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Sanla
Calarina:
"Piauí do
Sul"
FPOLIS - "Nós do Sul

devemos estar imbuídos
do mesmo espírito do
Nordeste e lutar para
que possamoa efetiva-

��������������������,���==���==������������������������ mente obter maiores re-

Comissão do· Vale vai ao Governador !ª���?�J�;�E�
vações em tôdas as eída
des pernambucanas que
"tivemos oportunidade de
visitar", segundo o pro
grama organizado quan
do do Oongresso .5a
União Parlameutar Inte
restadual em Recife, re

centemente, - "há for
te manttestação contrária
a qualquer pretensão su- I
lista com r e f e rê n c i a
àqueles recursos".
Constatou o parlamen

tar "que o Estado de Per
nambuco, considerado
doa mais pobres do Nor-

De São Francisco do Sul Banc:o do ES PO r tAe,
..

Sj
.

t�'i:ilK��r.��.:.; .

, ',BrasIl !IT, e o. fico Estado de San-
(Arnoldo Alexandre) ta Catarina, - o "Piauí

EM RECENTB esreusrtce, chegou-se a segutnte COlDpta Torneio Classílícação de Xadrez do Sul", como bem disse
conclusão: População do Brasil, 85 milhões', hablten- o Deputado Waldemar

I
Por

J0:1
Castilho Pinto S 11 "A htes com mais de 60 anos; 3 milhões; restam pare IDO'vel a es, nao c ega a ter

trebalhar, 82 milhões; menores de 18 anos, 18milhões;. Após 208 partidas realiz as, está p�estes a ao,o quilômetros de estra-
restarn pare trebalhar, 64 milhões, funcionários civis findar o Torneio Interno de Cisssilicação nromo- dasffl,sfaltadas, conforme
e dependentes, 12 milhões; restam para rrabelher 51 Notícía das mais alvi- vido pelo Clube Jaraguaense de Xadres qiie fun- pudemos verificar da

milhões; funcionários públicos e dependentes, 1'8 mí- çareíres � a da compra eíona anexo ao Itajara Tênis Clube. propaganda feUa pelo Go

lhões; restam pera trabalhar, 3Q milhões; reformados por parte do Banco do O Torneio de que se trata, que contou eom vêrno pernambucano no
e eposenredos dos IAPS, 17 milhões; restem para Brasil S.A. local, de uma a participação de 18 enxadristas,' embora seu "hall" do Clube Interna
rrabelher 16 milhões; presidiários, doentes e inválidos, (uea de! terra onde será quãdro de praticantes seja bem maior, tem por eíonal, pois sõmente no

9 mllhõesç re.srll!_ll \.p,ar:a rrebelher, 7 milh?es; yivemd� con.fitr:u.ído o ,prédio- 'lue fi�alida�e. a'l�i1atar da. s'.la fÔ�ç� enxadr1stica e ano passado asfaltou·se
rendimemos, 4 mllhóes ã60 mß; restam para trabalhar, abrigará 8S dependênolas jã. aponta o oprovaver vencedör, leguuido das de- mais de 1-50 quil�me'rQs
2 milhões 440 mil; transviados, vagabundos e boas do importante estabele- mais colocações. Depois desta primeira parte do de.estradee enquanto que
vidas, 2 milhões 493 mil 997. J cimento de crédito. Torneio, virá a segunda que consistirá nos em Santa Catarina não

- X· - O imóvel adquirido "Desafios", isto é, uma outra série de partidas e chegamos a 40 quilôme- .

FALANDO ao "Correio do Povo", de P o r t o sitútl-se na parte ma4s por assim dizer uma nova oportunidade de reha- tros".
Alellre, o dr. Nereu Corrêa, presidente ,da Academia central da cidade, fazen- bilitaçAo para .aquêles que não 88 conformarem Santa Catarina deve,
Cararinense de Letras declarou que "enquanto o Ins- dp esquina das ruas Mal. com sua perfomânce nos jogos, em conseqüencia pois, insistir na globalí
tituto Hísrõnco e Geográfico eslá em risco de per- Floriano 'Peixoto e Cél. do que alguns poderAo lubir e outros descer de zação dOI interêsses jun·

. der todo o seu patrimônio, constituido qe livros, du- Procópio Gomes de Oli- colocação.
,. to às suas bancadal no

cumenlOS, fotografias hisróricas, quadros de vulros veira e para a qual con- OI jogos nesta primeira parte do Torneio, Senado e na Câmara Fe
i1uslres de Sanla Catarina e oulros materiais' rodos fluem as avenidas Getd- terminarão aS 12 horas do dia 28 de outubro, deral num só bloco em

de inegáveis valor hist_órico, a academia rem goteiras lio Vargas e Mal. Deodo- impreterivelmente, e o �ncerramento geral terá defesa e reivindicaçAo do

que molham sem acêrvo e fazem apodrecer o assoa· ro da Fonseca. lugar as 16 horas desse mesmo dia com um co' nOSSG Estado, corroboran
lho". Para Q presidente Nereu Corrêa "o que se veri- Será, sem dúvida, maia quetel que @erá oferecido aos participantes do do a ação exaustiva do
fica na séde dessas enridades, é um espetáculo de- um imponente prédio a Torneio. no Itajara Tênis Olube, para o qual serão próprio Governador Ivo
Bolador, para não dizer, um crime cOQtra a cultura enfeitar a cidade no seu convidados o Sr. Presidente dessa entidade auto- Silveira. com 8�as cons-

em nossa terra". , próximo centenário de ridadas esportivas, etc. 'tantes to produtivas via·
- X - fundação. É propósito do Clube levar á efeito em gens à Guanabara, .tra-

,
DA TRIBUNA do legislativo estadual o depura- . I novembro um torneio infanto'jul'enil de xadres, zendC?, se!Dpre mereCidos

do Pedro Ivo de Oampos deplorou a omissão de ver-
• para' descoberta de novos valores enxadrlsticos, aux4bos Junto ao Govêr--

ba, no Orçamento da União, para 1.968, deslinada ao Dedo no DodOI pois liabe se que há entre a rapaziada Jaragua- n� �ede:al, aos vários
. porto de São Francisco do Sul. Nem reza fórfe, cha· ense verdadeiros "cobras" que vivem anóoimos MIOlstérlos.
rulo, g�linha -pretd, farofa amarela, consertam o fUfU- Temos notado que aI· pOl' falta de oportunidadA. As inscrições I para o
,ro francisquense. guns condutores de veí- citado torneio 'serão abertas no devido tempo.

