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Visite Joinville, entre 14 e ·19 de 'Novembro de, 196f 'préStigiando a
I

Fe.sta Nac·ioDal das Flôres

I. Pela primeiravez um time
I Paulista de
futebol
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.JARAGUÂ DO SUL'. (Santa Catarina) Sábado, 4 de Novembro de 1967
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Orgão dé maior penetração no interior do nordeste catarinense

Ano XLVIII N,€) 2.458 .Pera a entrega de faixas
ao campeão da "Segundo
na", dia 6 de novembro, o
G. E. Juvenlus convidou o
E. C QUiRIRIM, campeão do

Do seu redator, o Rev. leiro de �ocações rellgto- Realizou-se' sábado, no Itajara Tênis Clube víro t
. Vale do Paraiba pela l.a

Irmão Ático Rubini, rece sas, ccntrlbuíre poderosa- C o r o a n d o o encerramento de seu Torneio
U· erra Divisão" de �madores' da

bemos da capilal paulista mente pêra engrossar as C
Federação Paulista de Fu-

a publicação "PRESENÇA fileiras maristas. Ur g i a lesstüceçêo, reelízou-se no sébado p.pessado, pelas d
· - tebol.

MARISTA no MundO e no retribuir cbern com o bem. 16,30 horas, o c o q ue tel promovido pelo Clube a prOmlSSaO Dia 4 de novembro, far-

Br8sil", para assinalar 08 Nasceu assim o Ginásio jaraguaense de Xadrez que funciona anexo ao lreíare secá a íneuguração oficial,
TênisClube.' d 'd "I

-

M P'

160 enos de fundação São Luís, de Jaraguá do . De cldade maldita, fama o esta io oao ercatro ,/

Marista e os 70 anos da Sul, parã cuja tnsrejàção
Com

.

os participantes á mesa, o Presidente do que sempre carregou con- com o sensacional encon-

ordem, no Brasil.' multo beielhou o sr. Ange
Clube de Xadrez, Sr. Ricardo Feldens, designou o sigo através de anos e tro Baependi I Icaral. - Do-

Revista primorosamente lo Rubin;, benfeitor insíg-
companheiro José Castilho P'in)o p a r a f a ze r a anos' de pobreza sern' re- mingo, dia, 5, pela manhã,

impressa, retrete o que é ne da Congregação Maris- saudação de praxe o qual usou, então, das seguintes médio e sem esperençes, grandioso fesjíval, c o m

a presença Marista n o s ta
. palavras: - "Sr. Presidente e demals membros da São Mateus, o pequeno clubes das-male diversas

E t d 's U id d B '1
. diretoria do Clube jaraguaense de Xadrez, prezados município do Espíri-to San procedências.

s a o DI os o resu.
-, Era em. 1940. Bastaram companheiros de clube. meus senhores. Por ocaslãO·

O bom jaraguaense Ir to onde jorrou petróleo es-, Assista aos festejos do
_ '. ' . ,

"
.

-

poucos anos para que as do Torneio realizado entre QS
.

clubes jaraguaense e G. E. Iuventus, e com Ó
mao AIIC� RUbIDl't a pag�-I antigas lnstaleções íôssem ríosulense de xadrez, disserarnos que o mats impor-

ta semana, passou agora
na 18 da Importen e publl-

- a lerra da promtssão pere ingresso que adquirir po-
_. ' pequenas pera a' procura tente, no e,'sporte, é o competi": Mas é lôgico que d

'

-caçäö assim se refere a
' todos os. seus moradores, era concorrer a um fogão

"Cidade do Dinamismo": _ semPÜ cres�e.nte d?s elu- competir não' �imples�e�t�·.por c.ompelir, mas si� que ante�não tinham se- à gaz.

"O SÄO Luís _ JaragulÍ nos. m prédío maJ�SfOSO perse�uIDdo sempr� a vII.orla, pOJS sabemo� que e quer amBições, mas a'gOra. ��

'do Sul _ SC,. A expansão geregnueerou-ssl'dea'dfreutdoo; mboumltO'pdoa. atreves desse deselo de trtunfo que se mantem. acesa estão aprendendo a sonhar.
a chama do. esporte e se apnmora .es quelídades • Curso Moderno deda ob�a martere, plantada vo íeragueense.

\

esportivas". I
osvernador Cristiano U

em MIDas, alcança agora
' ,

Santa Catarina. Havia, en- -Posteriormente, c o m a
Pois foi partindo desse desejo de aprimorar as Dtas opes Filho leva o De!eolio'

,

..
rreranto, outro móvel além nova divisão administrati- quelldsdes esportivas de' seus associados, que o Clube ehrus smo para o plano u II
da necessidade do desen va das Provincias maris- jaraguaense de Xadrez reqlízou um Torneio interno estadual, e já afirma que Nova p:oblic�ap.ão da F. T. D.

de classificação, cuja competição, entuslästlearnenre "São Mateus será a reden- - Y

volvimento. Havia uma tas do Brasil, o Gjnásio LJ <L
-

dE' D r d'
, . .

dívida de gratidão. Desde foi anexado à récem-crla- uisputada durante 2 meses e meio, alcança agore o eao
.

o spíríto Santo'. es IDa o a pnrnerra e

a instalação do juvenato .da Provincia de Santa
seu Iínel com êste coquetel. Pe_na é que Dem todos Mas' o fazendeiro dono segunda séries dos cursos,

'h J os inscritos lenham podido conclúlr o citado' Torneio,' das terras 'onde foi encon- ginasial, comercial voca .. '

Marcelino C ampagnat, Catarina Hoje é um orgu .

I
., - '" .eb d

'

t d 'I Q H
.

nel
.

d u s t r l I
em Curitiba o estado bar- lho da ",c'idade bar i ver-

pois a guns por mrunçoes �arlas tiveram de a an one- ra o o pelro eo,_uf. ,um- cIO. �I e I nu__UB rIa, a

ri.O'i'!-verde i' E!" otável e' de.'" ':' ,

r ga r lo
..
Mas de qualqu�r maneira, �s r,e�uJtad.o� com êle berto Ca!doso, �ao preten- EdIfora. F.T._�: S.A..

acaba
" '-

,

,. � ",g. . �.. ,-'," 'obtldos 'fol'am 'öninmdört-s Ie-�"Uuvjda vrrao' animar <Ie, por ISSO, demar de an-I de p,ubhcill" o llv.ro 'Curso
,. _ os praticantes .do "Esporfe dos Reis" para que dar descalço no brejo, de de Desenho" de autoria

,.EUne"nl·'O" UI't·.O· r': �'c',lImo"cke:'I: C,·.·.on·''.tr,a',to', de continuem se aperfeiçoando visando maiOr vantagem enxada na, mão. do Professor Manoel Areia,

L li U U nas próximas competições. militante da cádeira de

Ao finalizar, quero lerr:brá-Ios que hoje. está desenho de c urs. o s

CIIw t disputando o. Campe�nato Estadual de Xadrez, na secundários no Magistério
�samen O cidade' de Joaçaba, o nosso presado companheiro de Pass'arl.nho

Oficial do Estado de São

clube, Sr. Aldo Prada; em quem depositamos grande Paulo.
.

