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Grêmio das Orquideas

.

. acontece'

,Na noite de 21 do cor

rente, o Grêmi o das Or-'
quídees, engalanou-se pe
ra receber 29 meninas mo

ças da alta sociedade cata

rlnense, dentre elas pontl-;
ficando 20 Iaraguaenses.
Cerca das 23' horas, te

ve início ó destile dos
brotinhos com os seus

lindos vestldos'" brancos
, 'que, saindo de' um care-

Alistamento Eleitoral I Band1nba da manchão eram .recebídas

M It por seus extremosos paissem, u a '

Aurora' vai e apresentedoa à socleda
De aeôrdo com os têr-

.

, de local, debaixo de es-

mos' da Lei n. 5 '337', de G trepítoees palmas, 'sendo
Graças ao interêsse do 16.10.67, não se aplicará, ravar em seguida homenagea-
rnalista Iosé Castilho multa a que se refere o

'

das pelas madrinhas com
ínro, dois novos jornais art. 8. do Código Eleito- Jaragoá do Sol está S8 uma linda Iembrança.
rlrlbenos eetão sendo toral (Lei n. 4.737, de projetando culturalmente. As deputsntes Jaraguaen·
�ndidos em Jaragu� do 157:66) ,8 quem se alís- No campo da música, por ses foram, as seguintes:
uI. Trata-se do Estado tar até o dia 7 de agôs- diversas VêZ88 a' Banda Ana Júlia Kopeakí, Claifdo Par�ná e Tribuna do to de 1968. Lyra da Aurora tem ani- Chiodini, Dagmar BIosfeld,Paraná que, somados com A, isenção da multa, mado o Festival do Ohopp Daysi Donat, Emilia Piske,

a Gazeta do Dovo, Diario refere-se aos brasileiros' da Guanabara. Soubemos, Eunice Klilzke, Glória �ia.do- Paraná" também de natos que tendo .eomple- agora, que a Gravadora zera, Ieda Maria de 'Souza,
Ouritiba, e, A -Noncta e tádo 19 anos, deixaram "Inspiração" da Oapital Iris Sohn, Ianere Chiodini,
Jornal de Ioinvllle, com- de alístar-se eleitor na Paulista, esti tratando da Lenna Maria Piazera, Mar
pletam 6 jornais díarlos época próprl.'. .

uma gravação, intitulada git Neltzel, Maria Angéli�
que são vendidos em Ja- Ohamamos ",

a atenção "Viajando c o m Bandí- ca Piccione (da melhor
raguá do ôuk dterfememe. para os interessados, nhas", discos que deverão sociedade C o r u p aens e)

afim de que, em tempo, estar na praça à partir de Maria ôalete Zimmermann.

BR 101
.'

t provídenclem o seu títu- Janeiro de 1968, Está! de Maria da Graça Zenon,
'. val er lo, bastando apresentar- parabens a população de Martlià Chlodínl, Rita de

.

se ao escrivão eleitoral Jaragui doSul e a Banda .Céssla Gonçelves (da SQ-

denominapão 'com um documento de Lyra daturora, com sua cíedede Corupaense] Ro-
,Y identidade e duas foto- bandinh • que, daqui pa- secler Schmitz, Sara Metier

De acôrdo com os têr- gr�fias, tamanho 3x4. ra iente poderá ,fazer e Tereztnha Wiest.
, '

mós da Lei n. 5,335, de

parteias
grandes para· Afóra as debutantes lo-

. t s de outubro de 1967, pas- Curiosidades JCP. 28 das d sucessos de ban: cais, a festa foi prestig, ia,'sa a denominar-se lia Pres· dinha . da-com a presença de gen-
Ies Maia a Rodovia BR, 101, Temos serpenres v,ene- tis senhoritas dás' cidades
do Plano Ro'doviário Na- noees e não venenosas. \ de 5ão Bento do Sul.
cional. A lei sanclcnada As venenosas possue� a Dunkerque Universal' hajaf, Florianópolis, Blu-
peto Presidente :A. Costa e cabeça em formato trten-j menau e, JoinvUle,

.

dando
Silva e pelo Ministro Má· guIar, a p.upila em forma lanGamento, da Fal.D. um fSolorido especial à
rio David Andreezze, acha- de risca, íessere lacrimal gente moça, ne noíre de

�'
'

.' ee publicado no Diário Oíl- e a cauda afina abrupta ,O Prof. João Ribalil da Jaraguá do.ôul.
-- '" Ni?;"�i.j>�1"1, emt,',<'�ntê;�,'U S,e, (l"o,a'�gU,rftçtio't;l0., ci,a,l 'bda Ud",nilãp.e1d� >1�. �e .leme. As não venenesse ·Costa, �utor -de mais de O tão anelado baile te-

. -'

h" I ... R 'Je:-'I P
•. ouui J"O e 9L. ão' o inverso'aisso. umá "aezena .de

,.

obras, ve infêio com a: valsa 'das,��. prnnetro rrec o ce çam�mQ, �a:'; �i <::.� '. r,�copIO I 'lança agora seu mais debutantes; era uma bela'Gomes de Oliveira. Com a· presença- dos o'perartos 'e'/ recente trabalho, atrs- festa a desfilàr diante' os.

popu1ares, deu

o, prefeitO, Victo�
'Bi;luer por oÍi.cialmerite

TV I
'

'Ca'o,al
-.

'4 é d' Ô' F T D S A ""'lhos de todos, 'prosse-abérlo ao trânsito a referida vi.ª- pública, com uma

'guaçu'
v s ds E It ra . . ' . . v

,

I • Trata se do livro "Dun- guindo sob. 05 acórdes mu·exfensão de 7�8i�O'me,t,ros, compreendendo uma área '

,

, kerque Universal". Uma siciais durante horas e ho-de 9.274 ms2, iniciando-se na confluência, da rua ,�\ , obra cujo en�êdo é deMal. Floriãno P�iXQto e AVenidas Getúlio Vargas) A Caçula '�as Televisoras Paranaenses ficção, mas traz à tona
ras.

Mal. Depdoro aié' a passagem do trilho da I?FF. E bl
. Ao som do Tema de

a rua Cél. Procópio Gomes uma das rua� mais lar�· D� CURITIBA - 24110/67 - por José CastiJ�o sérios, pro emas sQCIO" Lara as' debutantes d�n-
gas de Jaraguá do Sul, com l�S-Ó ms; e,: após a Pinto � ESlamó� informados de que édgumas Cidades antropológicos.

