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no interior nordeste catarinense

BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL

Liga Jaraguaense
de Desportos

Nota da Liga Jaraguaense de .Despottos
A Liga Ja, de Desportos. tem a satis.fação �ecomunicar ao público esportivo que domingo, día :

3 de Desembro, fará iniciar o seu campeonato
regional, Adição de 1.967, reunindo. as aguerridas
equipes da s.n. Acaraí, O.A.' Baependí e Seleto E.O.

,

Comunica, outrossim, que reconhecendo o

esforço e trá�alho do comentarista esportivo,
senher Luiz Gonzaga Airoso, da AJACE, em favor
do mesmo campeonato, bem como a vasta tolha
de serviços prestados há longos anos ao esporte

,�Jaraguaense. pelo mesmo eídadão, resolveu de
nominar o já citado certame de Campeonato Re
gional "Luiz Gonzaga Airoso".

.

Na oportunidade a Bntíoede=Mater apela
ao público esportivo para prestigi�rem o mesmo
certame colaborando uma vez mars com o soer
guiment� esportivo da nossa cidade e região.

Jaraguá do Sul, Dezembro de 1967.
Ass. Osörío José Schreiner - Presidente.

\

Centro Catarinense
Acontece

Metalúrgica João· Wiest
,

Necessita de
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"
\
l OORREIO DO POVO SA,BADO, dia 2-12·1967 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!P!!!!á!i!!g!!!!in!!!!a!!!!"!!!2---�������������

Em-pr,êsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

',1967 •

In�ústril de Madeiras R��olf S/A./ \

(AÇA-O DE USUCAPIA'-O) I c.o.c. (M.F.) 84,430644,
, .

'
.

,

.
'

RELAT6RIO'DA DIRETOR/A.
O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA,

Laranjeiras, Pacagueiros, JUIZ, DE DIREITO. DA CQMAR,(,;A DE JARAG.UÁ Senhores Acionistas.
1 .

Em atenção soque' dispõe os estatutos soci-ais".Kakiseíros, .Macieiras, e a-
DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA" BRA- '

botícabeiras, etc. Roseiras D LEI ETC ' apresentamós o relatório relativo -ae exercício en-
',.., SIL, NA FORMA A ,. .' :', cerrado em 31 de outubro do cerreute ano,.Dahlias; Cam.élias, oon i- FAZ SABER aos q'ue o presente edital de

f P I t.. Pelo balanço e demonstrattvo da c o n t a deeras, a marras, e c., etc. cítsção. com o prazo de .50 días virem,JOU , dele
b

.

LED lucros e perdas, constantes a al.xo, poderão 08
.

. con,hecímento tiverem, que po.r par.t�. de �..
f'

.

teí d A 't
- A'

PEÇAM CATALOGO
_ POLDO URBAINSKI, residente e domícílíado ne_s�

acíonístas rcar 10 erra os aa SI uaçao ecncomica, ,

financeira da sociedade .
. ILUSTRADO \ -: te município e Comarca, foi requerida uma, AÇAO Ficam a disposição, dos Srs, acionistas todos..

J DE USUCAPIÃO para aquisição' do . domínio do
os documentos referentes ao aludido exercícío,BNDBRÊÇO: Leopoldo Seide

seguinte imóvel: ,.U!Il te. rren.o, situ.ado n� lo.calida-Caixa Postal, 19 Á G b Id t ípío com podendo os mesmos serem examínados no escritó-
t\venida Mal. Deodoro, 210 - CORUP .::_' de de São Pedro - an a 1, nes e mumc '.

rio da sociedade, onde também podem obter quat-Jaraguá do,Sul - S. Catarina ' -, a área de, 154.825 m2, com as seguintes confro,?- quer outros esclarecimentos que [ulgarem neces-,-----, o:::::::::oc::::>c:::::::::=..-.::::::::oo::::::::-<;> tações- _ Irente, ao Sul com i íümetros, 0'0' .RIO
säríos,

,

I' Garlbaldl; fundos, ao Norte, com ígual metragem, João Germano Rudolf, Diretor GerenteR'edistr-ó Civil Contráto de· Casamento em terras de Willi/Trage; extremando a Leste,
Ewaldc.Rudolt, Diretor Comercial.. .

", com t390- metros. em terras de Ig-nácio Urbainski -

,

Aurea Müller Grubba, Oficial De Londri�'a veem-noe e a Oeste, com 1.4 5 metros, em �erras de .Rai� Balanço do Ati�o e Passivo em 31 deOutubro/1967do Registro Civil do 1.0 Dis- 'a noticia de um grato mundo Klein, Ervino Gessner, Beínoldo Klein e .

Co A T I V O
'.trito da Comarca de Jaraguá econtêclmento soclal. De Fernando Schulz.' Feita a justificação, foi a mesmado Sul, Estado de. Santa, acôrdo com a lnformação [ulgadá procedente por seiitença. E, para que c�eCatanna, Brasil. obrída, conrreteram casa gue ao conhecimento de todos ínteressados � nm-Faz saber que comparece- meato os jovens Ana Eli- guém alegue ignorância" manda o Dr. JUIZ. deram no -ç�rtóri_o. exibindo o� se Figueiredo j encantado- Direito expedir o presente edital, que será, aííxad�cnmentosJexlgl.dos pela lei ra figura da aHa socleda- do no local de costume, às portas do For�m, e,

,
atim de se habilitarem . para de londrtnense, filha do por cópia publicado na forma da leí. - Dado � pas-casar-se: sr. José Roberlº- Figuei� sado nesta, cidade de',Jaraguá do Sul, aos vínte e

Editai n 6.535 de 23·11 67 redo e Débora Figueiredo um días. do mês de novembro' do ano de mil no
,

e Waldemar Hesselmenn, vecentos e sessenta e .sete. Eu, Amadeu MahfudMilton Grützma�her, e, filho· de Franz Heesel Escrivão, o subscrevi. _ (a) Lauro Pereira Oliveira
. Surema Bublitz mann, e Alzira Pedri Hes- Juiz de Direito.