Na cidade de Curitiba, esperança' e temos' mesmo a certeza de que- não .

,A obra é uma iniciação
'à Travessa Frei Canéca, desmerecé� o bom nome enxadrísfico de jaraguá do Aplaude Livro ao desel1ho atuêl e está
a, Apro. 102, con'tratara� SuL' Pois êsse, companheiro lern possibilidades, em perfeita consonância'
casamento, a jovem rrta- senão de se sagrar campeão do Estado, pelo menos A,nti-Frei com o programa oficial
guid"a, filha prendada do de fazer boa figura entre' os demais competidores. de acôrdo com a porfaria
sr. Brico Pfeiffer e sua Felicidades companheiro Aldo Prada. Tenho dUo. São Paulo - (ABIM) '- N.o 1.046, de 14 de dezem-

espôsa Alice EHrl Pfeiffer O Dr. Fabio Vidigal Xa. bro de 19�1.
éom o jovem acadêmico vier da Silveira, membro Didático e pedagógico.
de ,direito, sr. 'Clayfop,

.De' Sa""'o Fra'DCI·S'co do Sul
do Conselho Nacional da o livro dá ao aluno, além

filho benquistodo sr. dr. Ma- Sociedade Brasileiri=l de das primeiras noções de
noel �Kardm Filho e de Defesa da Trádição, Fa. desenho, várias fécnicas

Dona,'Hilda Piazera Karanl'. d
.

t
,.

I 'f'
-

mília e Propriedade e au. e pm ura, c assl Icaçao

for do livro "Frei, o _Ke. de â�gulos (e noções
rensky chileno", acaba de g e r a I � do des e n h o

receber o seguinte telegra. decora!Jvo... _

ma epviado pelo CeI. jar-'. . �a.ra mais �n!ormaçoes
.

bas Passarinho Ministro dmglr-se a �dIl()ra F.T.D. ,

do Trabalho ce da' Previ4ên,' em jaraguá do Sul.

cia Social:

Presença -: Marista COQUETEL ND· CLUBE·· DE XADREZ São Mateus

'1 Dia 2 do corrénfe, trans·
'correu a data natalícia do
nosso diretor, sr. Eugênio
Vítor Schmöckel, ecotJo-.
mista e ilustre �residénte
da Câmara Muoljcipal qe
jaràgui! do Sul. Por soli-
,citação do mesmo, não

pudemos como seria do
nosso desejo, assinalar a

data com a' devida ante

cedência, o que sentimos,
si,nceramente. Assim mes

mo, embora tardiamente,
,

apres�ntamos ao aniversa
riante 'os nossos efusivos

f.umprimentos, com votos

äe muitos anos fie vida,
sempre a projetar-se nas

sua� atividades, com o

que projefará, também, a

nossa Comunidáde.

- , A <noticia transcende as

fronteiras dos dois Esta
. dos, de vez' que 'raizes

profundas se acham' an·

coradas na Dérolà (do
Vale) do Itapocú.
Aos noivos e dist1t1tos

pais, os cumprimentos
desta folha ..

o DNPS fixou (J salârio-base para os advo ..

gados em duas ,vezes o mínimo regional, para os

que contam menos de 2 anos de exercício da
profissão, a, cinco vezes o mesmo salârio. minimo
para os que tenham dois ou mais anos de pro-
fissão. (Processo MTPS n. 173.466/66,' ','

'PADRES E PASTORES formaram-se num

time,1 recentement�, em Maringâ, vestindo camisas "Muito grato remessa At.enção,
das mes'mas côres. Muita gerite, pode ter prestado exemplar seu' oportuno li-

atenção apenas nos ll;loce,s de cada qual no pro
vro lapto serVe alertar pes- �gricult()r

A R f
.

d Lt"t � fIT d" "f d'
. soas desprevenidas c o m

, e orma e u erD: POS! o lue
.

azer go .. o aVia, o SIgm ica o la mUI-
lobas travesifdos carnei- Ouça fôdas às sextas-

to mais além, porque testemunhava algo novo, .

450 anos
maravilhosamente novo e realmente importante, ros". feIras, à '1,30 horas da

b t d t (
.

NP 9/1:0.' 967 C
tarde na Rádio Jçu:aguá,

SQ o oS os 8spec os. reVista n. (",1 - u· A reporfagem "Frei, o

't"b P)
, o programa:

No dia 31 de .outubro ri 1 a,' r. Kerensky chileno" foi pu-

d� 1967, comemorou-s'e NOVA Of..AçAO dos, Aviadores foi escrito blicada no jornal "Catoli fintf\,na Rural .

,

a passagem do 4600 �no por P?ulo VI à Virgem de Loreto. É o texto: "O cismo",sobaégidedo ilus- Êst� programa é feito
da Reforma Geral da Igre- Maria, rainha do ceu, gloriosa padroeira da avia- tre bispo de Campos D. pela A'CARESC espe

ja Cristã. Foi @m 31- de ção, n08sa oração se dirige a Vós. Nós somos Antonio de CasJro. Mayer cialmente para o Sr. e

outubro de 1617, 17 anos pilotos e aviadores de todo o-mundo, lançados nos e recentemente editaào em 'sua Família.

após o descobrimento do
caminhos do céu, unindo com laços de solidarie- formado de livro, prefacia- =--__-----_---=

Brasil qÚ1eMartin Luther, �e. as Lações .�. os continentes; Queremos ser do pelo Prof. Plinio Cor- ,

da Ordem. Mendicante �nstrumentos vJgIlantes e �6n�Clentes da paz e rêa de Oliilieira, Presidente���i�O�gre:fO�:'s!�:�:� ;::�::;::�_�=;����-�!::��-�==::=====� '��c?e���� °B%��:�i�:I.�: Empr e'g a d o r!
cid� comô protestaIii's- i! � DR. WALDEMlRO MAZUREGHEN I! Defesa da Tradição, Fa.mí· - A. legislação trabalhis·

,.

mo. II' �. II lia(e Propriedade. A tese ta impõe a criação de

A passagem do dia 31 de II CLlNICA �ÉDICA - <=IRURGIA GERAL ii central da obra agora elo condições especiais para
Outubro de 1967, foi as- II