çaram pela primeirja vez
construção de calçadas é \muros "e, implarifàçãp d'a do Estado de Sta. Catarina vem captando otimamen- O livro, que se inicia

diante da sociedade com
d "J.... -

d' d' b I te o som Ie a imagem da TV Iguaçu' _ Canal 4, a' com uma simples inves-
.

d'lmo ,eroa TJl.lmlDaçao; evera ser uma as mais e as
tigação palicial rotineira, os seus pares pte letos.

vias públicas 'da cidade.
," �,

mais nov� televisão de Curitiba..
'

. arrasta repentinamente Pela cronista social de Join-
A abertura da rua ao tráfego púJ>licÔ foi rui-

. Ser� que a n�ssa bo� Jarag';la do Sul tam�em o leitor a pesquisas mui. ville, fõi escolhida a De-
dosamente comemorado pelos moradores, por popu- fOI pr�mlada com a recepçao da caçu�a das .Televlso-- to mais profundas, em butan te do Ano. na pes
lares e' pelos setores responsáveis da( admini'stração' ras/ paranaeDses? Esperamos que assim seja p a r � busca da verdadeira ori- �a da graciosa e meiga
pública.' envêlo e aprimoramento educativo dos, jaragua�nses.

gem, até agora desconhe- Lenita Maria Piazera.
I Sim, para enlêvo e aprimoramenlo, pois sabemos de

'

I

-----------------=�,.."�--

fonte segura -que a TV Igudçú dentro em pouco pas. c!da, das )ler�nças rece- A alegriaaesta grandio-
,

M I L'
· sará a apresentar o melhor do melhor em programa-

bldRS por toda a raça sa nOlrada' estendeu-se até3nOe UIZ ções de lelevlsão. Para tanto, conta já com' elementos humana,. no campo da a 5 horas da madruga<la,
humanos de grand� gabi!"ito e instalações técnicas v/�rda.deIra 6 da. falsa, 'quando se despedia a fa-

d S·I as mais modernas do sul do Brasil. '
. CiênCia, da autêntica e mosa Orquestra Ravena'-.

O Seni!do Federal, atra- a I va . A TV Iguaçú - Canal 4, é a quarta estação da ,apócrIfa cultura. contudo o âniß1() fez co�
vés da ,Resolução o. 71, televisora a ser instalada no EstadQ do Paraná. pois A obra, com 267 pá- que inúmeJ'_os brotos e mui-
de 1967, suspendeu em Defluiu no dia 22 do ,já femos a TV Coroados de Londrina: a TV Paranaen gina&) embora profunda, to casais,

\

inconformados.
'parte, a execuçãotdo arl. corrente,' o aniversárIo se _ Canal 12, e a nossa excelenle e muiro conhé- consegue manter·se a- continuassem alé o bim-.
12 da Lei n. 2.772, de 21 dq ,\

sr. Manoel Luiz cl cida TV Paraná _ Canal 6. \
traente até' o final, atra- balhar das 6 da manhã.

de julho de 1961, do Esta .Silva, Funcionário Pú-', Nêste pélrlicular o Estado de Sta. Catcuina con.
vés de um romance de

,do de Santa Catarina, se- blico Municipal aposen· tinúa ,na estac,a zero, sem nenhuma estação feleviso. amor em que se crista- O Rotary Club local fe
gundo pub I i c a ç ã o no tado e atual Diretor do ra. Mas isto "sucede não por falta de meios quer hu:'

liza sincera e confiante rá realizar na noite de 28
D.O.U, I, edição n. 196.' Expediente da Câma1'8 f'nanc

.'

as sl'm p falta d I'nl-
.

t-va mensagem de paz para do cor-rente, no Clube-�tlé-
, mano quer .1 elrO, m

'

or e cla I •
o conturbad,o mundo ,deA suspensão em causa, Municipal de Jaraguá de arrojo empresarial. .' nos'sos dl'as.

' lico Baepen'di, um de file
por InconslilucioDBI, refere ao do Sul I,

I

As classes que exploram a radiodifusão em Sta, de trages típicos e d�s
Plameg, art. 12, que co· Na'oportunidade, foi mui Catarina 'precisam arr�gimentar�se, organizar-se e Paramais informações debutantes.
llrava 2% söbre o movi to cumprimentado pelo fundar o quanlo antes ii TV Calarinense. E estamos dirigir-se a Editôra F.1.'.D. Mais uma promoção em
mento registrado dos pro- seu largo circulo de ami· certos de que seria uma grande televisão, uma TV em Jaraguá do, Sul, SQ. benefício do Natal dos Po-
dutos sujeitos ao Impöslo zades, tendo sido a data com T maiúsculo dado a facilidade em enc'ontrar-se, bres.
söbr.e Tabacos e Deriva- motivo de nO,ta nos A· em seu próprio meio, elementos de Ileal valor, voca

30 de outu'b,ro c,olab.0ara.
ção de Tenezim.dos e.o Impösto s 9 b r e nais da Câmara de Ve- ções que estão a perder-se por falta de oporlunidade.Bebidas Alcoólicas. j readores, com, us cum· Vamos meus patricios de Sta. Catarina, vamos

1primentos dos 'srs, Edi�, a iniciativa. avante que a meta é, .. TV Catàrinense. II AgropecDia do Fuócionário
'

Dia dQ Comerciário· ,

P'bl· r������������� 2,a�feira' próxima á' EXPOSI�ÃO AGRO-U, ICO .
' .;.__"" 'o dia consagrado ao Co' PEGUÂRlA DE BLUME-

dl�·o������� h�ledi·po2r�' Auxi I iares de EscritoriO-! :.r��:iO�:::;�dd�:I':."� N��lre os dias tI a lã
tanto, o Dia do Funcio- } -.

comércio deverá entregar de Noverr.bro de 1967. rea-
nário Piiblico, data con' N�' -t com_./e sem \prática. , se aos merecidos festejos, liz�r-se:á em Blumeoau, a
sagrada a tôdos os que }.

'ceSSI a-se, '} c.onsagrandp a sua Dobi· 3.d í\gropec. A E�.posiçã()
se acham ligadps a ad,

'
, " '......

'�
htante profissão. lerá lugi=lr DO Parque Per-

I :!�!�tr;,�� �fIblica em } "O" �nf,ormações e insc�içãO até o dia 3 de'}
\

�:��n�el��aIB:��� :ea r�::
"Correio.doPovo",cum � \ novembro, ,na INDUSTRIAS REUNIDAS ,I o Anuncio é a lizou a IV FAMOSC e

primenta os fun'cionários ;}!, }

I
Alma do Negócio deverá transformar-s�u-

públi?9� mUllicil?ais, es- �JARAGUA S.' A.
.

'

'�
anuncie neste ma das grandes moslras

taduals e federaIS, pela '" Semanário' do ano de 1967, no Esla·
passagem dei sua dala.' ���.������� � �do de Santa Catarina. ;

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarine,nse

Diretor:

BUGBNIO ViTOR SCHMÖCKBL
Impresso Da:
I

\" Sodeclacle Gral/ca A venlcl. LtJà.
Fundação:

, Artur' Müller
./ '.

Ano XLVIII .JARAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 28 de Outubro de 1967 �.o 2.457

Melhoramento Inaugurado tO:���anos

/'

Senado Federal
Suspende

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"CORROO 00 POU�' ��=;� Indúshia Intil JUni S. A. Edital de Citação da Herdeira Ausante
fundação: ffrturmüller -.1919) ,O

.