Ele, brasileiro, solteiro, seimann, destacado hore- A presente cópia confere com o q_riginal; dou
auxiliar de escritório, leíro e fazendeiro renome- fé. \

.natural de Jaraguá do do. O econreclmento foi -Jaraguá do Sul, 21/novembro/1967.
Sul, domiciliado e resí-. assinalado no dia do. not- .' O Bserívao, :Aq:i'adeu Mahfud
dente em Três- Rios do vedo, 4 de Novembro de

Sul, neste distrito, filho 1961, .c�m

.ia�
íatímo

de Alvin Grütsmacher e na resldenc�a d nOIva �,
,

d.e Berta J'Bcob Grützma- para a socledad I.sndrl·1cher.
.

. neDS� foi servid
\
fino co�

Ela brasileira solteira querei no clube l' lo Bra-. ,

domé�tica, natural d� sileiro. (Ação de Usucapião)Massaranduba, nesle Es, PAS§IVo
)tado, domiciliada e resi- O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA. lia Eliuivel' "',

. dente à"Rua Preso Epitá" Atenção JUIS DE DIREITO DA COM�RCA DE JA.RAGUÁ Capaal, Fundo de Reserva Legal, Fun-ciõ PQssoa, nesta cidade, Agrl·C·ultor· 'DO SUL, ESTADO DE SANTA OATARINA, BRA� do de -Reserva Especial, Fundo de Au.,
filha de Carlos 'Bublitz e SIL, NA FORMA DA LEI, ETC. mento de Cßpital, Fundo de Deprecia-
de ;Augusta Bublitz.. Ouça tôdas às sexl�- FAZ SABER aos que o presente edital de ção 8 Fundo de Devedores :puvidosos.
_j feiras, à 1,ãO .horas da citação, com, G prazo de 80 dias virem ou dele co· Eliul,el 8 Curlo e LOIIO Prazi .Edital.n. t.5.36,de 25-U:-67 tarde' na Rádio Jaraguá, 'nheQimen'io 1;ivßrem., qule'por' pàt'a de IGNÁOIO Impostos a Pagar, Contas Correntes
Afonso Paulo Baade e o programa: URBAINSKI, residente e domiciliado 'nes!� muni - Credores, Saldo a Disposição da As-

Mafalda Pincegher cipio e Comarca, foi requerida uma A ç A O D E sembléia e Titulos Descontados.. I
'

/!.infena Rural I..-". USUCAPIÃO, para aquisição do domínio do seguin' Cumpensaçio .'

'

Ele, 'Qrasileiro, solteiro, este proorama é feifJ- 'te imóvel: _' "Um terreno, situado nf:\ localidade Titulos em cobrança e Caução... da Di-marcinei,ro, \ natural de 6 '

de Säo Pedro - Garibaldi, 'neste município, com a retoria.\ .' "6.41805Trombudo Central, nes- pela ACARESC es�e- -ã"ea de 127.545 m2, coDi as seouintes confrontações: ;1 29..662,71'
.

'1' d
. cialmenfe para o Sr. e a; o;>te Estado, domiclla o e .', frente, ao Sul, com 110 metros, :po Rio.,'Garibaldi;, ' .

I
• \.

.residente nesta cidade,l.:..;.s_u_a__,.F_am_íl_ia.•. � fundos, ao Norte, com igual metragem, em terras Demonstração da Conta Lucros e Perdas ein 31filho de Alvino Baade "

de Wilí Trege; extremando a Leste, cO,m 1.152 me- ( de Outubro de.l.967
'

é de· Ana Maria Baade.
Uos, em terras da Vva. Erna. Gelsner e 8 Oeste,Ela, brasileira, solteira, -I com 1.167, em terras de Làopoldo Urbainski." Feita Débito\ doméstica, natural de Campaóba de Educqão" a justifica�ãó, foi a mesma julgada procedente por Fundo de Devedores Duvidosos,

'

Corupá, . neste Estado, Cívica sentençâ. E, para que cgegue ao,' conhecimente de Rendas' Diversas, Juros e Descon- -,.
,domicili,da e residente

O hasteamento . dd todQs interessados' e ninguém alegue ignorância, tos e Mercadorias. '45.481,95 45.481,95 'em esta cidade, filha de
'. Bandeira e o canto manda o dr. Juiz de' Direito expedir o presente Despesas Bancárias, Pro-Labore,GuilheDme Pincegher.e do Hino Nacional sãQ edital que será afixado no.local de costl1llle, às p�or- Ordenados e Férias, Banco Na-de Rosalia Pincegher. obrigatórios, umaLvez tas do. Forum, e; por cópia publicado na for_ma da cional de Habitação, Luz e For-

Edital n. 6.537 de 27-11·6t por semana, em Iodos lei., Dado e passadO nesta cidade d,e' Jaragná do ça, 13.0 Salário, Salário de Edu-
" os eSlabelecimentos Sul, aos vinte, e um dias do mês de novembro do cação, Juros e Descontos, Segu-Alidor Vavassori e

1
de qualquer gráu de ano de mil novecentos e sessenta e sete. -_ Eu, rOf! Lucrós e Perdas Contribui.Zenaide Angelina ensino, públicos ou Amadeu 'Mahfud, Ell!ér!'ã�, o 8�b�c�Vi. _ (a) Lauro' Çã� sôbre o 13.0 Salá�jo" Contri-'

Demarchi " particulares:' �ereira Oliveira ""': �Ulz de DIreito.,
". bUição Salário Famil�a, Impostos

. Ele, brasileiro, solteiro�\I·"'!-__....... , A, presente copIa confere com o orlgmal, dou e Selos Fundo Garantia de Tem.
viajante, natural de Lui� fa. _ Jaraguá d'Q Sul. 21/riovembro/l�67. 'po de -SerViço, Des'pesas Gerais,
Alv,es, nesta Estado, do- O Escrivão, Amadeu Mahfud, ( Fretes e Carretos. Contribuições
miciliado e residente nes� Car�os Oto ,Nagel e de \

Legais, Gratifica.ção a Diretoria .

