
No dia iS de Setembro dêste jornal. Combatemos Temos, contudo, que I

de; 1919', aparecia, em o bom combate, informa- reconhecer que a vitória
-, Jaraguá, então distrito do mos com honestidade e que acabamos de alcançar,
Muntctpio de Joinville, um até hoje não nos curvamos completando 48 anos, nêo;
órgão de Imprensa, fruto 'ante os poderosos e ínte- é

.
nossa. Incondicionais

de movimento progresslsra resseiros. É bem verdade assinantes, anunciantes e

que ,compreendia uma que por vêzes sennmos �favorecedtOres, sempre nos'
vasta zona, hoje os Mu- nossas pernas vacllantes, prestigiaram. Há as ex

nicípios de Jaraguá cio Sul, pelo pêso 'das pressões cecões, Mas são poucas
Corupä, -Schroeder, Gua. que sôbre nós pretendiam e não pesam na balança.

,

rarntrtrn e pane de Massa. joga�; contudo, Jleagimos E por isso mesmo, pas-
randuba. em seguida p�ra mostrar sern desapercebidos em

Um desejo íncontldo de de que estirpe 'descendía nossas páginas. E não é,
dar autonomia às terras, mos. Graças', à nossa por nossa culpe.' Os leito
bafejadas pelo surro pro- conduta, cremos, pudemos res que se constituem .ina

gresslste e a ccnstrução alcançar'o nosso 48.0 ano measa popular, enoníma

da estrada de Ierro, Iez de existência. mente, ,sempre estiveram

com que dois homens quê 05
_/
homens, passaram ao nosso lado, nos momen-j '

hoje 'não mais vivem" se ou passem. 'O' jornal, a tos de. glória e nas horas I J
,.

comprometessem na espi sua optntäo, a sua conduta, ma�s d!fiCeis. O ca!ôr da araguanhosa missão de fundar permanecem pelos mpos solldarledade, rem SIdo pa '

e menrer .

um jornal E eíöre. Arthur Mül�er fo.i, r� nós a. fôrça. hercúlea A nossa: cidade tem sido vit?cna da sanha
como essím pensassem, talvez, o, que mers brl- que nos tmpulstona pera destruidora de Irresponsäveís. Jovens ou não, ' al-
assim passaram a agir. Ih�mtemente �ou�� diH' o a

frle,n,.tte:
�m busca de

nO"1' guns
até de famílias ílustres e S'e09-u,istas, 8�n.,

tem
Numa querte feira, ganhava �xalo, conteudo de u_rn vas vnonas pare a gene .um prazer enorme em se tornar trtstemente notá-
às ruas um' semanário,' Jornal, ,com a coopereçao rosa

.

terra do Nordeste veis. Depois das farras, que muitos pais desco
tndependenre como ai,rida Inc.aosavel d� L�opoldo Catarmense: , nhecem 'e alguns consentem" curam seus pileques,

i hoje. O seu nome inicial: RemeI', que. ha !ß�IS de 40 �s conquistas de Iara- depredando tudo que encontram pela Irente,"
Jarqquá Zeitung. Deva-se anos vem .imprírnindo re· gua do Sul e de qUêSI, .' _ •

.

início a uma longa cemí- gularrnente I
o "e o r r e i o uma dezena de vizi�OB Da sanha destrUIdora nao escapam mocente.s

nhada que nos faz com do P o V o ", hoje �oaq. Municípios, nos assegu- árvores plantadas nas ruas, placas de est�beleCl
pletar amanhã o 48°. ano Invado pelo seu sócio ram dizer que sempre se- �entos comercrare, bancos e outros utensílios. Até

,.. •

de existência, A, r'lhurM,ÜII,,,,r,' G,,u,il,herm, e, ,NeitZ,
el.

A,,tu,
al-

g,uimos" um, ,c,.a,.mi,",
ho:

,rél',O'"I,tIroS, ,?,e, ,rev,'o,l,vere,s a�aba.m sendo dado

n�,'
calada

,TragiCO aCide,ntec.omo diretor e Frilz Vogel, mente fazem "0 jornal da defendendo a Verdade" éI da none. AIl!da às prImeiras horas da nOite, per·, (

�e10 reçJ�t!?[.,,,,"IIPvl;".ij., ,0J 'ßr.ra'�.0;.'?ilyj9....)��gelwan�� ,Iu,sli.�{!, �q J�et:n. e�!fj_r qélJieg!le� !ll0�II:_has�� e �,J��esta� senh�ras. �,_. " ".·tl·'m!ll, \_'f�m'fll·a'Estado de Santa Catarina,l AdemIr J o s e Anacleto, colellvldade.· .. l" Nao $abem esses IrresPQnsávell� que a orlgl-' , '-.iI T iià. 1-

iI\assinatura"anual custava Manoel Ademir doS' San- Hoje� olhdmos envaide� nalidáde besta de tal comportamento,_ prejudica a •

•

tos. e o �!inold? Schulz. no�sa cidade, Tanto pelo.que te_rn de educado e JaraguaenseA Impressao esta ha Ion· culto, como l)el0 que pOSSUI de bom aspecto. Quase
gas anos à cargo de Odi- que diàriamente. vemos' operários da' Prefeitura A cidade foi sacudida
'Ion de Oli,veira, ,Morta, gastar muitas horas no replantio de árvores que, na manha de domingo,
auxiliado por R o I a n d o ou são arrancadas ou quebradas impiedosambnte,. com a noticia de um gra·

\�chul�. O tip?grafo Venân: � proteção de�sas árvores, geralmente, am!"nhece ve desastre rodoviário,
CIO N,coluzZI, contudo, e' logada no' melO da rua, oferecendo perigo aos em Blumenau, vitimando
que por mais de .0 anos veiculos. Não sabem êsses sádico� e máuB ,ele- benquista familia de Ja-

'

acompanha a circulação mentos "que isso custa muito dinheiro, !lluitas vê, raguá do Sul: Logo 'lDais,
do "Correio do Povo" nas zes saindo do bolso do próprio pai. Clubes de confirmavam-se as info·r-
oficinas. Tempo houve em Serviços fazem suar os seus membros, gastando mações iniciais, lamentá·
que- o Adernar Grimm, preciosas horas e pesadas somas pata 'enfeitar a veis por todos os titulos.
Êrnesto TorineJli e Ooadir cidade para o próximo cegtenário, daqui a 9 anos. É que, pelas 22,30 horas
Motta,

, �ompu.nham êste Qual não é li tristesa, de tôdo' bo'ql e pacato do dia 26 - sábado, via·

seman�mo. t:!0Je, vez por cidadão quando, ainda cêdo, se dirige para o tra java p€'fa SC-23 (Blu-
outr�, �e acordo co.m, as balho, . encontra o fruto da ba4erna dos sujos menau - Rio do Sul), em

?ecessldades,. c_o�,tl,nuam I -filh,otes que ainda dormem, curtindo a bebedeira demapda à Jaraguá do

da�do um.a,mao. Aos da, noite anterior. Sul, a Kombi do sr. Ru-
dedIcados Ilpografos, fun ,

. A'

I doU Schäffer..__ com sua

'cionéÍrjos e auxiliares o Temos em nos,so meIo o GremlO da Juventude. espôsa, fi\hos e demaie� ocu.

no�so comQvido agr�de -De se fazer uni veemente apêlo a êsses jovens pantes,emnúmerodenove.
<'\ cimento. que em tã? bôs �ora estão sendo enc�,!Dinhados Na ahura dos primeiros

Eugêmo Vitor Schmöckel, Não esquecemos, tam- 'Arthur Müller, fundador do para haãPrétlca do Deml be a resPfpnsalPlhdã8dedêdo quilometros asfaltados, n1l
atual diretor dêste semanário bém. João Miguel Müller, "Correio do Povo" em 1919 aman

.