. C.G.C. (M.F.) 84 430 (>10" ,O DOUTOR L'ÄURO PEREIRA OLIVEIRA,
- Fru"I�r., e rll•••",.I, Assembléia Geral Ordinária JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁEmprêsa Jornalistica -

DO DE SANT C TARINA' NA"Correio do Povo" Uda. . Edital de Convocaçao DO SUL, ESTA
'

.. A A ,
• 196r • Laranjeiras, Peeegueiros.] Ficam convidados os srs. acionistas para uma FORMA DA LEI, ETC.
Diretor Kakiseiros, Macieiras, ,J a- Assembléia _Geral Ordinária,' a realizar-se em' FAZ SABER a todos os que"o presente edital

Eugênio V/tor SchmQckel botieabeiras, etc. Roseiras Itapocusínho, Mun, de . Jaraguá do Sul, às 8 horas de citação, com o prazo de 30 ,(.trinta) dias, virem
<,

, Dahlias, Camélias, Ooní- dó día . 30 .de Novembro de 1967j em sua séde ou dele conhecimento tiveram ou ínteressar possa,ASSINA1"lAA: feras, Palmeiras, ete., etc, social, com a seguinte ordem do 'dia:
,

'

.
" que nesta Juízo e cartório do Escrivão que êsteADual •••• ' NCr$ 4,pO

, a)- Exame, díscussäo e votação do Relátôrto, subscreve, tramitam os autos do ARROLAMENTO. Semestre :" • NCrS 2,20 PE"'AM CATALOGO Balance i.. Parecer do Conselho' Fiscal, inclusive doé bens deixados por falecimento de' MARIA DEAvulso. • . • NCr$ 0,08 V
- y "'\

•

d,Número atrasallo • NCr$ 0,10 ILUSTRADO conta de Lucros e, perdas, do exercício, encerra o LIMA FERREIRA, no qual figura como herdeira
- em 31 de Agôsto de 1967., ausente DOMINGAS TEIXEIRA, casada Com Jo-

BNDBRBÇO: ;- Leopoldo Seidel b)- Eleição do Oonselhó Fiscal para o exer- V:ino Teixeira, estando em lugar incerto e não sa-
Caixa Poaial, 19

_ CÖRUPÃ _ cícío 1967/68;
,

-. bido, pejo presente-edital chama e cita a meneio-t\venida Mal. Deodoro, 210
c)- Assuntos de Interesse da sociedade.' nada herdeira e seu marido, para se fazerem re-Jaraguá do Sul • S. Catarina

t J
�

f' fAVISO presentar ou comparecem, nês -8 lUZO a
,

un de a-
-

I 'laram sôbre os termos do dito arrolamento, sob asRe�istro' Civil Aehamse à disposição dos srs. acionistas, penas da Jeí. E para que chegue ao conhecimento..
- Vog'�l. na séde social, os documentos a que se refere o dos interessados, foi passado o presente edital, queAurea ��ller �:ubba, Oficial. Ed-t 1 6622 de 21/10/67 art. 99. do decreto-lei n." 2.627 de 26 de setembro serã afixado no luga� d� costume, às. portas d�do Registro Civil do 1.0 Drs- ' I a n. .

de 1940. Forum, publicado no [ornal local "Oorreio do Povo
trito da Comarca de Jat>aguá Evaldo Ciriaco T�aTassos "Assembléia Geral Extraordinäría-, e no Diário da Justiça, ' em Florianópolis. Dildodo Sul, Estado de. Santa e Onelía Teresmha de

Fíeam oonvíôados os srs, acionistas para uma e passado nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos vin-Catarina, Brasil, Borba te dias do mês de outubro do ano de mil uovecen-Faz �aber que comparece- Ele, brasileiro, solteiro,
Assembléia Geral Extraordinária, a' realizar se na

tos e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, es-
ram no cartório exibindo es \ sêde social em Itapocuaínho, �8 9 horas do di,:, õO crido o subscrevi.
documentos éxiaidos pela lei operário,

natural de Bru� de Novembro de 1967, afim de tratar a segumte '

(a) Lauro Pereira Oliveirao' que, neste Estad,o, domí- 'd d dí
'

afim de se haI,bilitarem para or em o Ia.
_ JUI'Z' de Drreítc e-ciliado e residente em este

casar-se: distrito, filho de Ieolína a)· Aumento de' .capital, mediante recursos A pr.sente cópia confere Com o original; dou
Edital n. 6.518 de 18[10,67 Oíríaco 'I'ravassos. da Lei 4,357/64 fi erédítos.

..t... fé.
� Ela, brasileira', solteira, . Evs - Jaraguá do Sul - SO, '11' de Outu�ro t

: Jaragu' do Sul, 20 de outubro de 1967.Alexandre 'I'omczak 'e
doméstica,naturalde Gua-: de 1967.'

'

O Escrivão, Amadeu Mahf.l1dVeronica Madalena
.ramirím, neste Esjado, do- Indústria Textil JARITA S.A,

Junkee cimiliada e residente em Jpão Lúcio da Costa
Ele, brasileiro, -s!llteiro, RíbeírãoMolha, neste dis- Diretor Comercial

lavrador, natural de Bar- tríto, 'filha de .Belarmíno
la ,Velha. neste Estado, de Borba e de Cristina
domiciliado, e residente Antonta' da Sil�. ..

O DOUTOR LAURO 'PEREIRA OLIVEIRA
em ,Ilha da Figueira,nes-' -

Bodas d P t JUIZ DE DIREITO DA COMARCA ,DE JARA-
te distrito, filho de-Fran- Edital n. 6.5�!3 de 24/10/67 . O ' as, e ra a GUÃ DO SUL, ESTADO, DE SANTA OATARINA,cisco Tomczak:e de He- Willy Häri,ngiO NA FORMA.,P,,- LEI,"-ETC. .

�

-lena Tomczak.. � 'I'erezínha "Mal iro' 'Julio - e- Aguese Maffezzolli FAZ SABER a, todos os qu'é o presente edi-", Ela, brasileira,isolteira, . .. ,

(O),. dAIdoméstica, natural de ,Ja·, Ele, �rasIlelro, so erro, tal, com, o prazo de dez. 1, dias, vlterp ou e.e

guá do Sul domicilia- operáriO, natural de Ja- - No dia 24 öo corrente, transcorreram as ,bodas con:he,cimentó tiverem e interessar possa, qu� hão
�� e residente em Ilhe. raguá d� Sul. domicilia. de prata do distinto �asal Júlio «Je Agnese MêlffezzoIli, de sel arrematados, por quem mais' der e maior
da' Fi ueira, neste dis- do e reSIdente

.

em Rua re�ldenles�el!l J�ragua do Sul. A Senhora Agnese lance oferecer, em frente às por,tas Ido Ed ificio, do
trito filha de Balduim Corone! Proco.plO Gome�, /M�ffezzolh ,e �ae Aeatremosa ,de' du�s, enc�ntadoras Forum, no dia 14 de novembro vindouro; às 10 ho
Vic�nte Junkes e de AU nesta Cidade. fllbo de GUl" crianças: SilVia Ines, de 10 �mos e Julio Cesar, de 8 ras,. 0& bens penhorados, da' firm� CUTELARIA

� Th chesky Junke; lherme Häring ,e ,de Al anos, nossos constantes leitbres. O sr. ')úlio, Maffez- JARAGUA LTDA., na ação exeou�it,a que _lhe mo-ce oma .