- X - cul08 irritam se nAo só E possivelmente em janeiro de 1968 será Festl·val de' 'Bola....oUM ACHADO macabro foi verificado na ma- quando 'o sinal luminoso realizado um novo Torneio entre os Clubes jara
.

nhã do dia 5, na praia do Ponral, no liroral de Ga- do Trânsito lhes corta a guaense e riosuJense de Xadrez, nos mesmos
U Nesta data o Az de Ou•.ruva. m esqueleto semisepulrado- nas areias foi en· marcha, como também moldes do que foi efetuado há pouco e no qual
d d A I··

.

h'
.

t
_.

d . ro, veterana agremiaçãocontra o por pesca ores. po ICla 'omou con eCI' com a orlen açao os Vitoriou se !l briosa representação de Rio do Sul, bolonística, filiada aomenfo da ocorrência. Guardas-Mirim, Ê preci· á 9uem ma�s 1:lma v�z saudaIDQs não só p�la sua C. ,A. B. está recebendo
- X -

.

so que seja observada o brllha.n�e Vitória como também pela maneJrt.� ca,
o Grupo de BolA0 dos"CORReIO DO POVO", de Porto Alegre, jor- sioal luminoso, bem co' yalheIreSCa como re�ebeu e tralou os enxadristas '14, filiado à Sociedadenal fu.ndado pelo jornalis.a Caldas júnior, em 1.° .de I mo acatada as instruções J�raguaense� que estiveram na b� e acolhedora Beneficiente Rio Branco,outubro de 1.8Y5, complerou 72 anos. dos nossos auxiliares do Cldage de RIO do Sul. de Curitiba.Trânsito, pois s6 assim "

�iJ��f:fi�a�: ;:!�:�C::e�� r.C·r-U-'Z,-;e-"""-l.-r-wo-"""'N-"""O-.·-V-""O---t� ve� p:;:!�rdaC�:it�r���
t d'

.

r d
-

d b � � de fama, pois, no cam·e ISClp Ina 9,· ym o e·

J peonato de bo_lão, tem RI.A Direção da Escola Normal Divina Pro'\'idên· nefioiar tôda a coletivi·
'

ciã e as suas alunas·mestras, impressionadas Qom a dade.
.

PARA· GARA NT I R A TROCA POR 'I
cançado as primeiras co·

eficiente coJaboração dos Senhores Diretores e Pro- DENODO � locações entre aguerrir
fessôres, durante o aSlägeo das professorandas de �

CRUZ E I RO S N OVOS' dos grupos da "Cidade'

1967 vêm, de público, externar os seus penhorados' '. I DEPO�l'rE O SEU DINHEIRO NO �
Sorriso". Nossas b ô as

agradecimentos, em especial ao Revmo Irmão Alei- Curiosidades JOP - 28

� Banco' Na· c!.l,·onal ,d'o Come' rCllo S/A. 'l� ���d:�saf�:Grupo de Bo-

des ScbmiU, D.D. Diretor do Ginásio São Luís, à '

Sra. D.a Zenaide M. Espezim, D.D. Diretora do Gr. De acôrdo com pare�e '
----

Esc. Abdon Batista, ao Sr. Ola.vo Raul Quandt, D.D. IDiretor do Gr Esc. Roland Dornbusch, à Revda r�s publicadas em revis ................................................ ......,.......----- __......_._.-..- Campanha. de Educacão
Irmã Geraldina, D.D. Diretora das. Esc. Reun. Prol- tas médicas norteameri 1F==:::====::::::===:::=--===- ::::::==-=::- •.:, Civica
José Duarte Magalhães, à Sra. D.a Onélia Ersching, !I F d d A P

�

d
.. O hasreamento dd

n.D. Diretora dar Esc. Reun. Prof.. João Ramalho, canas, os homens neoes 1!11 un O e ssislência e revi êDeia' ii Bandeira e o caDfo
e ao Sr-. Holando Gonçalves, D,D. Diretor das :IDsc. sitam de pelo menos 10 iI do, Trabalhador Raral II do Hino Nacional são
Reun. Holando Gonç::tlves e dedicado Professor de minutos diários de. sono, r,il

.

III obrigatórios,' uma vez
Didätica do Estabelecimento.

. A CO M E R -C I A L por·semana, em Iodos
, O seu reconhecimento se estende, de: modo 'a mais, do. que as mulhe- li Av. Mal. Deodoro, 130, em )araguá do Sul, II os estabelecimenfos

pariicuhu, ao mui digno Inspetor Escolar, o lImo. res. Certamente é uma liI',l' d h d III de quaJ'quer ar"u de
S H I encarrega-se o preenc imenro as guia de elo U

, r. Horävio ipó ito da Silva. .

ê
.

d I I ensino, públiCOS ou
Jaraguä do Sul, 7 de outubro de 1967 eXlg nCla a sua com- I ,recolhimenro e de inscrição. li parliculares.
Irmã Elisabeth, Diretora

.

pleição ftsi�a.· \\:::==.:,__ = _ =====--=-=====::=-_-==:::0 . __

J'

Orgão de maior penetração no interior do, norcíe.ste catarinense

Direror : Impresso na:

Socleelaele Grállca Avenld. bel•.

Fundação:
Artur Müller EUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL'

,

'2a.-feira últíma, O Bauer, Prefeito. Eugênio Romeo Pasold, Preso da estrada pelo D,E R. ou
Governador Ivo Silveira, Víctor Sohmõckel. Preso Oâ!Dara' e Jorge Meier, pelo Plameg.

'

recebeu em palácio a da Oâmare e Eggon João das Classes Produtoras-· Embora o primeiro passo
Comissão de Integração da SUva, Preso da Associa- Município. de Massaran tenha alcançado plêno
do Vale do Itapocü à BR ção Comercial fi Indus- duba. Irineu Manke, Pre- êxito, acreditamos que
tOl, -eonatítuíôe äos se.. trial - Município de Gua- feito; IvoBramorski, Preso os passos seguintes se

guintes: Coordenador Lo- ramírtm: Arnoldo Bv da Câmara e
I Afonso rão os mais importantes,

reno Msr\Jatto - Municlpio laardr, Prefeito; SaliÍD Kreis, das Classes Pro- pois, agora, a pretensão
de CorupA: Leopoldo Krüger José Dequech, Pres, da dutoras. do, integrantes do 'Vale
Prefeito; Carlos Tozini, Câmara e dr. Darcy M. Em presença de rödos do Itapocú vai para as
Pres. da ,Qâmara e Alvin Gonçalves, das Olasses o sr. Governador despa- Comissões Técnicas do
Seidel, dill Classes Pro Produtoras - Município ohou o Memorial, para Govêrno e, finalmente
dutoras � Município de de Schroeder: Ludgere fins de estudo, da vlabí- paua execução da tarefa.
Jaragaá do Sul: Victor 'I'epassé, Prefeito; Aldo lidade da construção da- Devem os membros da

Comissão de integração
do Vale do Itapecü não

se descuidar de tais

trabalhos complemente
res,.que serão decisivos
para esta região, que
deseja saír do ilhamento
a que foi forçada com a

abertura da Estrada Fe

deral �R-I01.

Agradecimento

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

���' ;�;�����â�'����� CARTAS E CONSOlTAS
e&-ito da Comarca de jaraguâ Proximo Centenárío de Ja�aguádo Sul, Estado de Santa

Catanna, Brasil.
Faz saber que comparece ...

ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela Iei
atim �de se habilitarem para

casar-se:
Edital n.· 6.,479 de 5/10/67

Frutll�r"s e Ornamentais
Emprêsa Jornalística,

"Correio do Povo", Uda.
• 1967 •

Ianuarfo öceburí e

Dolores Wischral

Co1eção "Meu Diário"
Lançamento da F. T. D.
A Editôra F.T.D. S.A.

acaba de publicar a
'Sob' o titulo acima o "Correio do' Povo!' em coleção "Meu Diário",

seu numere 2446 de 12/08/67 publicou diversas .re- primeiro de uma série de
oomendações quanto a necessi�ade de. se enfeitar cinco, compreendendo:
cidade para 'o proximo oentenerto. PO!S bem ..J!l�- "Meu Diário de Arttmê
to as minhas idei1ls às daqueles que Já se : dirigi' tíea' I e II volume:" Mue
ram a esse amigo "semanário" sõbre o mesmo as" Diário de Estudos·Natu
sunto. Ao meu ver, entre as ínümeras medidas 'a raís e Sociais", ambos
serem adoptadas quanto antes, para que a nossa de autoria das professê
cidade finalmente venha a ter melhor aparência e ras Luiza P. Dorfmund eI -:

Leopoldo Seidel' '

maís estética, sugeria sa seguintes:
"

Zoêde Azevedo e
., MeuBNDBReçO �

-, Ele, 'braslleiro, solteiro, ' 1)'Detérminar o traçado definitivo de : certas Diário de Linguagem" det\veni�aiM.tD!�ld��o, 210 - CORUPÁ':_ pedreiro, uesctdo em Luiz ruas da cidade
c

e proceder ao seu nivelamento. Ja- autoria: das ,profes8ôrasJaragu' do Sill - S. Catariaa
,�,C:::::OC:;:::::O,

Alves, neste Estado, do, raguâ
'

em 'sua quasi to�alidade é c�dade plaina, _e, Luiza P. Dorfmund, La-1- • 1__.-- mlcílledo e residente em os aUoe 'e baixos extatentes Iaeilmente poderao vína Marques MaroldViI(i Nova, nesre distrifó, ser igualados; ,

'

, e Elofna Greca.filhó de Angelo Luiz Sca 2) Demarcar em seguida o alinhamento para O objetivo'.dêstes lívre-bari e de Ana Scaburi.' a colocação do meio-fio, que, por su.a vez dev�rla tos não é limitar a íntcíaÉla, ,brasileira, soh�iI;a, ser colocado em todas 8S ruas da CIdade, e Isto, tiva do profeesor. 'e siÍníndusrrtéría, natural de Ja. "antes da' construção He muros, e consequente, pas- servir!"" de roteiro se':'raguá do Sul, domlcili�da seio publico", guro para oplane]amentoe residente em VtleNove, / 3} Os muros a serem construídos nas ruas diáriO/de acôrdo com óHoje os tempos são bem terras devolutas que po- nesre distrito. filha de Au-
que fazem parte da cidade. deveriam obedecer a programa oficial 'da� Iiidiferentes do que há 60 deriam ser requeridos pe- gusto Wischral e de Geni determínados estilos, màis, modernos e elegantes, série.

'

.: '
'

anos atrás, quando a selva los ementes da caça. ln-: Gahrs Wischral. pré'iamente aprotadQs e
'

�ndicados. por "eomíssão ,08' ex�rcfcios apresen-com os seus cipós ainda vedlr _terras. e�tr�Dhas e
Bdital n. 6.614" de 5-1067 de trabalho" para esse fim eonstítuída sob,' a 0-' tados na obra foram CUI'mántinha tudofechedo para que nao .esta dlrelto. 'se·. ' ,,',,'. rientação de competente' epgenheiro .! arquítéto, pois, dadosamente selecícna·1 o homem e, ondemais tarde ria a mesma coisa' que. o OSDI Cosme '�aJcanah e

s6 assim a n088a cidatie para 'O • proximo centenä dos e as díãeuldades gra-a viagens à Iolnvílle só, colono, entrar nas proprte- Marta ôchíochet
rio se apresentaria como "cidade modernizada. e duadas. Com, iS80� pro-podiam ser feitas à pé. dades dos caçadores, a Ele, brastleíro, soltelro, condizente", ainda mais;,' adaptando se um bonito picia, se à criança uma-Naquela época éra preciso' pretexto d� Querer c�çar lavrador, natural de Jara .. "ajardinamento", ao qua! os _prop!"ietári�)f,' d� boa aprendizageminteres8anderrubar o mato para alguma cOisa. Em muuos guá do Sul, domiciliado e ,ontade e perfeita compreeosao nao delxarao de te e•.ao mesmo tempo.fazer as toras. Do' cipó lugares, como DO Paraná, residente em Nereu �amos, aderir. .'. sólida das primeifas no,faziam se, as vassouras e a ca�a e a pesca só é per· neste disttito, filho de Jo· 4) Não permitir a construçio de muros p�é çÕ,es. pois, é sÔbre esrepresentava o primeiro mitida para quem rem li· sé Dalcanali e de Alice fabricados ou de cercss com tela de arame estilo ta base que virá se a,s�ganho nestas redondezas. cençd, �om fornecimento Dalcanali. colónial nas ruas centrais, da cidade; sentar tôda a aprendiza-O colono vivia apenas de carteira. O i_uarda fio· Ela, brasileira, solteira, 5) Estudar e proceder desde já ao alargamen- gem futura.com esses recursos. restaI fiscaliza'" esporte dom é s t i c a, 'natural to das inumeras ruas centrais que mal suportam o Para mais informaçõesA d

. da caça ou da pesca. de J a r fi g u á do Sul, atual mo,hnento, quanto mais o que teremos da- dirigir-se na Editôra F. T.s estra as e os ca�l- E ái daquele que.entra I d 'd S 1/nh.os de roça eram tao
no mato com outras I'dél',

domici ia a e resl ente em qui a 8 ou dez anos.
, D em Jaraguá do u.Nereu �alÍlos� neste dis- 6) Acabar d'uma vez com as inumeras baiú· __� _�UIDS, que .�penas com

as. Precisa mostr,al o que trito;
-

filha de. Geraldo cas qúe existem em regalar numero em nossa ci

V d
,untas de bOIS e parel�as abateu e podendo J6 aba· Schiochet e de Julia Per- dade. F. R. en e_sede cavalos era posslvel ter o que é legalmente razza Schiochet.Viajar-se. Bm certos trech�s permitido.

c Uma casa e três lotesos burac,os eram lao
No tempo em que exis· Edital n. 6515 àe 6/10/67 O

.

é 'grandes que até cavalos
t'lam ml'lh"r""'s de peixes -AnuIlO1o a I' de terreno em Corupa.b f ar se

.. ...

Valdir TiBSi e Alma do Nega0"'0 Correio do Povo I'nforma"'o-es em Joio-
aca aram por a.og -,' nos rios, procurando seus

l'O tempo de ho,e é bem
alimentos e outros tantos Aurea Lurdes Sarti anuncie neste

.

um Jornal a ville com Erika Mariadiferente. As estradas
'pássaros, não se conhe-, Ele. brasileiro.

soueir�"l
Semanário . �ço , do

,POVO Fuch� �ua 1 ã de No-melhor�r�m tanto que se
cta o mosquito borrachu lavrador, li at u r a I di Aembro, 867.