-ta cidade filho de Gro. AlZIra Nicoluzzi'· Nagel: -----------------.-----,., e Gratificação a Empregados 39504,95.... V' ; dA' 'n F ·

At' P"
. Fundo de Devedores Duvidosos,,.épe a�assorl e e na,

E para que ch�guê ao co·
. /' r. raaCISCOI a .a.o Iç,_CIOne Fundo de Deprecia';'ão e Saldo.à·Vavassorl. h d d rI.

.

y
,

EI b '1 .'�
,

olterra n eClmento e to os rqan'fel :H�D 'ICO - c�� JM. :f:r Disposição da Assembléia .. 5.977
. ..:.,_00-,._' _�, .

raSI eu�, SI de Ja� passar o presente edital.que ,
•.

4'5' 81 95 4'" 48195domestIca, natura
"". será publicado pela imprensa Cirurgia 8 Clínica de 'Adultos e Crianças .4. u. ,

raguá do.Sul, -.!lomlclha- e em cartório onde sera Par.os _ Doen�àB de Se.nhoras Jarauuá do Sul, 31 de Outubro de 1.961. ,d�e' reSIdente em Rua .
.

d'
• 'Y

'?G R d If
.

t G tRicardo Hasse, n.esta �i� ,afixado aurante 15 las .. Se João· ermano u O , Dlre' or eren e

dade filha de Honorato alg�em souber de algum 1m: 'HOSPI'TAL JESÚS DE NAZARÉ(j - OORUPÁ' Ewaldo Rudolf"DiRetor Comercial, , pedIménto acuse-o para os " Eugênio Vito.r Scllmöckel _ Cont!idor_ r e g."- / Demarchi e de-:..Angelina. . Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 _ .

. 'h' bns legaIS. , nEO n. 51.083 e CRC-SC D. 1.605. ,Araldl Demarc 1.
AUREA MÜLLER GRUBBA COBUPA, - SAN�� CA1'�H.J(NA

Párecer do ConSelho FiscalEdital n. 6.ã38 de 29�11.67 Oficial

Faustino Voltolini e . r==�=:::=:::�:::-==::::::�==-' =:::::::::�;:;===::;=�::-":"=--====:::==c:::- ..::::·:11

81. �::!�.�r:::lolt.lro. � ..
Dr,· .Jörn Soelte; .

I �

�operário, na�uÍ'al de Ro-
ii' "Ideio, neste Estado, do·
ii �CIRORGIÃO-DENT1STA

,miciliado e residente em ii
II

. Francisco de Paula, nes· !I
..."8' .. I

_ iite distrito, filho de Oons- li
.... _til A ' II

tante Voltolinl e de Do- II , II
menica VoItolini. Ü II

I·' .. IIEla, brisileira, so, teua, II 'I'dom.é8tic�, natural ?e. J.a· li. !
ra�uá do Sul, dOmIClhi:l- fi\

Avenida Gelúlio Vargas, 198 '" Jaragu6 do Sul _ Santa Çalarina I!da e' residente em F.Jan- !'I .

"'
.

' IIcisco de faula. nest� ,
. \.'.. .'

. " _).idistrito, , 'filha de Osçar �===:::==�==::::=====:::=====::=_==-_;:::::=:::c::z:::===�

"CORftflO on POUO"
-

M U D-A S
FrutllölréJS e Ornamentais

Diretor L
Eugênio Vitor Schmõckel

-

ASSINAT'lRA:

Anual . • • • NCr$ 4,00
Semestre • • • NCr$ 2,20
.Avulso. . . • NCr$ 0,08
Número atrasado...- NCr$ 0,10.

Imobilizádo
,

Imóveis e Benleltorías e Edificibs e

Dependencías ..
Estável

I

MáqUinas e Instalações, Veículos e
Móveis e Utensílios.

Realizavel 8 Curto e Longo P�ítZO ,

Participações, Empréstimo Lei 1474/51,
Almoxarifado, Empréstimo Público de
Emergência, Taxa de Melhoramentos
Lei Munic,ipal n. �9/63, Besultados Pen
dentes, Contas Correntes Mensais, Con
tas Correintés Devedores, 'Obrigações
Elétrobras Lei 4.156 art. 4.°, e Merca·
dorías. "'.

Disponivel
Caixa.

C�mpensaçio
Banco Inco c/Cobrança e' Ações Cau-
cionadas.

�

.\

187,08

1.158,64

EDITAL;

21.564,34
.

3ã4,68

6,418,05
29.662,71

i-

3.856,28

19.388,38
.

Grédito

\

,
,

Os abaixo assinados, membros· efetivos do
Conselho Fiscal da firma. Industria' 'de MàdeiraB
RUdolf S/A" tendo examinado, detida.mente todos
os documentos, balanço geral e deIqonstraçãQ de
Lucrose P,erdas" relativo ao exercicio encerrado
em 31 de Outubro de 1.967, constataram Ia 8 u a

exatidão e conformidade, pelo que recomendas a

sua apro,vação pela Ass.embléia Geral Ordinária
dos, Acionis�as, à realizar se no próximo mês.de .

Janeiro conforme E�ital de Convocação eJÇpedldo
pela Diretoria.' , ,

Ja�agu� do Sul, 28 de Novembro de 1.961.
Amadeu Mahfud

Henrique Heffert Jor.
, r

Bernardo Grubba Jor.