mida Felippi Häring. zôUi, de tradícional familia, iniciou as �ua8 atividades ve Irmão Gregorio, abaixo d�8Cril!�:' » ' I ,Edital n.6.519 de 19/10/67 Elli, brasileira. solteira, �OrnO iluxiUa� d� colefort� em �.ar�gua Ido Sql. 'pas'" a) � Um rebõlo 'éapeciaJ" de .boo quilolJ. com,

"'\ . ' . \loméstica, natural d� Ja- sando sucessivamente para escrlvao e coletor, cargo eixos e màncais, marca "São Bent ", aval�ado emAntoDlo Rosa LUl� e
raguá do Sul, domiciliada que hOle exerce, co�o Chefe da Exato�ia ��der�1 doe Ncr$ 900,00. . (Normelha Cerutti
e residente em Rua Pro- Jaragua do Sul. Como competente fu.nclonarlo publl- b) Uma mãquina d",escre,er marca REMING-

'Ele, brasileiro, solteiro, 'fessor Antonio Ayroso, co, al,ém �e J�raguá �do Sul., eSleve em Ibirama e TON, de 120 espaços, avaliada em Ncr$ iOO,OO.
Operário, natural de Rio nesta cidade, filha de Itaiópolis.' ,-

.
"

-" c)- Uma máquina de escrever màrca OLIVET- ,

Negro-Paraná, domicilia- Fra�ci8eo Mal�eiro e �e Quem se detiver um instante, haverá de cc;>nsta. TI, própria 'para contabilitlade\mecanizada. com 14:0'
do e residente! em esta MatIlde ApoloDla MalheJ- tar como passaram celeres os 2ó anos de vida con. es,paços, avaliada em Ncr$1.0QO,Oo.. Total Ncr$2.400,OO.cidade, filho de Osni Luiz roo jugal. Vinte e cinco anos, passo a passo, par e, par, Assim serão -os referidos bens arrematados
Ei de Nair Rosa.

a palmilhar a mesma estrada, sinuosa por vêzes, di por quem mais der e maior lance oferecer acima
Ela, brasileira, solteira, E para que chegue ao co: ficil em certos trechos, conquantó outras vêzes essa do preço da a'valiação, podendo ser examinados,

'doméstica, natural de Ja- nhecim�nto de todos mandel
mesma caminhada lhes tenha, sido fácil, alegrada pela por quem interêsse tiver, na firma deYedora, onde

raguA do Sul, domicilia- passar o presente edital que bonança, mas onde nunca o ânim<? lhes foi tprbado 8& acham depositados.
da e residente em Vila será publicado pelá imprensa pelo desespero, ou êsse amor que os uniu no casa-' i E para que chegue a noticia a público, foi
Nova, neste distrito, filh� e em cartórie onde será '.

'd d passado o presente edital, que serA afixado no,lugartt' d ail'xado'· durante 15' dias. Se mento, sofreu diminUição na sua mteDsl li e, mas,
bl' dde Vitorino Ceru I e e

,

_ sim, esteve dquele, vigorizado pela confiança, e êste de .co&tume �s portas do Forum, e pu lca o no"
Aogusta Jesuino Cerutti. al��em souber de algum 1m

aumentando nll proporção dos dias que se sucederam, jornal local ','Correio do Povo':. Dado e passadO
Bdital n. 6.620 de, 20/10/67 fe licn�o acuse-o para os

B êle foi tão grande,lão intenso, tão puro, que se nesta cidade de Jaraguâ do Sul, aos vinte e qua-

�üR�1aMoir.ER GRUBBA' multiplicou n�s filh�s qu� no domingo irão receber tro dias do m,ês'de outnbro do ano de mil novepcan·
Silvestre ShUckmann e

Oi'
'

I
'

'a 1,11 comunhao, reunem-se perante o Altar, para con· tos e sessenta e sete. Eu, (a) A.mãdeu Mahflld, es-

Josefa Krawulski" lCla
sagrar o sentimento que os gerou, que lhes deu o sler. crivão: o subscrevi.

,

(a) -Lauro Pereira Oliveira .
. Ele, brasileiro, solteiro,

"

A felicidade que êles sentem agOl'a,l,vendo· os
_ Juiz de Direito _

,auxiliar de'ef!critório, na-

V d
\ ' filhos recebendo a sila primeira comúphão, o sentem A presente c6pia confere com o original; 'dou fé.tural de Grão - Pará, e n ' e, IIÍ s'e como dantes, presos um ao outrQ, dindo as suas Jaraguá do Sul. 24 de outubro ,de 1967.neste Estado, domiciliado .. vidas uma parcela grande de vehtura maior, uma O Escrivio, Amadeu Mahfude residente elll Rua Rio ventura consistente, UJlla ventura que não se acaba,

Branco, nesta cida�e, fi- Um ótimo terreno com senão com amorle.
.

lho de Augustinho SchU, casa. possuindo pastagem
Forma o,, casal um exe,mp'lo pelo que lem dadockmann e ,_ de 'Catarina sito à estrada Francisco

Schlickman!l:'" .

de P�ula..Tratar tcom . o de amõr, de respeito, de' dignidade e de bondade, e

Ela, brasi,leIr8, solteira, ,proprietáriO sr. Leo�oldo que serve de linhas mestr.as do caráter de seus dileu
1 d M tos filhos e que fazem da domadora Agnese e do-doméstica, natura. e eeyr.

Leão _ Júlio Ma ffezzoll i uma dama e um cavalheiroMassarandUba, neste Es "

tado domiciliada' e resi- perfeitos.
dent� em Rua Marec'hill

V d/sentimo-nos,. do '''Correio do Povo," à vOQtade
. Deodoro da Fonseca, nes- en e_se para cumprimentar o distinto casal que ornamenta a

ta cidade filha de João nossa melhor sociedade, bem como seus filhos, que
Krawulskl' e de Elisabeth Uma casa e três lotes sito nossos inc�nsáveis leilores e que, amanhã. cum·
Le'Wandowski; de terreno. em Corupá. prirão a primeira meta de suas vidas de cristãos

Informações em Join: autenticos.
ville com Erika Mari�

I

Fuchs Rua ! D de No
Aembro,367,

\

, .

Editál 'de Praça

Virgílio Eichinger e

T�resiDhá Vogel
Ele, brasi1�i,ro solteiro,

---------1operário, natural de Ja- C 'h d Edu..ldo
, raguá do Sul, domiéiUa- ampan a e !"'S'"

do e residente em Estra· Civica '

'

da Garibaldi, neste dis- O hasteamento da
trito, filhQ, de 'Paule:), ,Ei: Bandeira' e o canto
chinger e de CarolIna do Hino Nacional são,
Erhard Eichinger. obrigatórios, uma vez

Ela,.brasileira, solteira" por semana, emlodos
doméstica, ,natur:al de Ja· os estabeleéirnentos,
ragoá do Sol, domicilili' de qualquér grãu d�
da e residente em Jara, ensino, públicos ou

guá- Esquerdo, neste dis· particulares_.
trito, filha d� Benjamim !.-__� ...

tp;=--;u:::....::::::=-=, ==--�=:::=::�====='�
ir DR. WALDEMlRQ

-
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H �II

I"ii :!
ii ::

II ULTRA SOM H,�I ONDAS CURTAS II�
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H Rua Presidente Epitãcio, PessÔa 704 . ii
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Aviso à Praça.� .'"
.