, pOóde IVlaJar. com o autdo. do. Multa pesca com rê· Jara�uá do Su� domici·
__�."_ _ _-c'-= I :1 ==: ====�� ve f!lals caro on e

des, dinamite e cóvas aca liado e' residente em Rio fF -, _ ...=---_ -
11amda ha pouco estava a

bou com 9S peixes e 08 da Luz, neste distrito, li , II:�:;:��emv �u��� sda ��;: ��:�,:::e�áre��sos �::!:�s ��h�d:l� N�!�e�i;��si e 11 n r J.lO a c h I" m U' W J o ost 'I n n !,'Ibananais, arrozeiras e plan- hos Bm compensação doEmléas' .bl,cr,a8,sileniraa:usroallteirdae' I,II U -.
,

n n. '. li H, ',',tações de t�bdco. Essas �res�eu o borrachudo' que • • ,cull�ras dao g_randes é tão violento e insistente Jaraguá do Sul. domioi� It Adv..g_do IIreceitas. Quem nao po�sui que não deixa ninguem li8�a e residente em_l'Je�ea II Iterras pard esse CUI�IVO, trabílhar, senão com bo- Ramos. neste distrito,

'I Ó '1 2 2 Ha��.!>a . p!a�tando milho, tas bem fechadas. Os go- filha de Luiz Sarti Sobri
I

E S O R I T R I O : A V. M A L. D E O D ORO,'.
IIfelJ�o � alpl�, e�bora. as vernos deviam enviar ho- nho, e de Jacomina FIo·

JARAGUÁ DO SUL

II
eS�lgas�emll.ho nao sejam

mens para o interior para riani Sarti.

I�, .111
ma!s tao viçosas como

estudar essa praga e aca-
antigamente.

_ _. bar com ela. A proleção EÖital n. 6516 de 9/10/67
11.&11 SPRICJHT DEUTSCH_A produçao, contudo

aos peixes e aos passari- Sebastião, Spengler enao é re�ular. Onde o
nhos seria certamente um R Z h rnicolono anllgament.e ve�dja meio para debelar o bor-

osa sng e I

\b-:::;; i!i- '

'

,=---==:;:�:::___ .:..___=_=::!Icentenas de sacbs (Iemilho, rachudo S6 aqueles que Ele, .brasileiro. sfUeiro, $===:::__";"";"__
,

c==±:- :-.:=_== �==
_

�hOje importa, milhares de conhece�am esses lugares operArIo, natllra
. d.e fi

,

�
,

sacos dessa forragem. h' é d Jaraluá do Sul, domlol-

�
\ "

Agora, algumas p�lavras d� �os�n:speix�u:b�:d:: lia�o e residente em Rua

�I'
"

, Dr.' , .0·
•

rn Soel'tersôbre a caça. HA 50 anos, Ize. Gul1herme Weege,nest..,J

II
onde um caçador safa do �� �:::����:o::3!.:ra:� cid.d,e, filho de H.nriq�e ,

CIRURGIÃO-DENTISTAmato, carre8'ando. sacos
não ac.bar com a pra,.. Spe�gl8r e de Olitla U

::�oaa:e�:�:' :b!�aV:�� J. H. o. (76 anos) �PEf.�lb;�sileir., lolt.ira, � •••8. " IIDe cada .100 caçadores, dom••&ica. n.'ural de

� II20% trazem elguma coisa Proibição A.rroz.ira, nl.l. E.tado.
e 80% voltam com a lIusio domioiliada e residen'e

I
de uma 'Caça frustrada. em Hapocuzinho, neale HAinda assim, certos caça- ,Pela ,presente' proibo dislrho, filha de Alfopte tidores não honram a caça termin,antemente a .ntra- Zanghelini e de LUlza

'I SAnta C"'larina' .

que abatem., Não raras da de pessoas estranhas Zanghelini. ',.. I
Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul .. ..

vezes acham se nas matas e!D minha pr?priedade, Edital, n. 6517 de 12/10/07 .

_.l',os restos de Coafi{$ ou sl�a ,em T�es RIOS do Sul, Osmar l{IDzler e �--===a=::===== ::= :;ca_----==�_=== -::;I'de um Macaco, abatidos afim de caçar e .pelclr Nilda Klitzke '

à riros pelo caçador e os e causar outros d�n08, Ele, brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, tl8:3�x
deixa apodrecer no local. nlo me responsabibzan- auxiliar de escrit��io. balconista, natural de

C" dNem sempre o caçador do pelo «;Iue pOllsa ocor- natural de Guarammm. Jaraguá do Sul, domioi·
." On Ia O'l'é honesto. Quanto5 são r.er aos I�fratores.- neste Estado, domiciliado liada e relidente em

os colonos que prote· AlvlOO' Koch e residente em Jaraguã- E9trada Nou, n e II t e

gern os macucos em suas Esquerdo, neste distritp, ��!���' e f��aA�:leEsn��!� Encontra colocação em.matas. e o máu caçador, Atenção filho de Lour.enço �anz.
sem respeitaralerra alheia, Agricultor ler e de Rosma Nlkelatl Klitzke.

C I BREITHAUPT S/Aos abate e, em sinal de Kanzler.
"

B para que chegue ao co:
o.

'

, ,

'

•

deboche espalha as penas Ouça tôdas às sextas- nhecimento de todos mandel
. '1.€)1.�t:::H�te3€:@3C8$i>8:3&lfKl*é)83da ave nos caminhos pa· ,-feiras, à 1,30 horas da V de 'S 'e passar o 'presente edital que _ =::ra Que o colono saiba o tarde na'�ádio Jaraguá, e n · será publicado pela imprensa n----------:�-------- IIque foi surrupi�do em sua

o programa: e em cartório onde sera II
'

P rec I Sa se IIterra. A isso Ilao se pode, I
n I Um ótimo terreno com afixado aurante 15 dias.. Se II ' _..,chamar um espoNe. A ca· tinlena nuro

C8sa. possuindo pastagem alguem s1uber de algum lm-

II
__,

f

RO nça como esporte. este programa é feno ,sito à estrada FraDcisco ,pedtmento acuse o para os FERRAMENTEI IIMelhor seria que os ca- pela ACARESC espe, de Paula. Tratar com /0 fins legaiS. II '
.

I 'çadores possuissem ,

O se 'cialmente para o Sr. e proprietário sr. Leopoldo AUREA MÜLLER GRUBB& II
'

ela. Máquinas Pamac - Jar�gua do Sul II,-

próprio, mato para a caça. sua Família.
Meyer. O icial ===========0=========Ainda

'

exis'em' tantas '- _'"

"CORHflO DO POVO"
fundação: ffrturmüller - }919)
, -

A8SINA'r'JRA:

Anual • • • .' NCrS 4,00
Semestre • • • NCrS 2,20
Avulso. • . • NerS 0,08
Número atrasatio � NCrl 0,10

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíoabeiras, etc. Roseiras
Dahlías.: Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

PEQA)I CATALOGO
ILUSTRADO

, Schroederstrasse e Jaraguá
nos - bODs'

, tempos

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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fatOI e Lln�asdaUi,túria do Brasil [lllr Bebidas
JARAGUÁ DO SUL - Santa' Oatarina
O. G. O. do Min. da Faz. n.- 84 428 867

RELATó'RIO DA DIRETORIA

Jefferson Davis de Paula

Max Wilhelm S. A. Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul

Aviso
VEM AO OASO, por confirmar o quanto dísse

mos em artigos anteriores, sôbre a
_ controvertida

participação do cel Joaquim Silvério dos Reis ne

Conjuração Mineira, o que nos revela o "auto de Senhores �cionistas:. . ...
A Prefeitura Municipal de Jaragu' do Sul.-

continuação de perguntas feitas ao Tenente Coronel E!D oumprímento as dlsposlçoes lega�s � es- comunica ao público em geral, que, em virtude de

Domingos de Abreu Vieira", aos 15 dias de julho tatutArlas, 'Imos apresentar a 'OBsa apreclaçao o constantes pe,didos de favores, no que se refere
de 1791, quando acareado com o delator do movl- Balanço Geral a-a demonstra�ã.o da �ont� Luoros às carraclas de saibro, barro. serviços de. patrolaa
menro: "E. logo no mesmo acto mandou a dtro coa-

e Perd.as'hreferent8s ao exerClohlo aooíal findo em (motoniveladoras), de . tratores, etc. dever' ser,
selhetto vir � sua presença o Coronel Joaqui� su- ��:seelt�n F�.::1.1967, acompan ados do pafecer, do doravante, solicitado por oficio ao Sr. Prefeito
verio dos R�ls p�ta fa�er com elle acare�çao eo Embora 08 dados ora apresentados, demons-

Munioipal.
Respondente . . . (D?mlogos de Abr,eu Vieira)

. :
A. trem a fiel situação eoonômioa e financeira da so.