•

'II giada pelo Ministro Jarbas que fique preserv�da a

sinailldo em tôdo mu.ndo II II Passarinho é a de que o saúde dos empregados
II !!

evangélico, atravél d-e II ii Presidente Frei e á cúpUla nos locais de trabalho.

m.ensagens e pab:.stras II ,ULTRA SOM I{
da Democracia Cristã, vem A iluminação deve ser

alusivas, não raro com li ONDAS CURTAS .11 cond-uzindo sorrateiramen- uniformemente distribui-

menção ao Concilio Ecu· III R. ULTRA VIOLETA I! te o Chile para o comu da, geral e difusa, a fim

mênico, que viza nova .. nismo, atrav�s. de uma po
. de evitar ofuscamentos,

mente a união de' tôdas ii Rua Presiden'e.oEpitácio Pess.ô 'i! lítica de concessões à s reflexos fo:tes,' sombras
as J'g'reJ'as de Crl'sto IL , :.._ _ ...._ ...

n esquerdas, e contra,stes eXC8SS!·V08'.·
• � o

....__ ••••_.__ _ •••• • •__="
I

(Arnoldo Alexandre)

���-..-(t
Cure seus males e poupe .eu

bom dinheiro compran:'o na

'FARMACIA NOVA
_e ROBERTO M HORST

a que dis õe de '. aior lIoftim�n·
to na praça e oferece seUl' arti·

gos á preços v' ntajolos
I
Av GeJúI,iO Vargas.

'<I)o-"'__���
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Telhado de
,

Vidro
Cartas e Consultas

.\

Havendo sido publicado em seu semauarío
"Correio do Povo" no numero que na data de oje I,

entrou em circulação, um artigo com .o titulo "Nota
de falecimento - Agradecimento e Convite!' do
extinto Sr. Leopold Kelbert. Artigo êste, do qual
confesso, não é de meu conhecimento sí é-de cor

tezia, ou' pago pelo anunciante. N o e n t a n t o,
foi publicado como de costume num caso

Meu OARO Porciúncula, telhadísta amígo e dêstes, 'apenas com uma diferença, qual sêja; o

cortês. Não sou «fervoroso adepto» de estória, artigo havia sido, editado por mim. abaixo assina.
como Você afirma, em sua carta. Estória �ão fui do, e o mesmo fot alterado e .ísto não está de acor
eu quem/ inventou. Acha-se o vocábulo consígnado do com: Primeiro, a verdade, e depois com a opio
já na 10. edição do Pequeno Dicionário Brasileiro níão da Viuva. e minha tambem. Quando entreguei
da Língua Portuguêsa, do mestre Aurélio Buar o artigo à familia.,_observei,· que, o' mesmo tinha
que de Holanda: Narrativa de ficção; exposiçao possibilidades de sêr alteradnem diferentes pon
romanceada de fatos e episóãios distinta. de His tos, mas, que, havia aquêles cujos têrmos seriam
tória baseada em, documentos>? Devo dlzer.lh�, j de minha opinião, ímutaveís, e outros, pelo seu

E t
.

S porém, a 'bem da verdade que mestre Aurélio valôr, impossibilitados Ide sêrem alterados.

S· pO r e ' não concorda com o emprêgo da palavra. Oomo Entre os quaís, f) maís critico era,
'

.... o convite
.

. \

.

. , sabe, o Pequeno' Dícíonärío não é de sua exolu- à acistirem o publico em geral. ao Culto' de ação
. ., siva autoria. É obra supervisionada e consíderâ- de graças em memoria do extinto.

QUe fim levou o Campeona- velmente aumentada por êle. E e vebête em quese E Senhor Redator, êste foi mudado, e é pêna,
t R· 1 d L J D tão saiu à sua revelia.

.

muita pêna, que isto sucedeu pois, não tem fun-. O eglona a.. (- Uso o vocábulo, ao correr da máquina, com damento Biblico, a "Intenção pela Alma do Extio-.

Muita gente anda a perguntar - e não obtem naturalidade, como Iazem outros autores, a c.?m,�- to" e é ....ests o motivo, da presente carta,
'r.esposta - porque a Liga ,Jaraguaense de Desper- ear pelo Joio Guimarães Rosa, com suas Príméí- Cinceramente: Creia Sr. Redator que me é.
tos não organísa, hã maís de dois anos, o campeo- ras' Estorías e Tutaméia [Terceiras Estórias). E também profundamente desagradavel atacar êste
nato regional da la. divisão de profissionais, quan- também atirei ao mercado as Estórias de .Bom assunto, assim como li estou fazendo, mas ainda
do em todas as outras Ligas o mesmo campeona- Humor. mais c é sílenciar-dtante de um fato de tão gran-
to é disputado anualmente.

I fA de importancia.Levando-se em conta que nenhum de seus . Mestre Antenor Nascentes, em pelestra te e o, Intenciono, mesmo assim, ainda em outra folha dar,filiados participa do Certame Estadual terna-se nica, me declarou- não repudiar a forma. Pelo
alguns exemplos concretos, que exibem, fatos quemais fácil a reallsação do mesmo. Lembremos que contrário, até acha que sempre se deve quebrar fogem e bem longe ao meu fraco argumento.

Regulamento da Federação exige a realísação des- qualquer homografia. Mas Fernando Marques dos. Fogem isto sim, mas não em outra direção,
te campeonato. Eu não compreendo semelhante Reis, profundo conhecedor de vários i�iom�8, não e "fogem" é apenas um provérbio quando na rea
dísparldade ..'.

' Sli' Cansa de ,me espinafrar, até pejos jornais, por lidade são a base da opinião.As agremiações gastam um dínheírão entre causa de estörla.
Chegareí 'ao término 'do que tinha, a dizer néstas

mensalidades, registros e ínscríções, seQfalar nas Devo dizer lhe, entretanto, que não se trata linhas, e entregarei o caso nas Suas mãos, e creio
traD:sfer�nci.as .de jlJgado.res e fica� per "aí a ve� de neologismo. Já contei .essa história, maís de que Deus lhe dará a porção sêrta, como agil nêste
navros, ínatívos porfalta de órganísação.. o. Uma vez, e vou repeti-Ia. Em 1919, o grande João caso, aomenos lho pedi assim..Mas enquanto ISSO acontece, enq.u�ntO!d�lxa. Ríbeíro, em � Folklore, pediu.3 ress

..
urreiçã� do Queira aceitar Senhor Redator o meu eíneé-

mos de zelar pelo que é nosso, parnctpa � de «têrmo e grafia obsoleta» Estória. LUIZ da Cama ro reconheclmenro, pelo fato de consentir publica
u�a Cópa que na.seeu. e morreu logo de. IS 'e

ra Cascudo. em seu Dicionário do Folclore Bra- ção dêsta naturesa, e também e em/modo especial,
cUJa séde dos ,Julgamentos era lá em RIO Ne- síleíro, publícado em 1954, faz ver «a necessíde- pera atenção que me prestou até aqui.
grluho,

. ... . de de ser' empregada Estória para as narrativas E ainda Cumprimentos. Ass. Rudi Bruns.
...