"Dr' Jörn So�lter
' � ,

It
•

,

II'Aviso ao Comércio .ir--. CIRURGIÃO-DENTISTA Idesta praça e das loca- II IIlidades vizinhas, que!i II
não me responsabilizo II •A.8. Jl II
por "ívidas que venham 11 pa ser contraídas pela ,mi Ü'i III.

nha espôs. Hilda Bruch L ,ISchmidt. - U II
, :

U .11B.' Rio Cerro-Jaraguá II
'd O '1' V' 198' J

.

d SI' S C
(. I'do Sul, 25 de setembro u AvenJ ,a elu 10 a,rgas, ,,- �ragua o u -

�nta ,alarma lide 1967 "

\1>"� I" . ' ",'
,

,

..J), Paulo SchmidtllrB' '=� .._==::z:=====--=_:...=========_===-=--= --==.......===::9
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FatosD Lendasdá História doBrasil anlo GovernalÍor do Paraná Pronun·
Jefferson Davis de Paula elase soAbre "frei" .' .·Kerensky Ch'I"leno"Na "Biografia de homens célebres", Ed. das

I.

Amérioas, SP., 1956, voI. XVII, p. 289, escreveu o

Prof. Miguel Milano:
'

. Notà de Falecimento
..........................................

"Joaquim José da Silva Xavier ... nasceu
em Pombal (Minas Gerais, a 12 de IQvembro' de 1746.

A família de Leopoíã Kalbert, oomu-
. nica o -faleetmento de seu espôso, pai e

avô, ocorrido nos primeiros !5 minutos do
día 1� de outubro de 1967, em sua residên
cia. Seu sepultamento deu-se no mesmo dia,
saindo o féretro da Igreja de Deus, onde
esteve exposto à visitação pública, pará o

Cemitério Municipal. O extinto era natural
.

da Rússia, alcançou a idade de 54. anos, 2
mêses e 29 dias e deixa, viúva Helena Sí
dorco Kelbert, um' filho Helmuth, casado
com Crista Metzker Kelbert; estes com dois
filhos' menores. Deixa ainda duas iilhas:
Edite e Hilda, solteiras.

Agradecimento
, ,...Outrossim, vem os familiares de Leo

pold Kelbert de' público agrádecer os médio
oos, srs, drs.. Evaldo Riedel e Fernando A.
-Sprtngmenn, pelos trabalhos humenítärios
prestado 'ao extinto durante o seu longo
período de sofrimento. Igualmente o agrade.
cimento 80 funcionário da Farmácia Oàtarí
nense, Bentica e à enfermeira do Hospital
J.araguá, Kremilda. Gratidão seja expressa
ainda aos nossos. vizinhos, amigos e paren
tes que, com muito amôr e carinho, colabo
raram para amenizar o sofrimento do extin
to e o n9SSO tambem. Profundamente eensí
bilizados, agradecemos as centorteueres
palavraa dos Pastores Paulo Hinz e Heinrich
WeiS'sburger, bem como as palavras de des-

.,.(..o/_� c� pedida do sr. Rudí Bruns. Agradecemos de
� / �

" coração ab povo de Jaraguá' de Sul e Join·

:t,' .,
\ vílle que tão numerosamente compareceu.=

\ .. "_.' aos ftjerais" que nos confortaram com as
o \ cl.�bt I suas esenças, com palavras, fIôres e hínos." "', / y

(AçãO de Usueapíãó qá.;"�-::;\,," e acompanharam o extinto até a suil derra-
deira morada de seu carpo. \

'

O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA I
.\

ConvI-teJUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGJJÁ
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA· A Iamllla enlutada de Leopold Kelbert,
SIL, NA FORMA DA LEI, ETC. convidB: ao público em geral, para aeeístí-

FAZ SABER aes que o presente edital de oí- rem o Culto em intenção da Alma do fale-
tação, com o präzo de 3'0- días virem ou �ele co-

. chio, a realízar-se domingo à noite, dia 29
nhecimento tiverem, que por parte EURICO WELK, de.' oútqb,ro de 1967, às 20 horas, na Igreja
residente e domiciliado neste muníeípío e Comarca, de Deus.

.

foi requerida uma ação de usucapião, para aqui- . Oontando com a presença de todos,
2- Tiradelhes, pAIo que ficou sobejamente siCAo do. dominio do seguinte imóvel: Um terreno, antecipadamente agradece

demonstrado eni ar.tigos d'ests série, nio era de 0- situado a Estrada Ribeirãõ' Cacilda, neste munici- . Vva. Helena Sidorco Kelbert, Filho.,
rigem muito mo�testa, como têm afirmado vários pio, com a área de 60.0QO m2, com a8< seguintes Nóra e N�tos"autôres. �, .

confrontações:- de um lado, com 100 metros, em Jaraguá do Sul, Outubro de 1967.
terras ' de Godlieb Leitoldt; de outro lado, com (

3- Não se sabe ao certo, quando e porquê igual metragem, em 'ditas de Felipe Maurissens; !1111- ..

TirB:derites ingressou na vida militar, não sendo extremando de um lado, com 600 metros, em terras

Pcroil'YselquqeUe"OoUfViZI"deOsseePmaraLl'�'bãoOamOarr1e3rd�e' malg"noAgsutoa "d'e' de Antônio'Síraubeigualmente com600 metros,em GUID.Z Irma-O'S', S.' A."- ", '.'
, terras de Eurico Welk no outro lado!.'� - Feita a

1790, num Auto de Perguntas, perante o dasembar. justificação, foi a mesma julgada procedente por, Ind. Com. e Agricultura
gador-Intend�nte Geral da Policia da Côrte e Rey, sentença. E, para que chegue ào conhecimento de' A'ss'amble't"a' Geral Exlrao'rdl'na'rl'adisse Sardinha"- ,Sargento-mor Simão, Pires Sar- todos interessados a ninguém alegue jgnorância, '"

dioha, amigo do' Alferes, - "que Tiradentes, tôda manda o Dr._Juiz de Direito expedir o presente C O N V O O A ç Ã Ovez que êle o visitava," o achava sempre em ca· edital que será afixado no local de costume, às '
'

sa a trabalhar em fazer dentes. "Anuário do' Mu-
portas do Edificio do Forume;por cópia publicado São convidados os Senhores Acionistas para à

seu da Inoontidência, tomo II, p. 112, apud. Luís na forma, da lei. ,Dado e passado nesta. cidade d'e Assembléia Geral, Extraordinária, a se 'realizar no dia
, Wanderley Torres, ob. cit. p.' 259). Jaragu$ do Sul, aos cinco dias do niês de setem- 9 de Dezembro de 1967, na séde Soçial em Rio do

Assim, por mais desambicioso que fôss'e Ti· �r:. �m���udeM���Und�v����:�:o� �es::�!�r:vte(t:j �::!� �l� r;!:�ehr����P��I��r���a.:u:�g� �U��g:�nl�O
'

radentes, sempre ganharia o necessário para não.
Lauro Pereira Oliveira _ Juiz de Direito.

'

ORDEM DO DIA'morrer à mingua: . .
'

,I
.