Jaragu' do Sul,. 4 de outubro dá 1967.
O., vel, Iy., p. ã71, E sendo-lhe lido o parrafo(slc) oiedade colocamo-nos ao inteiro dispOr d 8 senho-

Francisco Modrock _. Fiscal
folhas seis verso da carta, escrlpta pela aeereenre .' . .

I'
o

. Henrique Jacobi - Fia.cal
'

(Joaquim ôtlverto)' que seecheva junta a esta Devassa, �e. eclcnístes, par� quaisquer eso areClmentos que Walter �. �alloc� - Fisoal
.

no lugar, que diz:- que indo falar com o acareado Julgarem nec$ssir.los.
. De AcOrdo. VIsto, V ictor Bauer, .Prefeito Mu-

DominO'os de Abreu VieIra Ilz.ld,�se ,Irclll dos cOII'- JaraguA do Sul, (SO), 2� de setembro de 1961. nioipal '

.

110

'''I
. , - M'rllZ M. IIlh_I., DIretor Presidente � .

�DS,. lIarl • SCIlI' r pDr Irde. da,Go'emldlr de 11]'1' IIPIIIS ,Ielsol t. Irl_ssel. Diretor OomercialCIICII�IIDCIIS'O Illalte, q,. SI ,roJecllI. fizer; • 18��*. de (d'8rda fr81clsCI IllIIel. Diretor Téonioo A todas Entida4es Esportivas ·do Município de11...s s6a1ls .als, que ellr.sse. .. ClIJ.ra�O, queixando· "
.

se elle a�areante do muito que o apertavam os Se· Balan"e Geral.cern·dl.� 30 di· 11_.It, de 1'67
'

JaraAguáv.d_O oSulnhores da Junre; então se ebrlu com elle o acareado V .' IUnll

Domingos de Abreu Vieira com muito custo, seid' A T r v O
preciso .Ize. I�e o ICireule qle SIIIII • se. ,lrUdl. e qle SI- '.I'lIllld.
'II de tido; porq,. Ibo ilIbam communicado o Vlrario de
São J04i'é e seu Irmão "(Lufs Vaz de Toledo)" e que Terrenol, Edifíoios, MAquinaa e Ace,
então o acareado Domingos de Abreu Vielta falara lóri08, Móveis e Utensflios, "eíoulos.
francamente com elle aeereente sobre Õ que sabia Embalagem e Reavaliações
do levante ..• "(A.D., vol. IV. p. ã72). O. grifos IlspI.i.1
são nossos. Oaixa, Oaixa Filial e Baneos

Se ai vemos cnfirmoado o fato ·de o delator Reilizatel a Cant e lonlo P'IZO
ter-se feito de conjurado obediente as instruçães do Mercadorias. Mercadorias Filial, Matá-.
'Visconde de Barbacena, ne carta - delação compro- rias Primas, PeQas para Veiculos, Va�
vado .e�tá que êsse convite se· der� em dias do mês zilhame, OontasOorrentes,ParticipaQões,'de fevereiro de 1789. ,.

.

Depósitos para Rec.reos, Lei 14:74/51,
l C'oftlunlca9ão

I
Transcrevemo-Ia, no que interessa, respeitando Empréstimu Oompulsório, Taxa de A Plefeitura Municipal de Jaragu' do Sul,

'

a ortografia do originllii "Em O mes de Fer.o deste Melhoramentos, Empréstimo EletrobrAs�· ·comunica, .que necessita alugar (tomar de aluguél),
presente anno.· Vindo da Reuista do meu Regiment.o Banco do Brasil S, A. dep6sitos ,in- salas:p prédio ou casa com dependências adequadas
em Contrey no Arayal da Lage O S. M. Luis Vas culados di,ersos, Adicionai B.N.D.E., para a inltalaçlio da Oomissão Muni�ipal de Espor-
de Tuledo, e falando,me em que se bolauão abaxo Obr!gaQêes. Eletrobrás, Obri�ações tes, S&viço AutOnomo Municipal de.Agua e EsgOto
os Nouos Reginl.e porq. V.,Exll. a Sim o hauia dito, Real�stA98lS do Tesouro NaCional e SA.MtÍB, Pronto Socorro e outros serviços públicos.
he Verdade que· eu me monstrey centido e queixeime 'Oauçoes .. 239.185,69 Os interessados poderiO apresentar suas pro-
de S. M. me .. tinha enganado, porq. em· Nom� da d. a Contas 'e COlBpens,äO postas, por escrito, na Secreta'ria da Prefeitura, no
Snr.iI se me hauia dado, huma Petente de Coronel Ações em Caução . SO.OO horário normal do expediente, com os seguintes
Xefe do meu Regim�t.o com o coai me' tinha des Ve-

. NCrS 90444964 esclarecimentos; local (rua ou av.), tamanho do
lado em o Regular e fardar, mt.a parte à minha

.

. .

imóyel(eis) número de sala8, com instalaçlo sa-
. cusra. e que não pödia .Ieuar à paciencia Ver Redu· PAS S I V O' nitária, aluguél mensal, condições de pagamento,
zid.oà hua loaçãotodoofrulodomeu disVelo,semq.eu prazo do contrato, em caso de modificações nas
tivec:e faltas do Rial Ceruiço e luniand9 malls algumas lie Ell,liel _- \' , dependencias, por conta de ,quem, qtJal o prazo
palauras em dezafogo da m;4> payxão. Foy Os Oapital, Reservas, Fundo de Depr6oia- de entrega do imóvel(eis) alugado,. enfim/ tudo
seruido que isro aconleçeç� p. a conhecer falcid. e 9ões, Fundo de IOdenizaQão Trabalhieta, aquilo que achar conveniente à esclarecer. ,

que se folmioa, . no mesmo / dia Viemos a dormir a Fundo de Depreci&Qõel II Oorreção Jaragu' do Sul, 5 de outubro de 1967
Caza do Cap. m Joze de Rezende Costa e chamln- Monetária, Correção Mon. das Deprecia Victor Bauer, Prefeito Municipal
dame a hum canro particular ç11 nOUle o d.o S. M. ções e Saldo' J;>isposição da' Assembléia 769.080,73
Luis Vas pençando que o meu animo estaua disposto Ellaltel • Clna e Lplao PrlZO,

;.

p. a seguir Noua Conjuração pelas Centimentos Oontas Oorrentes, Títulos Negoc�dos, Portaria N. 47
das queixas que me tinha Ovldo paços o d.o S.�. 01;>rigsQõea a Pagar, Banco do Brasil

VICTOR BAUER p.' J..f ·t .