,para que co a ,ore� na Isca l�aç o s-, altura onde, 'ambem se

. VenânCio da Silva Pôrto, ses pilantras. Anote� 08 lieus n0lD:es, SI os ancon acidentara outro jaragua-
Rs. 6$000, Para os' demais Waldemal' Grubba, Mário eidos para p longinquo

trarem fazendo a baderna. Temos �unda em Jara�uá ense - HeiDz' Mahnke-,
Estados, acrescia a assi Tavares, Honorato Tome- ano de 1919, e notamos

do �ul, um Delegado de. PoUc�a•. um Promowr de consequêDcia� falais,
natura para Rs. 8$000. Iin,Paulino Pedri e Augus· qu� o, passado distante ,PúblI�o e um pro__!ecto JUIZ de DIreito, q�e podem um jeep uhrapa8sava um

Impresso inicialmente em lO Sylvio Prodhoel, Fide· nos mostra um c'aminho PÔ! f!m.8 �f!l desses estados lamentáveIs de de· caminhão, não consegllin'
alemão, durante o período Iis Wolf, Murilo Barreto de IimRo,.e ao lado da ext�n-

menCIa luveml.
• \ .

dö voltar mais para à

da nacionalização" passou Azevedo. sa estrada à miude assi- Por favor, lovens ou adultos, engraçadmhos, sua pista. resultando. en
a ser editado n,o vernáculo. ,Sem ferir suceptibilida- nalando o� feitos d� nos- ou não" cabeludos convictos ou _imitadores, bader- tão, violenta colisão. pren-,
Graças ao colecionador des" podert;t0s P08 lembrar sos ilustres antepassados. neiros ou cultores da' bagunça, . cachaceiros' ou dendo entre as ferra'gens

Jacob Andersen,' eonse· de outr9s lanfos colabora· Mostra-nos' também as tomadores de "bolinhas", não façam mais isso. o inditoso sr.� Rudolfo

guimos encontrar ,o pri- dores que ho�r�ram ou derrotas, certamente aque- Oomp�een�am �m.8 V3Z por. t�da8 q�e êSRe des· Schäffer, qual sQ ponde
m'eiro exemplar deste honram

.
as pélglDas do las que mais nos ensina·' respeIto so preludlca a coletIVidade. O bOID as- livrar�se com o compare

semaQário. Uma gentileza "Correio do Po�o",' e,n- ,ram de como alcançar as pe�to da cidade, onde, o baderneiro �vive.· Onde cimento do Corpo de

,do <ionfrade "Jornal de grandecendo a Imprensa grélndes vitórias. mais tarde tem o dever de resguardar contra-tudo Bombeiros, que desfize-

Joinville", nos' permite catarinense. Ao correr da '

e' todos. On�� mais' t�mp'o menos tempo, vai ter ram a sanfona em que

estampar o· clichê· q�e pena lemDr�mos, enlão: Temos a impressão de que buscar �s duras penas e repôr aquilo que $e transformara a parte
reproduz parte

I
de sua Cruz Vidal, Osvaldo Nó· que cumprimos a 'nossa aC8b� de des.truir inutilmente.

,

.

da frente do veículo.
. . b B'I G missão. Isto, conludo, não E

A'

dprimeira pagma.
o

re�a� ,.rasl .oerrensen,
'

Si tiverem' vontade de ·beber, bebam um rio m - consequencla o '

A D:as�a�em ,de 48 • al!o R. OIl'y�lra, LUIZ de Sou quer dizer que vamos nos
Jaraguá de cachaça. Uma lagoa do

I
Czerniewicz acidente, foram internados

de eXlslenCla e. pa�� nos za, Joao Crespo, Ger�ard deitar nos louros do 48.0 die vinho ou um ltilpocú de uisque. E prazer qu.e
no Hospital, Sta. 'Isabel,

mo t i vo de Justtfl�ado Arth�r Mar�uardl, Jos,: �� ano de 'existência. Agora, ninguem vai impedir. Mas, por favor,' deixem a em BI urne ri a u, �' sr.

orgulho. Em suas paglDas, Cas!llho .Pmfo, Euge_Dlo mais do que nunca, é que cidade em paz.
Q u ci o I f o Schäffer Que,

ao longo de ,tantos anos, Jose da SIlva, pedro ßp�- estamos dispostos a lutar
I

. . além de escoriações gene-
temos descrito um admi, co, Egon Ehmke, Mano por uma vida melhor. Pug- Poupem

�
Jaraguá do Sul, por f�vor. SIA qUi�e· ralizadas teve a perna

rável 'documentário da Mello, Alfredo' ,Guenlher, nar pelas grandes causas, rem f�zer for9a• por favor,. subam o Morro do esquerda amputada,' a sua
vida laboriosa do povo Wdldir O. Rubini, João em beneficio de uma co- Bô�\ VIstl;' e atll'em�se lá de mma. espõsá Dorolhéa Schäffer

, desta região. Sentimos q'ue Farinhuck, Osório ,José munidade ordeira e pros"
,

Livrarão o pobre pai de um inútil. O Muni. -com o braço esquerdo
cumprimos com o nosso Schreiner, O�tacUio Pedro pera. cipio de um caixão de defunto. E para os corvos qúebrado, o seu filho Wer..
dever e que grande parte Ramos, Hims Burow, Ger Aqui :estamos, de man-

será um delicioso banquete ... ao som da musi Der Schäffer com o braço
d.aQuilo qué hoje' Jaraguá vásio COSIa, Emilio da

gas arregaçadàs, para no. quin�a do Hoberto Carlos - "e que tudo mais vá direito quebrado, sofrendo
do �ul e municípios vizi Silva" o poera 'Ildefonso

vas tarefas. pro -Inferno". os demais férimentos que
nhos representam, têm um Juvena! e Jeffers06 oDavis .

\ Está na hora de se tomar jeito, Ou vai, ou que niío inspiram ,maiores
�pouco. de participação' de Paula, EugêniO Vllor Schmückel racha. cuidados.

,- \

Constituiu. ceremonia
das mais marcantes e

concorridas a ehegada
do "Fogo Simbólico",

I conduzido- por atlêtas do
Ginásio São Luís. O "Fo ...

Ltela.

'I
go Simbólico" chegou à

J I ,

===========,='=' Jaraguá do Sul por vol-

Ano XLVII .JARAGUA DO -SUL (Santa Catarina) Sábado, 2 de Setembro de 1967 N,o 2.449 tba das 20 horas de säba-
====���������'��������������==�==����������������� ado, dia 26 de Agôsto==============================�

de 1967, sendo deposita-
do na pira do palanque
oficial, defronte a Praíei
tura Municipal. Com a

presença 'do Prefeito
Municipal, sr. V i c t o r
Bau e r, do Presidente

I da Câmara de Vereadores,
sr. Eugênio Vítqr· Seh·:
möckel, do Promotor Pü
blíce, S1. dr.•Toão Almir
Silveira, 'do Ten.Cél. Leo
nídas

'

Cabral Herbster,
Delegado de Polícia e de
grande massa popular,
teve início a saudação do
facho simbólico, na vi
brante palavra do Capi
tão B'erdinando Piske,
Delegado Militar em Ja··
raguä, muito aplaudido,
Todos os presentes pas

saram com respeito e

civismo, defronte da pira,
contemplando emociona
dos, a chama que ardia.
simbolizando aS glória�
dos .nossos heróis ines
queciveis;
Domingo pela man-

hã, OEl mesmos: at1étas do
Ginásio São Luís, con

duziram o,"Fogo Símbö
líco" até a divisa com o

Município de Pomerode.
,

,

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense

Fundação; Diretor: 'j Impresso na:
í

Artur M.,iI IIef BUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL SocieelB�e GráficlI' A venid«

"Correio' do. Povo";·, completa .48 ,anôs

implora aos Bandalhos

,

.

o clichê fixa o I.· número do atual' "Correio do Povo".
Data: 3·9·1919. Diretor: Arthur Müller - Redator: Fritz!

Vogel. Início de uma grande caminhada.
_;
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c::::;::.�c6""",,::::�::::..=:::::=c::::;::. i;�CJ!.cGiist·ro C'.·vlol Edital n. 6.492 de 30/S/67 Bnceatro de Cêrus .da"CORftfIO DO POVO'" . ,r' '1'WtSo � Cópia' do egital de- .