'

A presente cópia confere com original', dou fé. 10 - EfelivaçãO do aumento de Capital por
) 4. ' Igualmente, nãó hã provas convincentes

'

Jguá do Sul, 5 setembro 1967. .

subscrição, aprovada pela Assembléa Geral Exlraor-
de 'que o ceI joaquim Silvério dos Reis tenha si· O Escrivão: Amadeu Mahfud din6ria em 7-10-67 e altera_ção do Art. '2' dos
do um dos conjurado! de 1789. Fêz se de conjura- Eslatutos Sociais.
do, já o dissemos, a mandado ,do Visconde de 20 _ Assuntos, de inlerêsse Social. .

Barbacena,' desempenhado bem o triste pap'el de Prefel·tura MUßI·cl"pal de Jaragua" 'do Sul' Jaraguá dó Sul, 7 de Outubro de 1967.
espião.' ANNA GUMZ - Diretora Presidente

São Paulo - (ABIM) - O' Sr. Fábio Vidigal
Xavier da Sil-veira. membro do Conselho Nacional
da Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição.
Família e Propriedade (TFP) e autor do livro "Frei,
o Kerensky Chileno", acaba de receber. a seguinte
carta enviada pelo Sr. Paulo Pimentel, governador
do Estado do Paraná:

..

Aprouve-me receber o lívro de sua autoria
" FREI, O KERENSKY CHILENO", que estou
apreciando detidamente.

.

O tema, transcendental, já se me afigura tra
tado oom propriedade e percuciênoia.

As sutilezas que costumam acompanhar ou
rotular, as manifestações politico-ideológicas fazem
com que ele venha a lume sob os melhores auspí
cios 4'a oportunidade, do otimismoe da/elucidação.

Agradecido pela sua deferência, firmo a Vossa
"Nas vésperas do dia marcado para a exe- Senhoria expressões de real aprêço e consideraçâo".

cução dos onze réús", -insiste-- "chegou-lhes A reportagem "Frei - o Kerensky Chileno" foi
o avíso de 'haver Dona Maria I comutado a pena publicada no mensário de Cultura - "Oatöljcísmo",
a todos 'para degrêdo perpétuo, exceto Tiradentes, sob a égide do ilustre Bispo de Campos, D. An-

,

que fot considerado réu ímperdeävel por ser mí- tonio de Castro Ma'yer e recentemente editado em
.lítar." (p. 293). • formato de livro, prefaciado pelo Prof. Plínio Cor

rea de Oliveira, Presidente da TFP. A tese central
Na mesma obra, p. 296� lê se: "O e'�rIPo do da obra é. a de que o presidente Frei e a cúpula

mártir mineiro foi decapitado e dividido em quatro da Democracia Cristã, através de uma política de
. quartos e com seu sangue foi lavrada a seguinte cer- concessões às esquerdas. estão repetindo o êrro de
tidão: "Certifico que Joaquim José da Silva Xavier Kerensky,' que tornou possível a implantação do
foi levado ao lugar da fôrca levantada no campo comunismo na Rússia.
de S. Domingos, e nela padeceu morte natural e, --.;__-------------_<=�J
lhe foi cortada a cabeça, e o corpo dividido em

quatro quartos; e de como' assim 'se Passou na

verdade lavrei "a presente certidão e 'dou fé. (Os
grifos .0.0 nossos).

Rio de Janeiro, 21 de abril de 1792
Francisco LUÍS Alves (sic) da Rocha
�scrivão dá Alçada."

.

Os trechos supratranserltes, pela ordem. com-

portam as seguintes restrições: 1- Não há provas
seguras de que Tiradentes tenha nascido a 12 de
novembro de 1746. Neste dia, mês e ano, s8ge'8e,

. foi batizado na Capela de Sãq Sebastião do Rio
Abaixo, conforme vimos no "Fatos e Lendas....
XXII". �

_

,
,

, ........
"

, ,

"De origem muito modesla e 6rfão aos onze anos ...

Mas tão mal lhe comim os neu6cios que se viu obriga
do a seguir a carreira militar, para não morrer à min
gUà .• ."

"Á p. 290,. aduz o Ilustrado Autor: "... Ti��
dentes não hesítcu ao, abraçar à cause defendida

, por 'I'omäs Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da
Costa, José Alves (síc) Maciel, Frei de Andrade,
Alvarenga Peixoto Oliveira Bolím, Carlos Oorkela,
Toledo

.

Piza, Joaquim Silvério dos Reis, pes!loas
eminentes e cultas de ,Vila Rica .. .", .(290 291)

\

'Edita

Com apoio nos Autos de 'Devassa da Incoofi· P
.

N 48dên-cia Mineira, aqui mencionados com freqüência ,ortana .

a ninguém será lícito inclui-lo entre Otil idealista,s Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
de 1789. .

. do Sul, Estado de Santa :Catarina, no uso e exer-
5. Joaquim Silvério dos Rafs, individuo de. cicio de 8uas atribuições.

,\
,

-

_ mau caráter e poucas luzes, não pode figurar
.

. Resolve:-
-

entre as pessoas eminentes e cultás de Vila Ri- Designar, os funcionários Erich Sprung, Or-
ca ... , como fêz o Autor_ ,

'

lando C. Schreiner e Walter A_ Ballock, para cons'
6. Em verdade,\ a carta de 1>.. Maria I, dita tituirem a Comissão incumbida de proceder a

de clemência, foi lidas aos reus na manhã do dia abertura e julgamento dos ..documentós e .das pro·
20 de abril de 1792, mas,-convém que se esclare- postas, de acôrdo com a letra "b" _ VI, do Edi·
ça,·encontrava,se havia meses em mãos dos jui- tal de Concorrência Pública, datado de 20 de
zes da alçada, 'pois traz a data de 15 de, outubro setembro do ano em curso.
de 17_?0: Mas ai' não se �ecl,ara, t�mpoueo" no" Comu!lique-'se, Registre-se �. �ublique. se.acóJ,"dao �a alçada" que Tlrade�t�s ,fOI co�slde- PaláCIo�-da Prefeitura MUDlclpal de Jaraguá
rado réu Imperdoável, por ser mIlItar'. _

do Sul 19 droutubro de 1967.
Se assim fôra, que dizer de Francisco de . VICTOR BAUER Pre'feito ,Municipal·Paula Freire de Andrade, Francisco Antônio de ."

Oliveira Lopes, Domingos de Abreu Vieira, Vicen
te Vieira da Mota, José de Resende CQsta (paiJ
João' Dias da Mota, José Aires Gomes e Vitoriano
Gonçalves Veloso, todos militares, entre alferes,
capitães, tenente·coronéis- e coroneis?- Outras, pois,
foram as razões de sua condenação.

7. No que I:espeita à certidão �e enforcamento

, pe Tiradentes., que" vem rapradu-zlda. na p. 241 do
vol. VII dos Autos' de Devassa ... , não nos consta
ténha sido lavrado com o sangue do Martfr, sendo
Q escrivãO da alçada FraDcilco Luis Álvares da

I'.Rocha, que a l�vrou e não Francisoo Luis Alves

d�'Roch� como se lêrlaßbra comentada. ����__��������������� ��������������������

_OPORTUNIDAD.E.
NEGÓCIO BE OCA.SIAO'
Vende-se �m terreno com 7 morgos, ha

um Kl.. do c�ntro da. cidade pelo preço de
NCr$ 2.500,00.