"} J
· a participarine debaxo de Iodo o segredo, O sego te S • .A� conta Empréstimo InduEltrial la5 338,91 .

.

.

,r" el o MUDlclpa de ara;'

que."*o Dezembargador'Thomaz Anr.o Gonzaga primr.o Conlas de. G8mpeas.·..a-o
i gu' do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

.. exercício de suas· atribuições,cabeça da coojuração, hauia acabado O. lugar de
Oaução' da Diretoria , 30.00 Considerándo, qae nesta data; cessa ,os efei-Ouvidor desa Comarca ..• porque Ia se axaua fa-

NOr$ 904.4.019.6.01 tos da p.ortaria n. 43, de 12/9167;bricando L�ys p. a o Nouo Regimey da SuBleuação 'lt 'lt
•

é d
e que se tinha disposro 'da forma segr.0 Procurou o (no,ecentos e quatro mil quatrocentos e qua- .

Oonslderando, qu� at esta ata não !oi re,c.e-
C I I

..
"
..

' bldo p'or êste ExecutIvo os autos (ie lDquerltod;o Gonzaga o partido e Vnião do orone. gnacio ren ta e no'e oruzelros no 'Oll e sessenta e quatro administrativo, determinado pela portaria n. 46, deJoze de Aluareoga e· o P. Joze da Sra.. de Aliur.· e centavos). '

I 7
.

f
-

6
.

1
.

8
ourros mais ... Valendoçe p. ii Reduzir a outros do· Jaraguá do Sul (SC), 30 de junho de 1967. 2/106 , co;n orme art: 30 ,da. el n.198, de t 112/1954;
Air e Pa,�_O. J<?rquim Jaze da �. Zlluier •••. "(A.D. , Moritz Max Wilhelm' Nehton L. Driessen ". ConSIderando, flUalmenter 08 p:t:_azos para tr,a"
vo�..pr·, p.).. .. ..'

' . ....; .' ,. EdUDi��tor�'é�:���eloi ,.'
.. :�1:i':f����ö�ei6�:�� mlta9Ao,

,R E SO'LYE:
_ Ourro argumento valioso, que afasta a hiPoté./ I

" DEO. 146010. .' Prorrögar su�penslio de:. ê',. �.

.

•.
tica "adesão de Silvério' dos Reis às idéias de Tira-

'De,monstr··a"a-,· da. Cf.·nta
I Luc'-·res· . ,.e: ·p'e'r··da's

Humberto Patsch, Motorista' do Quádro Uriico
,

deutes" e nos induz' a crer que realmenfe, só· em V do, Múil,icfpi�,. por- �rinta (SO) dias'" a coht�r «;l�
in'eados de fevereiro de 1789 o delafor tiverâ conhé- '. . .

. pre8en�e data.. :'
. ,

'

>

. �i�ento do levante, está em que a "AddiçÖo.de Se. (Oompreendendo perro�,�,.:d�: 1�o/7/6,6 à ·SO/6/an .. Comun(que se; Registre·se e P-tjbli,qu&·a8
"

,

questro em credilo e obrigações, que se achavam ao D6bllo Cr6dlla
..

Pälácio.dli Prefeí.tura 'Mi1nict�al�,.de Jata�llã-
Slequestrado o Doutor Claudio�anuel da Costa", Mercadorias

.' "

, 564.873;17 d�..

Sul. 1.2 de outubro' de 1967:,· ,.' ..'
. c

rios depara "Uma obrigação passada por '''}ótJquim Mercadori�s Filial , ..
'

, . 194.585fl6' . .

VIOT,OR BAUER, ·p;te�,&l�O �uni�iJ)�l ,. ,
.. ':-Silverio dos Reis em ,ille de Janeiro de mil selecentos R d D' I

., •.
'

.' ·308"3'·0· , .

' . '.
' .. ) ," ..: � . '.'-... ". ,. .

....

· :���e��a�r!O�:d��:��:Io��o o:;;g�:d: p:!a�n�e:s��e g:�::�1 g:�:�sF d d�:D':'" 5B7��67,88'�?�: ,.,) "

,rir 13'·
,.

·1..;.;;.
.. ···...

.

\ ;"'_J" -��==� � �� , �d'�=:::,i�i,;�l·I·>o ,Sequetrado. lhe -patrocinasse as dependencias do
ai a 8 ens, _un o

,
,9"· ..": :

...

�. ,'. 'otec '(ltâg··BCI li..t· a ,> ,
.

seu Conlrato e particulares". (Cf. Autos de Devassa, p�eoiaç.õ!s" Reservas e S.al��:�, :.' ", 1_ ••

.! .; \,: , '. . .....•
.

..� .
> \.': ; ••

'

I

'

val. I, p�. 362) ...Os gritos são nosso&. .

; D.ISPQ�lçaO da. 4���mblél�ors ��:;��.�� .. 764;761.2311 ...50.<81U
.

de ;, Ilnel· ,II ane ... _I :clllirlir '. �J
'

. Logo não nos parece lógico, nem crível, que o
... ,' .Jar�guA do Sul. (SO), 30,de junho .de. 1�67 II,' 'F.á·b:

.:' . ·"B ... :

C' �
... .. .,. II

cei, J0a�uim Silvério dos R-eis, -em s·érias dificulda- Morit·z Max'Wilhelm
..

-

Nelson L. DriessE'n
. fica de locos de. lm�nto �ara CO�8- 'Ide�, como vimos, ,com o. Procurador d� Real Fazen- piretor· Presidenie .. l>i�etor-Oomercial ..

truções.. Se V.S. pret�nde oonstrUlr, �dquIra .

,diJ, buscasse, na qualidade de conjurado, a· parroci- Eduardo F... Wilhelm .

I Rola.ndo Jahnke • Oonta'. II
o lQater�al. desta "brloa qu� é. o !DaIs mo.. I

nar lhe as "dependências do contraIo e particulares", Diretor' T.fonico dor ORO·SO. 1656 e DEC. I gerno,·,.e- a co_nstruçio
.

saIr' malS barato. 'I· um advogado' comprometido com êle na mesma. ,. ,. 14601'0. 'I '. _ .. FRANCISCO_ MODROCK I
conjuração; quando outrós havia em Vila Rica, '

I
.

'

'.
' '..... I Informuçoes com.

LEOPOLDO· KARSTEN n
descompromissados com os copspiranIes, capazes . ,Paracer do Censelho ·Flscal '

.

. I! ,.' . t· ,.

..
. IIde apadrinhar·lhe a causa .• .

" . .' .. ',. .. .... .

'

..• :iL .:.. ����:���__;.._
.II

. .
l)eslUoumbmdo se do seu encargo, os IOfra as �--------.- ..- ... . :#

Tenha-se em conta, amda como permenor slg- sinados oomponentes do Oonselho Fiscal da firma .

.

.

'. >

nificativo, q�e Silvério dos Reis ao �,:Iatar � mLovi- BEBIDAS MAX WÍLHELM S. A., tendo examina- (f- ·=::....:::-=-:-=-=-===-....-::�=::l==�
mento ao Visconde de Bar�ac�na, omlllU dehberada� do em seus detalhes af! oifras do Balanço e a contá II DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN II
mente o nome do Srl ClaudIO Manoel da Costa, de Lucros e perdas, referentes ao exercíc\o social ..