Salmos desta e entramos �m o.utra IOtero:lO. os contos tradicionais, ,fican�o História para o
níeípal, lutando contra 6 (seis) times da Liga senttdo oficial do vocábulo». Em 1942, e, SociedaBlu!Uen�uense e tendo �lumenau por. séde. Todos de Brasileira de Folclore. sugeriu a grafia estória
os Julgamentos. eram feitos 'em Blumeneu.

. merecendo a adesão Ide Gustavo Barroso. Em
P?r que. ISSO? Em Jaraguá também extste Intelígêneíta do Folclore, Renato Almeida adota 8.

1)ma LIga, mínha gente. / , .' r "

,.
/. ';'" '. I.

Não é de meu feitio meter a mão em seára Não e como pode observar, imitação dos In�
alheia - cada um faz o que quer· mas na 'minha glêses, os quais distinguem Story de History. Mui-

. Jaraguá 1.8 lugar'opinião deviamos ter primeiro disputado o cam- 10 menos, tenho culpa de ela eSlar sendo mais.
peonato regional - o nosso -- depois sim, podiamos usada do que empréstimo da Caixa Econômica a Oom satisfação toma-
entrar em outros.

.. , .

- .

Servidor Público.' .

mos conhecimento do re·
. Muita gente culpa a Liga pelo atual estsdo súhado das recentes ,sele-

de coisas. Mas não é só a Liga, não; Tem mais Acontece, amiúde, que o emprêgo de estória ções de recrutas. que irão
gente. Ora, o que é a Liga? A Liga são os clubes foi como «hi8tória baseada· em documentos». Os servir à Pãtria no próxi
que à ela estão filiados. Se os clubes reclamassem empregadores do voCãbulo nãQ, estã" sabencdo mo ano. É qee, dentro da

este direito seu o campeonato seria realisado. distingir fato de fficção. lenda de ,episódio real. jurisdição do 13,0 Bata.,
Os clubes também carregm uma parcela de Hai a confusão Mas não hã mOlivo para isso. As Ihão de Caçadores, sedia·

duas forma"- sa-o bem' dl·stintas. Uma coisa é a d J. ·11 11."0
•

culpa' D o em OlD�l e, o LU' Dl·

Até a Federação com seu famigerado sistema história da emancipação econômica dos Estados cípio de Jaraguá do Sul
de disputas do Estadual preJ'udica o '1.lteból menor. Unidos' outra é a estória da emancipação econô- figura entre aqueles mu·"t ml'ca d'o .

Brasl'I, dentro dos principios de.Roberto .,. .

O Estadual de alguns anos atráz era disputa� DlClplOS que maiOr' soma

do pelos campeõ�s das Ligas, campões dos Campos, ex planejador da inflação '. . . de aptos apresentou ao

campeonatos regionais, e divididos em 3 zonas. Acbo. todavia, que, a esta altura (ios aeon- Serviço Militar.
Hoje em dia, com a Divisão EspeQial, um time sem tecimentos, não é mais possiVel recuar. O vocá.

.

Mais uma pro�a de Que
qualquer titúlo [desloca·se de Joínville a Criciu· bulo já' se popularizou, Resta, apenas, seja em- os pais jaragúaen�es nada
ma e vice-versa, ainda só na class1fi0ação. Fica o pregado de modo próprio. Porque, pensando bem deixam faltar aos seus fi·
futebol menor prejudicado, em plano inferior. E a 'distinção é necessária.. ' lhos para que cresçam for�
tem mais eSS8 história de futebol menor é con- tes e saudãveis.
versa. História para um fato e estória para um mito Os 152 candidatos ap-

Jaraguá sempre foi considerado menor, no como a alfabfltização do Ibrahim. tos são' prova insofismã-
entanto deu muila panca em gente boa, botou pra

G'.�,• .t,!,�,�:,,,,,,,��,,,,,,,{���c�,.t• .t �, ·.�.t J� -do.�:>.. :!i�Oesnsoas aefnir",mal�dtei�cae: q�e
tráz muito bicho papão. '

f � y

Estão lembrad_os daquela vez que Jaraguá f:
.

."'.
-

:�' :,!"","_'_' _

elimi��� �s!���C:e��:�!a��i�:r abandonado o f� Encarregado para [xpedição �l
-

Campanha
, �e EducaGã(}

campeonato regional. Dai é que sai o valor �ovo H . �� CIYlca

:fri:�sso futeból, a prata" da casa, como se dIZ na

f� MARISOL Industria e Comércio Ltda. �l Ba�d���le!m�nt�an��No tempo em que possuiamos prata da casa

f� \ :� do Hino Nacional sãotinhamos futeból. Quantos bons. jogadores. forma- � =- Oferecß vaga para o cargo � obrigatórios, uma vez
ram·se aqui em Jaraguá? Como me recordo de : : por semana, em Iodos
um Gaulke, Fidle,r, irmãos Ballóck, irmãos Krause, g acima. d os estabelecimentos
os tri-gêmeos Chico, Mário e Lino, irmãos Rocha, fi B ,de quôlquer gréÍu de
Ayroso, Anders e outros tantos, tudo, gente nOIS�a, f: EXIGE-SE BOA INSTRUÇÃO P ensino, públiCOS ou

pr�ta, da �asa. fo-rmados. nos c�mpeonatos· reglO· f� . d particulares.
nals da Llg�. Domo ha�18 e�tusl8smo q.uando era é��:.�:.::.:,m.::.�:.:;�.:;c�"."."."".".".",��.o , . ____

disPU����li�oca:�:ons��pr::I0����:tl;���, simples �==::::::::::::::::::�::::::::::::=::::::::::;:::::::::::::=-:=::::::::::::�:::::::::::::::==:::::::::::::::=::::::===:::::::::::::::.::;.,' de���r�:�a :�tr�o:���� \

:1. II
sim pois não sou cotnentaris�a, escrevo o 9ue sinto :j I.