F�ndQção:Flrturmül/er-1919)
MUD A S �:r�:g��;�erc?vW��\�f�fl!, w��:�a�!�� e Região Sinodal Joinville, I

- FrutlF.mJS e Ornamentais trito da Comarca .de jaraguâ Elvira Adam
Emprêsa Jonialística do Su Es t a o o Je Santa Ele, 'brasileiro, natural/Como já se tomou tradição, no dia 27,de agôs-

"Correio do Povo" Ltda.
Laranjeiras, Pscegueiroa ,Catarina, Brasil. de Guaramirim, n e s t e to último verlflcou-se. o encontro anual de côros da

• 1967 .

Kakiseiros, Macieiras, -Ia- Faz saber que comparece- Estado, domiciliado e Região ôlnodal Iolnvllle, sendo que coube ao Côro

EU9,ênio B:;:�o�ch�õckel botieabeiras, etc. Roseiras rem no cartório exibindo os residente emGuaramírlm, dda Paróquia da Barra do Rio Cêrro re'cepci0t;Ja!. _as
Dahlias, Camélias, Ooní- documentos exigidos pela lei neste Estado, filho de ematsrt t agremiações, pertencentes a esta regrao.

feras, Palmeiras, eto., etc. atim de se habilitarem para Reinoldo Jung e de Alma Para nossa satisfação contamos com a presença do
, .

.

J ,
'

� casar-se;'
"

• Fischer, Jung. -. Rvmo. Sr. Preesee ôtoer, que sacrificou alguns dies
.

-,
. ',Ela, brasileira, natural de seu precioso rernpo pare passá-los em nosso meio.

PÉQAM CATALOGO
. Edital n, 6.487 de 24/8/67 de J,'araguá do Sul, demí- ,O sÔI mal desapontou no horlzonre quando o'

ILUSTRADO . , . . �

fA' d de n
.

Alfredo Darem e ciliada e residente em primeiro coro se ez presente, e
.

entro e mmuros o

BNDBRÊÇO: Leopoldo Seidel Herta Bachmann Estrada Itapocú, . neste pátio da igreja borbulhava com a§ demals delegações
Caixa Postal, 19 '. • • dístríío, filha de Ervino Que vinham chegando. \-

t\venida Mal. Deodoro, 210 - CORUPA' /
- Ele, brasíleíro, solteiro .. Adam\ e de Hilda Fírede- Não temos intenção de fazer ressaltar' alguma

Jaraguá. do Sul - S. Cat_!lrina lavrador, natural d.e :1�-' mann Adam:
. representação, porque é Jrnpratícével resumír o esfôr- ,

____o c::::::ac:::::;::..c::::::a..-::::::::=c::::oc::::::::o raguä do sul, domícílte-
' '

co de cada uni ao ponto de não incorrermos em êr-
do e residente eJD Ríbeí- EdiJal n. 6.49l5·de 30,,8/67 1'0 por omissão ao aquí apresentá-lo, porém, sendo
rão Molh.a, neste distrito AI�idos Bachmann e, membro' da J. E., o comentarlsta não pôde retrair se
filho de Carlos Darem e Anelda Obertuer de dizer de sua satisfação a!> deparar' com o CÖRO
de Maria. Sautner Darem. DA JUV,ENTUDE EVANGELICA ,DB JOINVILLE,

. Ela" brasileira, solteira; Ele, brasíleíro.aolteíro, agremiação que vergava vistoso uniforme e DOS ea-

doméstica, natural de Ja- mecânico, natural d e tusiasmou .pela rnagterral Inrerpretação, de seus núme
raguá do Sul, domíellía- Jaraguá do Sul, domlcí-

ras. É êsre mais um passo .para reluvenecer nossa

da e residente em Ri liado e residente em Rua música sacra, assunto por demals palpitante pa lgreleA AssQciação Comercial e Industrial, de JaraguA do .

Exp CaboHarryHadlíchbeírãö Molha, nestedis-' u, Evangéllce Luterana.Sul, DO' ínterêsse das classes produtoras, e visando ainda nesta eídade filho de
F

maís manter constantemente bêIIi infórmados os homens de tríto, filha de Roberto. ., e de ccnheclrnenro comum que por. ocasião
emprêse trará ao lume, por êste jornal, os mais palpitantes Bachmann e de Jults, Victor �achmanr:t e de dêste encontro escolhe-se o melhor côro do ano es-
e atualizados_assyntos econômícos, änenceíeos e fiscais. I 'Fodi Bachmann. Adela ZIeh.ls�orff. .' colha essa que recaiu sôbre o ,CÖRO DA IGRE.JAPretende-se com Isso, dar uma parcela de contribuição

. I
.

... Ela, b.rasileíra, solteira, 'CnISTO' BOM, PASTo.n. DE JOINVILLE. Nossosà laboriosa classe, a cujo dispor permanecemos inteiramente. lõ'd 6 "S8 1.
/8 67bit t I d

K
.

K 't'

Eggon Joio da Sßva, Presidente .L} 1Í8& n..'!t dt! 26 / 8 coms a, na ura ..e parabéns a êssea colegas, efetivamente merecedores
, '

O Ministro da Fazenda, através da Portaria nO. Gß- Imar Perelra e �araguá do S�l. domíeí- de ral título.
'

384, de 27. de junho último (Diário Oficial da União, de Maria de Lourdes lI�da. _-e resídente /em r ,O fim primordial dos concleves . dêsse '�ênero,
31.7.57, página 8003) declarou que, para o mês de agôsto Scheuer R.lbe�rao. Molha, jreste no enranrô, não é êsse de: condecorar um côro, mais
,pas8ado, o valor DominaI' de cada Obrigação do Tel$ouro dIstrIto fIlba de HenriClue clNacional-Tipo ßeajustável, com correção monetária, de Ele, brasileiro, solteiro,

'
. '1, sim, por meio do canto trazer àlegria, dizen o da

prazo 1 e 2 anos, é de NOrl 28,84. auxiliar de escritorio,
Obertuer .e de Herta grandeza e bondade ,de nosso Deus. Aasim, na parte

O Governador do Estado - Dr. Ivo Süvefra, pela por- natural ,!ie 'Blumenau, Kr/ueger Obertuer. da maahã, os côros participantes foram divididos en-.
I taria n. 1.711, de 21 'de agôsto de 1967, assinlWíI. pelo Sr. neste Estado, domicilia Edital n. 6494 de 30/8/67 tre as diversas comunidades de nossa paróquia, onde
Secretário da Fazenda, revogou, pura e simplesmente, a d

..

d t BI' já ppdemos avaliar as prop.o�ções do esperáculo que
Portaria n. 1.696, de 27 de julho de 1:967 da mesma Autoridade, o e ,resI, anÊ em

.

u - Anesio Costa e' Jl� aguardava para a tarde, quando às 14,00 horas
'J������ ;�:�n�: :s�:�::u:�s Associações' Comerstliis de :eeM:��:�tLiss�:��� fl��� Sônia Maria Piske iniciou�se a 'apresent�ção do chamado "Canto Livre",

Para os efeitos d� Decreto n. 60.205 de lO de fevereiro reira e de Martiniana:' Ele, brasileiro, solteiro, isto é, números não 'computados para' a contagem de
de i9�7, indIcamos que o índiee para. os reajustes de preços, Maria- Pereira. ) torneiro, natural de Ilbo pontos e. conseqüente classificaçãO'.
no mes de agõsto pallisado, é de 24,29%· '

Ela brasileira solteira ta, ne s t e Es t ado, Logo mais, às t5,30 hol"ös, num· ainbiente da

�pira em 8 de setembro corrente o prazo para o dooié�tica, natu;al de Ja� 'domicil.iado e residente mais franca cordialidade, iniciou-se e teve prossegui
encamInhamento do pedido de homologação dos créditos

raguá do Sul domicilia- em Jaragu�-Esquerdo, menta a competição propriamente dita, da qual s.aiU
em relação ao !CM, �obre as compras em d�zembro �e 1966.