/ '

/' . ,

."
"
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fatos BLln�as'da Historia do'OraiilllxXIII) Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul Associação Rural de Jaraguá do Snl'
,

'

Jefferson Davis de Paula, �,- LEI N. 181 -
- 'Assembléia Geral Extraordínáría

UM OUTRO MITO divulgado sôbre Tiraden- Desapropria por Utilidade Pública, diversas Edital de Convocação
tes por vários autores, é o da sua feiúra repelent�, ãreas de terras.. De oonformidade com as dísposíções legais ea despeito de não se conhecer documento eompul- VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara- estatutärías, convóco os sanhores SÓCiOli desta Ensável que o autorize. e os retratos que dêle exis- guá do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso e -tidade, em pleno gôzo de seus direitos sociais, patem serem todos idealizados. como o são os de To- exercício de suas atribuições. ra a Assembléia Geral Extraordíaäría a realizarmás Antônio Gonzaga. Faca saber a todos os habitantes dêste Muni- se na sêde social, 'sita na "Oasa do Lavrado," _Francisco Adolfo de Varnhagen, na obra a que cfpío que, a Câmara Municipal aprovou e eu sanciô páteo dá Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,nos referimos em outro lugar, o- 318,' escreveu: no a seguinte Jeí: , \ Av. Mal. Deodoro da Fonseca, fundos, nesta cída"Cumpre ac.rescentar que para alguns dos malogres . Art. 1°) - Fica o Prefeito M,unicipal autorisa- de, às 9 (nove) horas do dia 18 de dezembro dado mesmo alferes em suas pretensões, além da oír- do a adquirir por ajuste amigável. ou desapropriar 1967, para deliberarem sôbre a, seguinte "ordemcunstância de ser Iiradentes, devia também contribuir [udicialmente, por Utilidade Pública, cinco (5) áreas do dia"':

.

o seu tísíoo, - Era bastante alto e muito espádua- de terras, sítuades à Rua Presídente Epitácio Pes- a) _ Dar atendimento à autorização do pedi-I do, de figurá antipática, e "feio e espantado". soá, nesta cidade, äreas estas, destinadas a entra- do de Investidura nas funções sindicais, a reformaVarnhagen, nesse passo, segue de perto a Joa- da e saída do Reservatório de água, bem como a dos Estatutos Sociais,' no sentido de adaptä-Ios aoquim Norberto de Souza Silva, que em sua Histõ- saída do esgôto da limpeza do mesmo reservatório nôvo regime; .

"

ris da Conjuração Mineira, tomo I, p. 80, escreveu: dos seguintes proprietários: b) _ Autorizar a Diretoria a solicitar filiação"Era de estatura alta, de espáduas bem desenvol- ii) - De Rudi Bruns, um terreno com a área da entidade à Federação de Agricultura do Es!ado.vidas ... A sua fisionomia nada tinha de simpãtiea de 628,80 m2;
.

� c) _ Assuntos gerais.
.e antes se tornava notável pelo quer que fôsse de b) - De Fredolino Röpke e sua mulher, um caso não haja número legal, a Assembléíarepelente, devido em grande, parta ao seu olhar terreno com a área de 315;25 2m; Geral reunír-se-à no día 28 de dezembro dt; 1967, )

espantado," ,

',-< .

I
c) - Da Rádio Jaraguá

.

Ltde. um terreno às 9 horas, no mesmo local, em segunda convoes-
.»Anibal 'Bruno, no interessante livro "Liberta- com a área de 242 m2; ção, com qualquer número.�

.ção do Brasil do JUgo Lusitano", Bib. Militar, vol. d) - De Wa�te'r Quast e sua mulher, um ter- , , --,;

CV·CVI, s/d, p, escreveu: "Tinha 39 anos."'Era alto reno com a área de 176 m2; Jaraguá do Sul-SC, 18 de Novembro 'de '1967.
e espadaúdo. Tinha um aspeto bizarro e uma ex- .

e) - De João Funke e sua mulher, um terreno ASSOCIAÇÃO RURAL DE JARAGUÁ DO SULpressão de espanto na fisicnornia." com a
.

âraa de 92 m2, perfazendo o total de
'\ De onde teria originãdo tõda essa infundada 1.504,05 mã,

..

assertiva sôbre a feiúra de Tiradentes, se não há, : Art. 20) :::- �sta lei entrará �m vi.g�r na data de
-'-- ,----

como dissemos, documentação que a autorize?
, sua publicação, 'revogadas as dísposiçõaa em con-,

Proveio, não há duvidar, de uma alusão única trãrio. ' , Weihnachten in Bethelque a êsse respeito fêz o ceI Inácio José de Alva' "Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
renga Peixoto, [testemunho, por sinal, pouco msre- do Sul, 24: ds novembro de 1967. \

- l : In' diesem Jahre erwarten wir wieder eine-eedor de fé) seguntro ,sß, lê nos Autos de Devassa, VIOTOR .BAU�R. Prefeito �unicipal _ grobe Zahl von helmetlosen Mensche�� die mit.vol. IV, págs. 140-141: " ..estando o respondente - Nesta Diretoria de Expsdíente, Edu�aQao fi! ten in einer so wohlgeordneten Welt keínen rech-depoi Alvarenga -" no escritório de João Redrigues Assistência. Social, foi. t6gistr�da e publicada a ten

Plat�Um
Leben haben. Wir dürfen nicbtde Macedo Ihe appareoeu- um oficial leio e esplIRlado, presente lei, aos 24 dias do mes de novembro de danach f gen, ob es eigene �chuld und Seh-

e lhe disse que lhe queria uma palavra em parti- 1967.
. wachhei ist oder ob es auch an Schuld undoular... Êsse oficial feio e espantado era Tiradentes. João Mathias Verbinenn, DIretor Sch� eit der Gesellschaft der WohlgeordnetenEis ludo o qua-se contém nos sete volumes '

liegt; WIr wollen diesen heímatlosea Männerndos Autos de Devassa sôbre a feiúra de Tiradentes. .

ganz selbstverständlich die Hand bieten und Tisch
, Daí, pois, nasceu a lenda, sempre repetida com no- - LEI N. 182 .;,

und Bett bereit-en. Meine Weihnachtsbitte gehtvos acrescimos. . S VICTOR BAUER, Prefeito MuniCipal de .Ta- dahin, uns zu helfen, eine neue Herberge für
... Assim, ainda que percamos de vista o brocado

SC' unsere' heimatlosen Gäste zu bauen. Die alte'latino: lestis 'URIS, leslis DulillS, - .sabemos que o A
oel raguá Sol,. Estado �!}" �nta alarma, no uso e

Herberge, in massiven Barackéri einer jetzt� exercício de suas atrl.f>Ulçoes.' .