.

n Informações em
. Join,-

e sem palavras bonitas, fasendo este registro pa II D.' Io·
•

rn Soelter II ville com Erika Maria
ra que ninguém venha a dizer depois que em Ja !! r. ...J li Fuchs Rua 15 de No.-
raguá.a gente não se interessa pelo espól'te. ii CIRURGIÃO-DENTISTA li Aembro, 367.Luiz 'Gonzaga Airoso, da AJACE i! II _

��K�"�::ec' ii li

� CO,nla�dor I: ii ••••• X IIii II!I II

"COßRflO DO POVO"

Estória

MUDAS
Fundação: flrtur mülier - 1919)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

• 1967 -

Diretor
Eugênio Vitor 5chmõckel

FrutlF�ras e Ornamentais

ASSINAT'lRA:

Aaual . • • • NCr$ 4,00
Semestre . • • NCr$ 2,20
Avulso. . . • NCr$ 0,08
Número atrasaéo • NCr$ 0,10

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, (laní
feras, Palmeiras, eto., etc.

Nestor de Holanda

BND�ÊÇo..: ..

Caixa Postal, 19
.

I\venida Mal. Deqdoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

PEÓAM CATALOGO
ILUSTRADO

Leopoldo SeIdel
- OORUPÁ. -

Seleção de
Recrutas;

Leigo no Púlpito:
"Vozes" é 60 Anos de
Testemunho

Pelrópolis - ele - "Falar
dos 60 anos ele uma R e·

vista Católica no campo
de cultura é falár de 60
anos de testemunho", islO
foi o que afirmou o Vice
Reitor d a Universidade
Calólica des s a cidade,
Doulor Manoel Machado,
dO fazer' o sermão duranIe
a .Missa de Ação de Gra
ças da revisla Vozes

60 aoos de cullura - Na
solene Missa cooselebrada
em Ação de Graças pelos
.60' anos ininlerruplos da
Revista Vozes em prol da
cullura do país, disse ain�
da o Vice-Reitor que "no
mundo moderno, o espfri�
to burguês e dmor ao bem�
eslar nos I�va a deleslar-I
mos a definição, a opção
e a não querermos distin
guir. Evilamo,s Q "sim" e

o "não" e eslamos freqüen'
temente a falar "Ialvez·'.
Aquêle que escreve - con·

linuou -·é aquêle que dá
maior leslemunho porque
não há vento dlgulI!. que
possa apagar aquilo que
foi publicádo e muliliplica
do".

Vende':se

Vende-s·e
Avenida Getúlio Vargal;l, 198 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Um ótimo terreno coro
c.asa possuindo pastagem
sito à estrada Francisco
áe Paula. Tratar com o

proprietário sr. Leopoldo
Meeyr.

.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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. CORREIO DO POVO
/

Indústria Textil "JA R !TA" S/A. Edital de Citação de Herdeirâ Ausente I nd ú stri a Intil J ARITA S. A.

Imobilizado
,

Imóveis, Benfeitorias, ativo jmobill
zado c/ reavaliação
, EstáveJ .

Móveis & Utensílios. veículos, má
quinas. motores e instalações

Dlsponlvel
,Caixa e bancos
RealizArei a curlo e lonlo prazo
Oantina, Produtos, Banco Nacional
de Hahilitaçãç, Letras a Receber.
Empréstimos Lei 1474/51, Taxa de
melhoramento. Lei 4069/62, Imposto
sI reavaliação, Depösitos Emprezul,
Registro de Marcas. Acionistas, Fun
do de Assistencia ao 'Desempregado,
Depósito p/ Obrigações Trabslhtstas,
Banco Nacional do Desenvolvimento,
Fundo de Garantia p/ Tempo de
Serviço

Compensação
Previsão Trabalhista Lei 4357/64,
Ações Caucionadas

37.577,60

o DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
FORMA DA LEI, ETC:

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de citação, com o prazo de 36 (trinta) dias, virem
ou dele conhecimento tiveram ou interessar possa,
que neste Juízo e cartório do Escrivão' que êste
subscreve, tramitam os autos do ARROLAMENTO
dos bens deixados por falecimento de MARIA DE
LIMA FERREIRA, no qual fIgura como herdeira
ausenta DOMINGAS TEIXEIRA, casada' Com Jo
V,iDO Teixeira, estando em lugar incerto e não sa

bido, pelo 'presente." edital chama e cita a mencio
nada herdeira e seu marido, para se fazerem re

presentar ou comparecem nêste Juízo a fim de fa
larem sôbre os tormos do dito arrolamento, sob as
penas da lei. E para que chegue ao conhecimento
dos iuteressados, toí passado o presente edital, que
será afixado no lugar de costume, às portas do
Forum, publicado no [ornal local "Correio do Povo'
8 no Diário da- Justiça, em Florianópolis. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguâ do Sul, aos vin- Ficam eouvldados 08 srs. acionistas para uma
te dias do mês de outubro do ano de mil novecen- Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se na

91.34567 tos e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, es- séde social em Itapocuzinho, às 9 horas do dia 30.

'

crivão, o subscrevi. de Novembro .de 1967, afim de tratar a seguinte{a} Lauro Pereira Oliveira ordem do dia:
..;_ Juiz de Direito -

.. aj- Aumento de capital, mediante recursds
A· presente cópia confere Com o origimal; dou da Lei 4:.357164 e créditos.

10.484,07 fé. Evs - Jaraguá do Sul � SC, 17 de Outubro
Jaraguã do Sul, 20 de outubro de 1967. de 1967.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

C.G.C. (M,F.) 84 43U 610 .r

Assembléia Geral Ordinária
.

Edital de Convocação
Ficam convidados os srs. acíonístas para uma

Assembléia Geral Ordinária, a realísar-se em

Itapocuztnho, Mun. de Jaraguá do Sul" às 8 horas
do dia 30 de Novembro' de 1967, em sua séde
social, com a seguinte ordem do día,

.

a)- Exame, díscussão e votação do Relatório,
Balanço e Parecer do Conselho Fiscal, inclusive
conta de Lucros' e perdas, do exercício, encerrado
em 311 de Agôsto de 1967.

.

bj- .Bleíção do Conselho Fiscal para o exer-
cício 1967/6S; .

, ,

c), Assuntos de Interesse da sociedade.
I

,

AVISO

C.G,C.M,F.: 84430610
,

-

I

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acioniataa
,

Em cumprimento á lei e disposições estatutä
rias, a diretoria da Indüstría .Textil "Jarlta" S. A.
apresenta a VOSSa apreciação o balanço geral encer
rado a 31 de agôsto do cerreute ano, conta de Lu
cros & Perdas, bem como o parecer do Conselho
Fiscal.

Pelos documentos apresentados, ficarão es se

nhores acionistas perfeitamente inteirados da situa
ção da Sociedade e

.

seu desenvolvimento, ficamos
entretanto, na séde social a disposição para os es

elarecimentos que nos torem solicitados.
,

Itapocuziuho, Jaraguá doSul, 16 de outubro
de 1967.