da e residente em Jara- nesfe distrito, filho dá vencetlora a delegaç�o acima aludida.

guá-84 neste distrito filha Afonso Costa e de Ana
-

Usando a palavra em nome de todos\os presen·

de Jo�é Scheue,!' 'e de Galdino da Silva. ' fes, o, Rvmo. Pastor HelmUlh Burge� agrad�ceu à
Maria Reiser Scbeuer. Ela, brásileira, solteira, paróquia éHlfilriã a promoção do encontro, fazendo
), auxiliar de Escritório, entregar ao ,dirigente do côro da Barra do Rio Cêrro

Editar n. 6.489 'de 26/8/6t1llàlural ·de 'j"Blumenau, 'linda "corbelhà de flôres 'que' b�m: simboliza eS8':: gra�
,

Paulo Natali e'
'

oeste Estado, domiciliada Jidão. A seguir passou�se a uma breve meditação
Florentin6 Leitholdt e residente em Rua dirigida pelo Rvmo. Praeses Sroer, e como fêcho de

vle, brasileiro, solteiro,
Venâncio da Silva Pôrto, ouro entoou-se um canto em .((oojunto' que fez vibrar

q nesta cidade, filha de nossas almas.· ,

' .

operario, natural de Gua· Ferdinando Piske e de Encerrado o conclave, cada qual retornou a seu
ramirim, neste Estádo, R

.

'ld G b I P'kid
.

b
'

domiciliado e residente
'alDl es oe e IS e. ar na certeza e ter contri uído péUI' o incentiv�

ém Joinville, neste .Es- Edital n, 64Q5 de 30/8/67
mútuo q'pe foi ,perceptível �ob todos .os ânAgulos do

.

'

. . encont�d. GANHAR o trofeu apenas NM coro pode,
tado, filbo de Luiz Na- FranCISCO Ja�o�lDi e mas .SERVIR a Deus é tarefa de cada um e, vimostali e de Laura Felicidade. Ignez Leüm r f

-

h 't
'

f
. r

Ela, brasileir,a" solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
com Sé! IS .'Iça0 o· empen o com que IS � e ello.

doméstica, ) natural de operário, natural de'
"

DOlSAGÄS
Jaraguá do Sul, domici· IJaragUá do Sul, domic&..

_, . .. ...._�. .

_ ... .�:.._.__...._. ._.�liada e residente em N8 lado e residente em .rr------;-·--,-------· ...
·� ..

·--------·--·-----·11 .

reu Ramos, neste distri . Môrro da Boa
c

v,�sta,' li BI t' J
'

Ltd h
'

to, filba de de-João Lei- n�ste distriio, filho' de -ii
. O ec aragua a. II

tholdt e de Ana Schvartz José Jacomini e de U 50 d'
o I!

Leitholdt.
I

. .' Henriqueta. P.eJlroti.. ii / ORIS ' e BUlnça RI arie de cln;lrUlr !i
\ , Ela, brasIleIra, solteIra: II ,

.

,II
Edital n. 6..490 de 29fS/67 domeBtica, natural de II Fábrica de Blocos de Cimento para ,cons· II

Vendelin Bosse e Guaramiriin, neste Estado It' truções. Se V.S. pretende construir, adquira '11
Centro Espirita "Divino Mestre" Elvira Töewe Qomiciliada e residente i{ o materl81 desta fá�brica que é o mais mo,- li

EI b· '1' I' em Môrro da Boa, Vista,!! derno, e a eonstrupão sáirá mais harato. tiRua Jorge Ozerniewicz, 271' -/ Jarbguá. do Sul e, rasl eIra, 80 telro, I
Y •

lavrador; natural de Gua. neste distritq, filha (le II
_ , . FRANCISOO MODROCK II

J ,ASSEMBLEIA G�JRAL ORDINÁRIA ramirim, neste Estado, Guilberme Leoni e de II Informaçoes com.
LEOPOLDO KARSTEN ',I

.'

Oonvocação
.'

domiciliado e residente Tbereza' Secato Leoni. ii ,'II
R· CA 1 H '.

.

. nesta, p��Ç8 .

.

ii
São copvidadcs os senhores sócios do Centro em ,10 erro ,neste t: para que, .:btgúe ao co. � v}l

Espirita "'Divino 1M�stre", para assistirem a assem- distr.Uo, filho de João ,jhecirnen.1O de todos mandei
I "'==7=::::::=:::::::::=::::::::::::==::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=V

/

bleia geral ordin�ria a ser realizada no dia 13 Bosse e de Alma Kros- pa§sar o presente e�ita.) que
de Setembro de 1967,/em sua séde soeifil, à rua kl�ss Bosse. será publicado pela impren�
Jorge Czerniewicz, 271, nesta cid�de. Ela, brasileira, solteira, sa e em càrtório onde será

doméstica, natural �e. �a· afixado/ dU! antt: I'í (lias. S:
, Ordem do Dia raguá. do.Sul, domicIlI�., alg1,lem soub�r de algum im-

1 - peiiberação sôbre a prestaçã.o de contas d� e reSIdente e� �10 peclimentà aCuse-o para os
da Diretoria; -

.

Cerro I, neste dIstrIto, fins legais.
2 - Assuntos diversos, de 'interêsse do filha Alvino Töew6 e AUR1EA MÜLLER GRUBBA

Centro. . �e Ana Vöelz Töew�.· Oficial HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Jaraguâ dó' Sul, 20 de Agôsto de 1967 • ' )" .

AUGUSTO- HERMES SCHMIDT Edital n. 6.491 de 30/8/67'.

I
. Residência: Dr, Nereu Ramos, 419

IPresidente
.

José Francisco Gesser,e lPr ((D n� n te ál I{) ,COKUPA, '- SAN�A CArAKINA
,

....,..-----.-�------,.---,---__;, Lilly Berthold '

9 ( , ,

-

S
·

d dE' t· B E Ele, brasileiro, solte,iro, Pela ptésente nós abal- _.........
.

,

Dele A��!�:1!G&;�����JÁ��:rança f�=�1�J:�:::�:�Jl��� �ii11���t�i�t��;� ij::
..

:�.·r:'··'Fi·rnä·nm�A�·'S�"rinim··â··n.·��
.

Pelo presente edital ficam convidad'os os srs·. ne8te distrito,' filho .
de ta em Ribeirão Cavalo- l '

. .J
_
socios desta sociedade, para a assembléia Geral Sebastião Gesset e de Retorcida, afim de caQar, li CIRURGIA DO �TOMÁÓO - VIAS BlLIA·.. i�
Ordinária 8 realizar-se dia '2S às 20 boras, na sé- Catarina Nais.· pescar e causar outros l: RES, iNTESTINOS -,Cirurgia dê SenhorajJ' B
de social à Rua Pres Epitácio Pessoa, para deli Eta, brasileira, solteira, danos, não nos respons�- I: Diagn6stico Precoce' do Cancer nas Senhoras =I�

berarem sobre a seguinte "\ doméstica natural de bili,�ando pelo que possa : .:
ORDEM DO DIA' Ibirama, oeste Esta(fo, ocorrer lias infratores. : ' J :

, �Eleição da Diretoria '\ domiciliada e residente JaraglJá do ,Sul, 31 d-e, f! COllsfllt6,Jo • Ru. Artbur Müller .n. 160 iJ
_ Prestação de C3'ntas

I
,em Barra do Rio Cêrro, Julho de 1967. I, ,

' l: (AO LADO DO NÖVO HOTEL)
, � I

Assuntos de. iotere.sse soeial. neste distrito, filba de Olivio Ferràzza

., p
..'

' .

':J
-

Jaraguá., do Sul; 14 de agOsto de 1967 Paul Berthold e de Ade· J?aq?iID' Ferfazza ,f�. Das 9'12 e das 1 fi 18 horas
!
- F9NE, 384 �J

. Brono Beseke -- PI'estdente lia Berthold. LIDO Bressan �e.··.".::cou·........• .....·':o."...�r.,,"....:.>r.'! ....",m.r.!�e,"�.��.·::':;

ASSINAl'URA :

Anual . . . . NCrS 4,00
Semestre . . . NCr$ 2,20
Avulso. . . '� NCr$ 0,08
Número atrasatio ;, NCr$ 0,10

.