,

I .1
seu advogado, conforme se cerlifica pelos Auros de encerrado em 30 de junho d� 1967, têm a satisfação CLfNICA MÉDICA -. CIRU ti
Devassa da Inconfidência Mineira, M. da Educação de recomen,dar a sua aprova�ão � Assm. geral ordinária de IIRio 1938 vol. I págs. 6 alO. 30 de outuAbro de 1967,.�ao Bomellte po� terem eo' I

, , , contrado toda a contablhdade em, .perfelta . ordem, n
, Cie�le, pois. dos planos do I�yanle em �eados '�as principalme�t� pelo� ex�elentes resuh!ldos,ob- . ULTRA. SOM n

de fevereiro de 1789, para deuuncla··lo no mes se· tidos neste exerClClO SOCIal flOdo. ONDAS OURTAS r·guinle, islo é, 15 de março, é óbvio que Jhe não Jaraguá 40 Sul (SC), 28 de ,setembro de Hf67 II R. U�TRA VIOLETA II
·

sobraria lempo para "rraçar planos, Ir?ba,Ibar, esfor- \ Waldeinar Grubba ::... A li
çar-se denodadamente pelo movimento' , como querem, Walter Oarlos Hertel ii Rua PresIdente EPlt'ciO Pessoa 704 II

sem as necessárias provas, alguns aurôres. Rpdolfo Hufenuessler \6 o = =:::::==========='

, r .
.

A Prefeitura Munioipal de Jaragu' do Sal;
,

comunioa que qualquer aS8unto relacionado OOIll
esporte., inclusive carraliu de aaibro, barro, ser
viçal de patrolas (motoni...eladora), de tratore•• eto.,

6".S76,48 para beneficiar 8ual praçal de elporte, dever'
.

lér, doravà.te, tratado por elcrito, atravé8 da

20.857,'7 �E8.m criada OOMISSÃO MUNICIP�L DE ESPOR ..

Jaragui do Sul, 4 de outubeede 1967
Victor Bauer, Prefeito Municipal

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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DODE
.

VAI PELO' UOIS 'Informativo ida Associação, Comercial
,

.

- 8 In�ustnal de Jaragua do Sul
15' de Outubro - día do Professor

Sábado último a cidade de Ooaramirim ligou- se
aos quase 13.000 Roté1fy Clubs do mundo. Embora
se reunindo desde 21 de julho de 1967, o dia 7 de
Outubro, contudo, marcou a data da instalação pr"
vísórla do Rotary Olub de Guerarnlrlm. Dentro em

pouco será um clube definitivo.
Para 'assinalar o acontecimento, realizou-se reu

nião comum, com iii presença' do Governador do Dis
trito 465, Lauro 'Fortes Busremente e mets os com

panheiros dos R. C. de ôêo Francisco do Sul,
Joinville e Jaraguá do Sul, q clube padrinho.

Na oportunidade usarem da palavra os rotaria
nos Lauro Fortes Bustemenre,

'

O o '7 e r n a d o r .do Dis r r i t o, pertencente ao RC
de Florianópolis,. lörn ôoelrer, Loreno Marcetto e

MarIo de SOUZél, do RO de Jaraguá do -ôul, Werner
Wiese do RC de Joinville e Álvaro Tancredo Dlppold
do RC de São Francisco do Sul.

O RC de Guaramirim conta presentemente com

29 membros, sob a presidência de sr. Darcy Manoel
Gonçalves, Promotor Público da Oomerca,

.

Esta coluna saúda os novos rotarianos, fezen
do votos para que, a exemplo de outros 650,000 ro

tarianos atinjam os obleiívos precontzadós por Paul
Harris, engrandecendo as comunidades em que' atuam.

ATENÇÃO .; DUPLICATA FISCAL - .0
Diretor-Geral da Fazenda Nacional, Sr. Antonio

. C,L Paulo Moretti Amilcar de Oliveira Lima, adiantou que sõmente
, quando fôr regulamentado o Decreto-lei n. 5�25,O dever nQS põe, por vêzes, diante de

que criou a duplicata fiscal, passará a.ser obrl�a·fatos curiosos pelas características que encerram. tória a emissão de tal titulo; Nessa ínformação,
É o que ocorre com êste despretensioso articulista adiantou o referido senher que "já existe antepro
da coluna semanal: "O que vai pelo Lions". jeto de regulamentação, preparado pelo Departa
Cumpre-nos, nesta oportunidade, em nome do mento de Rendas Internas, mas há necessidade de
Lions, prestar homenagem aos professôrea,: pelo se elaborar instruções bastante precisas, a fim de
transcurso do "Dia _do Mestre".

. que o nôvo instrumento de politica fiscal entre em

� o. fato _CU�lOsO. a que nos referimos no vigor sem deixar margem a dúvidas quanto à sua
exórdio dIZ respeíto, Justamente, a esta homena- 'utilização pelas emprêsas".
gern. E por quê? Porque poderão os que nos �êem _ .X _

argüir suspeição contr� no�sa pessoa que, por Para o conhecimento dos nossos prezados
fôrça da

_ prof!ssão, Re Incluí .no' ro� dos homens- consócios, publícamoâ a tabela de coeficientes e

geado.s e, assl,m sendo, estaria agtnde em causa percentagenspara reajustes de preços, consoante
própria.' o Decreto-lei n. 38.

Diante dêste dilema, achamos de bom alvitre,
como leão homenagearmos os mestres e, como

. . REA�U�IES DE PRECOS (BASE Pr�;os e� I-tO-66 GUstavo Henschel Nôvo Rei da
professor cumprimentarmos os colegas. Mês CoellCienles llmlle acumulado parI limite milimo acuo .

S A DIANA"

, b '1'
Ano acumulados belellclo (I.R.) 81é 70% mulado s/8enel. e sI • •

Além de �leão e professor, somos r8�1 erro ,

. malla, até 110% < \

é, nesta condição, nos deteremos na análíse do

11966 Dia 30 de Setembro de 1967, realizou-se em
mérito de um trabalho imenso que é o de ed�ca.r. Oulubro 1.0000 o N\UJl/Cl Gueramtrlm mats uma animada festa de Tiro de Rei.
Educar é missão onerosa, onerosa porque. dítíell, lovem.ro 1.0264 1,850�'��:'�t- 2,90% A Sociedade de Atiradores Diana,' fiél ao' seu pro-
difícil porque incompreendida, inCGmpreeándldla PIor.< Dezembro 1.0500

I 3,50 '11,' ),:,�� ',� 5,50% grama esportivo,. recepclonou .seus associados, mRequepouco valor,�zada no seu incomensur ve va oro
1967 = -1':...... i;l diante competição de tiro para apontar o nôvo eí

.L úl 1 J I 1.0750 5,25 p \Ii. .:t;Jt,.//)" 8.25% do Tiro It seus Cavelhelros.Detenhamo-nos ;por momentos nOl'Nm tip os ale r� 117
, "'fÍ� /1 O resultado do concurso apontou o Rei do Tiro,aspectos que envolvem aprofilsão do mestre para Fellrelro 1.1004 7.03° �.)6J''''''--\�� 11,04% '

o sr, Gustavo Henschel, da cidade de Ieragué dolembrarmos que, nas palavras do Divino M�tre - Março 1.1236 8,65% if .. a
1-3,60% O"Ide e ensinai'�' - estão inseridos, por inteiro, o Abril 1.1402 9,81% \ 15,42% Sul, sagrando-se assim com o décimo 2 , enquanto

caráter da sublimidade da vocação e a r.ão da Maio - 1.1573 11,01% 17,30% que os Cavalheiros foram os segutntes; Leopoldo Nüm-

presença do educador no tempo e no suce<ll)r dOI JUlho 1.1782 12.47% 19,60% berg e Bertholdo Enke, aos quais apresentamos nos-

t�mpost para tod'o o sempre.
. Julho 1.2115 .14:,81% 23,27% S08 cumprimentos pelo belo feito.