Olga R da Costa, Diretora Presidente
João Lúcio da Costa, Diretor Oomercial

Acham se à disposição dos srs. acíonístss,
na séde social, os documentos a que se refere o
art, 99, do decreto-lei n." 2.627 de 26 de setembro
de 1940. I

Assembléia Geral Extraordínäría
/BalançoGeral Encerrado em 31 de agôsto de 1967

ATIVO

Ião Exiglnl
Capital "-

Reservas
Fundo Reserva Legfli, Fundo ro ave- '

dores Duvidosos, Fundo Desenvol
vimento e' Fundo Depreciação

,

Exiailel 8 curto e 10Dgo prazo
Contas Correntes, Bancos, Dieiden
dos à pagar, Fundo Especial Aumen
to Capital, Retenção Dá Fonte, �bo
no Natal e 130 Salário, Lucros sus
pensos e Lucros a Disposi(Jão da
Assemhléia

Compensação
Fundo Indenização T r a b a I h ist a,
Oaução da Diretori.a

Indústria Textil JARITA S.A.
João Lúcio da Oosta

ft\ Diretor Comercial

Edital dê Praça 1_�/�.,--0i�____.��Cl_�\-----
, , -1 ll,.;",·?1 \ 'd I- ta' IJUIZ°b�oglRo�lôAUtfc��!���A DOilj!�RA� :�\{2l)�/�

-

:

GU! DO SUL, ESTADO DE SANTA OATARINA, '�6./ -:�\\"
NA FORMA DA LEI, ETC.

172.347,5::J
FAZ SABER a todos os .que o presente edi-

tal, com o prazo de dez (íü) dias, virem ou dêle O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA
-

conhecimento tiveregt e interessar possa, que hão �UIZ DE DIREITÖ DA COMAROA DE JARAGU!lrf;50,71 de ser arrematados, por quem, mais der e maior DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA-
319.305,58 lance oferecer, em frente às portas, do Edifício do SIL, NA FORMA DA LEI, ETC.

Forum, no dia. 1.4 de novembro vindouro, às 10 ho
.

FAZ SABEJl 'aos que o presente edital de eí
ras, Ob bens penhorados da firmá OUTELARIA tação, com o präzo �e 30 días virem ou

.

dele co

JARAGU! LTDA., na ação exacutiea que lhe mo- nhecímento tiverem, que por parte EU�JCO WELK.82..125,0(1 ve 'Irmão' Gregorio. abaixo dêscritos: -.' residente é domiciliado neste mtinlcfpiõ é dOlIulrca,
a) - Um rebôlo especial, de 3000 quilos. com foi requerida uma ação de usucapião,' para aqui

eixos e mancais, marca "São Bento", avaliado em síção do ãomínío do seguinte imóvel: Um terreno,
Ncr$ 900.00. .

.
situado a Estrada Ribeirão Cacilda, neste munleí-10.172,27 b) Uma máquina de escrever marca R�MING- pio, com a área de 60.000 m2, com ae seguintes

TON. de 1,20 espaços, avaliada em Ncr$ 500,00. confrontações» de um lado, com 100 metros, em

c)- Uma máquina de escrever marca OLIVET· terras de Godlíeb Leitoldt; de outro lado, com
TI, própria para contabilidade mecanizada, com ao igual metragem, em ditas de Felipe Maurisseos;
espaços, avaliada em Ncr$1,OOO,OO. Total Ncr$2.400,OO. extremando de um lado, com 600 metros, em terras

Assim serão os referidos bens arrematados de Ailtônio Straub e igualmente com'öüo metros, em
. por quem mais der e maior lance oferece,r àcima terras de Eurjco Welk nl) outro lado ... ·

- Feita a225.457,60 do preÇO da avaliação, podendö ser examinados, justificação, foi a mesma julgada procedente . por• J
. por quem interêsse tiver, na firma de,edora; onde sentença. E, para que chegue ao conhec_imento de

�-- se acham depositados, todos interesslldos e ninguém alegue ignorância,1.550.71 E para. que chegue _ a notic.ia- a público, foi manda o Dr. Juiz de Direito expedir o presente
319.3.05,1>8 passado o presente edital. que será afixado no lugar edital que será ,afixado no local de costume. às

Jaraguá do Sul, 16 de outubro de 1967 de costume às portas do Forum., e publicado no portas do Edificio do Forum e, por cópia publicado
Olga R. da Costa, Diretora Presidente jornal local "Correio do Povo". Dadp e passadO na forma da lei. Dado. e passado nesta cidade de
João Lúcio da Costa. Direto!' Oomercial nesta cidad,e de Jaraguá do Sul, aos 'vinte e qua- Jaraguá do Sul, aos cinco dias do mês de setem-
Valério da Costa,. Diretor e Técnico em Con- tro dias do mês de outubro do ano de mil novecen- bro do ano de mil novecentos e sessenta e sete,

tabilidade, registrado sob n. 3077 e no D.E.C. spb tos e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, es- Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi. (a)
crivão. o subscrevi. Lauro Pereira Oliveira - Juiz. de Direito.n. 400·"

.
/ (a) Lauro Pereira Oliveira.- , A presente cópia confere com original; dou fé:

Demonstração da Conta Lucros & �erdas Refe- -- Juiz àe Direito - Jguá do Sul, 5 setembro 1967..
rente ao, Balanço Geral Encerrado em 31 de Ã presente cópia confere com o original; dou fé. O Escrivão: Amadeu Mahfudl

Agõsto de 1967 Jat'aguá do Sul, 24 de outubro de 1967..
.

O EscriVão, Amadeu Mahfud

ça, Lubrificantes e Combustível, �'ré�
_',

,��,' CIRURGIA DO ESTOMAGO _. VIAS BILIA- �. O Ö N V O C A ç Ã O
te, Salário Ordenados e Honorários, '. São 'con\'idados os' Senhores Acionistas para à
Publicações, Ad-Valorem, Abono Fa� � . RES. INTESTINOS � Oirurgia-de Senhora� �l Assembléia Geral Extraordinária, a se realizar no dia
milia, Joros & Descontos; Despesas fi:,' Diagnóstico Precoce do Cancer nas Senhoras ",!:� 9 de ,Dezembro de 1967, na séde Socilll em Rio do
Viagens, Sêlos. Conservação e Lim- { J Cêrro II, nêsfe Municipio de Jaraguá do Sul, às 10
peza, ,Seguros, Substituições, Impos-

�::: Consultório. Rue Artbur Müller n, 160 �:::
horas da manhã. para deliberarem sôbre a seguinte

tos, Fôrça e Luz, Material Escritó· ORDEM DO DIA
rio, Despesas Gerais. Oonsêrto, ,De-

'

(AO LADO DO NÔVO HOTEL-).
- � Ab 13 o S lã' Q f' 'l 10 -- Efetivação do aumenfo de Capital porpreclaQoes, ono e .' a rIO, ue�

. ":', Das 9-12 e das lã '18 horas - FONE, 384 ::',bra Centavos e, Lucros a Disposição'
.

sub&Crição, aprové:da pela Assembléa Geral Extraor-
À8sembleia

.