I

InformatifO da Associação
I

Camercial í
.

Indusfrial de Jaragpá do Sul"

Associação' Rural .
de' ·.Jaraguá ,do Sul

Ass'embléi� "Gerfil Extraordinária
.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os srs. Asso·

ciados, a !íarticiparem de uma Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar na séde social, "Casa do
Colono", situada 'nó páteo da Municipalidade, às 9
horas do dia 15 de Setembro de 1967,' afim de
apreciar a seguinte ordem do dia;

.

a) - Deliberar sôbre o Patrimônio' Social e

seu destino, no caso de transformação em entida-
de d.e classe. "' ,

Desde lógo, fica convocada uma segunda
Assembléia Geral Extraordinária, a ter lugar no

mesmo local e hora, do dia 25 de Setembrp de
196'7, para no caso de nãl!l haver número legal ein
primeira convocação, conduzindo--se, então; a As
sembléia, de' acôrdo com o que prescreve o §
único, do Art. 33, dos EAtatutos' Sociais-:' �

Evs�J8raguá do Sul,..S-O, 15 de agôsto de 1967
João Lúcio da Costa - Presidente

.

I

\ Dr. 'Fra.cisco ADt�nio Piccione
:M[�DYCO - C.:R..:M[ .. 1'7

•

Cirurgia e Clínica' de, Adultos e CrianQas
Partos - Doenças de Senhoras

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SABADO, dia 2.9�1967 \ Página 3OORREIO DO POVO

fatoleLindasda'iltória�!!�a�,s(����� B� ,São 'franCiS�!,j'��RSul �«)UAUV«D AC!RIEm
.

NAO FÔRÁ O AMBIENTE DE CUPIDEZ das
\

,

"

. .. . .) Clube 4-8 Nosso Futuro
Minas Geraís de então, e Silvério dos Reis jamais MAIS .UM moínhõ de trl�<.> yJra a s.er Instalado
teria ciência, por um dos conjurados, dos pl�nos em nossa Cidade, num dos e�lflcJ(?s_ da firma Carlos
do levante. Hoepcke SIA. Melhores notícias virao.

.

Além ne individuo, de mau caráter, ambícíoso AS LlDB��NÇAS' locais constituidas -pelo
e Insolente, era d�ve�or relapso e fraudulento da prefeito, presidente do Leglsletívo Municipal, presl
Real Fazenda, pors na data de 11 de março de den res de Sindicaros de classes e Clubes de Serviços,
t�89 (quatro dIas. antes de delatar � levante ao acertaram reuniões quinzenais, nas primeiras e ter
Vls�o.nde de �a!'�ace��), como. assínalou José cerras segundas-feiras de cada mês, na, Prefeitura
Pelícíano de OlIveIr" : se expediram I

ordens aos local.. O obíenvo é equeçíonar soluções pera os
contratadores dos Dlreítos e Ent�adas que apresen- problemas mais u�gentes.
tassem conta corrente de seu contrato; e um dêles ,r.. ,_ y. •

era o coronel Joaquim Silvério dos Reis, contrata- 62 MJL�OBS, de cruzel�os vel�os foram dest.l-
dor pelo triênio que findou em dezembro de 1784", na,d�s pare reforma. e melhoria da !I�ha de energia
e a quem .o Desemba-rgador Francisco Gregõrio el�trlcil en!r� �sta Cidade e o balneérlo de Llbaruba,
Pires Monteiro Bandeira, Procurador da Real Fa- neste mUDIClpIO.

,zenda, assim se referiu: "A-fraude e dolo dêste
, O CBNT�O CULTURAL Lauro Mueller, desta

contratador me é conhecida desde 12 de agosto cidade, levantará colunas em breve. Foi o que nos
de 1784� em que representei isto mesmo a esta informou o sr. Helio Corrêa Pereira.iunta, que aprovou e mandou passar ss ordens
neeessärlas, que não mereceram a assinatura de

qo�m as hnia de assinar, isto é, Luis da Cunha Menezes,
o Fanfarrão; Minésio, govemador' desde 10 de
outubro de 1783 a 11 de julho de 1788. (Cf. José
Feliciano de Oliveira, obeít., pägs. 191 .193).

Também, em conseqüências de suas notórias
. "traficâncjas e astuciosas desonestidades", fôra
, êle, Silvério dos Reis, sob o criptôr.imo de Silve
ríno. objeto de motejo nas "Cartas Chilenas", cuja
autoria, se bem que controvertida, propende para
Tomás Antônio Gonzaga.

As ditas cartas, como sabemos, criticam
rudemente os desmandos do governador Luís da
Cunha Menezes, os privilégios da aristocracia; os

'abusos das autoridades, as injustas promoções d'a
'trópa paua, sem se esquecerem dos 'que se 'benetí-'
ciavam da situação reinante, como era o caso "

futuro delator, protegido de Cunha Menezes.
A carta oitava, por-exemplo, que se ocupa

de Silvério dos Reis; tem o mérito não só de
confirmar a fraude dêste contratador, a que se

referiu Pires Bandeira, como põe em evidência o

fato de haver o dito Procurador encaminhado uma

representação à Junt� de Administração e Arre,
cadação da 'Real Fazenda, sem que o governtldor
Cunha Menezes se dignasse assiná-la, a fim de

produz,ir os necessários �feitos. .

. Tra'nscrevemo-Ia, pOlS, de modo a ocuparmo!!!.
menor aspaço:
" "Aqui agora -tens, meu Silverino, O teu pró'

prio lugar. Tu és honrado, E presas, como eu

preso, a sã verdade. Por isto nos confessas que
,tu ganhas A graça dêste Chefe, porque envias
PEJa mão de' Metúsio, se� agente, Em -tôdo8 os

triínestres as mesadas. Eu lei, meu Silverino, que
quem vive Na nossa infeliz Chile, não te impugna
Tão notória verdade. Porém deve Correr estranhos
climas esta 'história, E como tu não vais também
com' ela, Ê justo que lhe ponha algumas. provas.
A sábia lei do Reino quer e manda Que os nossos

devedores não se prenuam; Responde �agora ,tu,
por que motivo Concede o grande Chefe que tu

, prendas A quantos miseráveis te deverem? Por
que 'meU: Silverino? Por que largas, Porque m�ndas
presentes� mais dinheiro? As mesmas LeIS do
ReinO' também vedam Que possa ser Juiz a pró.
pria part8;, RespoÍlile 'agora mais, por' que
principio Consente o nosso Chéff:', que' tu seja,s
O mesmo que encórrenta a quel)1 não paga? Por
que, meu Silvérino? Por que mau 'Silverino? Por/que
largas, Por que mandas presentes, mais dinheiro?
Os sábios Generai� reprimir devem Do vassalo as

insolências;' Tu metes homens livres no teu tronco,
Tu mandas castigá-los, como' negros; Tu zombas
das justiça; tu a, prendes; Tu passas port�rias,

/

, ������n::i�u� ���s�e����:e�:�:::t�Oq�ee��t;:::� ri:::::::::-:-:.-�:::=�::::::--�-:-
,

=-;-:::::::::==
•

,==t:.=='-:::==--�-:' =--.,� Y e ß'de' s' etaoto ilÍsulto, Sendo um tour,O, que p�lrte ao leve' II'
'

DI·'·
'

Soelte
'

•

aceno? Por qU:� meu ,Silverino? Por que largas, 'l r. �orn - r
'I

'

Por que mandas presentes, mais dinheiro? A Lei II ,- Uoí ótimo terreno com
do teu contrato não faculta Que possas aplicar II CIRURGIAO-DENTISTA 0 11 casa. possuindo pastagem,
aos teus. ntgócios Os públicos dinheiros, e com II II sito à estrada Francisco
êles Pagaste aos teus credores grandes somas; ii Ita.8. • II de Paula. Tratar com o
Ordena a sabia Junla que dês 1010 Da loa comissão estreita conla: n. 'I proprietá.rio sr. LeopoldoO Chele não assina a portaria, lio qller que se descabra a 'I /11 Meyer.
ladroeira; Por que te favoreces ainda à custa Dos li II

,

"régios interêsses, quand� que finge Que o zela II n --.,..--.-.------
muito mais que as próprIas rendas. Por quem eu Ir II'Silverino? Por que, largas, Por que mandas- pre· II

"

I!
se-ntes, mais dinheiro? Apenas apareces .' .. Mas III Avenida Getúlio Vargas" 198 - Jaraguá do Sul Sanra Calarina ii
não DOSSO Só contigo gastar papel e tempo; Eu t ' I!
já te- deixo em paz,. roubando o mundo." (Os gri- �-===:::-===-=========-"'--====::======,=--�=::z::==:::=dJ Uma casa e três lotesfos são nossos), d

,- ,

,

Silvério . dos Reis, como vemos, não tinba r=-�::--,=::::::::::;:::=::::::::::::::=::::::=::::::=:::�:::::::=b::�-==::::::--:-==::::::::":0::0:::::::::::::, e t�rreno em Corupa.
condições morais para fazer parte da Conjuração I.