Inácio José [de Alvarenga,Peixoto, por mais de uma
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni- verschwundenen Ztegelei, untergebracht, �us8teSez, em se'us interrogatórios. falt�u propos.itadam�n- c{pio que a Cãmara' Municipal aprovo.u· e eu san- teilweise einem benachbarten Neubau weichen.te com a ,ardade .. uma das quais a respeito do teor

ciôno a seguinte lei: . Nun brauchen wir dringend neuen Raum, und sode u� bilhete que lhe .!3'scli'evera, de casa do ten �e� , Art. 10) _ Fica o Prefeito Munioipal autoriza- -bitte i�h ber�lich, mit-zuhelf_-:n, dass' der HerrFranCISco de Paula Freire �e Andrade, o Pe .. <?ar do a adqUirir da Firma Importad'ora de Máquinas der Weihnachr. der auch a18 eIn Wanderer durchlos Corrêa de Toledo, conYldando-o para ..aSSistir a
Agrícolas e RodoYiârias SIA. (I M A R), uma Moto. diese .Welt. gegangen ist, von un� sagen ka�lD:exposição' que faria o Alferes Tiradentes, sôbre a
niveladora Mod DD, Motor Diesel "AlliswChalmers" ··Ich bIO em Gast geweseQ, und Ihr babt mIchmatéria do levante.

, D-262, seis cilindros 1650 RPM, 77 HP, partida di- beherbergt,"Segundo' Alvarenga Peixoto. o Pe Carlos Cor·
reta de 12 voUs, transmissão 4 yelocidades à frenterêa' de Toledo ter-lha·ia escri.to, '�que, chegasse l�; e uma à. ré, tanque de combustível para 102 litros.

que o esperavam, se quens rir um � o u � o:,... Art. 20) _ A despêsa decorrente desta aquisi- !""P"----------------------;(A.D., val. IV, p.'144). Não obstante, o dito bIlhe\e,
ção, correrá à ,conta dos recursos próprios orQa-que se encontra reproduz_ido nOE: Autos de Devassa,
mentáriol. ,yol I, 'po 81, lem a seguinte Ar�dação: 9 ·'Alvare�_ga. Art. 30) _ Esta lei entrará em Yigôr na dàhEstamos juntos, 6 venha Vmce lá. Am. To.led.CI•• de, sua publicação, re,ogadas as disposições em opn',

Também, no seu primeiro interrogátorlo,loJUS'
trário. ...

tificadamenté, Alvarenga Peixoto negol1, inclusive"
Palácio da Pref�itura Municipal' de Jaraguáque conhecesse o Alferes Tiradentes.

do Sul, 24 de novembro de 1967.
_

" Por aí se vê que· Alvarenga Peixoto, no esfôr' VIOTOR BAUER,Prefeito Municipal
!JO de subtrair-ge às acusações qu� l�e eram feUas Nesta Diretoria de Expediente, Educação' e
pelos juíze's da alçada, �uscou atrIbUir. aos compa Assistência Social, foi registrada e publicada a pre
nheiros, especialmente Tlradeotes, defeltps que em sente lei, aos 24 dias do mês de novembro de 1967.
'verdade não possuia. " 'João Mathjas Verbinenn, Diretor

\
....

\.
7

�

A despeÍió do que dissemos acima, José Feli-· -----�---------_:_----
cianci de Oliveira, na ob. cit., d'e há muito deitou
por terra mais essa 'lenda sôbre T!radentes, quan
do escreveu: "TiradeJites lera espansI90, leal e franc?
Era homem conversável. O Cônego Macuel RodrI'
gues da Oosta, conspiran:te e cons�l��in,��\ dep�is,
que o conhecera presenCIalmente, dIzIa� O Xavier
era um rapaz simpático; e, bem que nao houvesse
afinidade entre a f.arda e a sotaina, era·me sempre
agradável sua presença." (José Feliciano de Olivei'
ra, ob, cit., p. 112).

,

E que era um ofioial que se da:va ao luxo,
segundo os costum�s d� época, de apresentar-s8
bem'pôsto, di-lo o Auto de Sequestro de seus bens,
conforme veremos oportunamente.

'--

João Lúcio da Oosta - Presidente

1 '

Mit herzlichen Weihnachtsgrüssen
F. von Bodelschwingh, Pastor

QP-ORTUNIDAOI;:
NEGÓCIO DE OC.tl.SIAo·

Irmãos Emmandörfar S. A. Comércio 8

Importação

Vende.se� um terreno com 7 morgos, ha
um KI. do centro da cidade pelo preço de
NCr$ 2.500,00.

....-
\

Vende se lotes planos e secos na Vila
Bae!Jendi, a prazo de 40 meses, sem éntrada.

. V'ênd",·se belissim08 lotes planos e secos,
no centro da cidade prazó de 10 me.sés:

DiverseliJ lotes na· Rua
_
Rio Bra�co, a,

partir de NCr$ 750,00 à vista.

