",.......,... -,....__, -

: III 'na IrIa se. converte em cinzas, t(Labid) .'
.

.

<.

,. .:� �, iCm ,�••� M.���.� �_.'''�.o\''- �.,.�.� Q
.�.,

. Paroo-distioocasaIRudi, '1.', QUan

...
do o P&.�to

..

r e

..

ntra{�m c.umPlic.idl;ldeCQID., '·.�'�r': �.l·rn·an·n:'o"'·� '·�·�·rl'·n·�·'m'�a_"··?)· _.
. Brna Bm.mendö[fer Dasc�u. DAMASCO" (UPI" __; O o lõbo. os cã�s delxam de ladrar .' '{:

. '. .

.

'. ,
.

.
" ' '-.

umrpl>u8Jomeninc).;Oeven� 'comdlJdanle Salim Hatum
. Abu ....,Bakr, õ pl'imeiro califa do 'Islã, scon- i .• ,.

"
.

I· ,;,.'
. '. '

':
10 feliz,deu,se no dia 27 e ,s�u.\.eúmpice. Batsuma sel,hava.08 fi�i�; "Apagai Qfogodaira�,leIIibraDd9 :'i·'CIRURnIAD·O-EST··OMAGO';_;_, V A'S; BILI"A"�:""�de'Junho de 1967, ás 7,ÖD. Ahd', for,am fuzlladQ8 se- vos do }Infern<).

.", '.

.

" .fi >. .

"J.
.

.'., I�, . ", ....,' ;�,
Doras, 'rio Ho�pnal S�o ,gundo se �nform,a:';Ambos . Ninguém 8� torna s�bio pela �abed()ria' d�s & RES(INT�TIN08,+ Oirurgia de S�mhora8:".iJ
jQs,é.' A 'escolhi! do' nome hav.íam. sido condenados oUt�08. 8.� níl.o tlVf:lor e.m.

SI a se�e.nte da.8ab.edOr!a.: . Dlap6stic,," Precece do Cancer Ba.' SeBlleras '"':1j� "se deu, dêvendo qa pia à mor� PQr crime de alfa
' O cantor Ibrahim c�otou certa veZ para o califa. :

. " '

':
baHslI1aL J!eceber o nome IrlÍição 'segundo';,ulgam.en" Ar·gac.hid, Dis�.e lhe o ,califa; "PosIe. !XC�le�Je� Q�e .

•

�
g�lante de .� JQsé' : Carlos to .de tribunal Militar',. fo- Deus te p�gue! ,Respond,eu o Citnlor. QUiJOdo De.us . Consuit6rio ii Ru,;- Art""r ·Müll'" n." 160 . :J
�mmendöffer . .l0sé Carlós r,,!ÍI\ .os p ..incipai�. resyon- me. paga.•. ó ca�ififde Deus, é

_ -�OF fe� eln,ermédio.':�,. •

(AO; LADO DO ttôvo. HOTEL) ,EI
e,o

... qu.arto.fllhO
do ca.sa.1 savels .p.ela c.onsPlfaçaode

POl grall.f.I.CadO.'rcom ..
100

..09Q., dl1.hams. . �. D .9 2 d 11
..

'8 b. FONE. '384. :J.
e a/ Resl e � Lisa. sauda- .1 t de �etembro do a.Oo I

. Deus dOlou o homem de: uma bOca e dois ou- 11
.' as· !. e as:. ':' "oras :r_:.' .

.

" .. , !Jraín a vinda do irmãozi passado,. fugindo após,pcl
. v.idas para que oU.y(i o dôl)�o dQ qu�, fale. I.' " ��·'·;-r'·"""r'''''·''' ..r:ZYn!.··''.or·,,,''''.o�'','''''l,t�...'·..... �......•�·h

nho, com as se�uintes es ·ra Amam, Ao.seu regresso . S� lens um amigo, vlsna-o, amlude. porque atsfrófes!
. para a éapilal Síria a 10 erva9 daninhas e, o es 'jnheiros invadem o caminho

"
. ,'i'

h"'Wir"Grufe,n .i� d� Welt de. ju'nl)o, foram preSOS, por onde �Inguém passa.,"
.,

# Generalato' �����!neiq: .. ,ou.' �c en Ie DOS sendo acus"a�os. �e JQm'en Qe.médicos árabe� do's primeiros séculos diziam: .

',.
.

"

el�..
�.r_uderlelD. .' ". .

.rar .oo:ya C9�8pl!aça�. com "O corp'o é' como cl árvore: não ';pode viver 's.é-m' ar, l�m·pl·l·ad·o
Cure leus ma11l8: e "poupe seu

.Gorrefo do. Povo ,iJS- a ajuda de mgleses, norte � I
' .

.

< • tl.,.
'

.

I bôm d.inb�iro cOlllprliD,.o ,a

$ócia·se à'.· àiegria geral americanos e alem�es ,do se� so '� sem agua. <, L" M' CI' N'OtTda fainilia e'apresenla aos oeste.
" L

Não dprecia '0 perfume das rosas. aquê!e 'que' BRAStLiA� iTranspress..) {;AI A· AI ' ,,·A
distintos pais, irmãs e de· nada sabe das essências. E o de alma grosseira nun- - No despaf:IiQ de' boje." '

'

'E" •
m'ais familiares, Os

seus1 A
'ca captará o sUIi! perfu(l'le � a elevação déJ. poesia. com o Presidente Cosra d•.ROB BT:O, BORST

ef.USiVOS, ' cUffi,pr.imento.s.
'

'.
tenção".' e Silva, o' "Ministro 'd'o' a que dis,..óe de majouortimel!"

A 1
(DL.BAJ ' " ExércUo Lyra Tavar.es to 'ua pr�çs e ofere!!e�eul artl'
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