. 154.194,03 f·* ·'�t:l·.···,..�·ft··.·,.,·�:'·,.
..··.. "'..*··.··*·)r·*·· , ••••" � .", �.......... élinária em 7-10-67' e alteração do Art. 2- dos

ESfatutos Sociais.
Jaraguá do Sul, 16 de outubro de_ 1967 corrente anó, examinado também a con�a de lucros 20 .- Assuntos de interêsse Social.
Olga R. da (Josta. Diretora Presidente & Perdas, bem como todos os livros e documentos Jaraguá do Sul,.7 de 'Outiubro de 1967.
João 'Lúcio da Costa, D.fretor Oomercial relacionados com o referido balanço� tendo consla- 'ANNA GUMZ - .Diretora PresidEmte
Valério da Oosta, Diretor e Técnico em Oon- f

.

I

tabilidade, registradu sob n. 3077 e no D E.C,
tado estar tudo n� mais per sita ordem, exprimin- ,

���1 do exatidão, motivo porque recomendam sua apre·
" '

SQb n. 400 '9ação 18m assembéia geral para esse fim convoca· Dp. Reinoldo Murapa
Parecer do Conselho Fiscal da, bem como recomendam sejam apro\'ados todos

f'

' os atos. praticados pela diretoria. � ADV·O..::::!.ADO'" ,�
Os abRixo assiuados, membros liIo Oonselho HàpoCl,l.zinho, Jaraguá do Sul, �, �!. "'� ::___L__

Fiscal da Indústria Textil "Jarita" S.A, nO' exer- de 1967,-
cíoio de sua8 funções, declaram na forma da lei Ass. Escrit6rio ao lado da Prefeitura
que: Tendo examinado minuciosamente 08 livros Lud·géro Tepassé JARAGUÁ DO SUL

'\

da Indústria Textil "Jarita" S.A. com referência, Werner Jahn
80 balanço geral encerrado em 31 de agôsto -do Reinoldo K08hler

Usucapião)

PASSIVO
/

GUlDZ IrDlãos
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C o R R'E I O O O p O V O - "Coluna ROTARY"
\ Irmão Alcidio Schmidt

,- IARAOU{ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 4 DB NOVBMBRO DB, 1967 - N.O, 2.458. ANO XLVIII

Bambairo Voluntários: NOYI Direção
A reunião do R. C. de Jaraguá, contou no dia

27 de outubro de 1967; com a presença do Rev.
Irmão Alcídio ôchmídr, diretor do Colégio São Luís,
desta cidade. No decorrer da reunião, usou da pala
vra pera contar aos presentes as suas observações
quando de sua viagem para a Europa, muno aplau
dido.

Em 27 de Setembro de 1967, foram eleitos os

novos membros do Corpo de Bombeiros Volun
tários de, Jaraguá do Sql, constituído dos seguin
tes:. -,

.

'I - Conselho Administrativo - mandato do 22. 8.
67 a 22,8 68 '

'"

,

,Na reunlão semanal do dla 27 de outubro, esn-
Presidente: Dr. Gerd Edgar Baumer verem recuperando no R. C. de Jaraguá do Sul, os

Vice Presidente: Dr. Murillo Barreto de Azevedo companheiros Dlcésar e Aurino, do R. C. de Guara.
Secretário Geral: Geraldo Merkle 'mirim. ,

10 Secretário: Rubens Nicoluzzi SERViÇOS À COMUNIDADB - Este avenida,
2° Secretário! Alibert Ewald é provavelmente a atividade de Rotary mets espalha-
Tesoureiro Geral Dr. Henrique Reis Bergan da em tôdas as 'suas variadas manifestações. Raro é
10 Tesoureiro: Vicente Doníní o clube que não apresenta alguma forma de serviço
20 Tesoureiro: Luiz Lanzuaster à comunidade, conquanto alguns prefiram concentrar

Diretor Social: Ralf Marquardt. em serviços individuais e outros em ações coletívas.
II - Comando Geral - mandato de 22.8. 67 a 22. 8.70 De um modo lato, esta avenida abarca tudo que os

Comandante: Geraldo Werninghaus
'

rotarianos e Borerya Clubs fazem para' ajudar a 'me
Vice Comandante: Erich Johann Schweinle Ihorar as suae comuntdades: É orientada pela, Coo
Ajudante do Comandante: Sigolf Sehünke venção lnternaclonal, em ôro Louis. Diz a resolucão,

III - Conselho.Fiscal-- mandato de 22.8.67. a 22.8.68 em resumo:
/ Victor Bauer -. Prefeito Munici.pal - membro Qual é o trabalho que precisa ser feifo?
natio. Há alguma ínsritnlção que possa fazer o irebelho?

Fidelis Wolf - representante dos sócios con ôe houver, colabore com ela, não duplique o

tribuintes. trabalho.'

Adolpho Mahfud - representante des sócios ôe não houver, tome providências com um pro-
ativos.

• . leIO' adequàdo que possa com o ternpo criara sua pro-
IV -IConselho Delíberatívo - mandato de 22. 8.67 a pria organização. /

22. 8 69 . ,DI Ra.lizaGIß d� Idaal de ,SerYlr
a) RêpresentaDtes do' CorpQ Ativo: Geraldo

Werninghaús, SigoU Sehünke, Adolpho Mahfud,
Fechem-se por isnlantE'� as jánela�e nossos Ali�ert E!wald, �ugusto 9ar�oso. CurtMohr,'Edua�

olhos para se abrirem as portas de nossa reten- do .. �an�lsco �llhelm, Fídelís Hruscka, Hermínio

tiva ... É então que, sem pronunciar pa}&vras, L�cClOlll, M�rll.lo aar�eto de Az�vedo, Norbert.o
dizemos: o cemitério é a antecâmara do

�u,
co- Plazer!i' Honérlo P,r!idI, Osma� .Grímm, Rubens �I·

mo também pode ser a ante-sala do inf no. E, col�zzl e Wernar Ricardo VOJgt; . .

por uma estranha analogia vem-nos à mente I' b) Representantes dos SÓCIOS Contrtbuíntes.
.