IJ;lformações 'com Organização Lombardi
,

'Av. Mal. Deodoro, 141 (.

Em frente Posto Wolf.

1 - Aumento do capital social
parcial dos estatutos;

2 � Ootros assuntos de int�Fêsse da Socieda-
de.

Jaraguá do Sul. 13 de novembro de-1967.
Victor Bel'Dardes Emendörfer" Diretor-presideonte

Nôvo livro 'da F. T. D..
Problemas de, Genética

, Harold Brand, profes
sor de Genética, na Fa
culdade de Filosofia Ciên
cias e Letras da Univer
sidade Católica do Para
ná lança, pela Editôra
F, T. D. 'S. A., o livro
"Problemas de Genética".

com reforma A obra, tratada com ta-
da a seriedade que a ma
téria mere�e. dentro dos
princípios da moral cris
tã, é de grande utilidade
para todos os estudiosos
dos problemas here.ditá:
rios, tais como: Biólogos,
Médicos. V---estibulandos,
Farmàcêuticos, Normalis
tas, Enfermeiros, Veteri
nários, Agrônomos, Den
tistas, etc.

Tôda a matéria é de
senvolvida em catorze
capítulo\s. '-- ,trações. /.
Uma farta bibliografia Pbra mais informações

..
Rua Presidente Epitácio Pessôa 70 !i completa o livro, dt! 172 'dirigir-se à editôra F.T.D.

'6===:=--=:::=:::::-.::::::::::::::::::::::==-.::=========41 páginas, com muitas Hus· Jaraguá do Sul.
_

,

I

Convocação Vende-se
Cónvidamos os senhores acionistas d.esta so:

ciedade. a se reu1nirem em Assembl,éia Geral Ex·
traordinária a' realizar./se às 16 horas do dia li
de dezembro de 1967, na sede social�à Avenida
Marechal Deodoro da Fonseca, 557, a fim de deli
bararem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

Uto ótimo tel'renQ com
casa. possuindo pa8tage�
sito à estrada Francisco
de Paula. Tratar com o

proprietário sr. Leopoldo
Meeyr.

/'

Cooperativa'Agrícola Mista
�,

, "ITAJARA" LTDA.
Assembléia' Geral Extraodinária

Edital de Convocação
Ficam convidados os Senhores Associados pa

ra a Assembléia Geral Extraordinária, a se reali
zar no dia 16 de Dezembro de 1967, na séde Social
em Itapocuzinho (Vila Chartres), às 8,0.0 �oras da
manhã, par� deliberar�m sôbre a segumte:

ORDEM DO DIA
1) Alteração E;statutária .

.

2} Assuntos de interêsse da Sociedade.
Itapocuzinho • Jaraguá do Sul, 25 de No-vembro

de 1967

Vende-se,
Um terreno, Slro na I Ilha

da figueira com z.500 'm2_,
e contendo uma· casa de
madeira.
InformaçÕes com o Sr.

Cprlcis Hardt.
_/'

ULTRA SOM
ONDAS CURTAS
R. ULTRA VIOLETA

Vende-se
2 terrenos (juntos) ,�om

15x46 cada, na Rua Rio
Branco ':.,_ laraguá do Sul

Informaçoes Desf,a.
redaç�o.

Paulo Leoni - Presidente
/
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ANO. XLVIII JARAOUl DO SUL (SANTA' CATARINA) N.O 2.462

CORREI ROTARY"

SÁBADO, 2 DB DEZBMBRO DB 1967
'A AMIZADE

;
I

,

Na vida moderna onde as' solicitações para
o homem são tantas, êle vai sem se aperceber,
ficando' privado dêste sentimento tão útil, e de
tão geande valia no passar de uma vida. Já, hoje
se (luve dizer: "fulano sabe fazer amizades", fi- .)

cando assim alguns poucos prívílegíados a usu

fruíram desta faculdade.
'

.

'Rotary dá esta oportunidade aos que dêle
"Convocação fazem narte. Eotarlano que não cultiva a amíza.

Pelo presente ficam convidados os ��nhores .

de com' os seus companheiros. �ão, sabe. o quan
acionistas désta aocledade part;' a assembleIa. geral to e6�á perdendo de saudável e útil na sua VIda
ordinária a reallzar-ae no día 1·3 de Janeíro de rotáría.

. ,'.. _

1968. às 15 horas, no .escrítörío da Iirma, na rua Ouantas magníücaa maniíeetações �e amíza

Venâncio da Silva Pôrto s/n, nésta. cidade, afim de Rotary !lão nos oferece! O plenárío de .um
de deliberarem sôbre a seguinte clube, a V�sIt8 .

a ,o�tros cl�_bes, às. ;Assembléias,
Oonferêncías dístrhaís, reumoes Iamlllares, excur-

Ordem -do Dia sões., tudo isto somado nos dá ensejo -no cultivo
da amizade. Destes encontros vém o entrelaça-

e Contas do
mente das famílias e conhecimento dos filhos,
aproximação das espôsas, tudo contrlbuíndo par� .:

eltcerçamento de Amízãdes sólidas e produtivas,
" A amizade rotärla gerou a "Casa de Amíza-

AVISO de" e vale a pena verifical' como êste empreendi-
Anoitecia ... A tarde agonizava a pouco e .poueo, recli- mente reune tanto, de condições J econômicas, /

nando-se sôbre o lago e espelhando, vaidosamente, na su- Acha se à disposição dos Senhores acionistas, religiosas, políticas e socías às mais diferentes, a
períícíe líquida, a'-riqueza tecnicoIor de Buas> fulgurâncias .',. na séde da, sociedade, os documentos a que se cultivarem ssm atrito esta virtude..Formavam as nuvens «oloridaB o pano de fundo dO'gjgant�s- refêre .0 art, 99 do' decréto _ lel n. 2.627 de 2" O incremento 'da' amizade deve ser objetoco palc,º_montado por Deus para a encenação da despedída o

do astro-reí no cenário do longínquo horizonte... .
- de Setembro' de 1940" ,constante dos rotarianos e assim um día todos se