Vende se lotes planos e secos Da Vila '

Bae!Jendi, a prazo de, 40 meses sem entrada.
Vend�·se belíssimos lotes planos e secos.

. no centro da cidade,"',prazo de 10 m�ses.
I '

,

Diversoi lotes na· Rua' Rio Branco, a

partir de Ner$ 750,00 à vista:. .

Informações com Organização Lombardi
Av. Mal. Deodoro, 141
Em, b�nte Posto Wolf.

. (

Dr. Fraacisco Antonio �iccione
D...ReinOI�
� �DVOGADO' �

Cirurgia e Clínica de Adultos e Crianças·
,

I
Partos - Doenças de Senh'oras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ \ EscrItório ao ladn da Prefeitura

JARAGUÁ DO SUL
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

.

cO..�P.1 -.SA�rA CArABINA

rí
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� O. R R (·1 O O O p O ,'"O '!c��Çq:;i!�����"JUAoa( DO SUL (&ANTA CATA....A) ,SiSADO, 28 DB OUTUBRO DB 1961 - N.· 2� O priméU{ ô�a}7 'Club. 8't�ra' O de Ohiçago-

. fondado em i905, é' o" de Sio Francisco, fandado".

'11';:==
===::::;==.====;::'='===,""""'li Preíeíto.de Join- CeDi11 Mlril de O. Mllll,em t908.. �"

I

• -.' ••. O QUE VAI PE-LU LIONS víll C·d dã H .

f
•

- ,O Club número 100 e o d. Ph08D1X, Arizona,'.' , e 1 a ao 0- Domingo ultímo, pelas E.U.A .
.

"

,

"

_ 11,30, horas nascia no
b f '

*======� norário'deiMas- Hospital São José, uma O primeiro Clu undado no eentínen e
.

eu-

robusta menio.� filha do ropeu foi o de Madrid, em 1.920.·SEMANA DA ORIANÇA - Foi, s�m dúvida algu- saranduba easa! Onadir Motta e de O Olub número 1.000 é o de York, Ingla*erra.ma, uma eampanha que repercutiu bastante. O .'

Y I 'd N.d Ú Rua esposa o an a ICO' O' record de aBClI'dul'dade é deUdo pelo compa-
'

.0bJ·etivo foi despertar nos p.ais. n.os po eres pu- A CâmaraMuoicipal de . 'IE ..

I � luzz .. lUotta. nhsirc Okarles Bent, do R. O, de Los AngeleB, COlDblíeos, na sociedade e ne a peopna, o que a en Mbssaranduba acaba de •

ança representa para a salvaguarda de nossos conferir ao sr. dr. Nilson Na pia batismal, reee- 54 anos conseoutteoe de preS8noas-
-grandes destinos.

. Wilson Bender. o titulo berá o nome de Cenise O prim�iro Club fora doa Es*ados Unidos fOiFalamos de n08SOS grandes �estlDos porque é de Cidadão Honorário de Maria e S8US felizes pa�s o de Winnipeg, Oanadá.� .criança qu� vai .perpetuar aquilo qUA de ,S,!,dlO e Ma8saranduba, devendo eshcolheram coOmdoI.loPnadrOI� O primeiro Club fora da Amêl'ica foi o deutIl se lhe ,é Incutld? Ela é o futuro é. esta rmen-
Q tftuloser 'entregue em n os o snr. .

D blísidão que está porvir. .

Sessão Solene, às 17 ho Motta e Srta. Recilvia u ID.
E LIONS, alUante· no presente, com. o pensa- ras do dia 11 de Novem- Nicoluzzi.

.

. O rotariano mais ,elho é o n08l0 companhei.mento voltado .para. o futuro, nio podería se fur- bro de 1967, segundo eon- .. ro Miller, ,do Rotary Olub de Madiso� Indianatar, não podería deIJ�ar de homenagear esta reser vttes que estão sendo «CorreIo do Povo», de-
que tem 106 -anos de idade.

va que é a n088a crlanç�. eneamínhado às mais al- sej'& todas as' melhores
O· . OI b do mundo 9 o..da 'Houston com,. 0- fêz de duas maneires. , '

tas autorl'dad"s da regi, felicidades a pequena m810hr 'r u
_ ',,"',-

,

. ',: ','•. ,

tí
•

um en
..,

C'
.

d a 791 compan el 08,
.

-A primeira cons18 lU em premiar com io pelo Presidente em eD1se, envla� o par. �

"
'

',-
.

.
" .,. ,".

" ..' '"xoval completo ou com uma. medalha'...de o.uro. Exercício, Vereador Al, bens aos queridos pais,
.

O Club ma.ls merl(honal,·é,o. da PQn,�a Areou,
_./ com inscrição d. data do nascímento a tôda �rlan brecht Krãneke. Será um bem como a08. �rgulho'- Ohile.

.'

.

ça que nascesse durante 8 sem�na a ela dedicada, grande aeontectmento po� sos a\1ós Tarclslo-Isaura ,O distrito 113 é' que. tem rilliiQI' nÚ�8ro ,deNada m�n08 de que 12 crranças receberam

l1tiCO-SOCi81n8:CaPitaidoI0.M�tt&eV�nâncI0.wan- 'membros. "\

ssu enxovalsíuho.
do Arroz Catarinense. da NlcoJuZZJ.

.

-

..

l'é. dON" .Id'·Quatro críances receberam medalha. .

\

_
9 �lub mars selentrJOna o e ap "e�� ;A segunda parte: consistiu em oferecer à ju- Noruega., .

.
'J .ventude duas seaeões �inemato,gráfica�.

..

.

I d fiO : O cOQlP!lnheiro mais _ant,go é Carpa�anl d�Assim 'se fêz � cerca,.dtl 2000-crlaoQa8 lot8- Fecbam/ent·o festa nleilll BS res Chicago, que en*rop pira o seu,C!ub'�,�·;58 an�s. ,;ram ss d8�endênClas do {_:1118 Jar�guá e gozaram
/' O I b is baixo é o de ,E. I Centro. }<Calif.ör�� com o festIval do "Gordo e Magro'., J' II f a a ma

.....:' ..
' "'.