\
(' '

II Informações em Join-

���e��s:��om:fà�o�a in�prrr;:�i���s ��s�:�i!:�i: II
.

n r J o a G h l' fi U W 'J' o D S t 'I'nn .

, !! ,�i!�hS�:! ��k�eM�!�
aconselhar honradez no· trato dos negócios públi- II U

..
I II n · I. li M II vembro, 367.cos ou particulares. II, ( ,

'

'\' li
Tem·se c,omo certo, contudó, que as :'Cartas II �dvogado II _'�o(U),�.-���

�h4����' ;��g�:�r�o::g��I�r!iC:,or��dfotr��!���II;' lí, Cure seus males e poupe leu
, ,1,1 E S C R I"" O' R I O.· A'/V.- 'M A L.,

'

D E O DO. R O, 122 III bom dinheiro comprando na
da Costa ou Alvar.enga Peixoto; ainda no govêrno ..,

_

-

de Luis da Cunha Menezes, o satirizado Fanfarão II II FARMACIA NOVA
Minésio, com pleno conhecimento dêste e d� Sil- II ,JAR,tAGUÂ DO SUL II de ROBERTO M. BORST
vério dos Reis. Dai, em parte, o ódio, de morte U

\

!! a que dispõe de maiorsortimen.
que o apjeto delator votara a Tolilás Antônio Gon· II

D
II to na praça e oferece seus arti·

zaga, a" ponto, de denunciá-lo como "primeiro III
- ,MAN SPRICHT- DE1T'Fl5iC

'

I! gos á preços vantajolos
cabeça da conjuração" ... que "Ia S6 axava fabri- I II Av: Getúlio, Vargas
cando Leys p. a O Nouo Regimey daSuBleva"ão." It

•••_� =
_jj �m...�"'_�tn..���y � ..- __--' .N ._w .. ===::::t .,.-.............. .,........... ...... ..,............ --...,........... --�--

r '

- Dia 20 de agô.to realiaou-se mais uma vez o

dia de resultado. do Clube file trabalho 4·S Nosso
Futuro, da localidade de 3 Rios do Sul e .Norte.

Muitas vezes somos perguntados o que sígní
fica êste dia de resultado dos clubes 4: S e para
que 'deve ser feito.

.

No dia de resultado, os jovens do clube apre
sentam à sua comunidad_e seus resultados, seus.
conhecimentos obtidos como sócios 4: S. Expõe seus

conhecimentos em Stands educativos e resultados
de seus projetos mostrando seus conhecimentos
em pequenas palestras, demonstrações e liderando
sua própria diretoria.

-

I

Falou o sócio e primeiro lider juvenil do clu
be, Ademar Grutzmacher, sôhré a finalidade do
Concurso Estadual de Milho "Híbrido.

A sócia Alverita Grutzmacher, falou sôbre a

importância das vitaminas em nosaa alimentação.
O sócio Artolino .Baumann fázuma demonstre

ção de como fazer um teste de germinação.
A sócia Eliane Anklan -fêz uma demoustra

ção de
_ como traçar moldes 'para corte. e costura.

'E o sócio Curt Roesel, presidente do clube"
presidiu o dia de resultado, dirigindo a sessão.

\

Os Stands educativos' apresentados foram:
Importância do Sill Mineiral 'para o Gado,

Importância da vacina contra a febre aftosa, Pre
paro de solos âoidos com ealagem, Plantio de milho
em sulcos, Saneamento Básico: oomo fazer um

esgôto, Alimentaç�o: .preparo de uma boa horta.
, As sócias também expuseram alguns de seus

Edletal de' Le1ela#wo trabalhos feitos no projeto de Costura e trabalhos
manuais, Expuseram ainda hortaliças, que se en-

t quadram eo projeto Alimentação,
O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Jã há alguns anos o clube vem fazendo seu

Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado dia deareslLlltado procurando despertar o interêsse
de Santa Catarina, na forma da l�i, etc. da comunidade, mas apenas um pequeno número

FAZ. SABER a/todos OJl que o_presente edital de 'pessoas assistia, ao dia de resultado dos jovens.
virem, ou 'dêle. conhecimento tiverem e interessar FOI basta'nte diferente êste' ano. A comunidadtt
possa, qúe há de ,s�r arrematado por quem' mais compareceu em grande número de pessoas dando
der e maior lance. oferecer, em frente às 'portas assim mais ânimo aos jovens sócios.
do Edifício do Forurß, no dia �1 de setembro, às Devemos grande parte do êxito do nosso dia
15 horas, o imóvel penhorado a Antônio Lou),"enço de resultado à solícita oooperação dó Sr. Pastor
Jimenez Hernandez, nos autos da ação executiva Gehring, o qual conhecendo o bom objetivo gos
que lhe moveu Heinz ,Mahnke, e abaixo descrito. clubes, 4-S, tudo fêz para ..)evar a frente o trabalho

a) - UM TERRENO situado nos fundos do do clube. Como maior agradecimento querem{)s
lugar Guamirsnga, municipio de Guaramirim, dizer que se'u apôio foi valioso para o clube e pa·
com as seguintes "confrontações: -:- ao Norte, com ra os lovena.
tarras dos vendedo:-es, medindo HOm.; ao' Sul, com Também queremos estender os nossos sincerps
igual metragem. com terras de Félix Jimenez agràdeoimentos ao Sr. Hans Gerhard Maier o qual,
Hernandezl' a Leste ainda, com terras de Félix não mediu esforços para partIoipar do dia de resol
jimenez Hernandez, medindo 205, metros, e a tsdo, dirigindO aos jovens sábias palavras e enco

Oeste, com terras de Genesio Fabricio,- medindo rajando-os a levar adiante os ,seus ideais e

igualmente 2C5 metros, cQntendo � a área de dizendo da importância e responsabilidade da co-

22.500 m2., sem benfeitorias, parte (do imóvel J:egis- munidade). dos pais, par� o boní desenvolvimento,
trado na 2a. Circunscrição da Cómarca de Joinville, dos jo,ens, tanto na parte social como técnica.
sob n. 7.611, do livro 3-D. I Allradecemoa ao Sr. Helmuth Manske que

ASSIM será referido imóvel árrematado por merece todo r�conhecimento pela boa vontade de
q_uem mais dét e maior lance of�recer.. E para maDstrada, ajudando assim o clube.
q'Ue chegue a noticia a público, foi p�ssado o

pres�nte edital; que será afixado no lugar de
costume, às portas ,do Forum,' e publicado no

jornal local "Córreio do Povo". Dado e passado Dp. R�iDoldo lIurapa
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dois

I'dias do mês de agôsto do ·ano de mil novecentos II ADTOG.&DO �
e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão � �
Di��?t��revi. (a) Lauro Pereira �liveira .....: Juiz de

f Esoritório ao lado da Prefeitura
A presente cópia confere com o original; dou fé.