Extasiado por aquela visão onírica, de súbito, quedo-me Jaraguá do Sul, 27 de Novembro de 1.967. aperceberão dos benefícios. morais e espirituaisperplexo ante a realidade ... Era míragem ou vísão, presente Jo·a""o. Germano Rudolf, Diretor Gerente '

f' a do s u aptímoramentoou passado, morte ou vida, prisão 'ou liberdade, criatura ra- que usu ruirme', <,

cional ou farrapo humano?..
.1 Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial Façamos maís am!gos., Meditemos maís .no

,

Bangem os gonzos da cadeia, tinem as correntes, caem I significado da palavra AMIZADE. '.-
&8 algemas e sinto aveludados 08 afagos da" brisa da líber-

_ . ,
I

...................... .-.o ...........................H ...........N4i-H ..................""� .....
dade ao romper 08 umbrais que me prendiam por vergonho-

N'
,

S A '
. ,

,
sos liames àquela negra e púuida prísão .' .. Qual 'gazela e ves' li /'
gárrula, deixav.a eu aquela malfadada cela 313, testemunha '

• •!' A O
lmuda de um punhado de desvarios alucinados, pagos �entu-. )

.

'

, "F",A .... .

!
plica4amente pelos anos que lá passara....

'�
, .'" , ,

.
CELA 81S, •• eu a conhecia em seus míni s detalhes, Indu'stria Catarinense de Artefatos de Madeira 1 ido piso ao 'teto, de parte a parte, de ângulo a ngulo, de .", . _ !

parede a· parede, de grade a grade, em tôdas as irWges. ; .
' (Em organização) , l '�.. .

\
' ,

Aquelal paredes nuas e borrad�i!I de termos de ti ixo calão A' bléí
.

I

G I de C
.

tít
. - l P

..

d irendl !
e desprovidas de outra qualquer ornamentação e caiadas de ssen ela era e· ong I Ulçao , "reelsa-se, e apren _

Izes !
alvacenta msssa plu'leciam repetir, na frieza de isua esuutura, . ,

, ,
" r ,

O pensamento do oorpo de jurados, no dia de' weu. julga- "
""", _! !mento: "és culpado..... Um espelho semidesuuído por um ConVido os subscritores de açoes da NBVBS ,

"Torn'eI·ro Meca'"nl·cos·". !
ímpeto de vandalismo do meu carcomido remorso, estava S. A, - INDÚSTRIA CATARINeNSe DB ARTBFA- t \ I;
partido, borizo1}talmente; a êsse estado. o reduzirá quando, TOS OB MADBIRA, em orgalJização, para a assem- 1 4&

'

" '. 1.mire.ndo-me nele, minha imagem d� réprobo parecia acusar- bléia Geral a ser realizada no dia 6 (seiS) de laneiro ....__ .... �.....__........._'....._.... r+D
-me: "és criminoso..... Desviei as Vlstas para ocultar minha '

,. \, ,

.

'c', ,

•
.

' " ..

,

imagem, mas, através das grades surgia lá fOlla a 'imagem", d� 1�68, ,.pelas 14 (q_ua,torze) h,o�éI�, no ptedlo da ID',
,... , -

mafl, através dà.s grades, surgia lá fora a imagem da Uberda; dustna, a Rua PreSidente Bpllaclo Pessoa sl'o, n,a
de espelhada nos próprios passos livr�s dos transeuntes. cidade de Jaraguá do Sul afim de, deliberarem sôbre

Na cela, os minguados metros quadrados de modôrra O I' d apres ntadop1s't �reltriDglam minha liberdade àquela delimitada área.Ocimen- au O ,� ser
\,

e
�

e.o perl .os. �omea .o� .Da
to frio e esburacado servJa de rude tapete a desafia» o con- assemb.lela antenor e sobre a, c0nsll,ulçao deflOlIlva
traste do pura IA de minha rica vivenda. A mâcia cama da SOCiedade. ,

da-liberdade, lá fora, fazia tornar mals áspe*o e duro o catre, laraguá do Sul (SC) .. 21 �e novembro de 1967.
aqui dentro onde, cansado de ,nada faze!!, fatigado de

_

tanto'
AV·Ic:l.O AOc;). c:l.'UBc:l..,.,nIToncc:l.esperar, pensava no crime p_or mim perp;etrado. Alucinado, ...,

.

'-',"" ""'.)K KLo...,

estirava-me sôbre o madeiro duro, quedando-me contempla- Convidb os subscritores de ações da Neves
:;3e� ansiar pelO dia de amanhã, a clamar pelo sol da liber-

S. A. _ Indústria Catarinen"se de Arlefàtos de Madei-
. Em <tasa, a mesa d� jacarandá do meu acolhedor es- rã, �m' organização, para ii Assembléiá Geral Prepa

critório contarstava c1antescamente com aquela, testemunha rarória, a ser realizada no dia- 6 (seiS) de jaDeiro de
muda de mfuha ��la, ónde relatei minha vida, onde dramati· 1968, 'pelas 8 (oi.to) h-oras, no prédio da indústria àzei meus atos. A realidade do 'coilfôrtb de minha mans'ão de
safiava a utopia mirabolante daquelà abjeta masmorra. rua Presidente Bpi!ácio Dessoa, sIno, na cidade de

t Naquela cadeira, naquelas mesa, naquela cama, naquéla� pa. laraguá do Sul, afim de nomearem os três peritos
,'r�des,·naquele!J móveis que procederão a avaliação e verificação da exatidão
fora gravado o nome daqueles, q!:le mar�aram lua, tris- dos bens e direitos com que alguns subscritorestemente célebre passagem por aquele CUblCUlo. Meu nOQle .