'

,

Fídelís Wolf, Dr. Alexander Georg Otsa, Oetaeíllo
aquela verdade incontestável que nos diz que, não Pedro Ramos, Arlindo Salal, Victor Bauer, Dr. Hen
importa.ndo a simplicidade ou suntuosidade das rique Reis Bergan, Luiz LanzDlster, RaU Marquardt,
sepulturas, a morte nivela a todos, nada alguítí- Dr. Gerd Edgar Baumer, Vicente Donini. Geraldo
cando a condição social ou moral dos mortos. A MerkIe, Luis Scherney, Osmar Bartel. João Prim e

todos transforma no pó da terra, sem estabelecer Ivo Hasse.

distinções de castas ou de credo, apenas traduziu-

:5 '\ I � I' 1 rO,'C{blf17IAL::lé�8�aAda:e ::a��:�enad�!te:��:!za:o�o i!�Õ:�� Reaistro e ivi I ,fhU:i:� nV:�:ti:!�t�:�if f� t '1'0 e 'N IIUIJJi\.
'

.,

minuto de introspecção, alguns segundos de me- Aurea Müller Grubba Oficial de Angela Stolf.

OU CO I:RCIAl\lTE
'

dítação para concluirmos: doRegistro Civil do '1.0 Dls- Ela, brasileira, solteira, .,..,', �;�.trito da Comarca de Jaraguá doméstica, natural de Ja
São todos iguais os homens. Não é o renda- do Sul, Estado de Santa raguá do Sul, domíotlaüa \

do dos berços, nem o luxo das túmulos que esta- Catarina Bra�Ül. residente em Santa Luzia

�o ().It "

,
beleee a <l:iferença entr� êle�. é única e tio sô· ,Paz saber q�e comparece- neste distrito, filha de

fjl�
4 Ufo! 1-, l

'()
mente a VIrtude e seus mérItos, esta bagagem ram no cartório exib.ndo os Honorato Bortólini e de tt

Ie
cujo v?lume far� de cada u� � elei�o ao Senhor documentos exigidos' pela lei Paulina Leone Borttolini.
ou cUJa precarIedade constitUIrá o· celerado de atim de se habIlitarem para Edital n.. 6.526 de 30/10/67Satanás. casar-se:

Kurt Bruch e
Lili SchneiderNesta époQa do ano em que veneramos nos-

sos mortos. nós que com êles, em Tida, pudemos Renato Strelow e Ele, brasileiro, solteiro,prival', não deixemos que se'fechem as 8uas tum- Cecilia Kitzberger pedreiro, natural de Ja-
bas sem a solene promessa de perpetuarmos sua .r.. d SI'Ele, brasileiro, solteiro, ragua o. u, domicIlia-

memória, sem que lhes formalizemos o tributo de operário, natural de Ja- do. e .residente em. Rua
nossa homenagem póstuma,. -

sem que façamos faguá do Sul, -domicilia-, �omvIlle, nesta CIdade,
subir aos céus o nosso pensamento envolto numa do e residente em Rua fIlho de Eduardo, Bruch
a,rdente prece de saudade.

.

'/ João PlaoinRcheck, nesta 'e de OJga :B�uch. .

_---------------.---_ cidade, filho de Alvino Ela, �rasileIra, solteira,
Strelow e de Lina Fal- dom.é�tlCa,naturaldeGua-
gatter Strelow. ra.m,,�Im, neste E!stado, do

mIclbada e reSIdente em

Ela, brasileira, solteira, Hua Joinville, nest� cida-'
industriária, natural de de, filha de Alvino Schnei·
Jaraguá do Sul, dC?mici der e de Berta Waiss
liada e residente,em Rua Schneider.
João Planinacbeck, nesta E para que chegue ao co·

.

Vende se lotes, planos e sec�s na Vila· cidadt.', filha de Werner nhecimento de todos mandei

Bae!lendi, a' prazo 'de 40 meses sem entrada. . Kitzberger e de AdeUa passar o presente edital que
Planinscheck. -

_ será publicado pela imprensa
_.

.

. e em cartório onde será
Edital nO �.525 d.e �8/10/67 afixado durante 15 dias
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J()ao StoU e alguem squber de algum 1m- �t./-....._� Iuslvo com "CYCLE,;,AIRE"
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, li:� ,(Cii"urgião Dentista)
RÁIOS .:� Vcmllc=sc �N,A.:, "

�.al-g CLíNICA - PRÓTESE - CIRURGIA BUCAL X 1

�:.:' ::�1
Uma propriedade com

Consultório: Rua- Angelo Piaze,ra 86 (ao lado da Ponte Velha) 434 m2 contendo uma

casa de madeira" e uma

f� .

H O R Á R 'I O: Manhã - das 8 às 12 ß rancho, sita à Rua Rio

{: - Tarde - das 14 às 18 B Branco Fundos' Lotea-

�i ''1
mentoLenz!. �'

\ �r �� ����.���.�.�� ��.�
, �w nl AJ�f�;�ttÜ?::. com o Sr.

I_ O' QUE VAI PHO' LlONS
FINADOS

CL PaÚlo Mor'9tti

,

.

Dia ,dos mortos •.. sinos badalam enchendo
nossos ouvidos de plangentes recordações e, num

Iinguajar de queixume, seu repicar triste inunda
de amargas saudades noasos incontidos sentimen-
tos de mortais. I

E o dobrar melancólico do bronze' nos trans

porta ao saudoso passado e guia nossos passos
ao cemitério. Nosses olhos percorrem, quase que
insensivelmente, aquelas estranhas ruas e qua-

dras que formam a cidade santa, cujas moradas
são também numeradas, embora caracterizadas
com aquêle distintivo eomum a t,ôd&s: a cruz.

Desãlam ante nossos olhos, talvez curiosos,
talvez marejados de lágrimas, uma sucessão ín
térmína de sepulturas tôsoas, tendo somente a

terra, o número e a cruz por ornamento. Contras-

tando com essa, humildade. erguem-se túmulos
suntuosos, lavrados em mármore, embutidos em

bronze, realçados pelo cinzel habilidoso' de 1;1m
\ escultor.

.

OPORTUNIDADE
N.EGÓUIO DE OCASIÃO
Vende.se um terreno com 7 morgos, há

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

Vend� se belíssimos lotes planos e secos,
no centro da. cidade prazo de 10 mt'ses.

Dive-rsoli lotes na Ruà Rio Branco, a

partir de NCr$ '750,00 à vista ..

Informações com Organização Lombardi
Av. Mal. Deodor�, 141
Em frente Posto Wolf.

-

Companheiros em recuperação

,
.

____,---------------

Correio do Povo
um . Jornal a

Serviço do Povo

2 terrenos' (iuntos) com

15x46 cada, na Rua Rio
Branco - Jaraguá

.

do Sul
Informações Desta

redação.
'

f)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