,

Jaraguá do Sul, 22 de agosto de 1961. '

O Escrivão, Amadeu Mahfud

la. Parte

O depurado Doio Vieira [tranctsquease), apre
sentou no Congresso Nacional proleto de Ieí, de Aí.·
312/67, que 'vise modificar dlsposlnvos vigentes da
Lei Orgânica da, Previdência Social, d fim de pro
teger os .pequenos imóveis reeídenclets construidos
pelos proprtos proprletértos.

NO P�OXIMO dia 8 de setembro reeüzer-se-ã
a tradlcíonel fesre de Nossa Senhora da Gráça, I

Padroeira desra cidade. Um "fuque" zero quilômetro
será o prêmio para os colaboradores da reforma do
vetusto Santuário da Graça. >-

JARAGUÁ DO SUL

Vende-se

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c o R R E I' O O O p O V O • ";:=ol�on!�.����RI"
Esta coluna saúda a direção, colaboradores,

A,NO XLVII l.!\RAOOÁ DO SOL (SANTA CATARINA) N.O 2.449 tipógrafos e damals pessôas ligadas ao "Corr�io����!!"!!!!!!!"!!!!!!!!"!!!!!!!..;;;��������!!!!!!!!!!!"!!!!!!!���==�����=�=������������ do Povo", pela passagem do seu 48.0 ano de exis-
tência, a transcorrer no dia 3 de Setembro de
1967;' com os votos de crescente progresso.

Dr. Tharcisio Leonoe Pinheiro Cintra
Através do Bev. Vigário, Pe. Elemar Scheid,

tomamos conhecimento da próxima vinda à JaraCom o objetivo de in- da Silva" Presidente da
guá do Sul, do sr. Dr. 'I'harcísío Leonce Pinheirotegrar o Vale do Itapocú Associação Oomercial de
Cintra, visita que sé dará no dia ao de Setembroà Estrada Federal BR- Jarpguá. CO�UP!: � de 1961, Na oportunidade deverá proferir duas101, tornaram a reunír- Leopoldo Kruger, Pre·, 'f A' b d d t

se
.
em Jaraguá do -Sul, feite, Municipal; Oarlos importantes eon ere�Clas, a?,f an o o e m a

Rangeram os gonzos da cadeia, tlníram as I' Tê' Cl b T
..

P 'd t d "Recuperação de, Delinquentes", no R�tary Club.. no taJara DIS U e, OZlDl, resi en e a
de Jaraguá do Sul, onde será homenageado ecorrentes das masmoras, caíram as algemas dos Prefeitos, Presidentes de Câmara e o coméreíalíste "Complexo, e Neurose", no Grêmio da Juventude,manietados. O Brasil, qual São Pedro libertado Câmaras de Vereadores, Alvin Seidel. GUARA
sediado no Salão Oristo Rei.das garras de Herodes, exultou de f�licidade .ao Presidentes' de Associa- MIRIM: - A r n o I d o

O sr. dr. Tharcisio Leonce Pinheiro Ointra,sentir, de Norte a Sul, 08 afagos macros da. brtsa ções classístas; Clubes Bylaardt Jor., Prefeito
além de renomado médico psiquiatra; é o atualda libertação. O anjo' da ltberdade rompera os de Serviços, Cléro e, Municipal; Salim José dire'tor da Casa de Custódia e Tratamento de Tau.liames que nos prendiam à menagem obscura e Profissões Liberais dos Dequeeh, Presidente da
batê, o primeiro e único estabelecimento noBrasíl,pútrida da escravídão. � a LIBERJ?ADE, qual .ave Municípios de Jaraguá Câmara e Dr. Darci
Vice Reitor da Faculdade de ,Medicina de Taubaté

. gárrula e liberta a. convídar os patrtotas a Iustlga- doSul,Corupá,Schroeder, Manoel Gonçalves, Pre-
e ex-Presidente da Associação Paultsta de Medicina.rem o passo em demanda das fascinantes aveni- Guaramirim e Masaaran- sidente do r.otary. Dia 90 Soldado _ ,25 de Agôsto, das do progresso. . ,duba. SCHROEDBR: - Ludgere

Basta de cadeias ígnavss, basta de punhos Abertos os trabalhos Tepessé, prefeito Munícl- Por convite formulado, pelo Conselho Diretor,
manietados, basta de escu!idão masmorral.. O pelo id.ealizador do mo- pal]. Aldo Romeo PlIsold, compareceu à �e.!1nião se�8nal de .25 de Agôsto
opressor de outrera.. o antlg� sanguessu.ga VIra vimento, sr. Eggon João Presidente da Oâmare e o d� .1,967, o Oapítão FerdlDand? �I�ke, Delegado
a prêsa escapulir-lhe .das maos e os tílhos da da Silva, Presidente' da comerciante Jorge' Meier. MllIt�! em Jaraguá do Sul. S:0mmdI.ndo a dats. daliberdade a repetirem: O que é nosso é n0880,

-

Associação Comercial e MASSARANDUBA: leíneu- reumao com as comemoraçoes a!uslv�s. à Oexíae,
nós o eonquístamcsl. Industrial de Jaraguá, Manke, Prefeito Municipal; o Rotary hom�nageou 0. soldado brastleíro na pes-

A LIBERDADE, esta dama que nunca pudera deu-se início a uma pro- Ivo Bramorski Presidente sôa do Oap. Píske, ccasíão em que o mesmo pro
exíbír-se no Brasil até 7 de Setembro' de 1822, Iíeua reunião de enten- da Câmera �'o cídadão feriu �rilh8nte discu!so alusivo, .�uito aplaudído e

que nunca vagara p'ela.s nossa� plagas, nem nun- dimento regional, cujo Afonso Kreis, eumprímentado no flDal da reumao.
ca sorrire em nossa SOCiedade, eí-la agora, formosa objetivo primordial será Gov, Lauro Fortes Bustamante
e bela, com suas vestes fulgurantes banhadas pe- o de um movimento per- Segundo' apurou II 'Cumpre esta coluna registrar com satisfação,los raios do Sol, a �esfilllr pela passarela da Pá- manente, de tôdos os nossa reporragem presente a visita do oomp. Lauro Fortes Buatámaute, Go.
tria. setores vivos das eomu- à importante reunião, vernador do' Rotary do Distrito 465, em data de

Saúdo-te, ó visão etérea, pomba B4vissareira, nidades congregadas no dentro de dias deve�á ontem.
ramo verde da Oliva;' não foi em vã? que tantos sentido da ligação'" da ter lugar a cobfecção de Vindo de Joinville, foi recepcionado pelo

por tí choraram, por t� sofreram e região com a E�trada memorial, que deveré ser Conselho Diretor, pelas 9 horas, seguindo-se
por ti morreram. 'És qua] uma redenção, q� ehe- Federal BR-10t. entregue ao Governador almoço e visitas, Inclusive, uma visita à Guara
gou festiva depois de trísseculae viagem; cp.�- A. seléta assembléia, Ivo Silveira, em audiência mirim, -sendo, finalmente homenageado· com um
gaste e desembaraçaste tuas alvas asas para di' muito concorrida, com especlel, com .o que terá banquete às 20 horas, no ltajara Tênis Clube, com
rígíres um povo alado e. grand�, cheio de rasgos de ativa participação de início a campanha que só a comparência de inúmeras personafidades do
bravura, para os vôos altaneIrOs do progres�o, da quasi, tôdos . os seus deverá cessar com a liga- vizinho Município de Guaramirim.