É uma míseäo que envolve a própria sublí- ��r:�Obro . t2:�g ,�:::��: e �::���: Orquestra Juvenil de S. Bento'
midade do sacerdócio qU!, pela lIua excelência, OIIlubro 1.2670 18',69% 29,37% Realizou-se com o male absoluto êxito, o 600
é a primeira inter pares . .DI 'uma missão que esta- I Grande Concerto.de Orquesta Juvenil, da Sociedade
belece o elo de colaboração entre a autoridade MAIS TELEFONES .PARA JARAGUÁ DO SUL - Ginástica e.Desportlva São Bento. O local, C. A.
d�s pais e.a au�oridade do� mestres, que pressu- Estivemos ontem, . novamente em contato com a Baependi, ficou inteiramente �tomado, no lia 8 do .

poe a reciprocidade de atltu.des entre o .Lar -: a Oia. Telefôbica Cataeínenae, em Florianópolis e correnre, sendo Intensamente aplaudidos medida,Escola, com reflexos Da soeíeâsde, que lDterbga adlantou-noà o Sr. Rodrigo Azambuja, Gerente que iam executando o belfssimo programa, sob a
o presente e o futuro..

"

"

daquela eJriprês8 que o p r o c es S o relativo a regência do Maestro Ludwig Seyer. De parabens
Diante da sublimidade desta missio tão impor,,: I Jarag�á do Sul dará "entrada" �o CONTE�. estão os integrantes, da Orquestra, seu maestro e o

tante, estarão 08 mestres de hoje devidamente AcredIta o mesmo que' dentro de d�ls meses mais sr. Donald Ritzmann que é, pràticamenfe. a alma do

compenetrados de sua imensa responia.bilidade� I ou �enos, tenemos êsse_ caso resolvido. grande empJ:eendimento e seu' grande incentivadC?r.
Exercem êles uma liderança autêntica ou estão

'.

��:1vinculados a fillsas 'liderançAas e de�vi.ncqlados Ginásio ;Noturno
D,•• IRe']·.D·o'}/do_\,.,._'U-.a-ado dever em face de um engodo pernostlco� , -', .\....... &'_.i ,

O ensinar, o educar, o formar se �bnstituem . GRATUITO PARA, JARAGUÁ - Tomamos

'II" 11'na glória dos que têm a seu cargo ê8te ministério contato com a Campanha Nacional de Educandá- A:QVOGADO'
tão 'relevante. Tão relevante quanto o de ensinar, rios Gratuitos (CGNE), qtie promove o ensino

===T,,===== =======

educar e formar halÍlens marcadamente autênticos ginasial em períodos noturnos, dirigido principal-
" Escritório ao lado da Prefeitura

e autenticamente marcados com os carismas de mente para aquêles que trabalham durante o dia, '

cidadãos conscientes, conscientemente brasileiros. com a idade minima de 14 anos, e seln limiteL JARAG_:rUÁ DO SUL
_máximo. Temos em mente a fundação de um

Na fase atual da vida brasileira, a meta pri- dêsses educandários em 'Jaraguá do Sul, os qu�is ��'aJ'-_"""",c
meira que deVI! preocupar a todos, e primordial- já funcionam com êxito absoluto em todo o Pais, ����

IDiente J10s professôres, é ,a juventude, que será sendo que em nosso Estado já se beneficiam, en- Cure seus males' e poupe seu _--- _

uma juventude na exata acepção do têrmo se en- tr� outros, o� seguintes ,M�nicipi?s:' Bru�que, bom �inbeiro éompranao na ,Empregador!sinsda, se educada, se fGrmada por um professorado Caçador, Oapmzal, ConcórdIa, RIO Negrmho, FAftMACIA NOVA '

convictamente responsável pela lapidação dêste Criciúma, Florianópolis, ltajtlÍ, Joaçaba, Joinville,
"

A segurança dos teus
tesouro que representa a riqueza do por.vir. Lauro Müller, Mondai,'Nova Veneza, São Joaquim,' de ROBERTO II. BOBST empregados é uma preo-

. E, se ser professor é servir a uma vocação Siderópolis, Tijucas,' Tubarão e Uruss8nga. a que dispõe de maiorsortimea. cupação de que não te
to na praça e oferece seUl arti. deves descuidar. Zelan�inexcedlvelmente bela, convenhftmos que é tanto

gos á preços vantajOlos do por ela, esrarás sal.

ª���:�;ái1kg�i���:í:�;����;:��l��� �f·I.MDr:·'···Fé·rnâ·n·döi·'iiriß·�'m··â'�Ü·l."í�� ��i�U:::;�e'!�,. lua pró·

constante nos impõe deveres que, numa visão 1 DF' At. p., ·

global, serão colocados aci�a bt� dos próprios .�i. CIRURGIA DO ESTÔMAGO _ VIAS BILIA.. �l r. .raDCISCO D 8D10 ,ICe".De
.

' \ M:lI:';DYCO - C.R.X. 1'7direitos. i RES, INTESTINOS - Cirurgia. de Senhoras �)
E é justamente pelas características marca!l- �::.: Diagn6stico Precoce do Clncer nas Senhora

I

S
_ :.::� Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças

tas de sublimidade que envolve a vocação 00 f - � . Pa rtos _ Doenças de Senhorasmestre, que o nosso LIONS OLUBE presta home

.�nagem à laboriosa e, àa vêzes, incompfendida �: Consu/t6rio ii Ru. Artbu, Müller n. 760 :

HOSP T L Ú É r
Ô h •= (AO LADO DO NÖVO HOTEL) �_. i A JES S DE NAZAR - OORUP.ö,classe dos profess res, umenagem essa a que _

nos associamos como leão para, como modesto �:
'

:� I co:
Residência: Dr. Nel'eu Ramos, 419

:i�:��� :�e:�g��éJ�o�ag��m�rà�e�:::�.os npssos l....�:: ...:::::.�.:�.�:..:��:�:,: ...�.:� ..r:�:�;!l:�:.J..L.�P1 -. SA�rA CArARI[NA

r···········
..

,····�"i'n'·i·'1úTa·'i·w·õ··�IijAu·i"n·ô
....

7.MK.W"l�. 'CLíNICA
(Cirurgião 'Dentlsta)

RÁIOS X I:.I8 PRÓTESE - OIRURGIA BUCAL - �

� , Consultório: Rua Angelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) �l
l�: a R Á R 10,

Manhã -'das 8 às 12 �:.·l8
H ... .

Tarde - das 14 às 18 l

f� . J������ �� ��.� � �
�

.

C!r••' ••' ••A.�� ••••••••• ,:, tt
••" •• ·'·"··.·."·':" ,_.,_..,+J� �.

A TENCÃO
ELETROMOTORES- J:..i\RAGUÁ s_ A.

está comprando tábuas de canela e araribá,
com 3

-

CID. de espessurá.
pa-se ,preferência à madeira sêca.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