'

, ,
' ,_ ..'

engrossou a lista daqueles facínorasl aSlassinos,ladrões, ce- pretendem I�tegrahzar as �çoes que subscreveram.
lerados, tristemente célebres nos anais do crime. Jaragua do S.ul (�C)� 21 de novembro de 1967.

: A quela porta, aquela8 chaves, aquêle cadeado, aque-
/

Ass. ALVARO NEVES
lai grades, aquêles passos, aquêles guard!1s:aquela cela, !lquela '

verdadeira pocilga, tàstemunhariamnaquela bela tarde,o adeus ----------�"----------

de um detento qUA acaba"a de pagar seus crimes, encaixo
tando no subconsciente:a bagagem esuanha daquele vergo- Fo'rmaturasnhOSo. número 313, .

.

- /
.

CELA 313, 0!ltem e hoje, amanhA e seD;lpre, represen
,
tarás aviltante capüulo,. .

/ no livro' de minha existência; mas, ontem e hoje, amanhã -e

sempre' representarás, em contrapartida, G preço da liberda-
deliberdade, com a qual viverei emeterna simbiose, eucom ela e
ela comigo, para 8,-!:eden'lão de um passado vergonhoso, pa
ra a co�qui,ta de um porvir honrado.

Para falar de JUSTiÇA ou sôbre JUSTIÇA 'pensei íní
cialmente em rebuscar grossos tratados dé Direito, em pes
quisar principios de Hermenêutícs ou em dissertar sôbre
pensamentos sublimes de eminentes jurisconsultos, como
êste: de Rui: "Não há tríbunaís que bastem, se a JUS.TIÇ� de
serta a eonseíêncía dos Juízes," Oontudo, marinheiro ines
perto no oceano jurídico, optei poe uma crônica em que 'V!
verei o personagem do réu que. cumprida a

.

pena, volta à
liberdade.

i

Indústria de! Madei,as Ru�olf S/A.
o QUE VAI PELO' LIDNS Assembléia 'Geral Ordinária

8 de Dezembro • Dia da
JUSTiÇA

CL Paulo Moretti

Cela 313

,
1. - Aprovação do Balanço

exercício de 1967..
2. � Eleição do' Conselho Fiscal.
Õ, - Assuntos de interêsse social.

Comunidade Evangélica -Lutherana

císio José Küster.
A Turma' que tem com o

paraninfo o Prof. Norber ..
Escola TécniCi de Comércio to S. Emmendoerf�r e pa ..

São Lllis trodo o Prof. Edmundo
Em data de ontem,' ve· I Klo'owskt, ' comemorou

rificaram-se as solenidades a formatura com lauto
de \ formatura dos novos jantar, oferecido àQ dire
técnicos cODtábeis, de la- tor, se,crerário e professores;
rdguá do Sul, ,adotando o em data de 25,de Novem,
lema "No trabalho a feli- bro de 1967, nos, salões
cidade, no dever cumprido de festas do ,Bar, e Res
a glória", Do programa tauranle Maraba.
festivo �ODStou Missa em

ação de, graças na Igreja
A Comunidade Evangélica Lutherana désta Malriz, as 8 J:loras, culto

,cidade convida tôdos 01';1 seus membros para a na Igrej� �vangéHca, às 9 E'" 'd 1Assembléia-Geral extraordinária a realizar se aos horas e ,solenidade de co-
.

mpr�g� ore
dias 8 de Dezembro de 1967 - às 8 horas. .Iação de gráu, às 20 horas, /i;. segurança dos teus

O d d D· DO eine Jaraguá, com a empregados é uma preo.r em o la -comparência das aulorida- cupação de q'ue não te
1) Abertura pelo Presidente da Paróquia d�s ci-yis, .religiosas e es- deves descuidar. Zelan�
2) Devoção pelo Pastor da Comunidade colares;,' do por ela, estarás sal-
3) Leitura das Atas Os ,contadoraodos que vaguardando ii tua pró-
4) Relatorio do Pastor se formaram são os se· pria emprêsa.
,5) Coostituição' de uma comi:ilsão para os guntes: Adelmar Max Eg- '=----------

trabalhos de eleição gerI, Ademar Bartei,
.

Ar-
6) Relatório do

'

Tesoureiro Geral
.'

celino PicQlli, Arminio Fis
7) Aprovação do Relatório do Tesoureiro cher, Atilaß() Salai, Geral- Cosl·nhel·ra8) Deliberações sôbre Mordomia diDO José Ochner, Heri-
9) Eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal velto Maiochi, Hildél Schi- Procura-se cosinheira,
10) Apresentação da proposta orçamentária ochel, Hildebrando Hoff- competenté para traba-

para o exercício de 1968 ,

.,/
" mano, Irineu Stàehelin, Ivo lhar em, Curitiba, em

" 11) Aprovação da, proposta orçamentária. ne Ristow, Jair Musse, residente de caBal sem
12) Transformação 'em pessoa juridic.a do João Luiz 'Rosa de Bem, filhos. �

Hospital e MaterniMde Jaraguá ' João W�ldemiro Hohl, Li· 8alarioinicialNcr$ tOQ,OO �
13) Assuntos de interesse Geral.} JielD Bmmendoerfer, MagçJa Informações na

I Comer-
,1

Jaraguá do 'Sul, 30 de novembro de 1967. d� Silva, Osmar Kanzler,' ,cia); Victor I
\ Friedrich Barg (Vice presidente) RoJt Roberto Horst e Tar- Jaraguá do Sul (I

, (

Exclusivo com, "CYCLE-AIRE"

(Frio e'1Calor)
• NOVO
• MODERNO
• 'INSUPERÁVEL

Atê 15 meses
NA

CÓmeraCiL ..

'�.
I

dcfI;J
\

J A R A G U Á DOS UL, S. C.
, .

v \ , /' /
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