VISITA OFICIAL DO GOVERNADOR DO d bril�:��ee p�;:p�a;:eN:� nia. a 204 me*ros abalxo,:dO nível d� mar� "
,DISTRiTO L-lO - Com jantar festivo, realizado O Comércio FLOR,; isto é: ti Feira Na' Ü' club mais aUo é o de EI Aguilar, ,Argen-dia 20 p, p" maroando presença as maid. repretHm cional das Flôres. a 'rea- lina, a 4.876 metros de àUitod:é" '

"

,

,"
;tativ,!� figuras de no�sa comu�a, .re�epclOo8mo8 o'

'DO pro"x.·mo lizar,se entre os dias 14 a Os cinco paíse's que cop*am maior QÚml'ro:d.eO� V ltoriO ForneroIh e sua d).gDlsslma�.omado.ra . 19 de Novembro As diver clubs são: E. U.'A., cOJ.D 5.115;�Inglat8rta.,cq,m'_8,!,�;LlDdomar .. O Governador de. LlOns c�mpru� .as8lm '" -. sas Comissões tem-se des- Japão com 631; Austrália. com 496"e -BRASIL comLmI·aoin8suCmIUabeet8dPetl Jdaera�uuárdo�eISrUoI eexf����:nV�I�� �� d.·a _ 30 dobrado em fPrOVjd.ências 492 (N. R, dados colhidos em deze�dbro. de d1.9R66I). Ie;
" para que os oraslelros se ' O mail velho.· dos 80*ig.os presl en.es e . .em que êste festejava.o I?rlmeuo lustro d en.tre-

,;

"

sintam recompensados é o companheiro !Maurice. Duperrey, do R. Co dega de sua Carta G.onstltutlva.
,_, Afim; de prestar J·usta c m VI'sl'ta"a' M"n�hester ".: ", ."", 86' .'

.LIONS CLUBE DE OORU?! - FUNDAÇAO e merecida homenagem �atar�nense. u':' Pans,,;que,/�� _ anos: :. i
.

Acontecia óo dia 2110 com a presença do Gover aos comerciários de nos· o

-

,,_. ,> ,', Ie\<
.. nador do Distrito L 10, CL Vitorh. Fornerolli. Na' 8a· cidade. a Associação o'.,; '�: I, /,;; ,

/ quele dia o LIONS INTßRNAOIONAL fincavamais Comercial e Industrial de

5t- ''l,o'" .,el,;�"", .,.I.. N.p".,...,·',S·'li-J{"'.IÄ;',:'�D:i�)'um ,miuco Resultava de um trabalho oe do.is com- Jaraguá, fazendo como Atenção
�,panheiros Clemanceau e Renato, que do Lions 8U8S co-irmãs de Joinvil

A 1Glube dt! Jaraguã do Sul receberam a mais am Ie e Blume.Qau,· solicita glieu tor

I:R A TE'pIa cobertura. Com Q fim d.e untr todos 08 }lomens aos senhores comerciait'" Ô I\�l Pil �'I' '� ..... , '"
de boa vontade de trabalhar pelo engrandecimeoto tes que encerrem suas

/,
uça tôdas às sextas- '.,\lU VV ' ·v

0%. !P.f': fJß'�"."','.�
de Corupá, o LIQNS mostrará _8 todos que li, re atividades às, 12 (doze) feiras, ii 1,30 horas da
compensa do, trabalho desinteressdo é o praze,r de horas, no dia 30 de outu� tarde na Rádio Jaraguá,
tê lo praticado. '.

,bro, DIA DO COMERCI,!- o programa:
,

tuo;
, fintena Rural \

,
o ) r

N·
"

r' ,
" ' 19�'u� ;,28 de �utubro de

;�� Rcf���Cé ����o '�l'!_.,'f)'� .'ova lase para," o >\••oC, Com. e lod.�. claimente para o Sr. e ,; PiI· TA
'\_'.

Cl b JSl'8guá Eggon J. da Sil-
,sua Família,taJara ,enlS' ,"�':Ú"e�a'�_r,e8ideóte :..-..-----;;

Foi eleita ii nova dire,toria do I��j/}ra Tênis
( lube. constituída dos seguintes elementos:

Presidente sr. Víctor Zimmermann- "

Vice-Presjdente sr .. RoIandó Jã'oka·
1. secretário sr .. Sérgio Sampaio _

2. secretário sr. Raol Driessen.

1. Tesoureiro sr. Rudolfo Hufenues�ler
. 2. tesOllreho sr. 'Vic-'nte Doniói
'Orador Dr Mhrilo B lI'reio de AZi-1vedo
Essà "diretoria sêrá apoiada pelQs, ·seguintes

departamentos:
'

,

'

'.

,

ep. ·social:- JocÍl-lS Weber
_ 'Hurst 6telO',

,

"

Vicente Donini
,

:' Raul Driêsseb
. Dep. artístico:. Guida }I'is�her

I.
. Dep. espodivo: Ivo Kaufm.alJ�.
Dep .. de obras e melQorameotos: Henrique

Reis Bergan
.

Loreno Marcatto
:: ,Lui.z Ferreira da Silva.

ANO XLVIII

:. ',,'

,

Missa de t,· ano de
falecimento

A G R A,O E C I M1.( N T O
A família de

ANTONIO RUYSAM,'
'p r of und a m e n t e consternada, ve.rn de'

participar o seu passamento, ocorrIdo às
2! 15 horas do dia 21 do corrente, em sua

re�idêDcia, à rua Domingos da Nova. ',1
Por ·:êste intermédio, deseja a'gradecer

a todos os 1'\ parentes, vizinhos, amigos e

conheci.;ios, que, confortaram os enl�tados
com p81a�r�s de Fé, que �9viaram f1ore�, e
corôas, em especial, ao sr. dr. Waldem_Iro
Mazureehen e ao Rev. Pe. Horácio.....

.

Deseja ainda agradecer a08 vizi�J;to.s
que ajudaram Oill enlutados durante o dIfIClI
transe e a tôdos \os que acompanharam o

féretro até a sua última morada.

Jaraguá do Sul, .Outubro de 1967.
,

fva. Maria ßuysam e FilhosUma· propriedade com

'·H· M h k 434 m2 contendo uma ;.-----------------elDZ a D e
casa de madeira e um '. . � ...,... ,............. ��

a.:;�*i��:b.Jift��n�:: ������. .��n:o�u�oí��� ;<><=,
,.,

,.)'.,.,., : ,.�
,

:.m: �
.�� :.�stl�e �a��i�en�� ,m��;�r��;�'�s com o Sr. �� \EnCaF�e,gad.O par-a Expedlgao �de Heinz Mahnke, a ser Adolfo Muller. f: .

. I ).:
.

. �J "

celebràda às 18,30 horas -

f:' 'MÀRISOllndu'strl·a e Comércl·o [·tda· :1'do:: dia. 30 do corrente, Empregadorl (� I' • i _

na '�matriz de São

sebas�. :
tiã� .. ' A segurança dos Jeus =.' Oferece vaga para' 0"- cargo Ê.empregados é uma préo-
POl!', maiS' êste áto de Fé cup8ção�e que não [Je �r acima. '_

,-' iJ
..

;Cristã, antecipadamente deves descuidar. Zelan-', (�
. '.' J) �o', \;agra�,.ecem ... •

do por el8, estarás sal·
fi. E.X.IG,E,',--SE BOA INSTRUQÃO", :

�\-,.'l.\ 1,\\Vva. CecIlia .ErschlDg vaguardando ti tua pró-
f: ,. '.

_

" ' .'_ :i"
(:Mahnke e FilhoiJ '-' pri.a emprêsa� """Y',,�ilII.. ér"·'IUU�� •.• ·Qr 'IU •.•-.. r ,Ct;,c- 'r:••••.••.0 : .,it \-

'.,
-

;'� lfí �JI
.' -:' � ,,-,';",. . \ (�.:; "

...

�, .. -. ;..

_1

!\ tê 15 fi e ses

, ., '"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