.'

a1utonemia..
., membros, resolveu criar çãoo efeliva . da região à f1>Desejam�8 registrar que a visita do Gover

LIBERDADE, houve quem qUIsesse baDlr-te uma Comissão Perma- ßR�10t. nador do Distrito 465 (Santl;l Oatarina) foi de
da terra de Santa Oruz; levantaram-se, contudo, nente que deverá con- Impor,lante é assinalar grande proveito para o Rotary Club de Jaraguáheróis que imitaram Tiradentes e Filipe dos San- duzir a bom têrm'o o qu� os Clubes de Serviço do Sul, que formula sincero_, vutus de bÔf viagemtos. Tombar�m e mor:oeram, m�s T.U fôste preser- problema da ligação dos já se arregimentam, no ao Oomp. Lauro Fortes Bustamante e sua exma.
vada da� pelas d� morte. HaJs vI�ta os mlihares .Municii>ios interessados sen t i d o de difundir Senhora�
de herÓIS que vmgaram a temeridade do par�,' à BR-101 e que ficou "slogans", nos quais asse �--------------'----'---_\�
guaio Solano Lopes, o qual ousara levantl;Lr o pl- constituídados seguintes: guram às autotidac�s Vereador,Ney Francoluso braço contra TI para entregar�te ao Invasor. Coordenador: Sr. Loreno que o retorno das despe
Com rios de sangue regaste a fecunda' semente Antooio Marcatto. JA- sas de construção será Na Sessão Extraordi lieitado à Mêsa a tl'ans
da soberania e te elegeste rainha dêste abençoa- RAlGU! DO SUL:

.

assinalado pelo ,espantoso nária do dia 28 de Agôs- crição. do discurso, nos
do chiio.,

" Victor Bauer, Prefeito progresso da zona, que to'de 1967, o vereador Anais da Casa, tendo o
No !elho mund�, mal cessaram de tr0!lr nos� Municipal; Eugênio Vítor carreará infinitas somas Octaciljo Pedro Ramos: .vereador Orlando Ber·

sos vitoriOSos canhoes, olhos maus te cobIçaram, Schmöckel, Presidente em forma de recei,la öo usou da palavra para te- nardino da Silva, requ�.mas os brasileiros são cium.ento� 'de TI. ó LIBER- da Oâmara e Egg.on João Estado de Santa Catarina-. cer o necrológio do ex� rido o énvil? de cÓ!Jia do
DADE e a audaz afronta fOI sepultada na "vala do vereador Ney Franco, fa- extenSo trabalho para a,
sangue de onde brotaste viçosa e altaneira. E lecido em Pôrto Alegre, imprensa escrita 'e fala�
com· o mesmo sangue foram escritas 8S mais be- ]Jckson' di C'osll 818108 I Erklaerung &

no dia 20 de Agôsto de da, para os efeitos de
las páginas de tua conquista e contigo selada U U B •. 1967.

.

sua divulgação, o que foi
uma nova aliança-, chave de ouro dêste relicário aprovado unanimemente

á � t'd 1 11 d' O dia 26 de 'Agôsto de D' Dl' t donde ast 8 preserva'JAa e pro eg� a pela ,an eua
1967 foi de intensa ale- Ie e egler en er Na oportunidade foi so- pelo ple.nário.

que te cobre, .'

gel'" para O casal Ilson evangelisch-lutherischen

1------------..........---
...............

......-1LIBERDADE, côr de sangue de nOSS08 ávoen." .

.

(A 'ld d 00 t ) B s Kirchengemeinde von
\

S
'--II

I ,gos, côr verde··oliva de teus �oldados, não temas mazl a a s a a

pois tens em cada brasileiro. um escudo para de· tos, residentes na 8pra� Rio Cerro II, erklaeren

i ensac Iona. Ifender-te, um braço pa\'a vingar-te e sobretudo zível .localidade de Ita� das Problem das 26.
um coração para ama.r·te. Contigo n08 �eQtimos pocuzmbo. em Jaraguã August veroeffentlicht N 'd' 2 d b

\ felizes, tu que ,és a fôrça motriz' de nosso pro.' do Sul_. 1!: que, naquela wurde von Kurt Ziels, � ão percam. la e setem ro_ com �
gresso, a mola propulsora de noss6. grández9, a data

.. as 12 hO�ßs, no � início às 20-hora� DESFILE DE TRAJES �pedra angular de nossa- soberania. - �ospnal Sã«;> Jose, desta zurueckgenommen wur-

i
TíPICOS. �LIBERDADE, está's con08CO desde que Dom CIdade, �a8Cl8 um robu8� de fuer ein Missver- Após o desfile Reunião Dançante, no �Pedro �e erigiu em monumento no Ipiranga, tt o· to .menmo, que devera staendnis. Salão Cristo Rei.

1v.ento bonançoso do patriotismo nio cessa de le- chamar·se Jackson �a � Colaborem conosco.var-te, em suas asas, para cada peitorbrasileiro, Oos�a Ba�tos: Oomo nao �
.

para todos os lares da pátria· comum. AO procla- podIa. deIxar. de ser a

A
- �

.

� ��������_��_��a!__A�m!lr-te, brasileiros leões, e não leões te juramos alegrta conta�lOu egual _, ten,ça·o t�_��_�� . . �.,;_�fidelidade para viver em simbiose contigo, tu co mente os avos paternos
-' n08CO e nó. condgo p.r. to�� �:'�:V��relti . ��ã�:���,!e��!a:'�:'��,�: pr=o�n:r���:� r·M'''�''_'''._��'.:'''''':�'''''''''��=:='',"''''�=�M�MM'"imo saudado na última da Semana da Pátria, g �J 'A,."Â .

'-. ß .

A,." S·-I d J
I>

d S I sessãö extraordinária da
( � UI VIJ

B. ç a o o C I a e aragua o U Câmara MUOIcipal de distribuido ju�tamente ��
"-="�CHAI'ÉVS�;llOlS,\SI'41IArRAl� F:CAMPO�

�I- Jaraguá rio Sul. pelo seu com o jornal 'Correio : Indústria e Comércio Ltda. :
.

Acaba de constituir-se seguem: Educação Moral coléga de b-i!1CH1il, verea- do Povo" O horário de .

:

nesta cidade, à exemplo e ,Cívica, miDistraà� pela dor
_

O c t Cl c i I i o' Ptldro encerramento das festi- f�:.: MARISOL -- Indústria e Comércio Uda. ;:.:lde outras, a Ação Social Sra. Zelinda Dornbusch; Ramos, assinalando o vidades no CineJaraguá, f coloca à disposiçã.o dos srs. cQmerciantes, Jde Jaraguá do Sul, órgão Corte e Costura, pelas feliz evento.
d

'

t=::."
uma variada linha de chapéus.

:::.'�q1ue tem a seguinte dire- Bras. IsoldeSantos (corte)' "Oorreio do Povo", constou como sen o as

ção: Presidente - Oar· e Eltrud Doster, Helga cumprimenta os distintos 10,30 porás, quan40 na Não compre chapéus, sem antes consul-
mem Breithaupt; Vice -;- Sehernai, Maria Neves e pais e a9ós1 pom um realidade é 19,30 horas. f�:. tar os preços que"ora está oferecendo e. �:lJutta B. Marcatto; 1. Se- Lindamir Neves (costura); forte I!braço no Jackson ( esteja certo de uma boa compra. J

irl;';�1:�:��:;��f; �i�1�:J:����:��
d. CO".

cB
.•

'.�.' , I·X**d�.A.

COMISSÃO

II. &t't, ::�:Ii=:!�:3�rc;:;r:;ri r��m I
snureira - Ermt'lin8 Hen ves j 'Corte de Cab�l() � On a o r 'tS g melhor apresentação €) melhores preço�. :�.

g pela Sra. Eriea de Souza

I"
/.

� g \ :�DI�� reuniões realizam-

I. g Uma grande var'jedade de c h a p é u s �Jse no Salão Cristo Rei, A Ação Social de Ja- .

1 �
,populares, também poderá ser encontrado

�sendo que os vários cur- raguá do Sul, eguaI·
':V..

Encontrá co ocação (em !l �'em MARISOL - Indústrta e_.O�mé�cio Ltda.· �.sos'8colhem aproximaGli- .mente, dedica se às f8- � � ,

��.�!�!��u��q��:�:; I [���:�e�::��,:��". �J:� L�,�w�:� ...����.:�,��'::�:,,��;��:.�wj

c

SÁBADO, 2 DB SBTBMBRO DB 1961

o QUE VAI PELO LiSl
'b===============

Integração .do
,

Vale do Itapocú
Semana da Pátria Evocação

, da 'Liberdade
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