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Artur Müller ' EUGÊNIO VITOR SCHMÖCKBL' Sociedade Gráfica Avenida Ltd".

i" Ano XLVIII' �, JARAGUÃ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 13 de Janeiro de 1968

A Delegacia Seccional
de ôenta Cérartne, acaba

de maior penetração no interior nordeste catarinense
���'�����������'���������__�����������_I de divulgar aarrecadação

federal em nosso Estado,
e que é a seguinte:
No mês de dezembro.

de 1967 - 7 milhões, 376"
mil e 113 cruzeiros novos, i

De lenetro -

a Novembro;
de 1967, a arrecadação 10-, : '

GUar'am I-r'ense ��J���s��II���iud:.�!:���� ..

,

,'� te aprecíével- sorne, cuíe-;
\ atenção pedimos chamar.:'

de Massaranduba; o sr. pera o Execunvo e o s ..

Eugênio i'VítorSchmöckel Senhores Deputados e Se
Presidente da Câmara de nadores, no Oongreeso
Vereadores de Jaraguá Nacional; 65 milhões, 727, .

do Sul; o sr. Octacíllo -mil. 34 cruzeiros novos e, '
..

Pedro Ramos. represen- 71 cenrevos,

tante do Prefeito Muníeí
pal de Jaraguá do Sul,
sr, Victor Bauer; o til. dr.. Ju,'zJerson B Ferreira, em'
nome do Rotary Club de
Guaramirim; IJ sr. Rena
to Carvalho, Escrivão do
Oríme, em oome dos Ser
ventuários da .rustíça e,
finalmente o Deputado
Lauro Loyola, agradecen.

,

, do aR homenagensLauro Carneiro de Loyola Foi um acontecimento
Facefui, representante I de realce da sociedade
do Prt'feito l.tn-u Maok- de Guaratntrím. .

Diretor : Impresso na :Fundação:

N,O 2.466

Loyola Cidadão
Em data -de lU do cor Jaraguá do Sul, Massa ploma respe-ctivo ao ho-: oa Câmara Munícrpal de

, reote, verificou se oa vi randuba, Guaramirim e menageado e a palavra Joinville; o sr. Arthur
vinha cidade de Guara- sehroeder, bem como os do agraciado.
mirim, a solenidade de l Presidentes das Câmaras Ás 19,30. horas, verttí- '.

outorga do título Honor!.1 Municipais. alem de grau- cou se recepção no cru .1 }fico de Cidadão de -Gua de massa popular be Guaramlrsnse, onde
ramirioi, ao Deputado Abertos 08 trabalhos, cerca de centena e.meia
Feddral Lauro Carneiro uma comissão de vereá de pessôas participaram
de 1.-oyola. da Arena dores íntroduziu o home- do banquete ofereetdo
Catarinens�,

I

nageado no plenário, sob pela sociedade local, Pre
O programa comemo os aplausos dos presen reitura Municipal e Cã

ratívo fui dividido em teatomando líteralmente mara de Vereadores. oca
duas partes, sendo que as dependêueías do Fo síäo em \que se fizeram
às 17;::10 horas reuníu.se rum local. .'

'

,

ouvir as, seguintes per
OãmareMunicipal de Ve Saudando o Dep, carnei'lsonalidades:

O TabtHiäo )

readores, sob li presldên ro, de Loyula, falou o Osnllrío Bartel, em nome

cia: do. Vereador Salim Presldente da Casa, Ve da soeiedade Iocal;.o Dr.
José Dequech e convi- reador Salim José De Nilson Wilson .Bender,
dados espeeraís, notada- quech, seguindó se a Ieí Prefeito Municipal de
mente 08 prefeitos dos tura do Projeto de Reso Juínvílle, o sr. dr. Jamel

Munic!pl�;8 �e Jolnvtlle, lução e entrega .do di- Dippe, Líder da Arena

slls�ende
efeitos da Lei �,��5:

f ,

Morrer -por

Agência .q�
Banco doBrasil

re�an�uere de t�an8cur em Ibirama. $. J
so muno animado; Ieee

.

A Di r e t o'r.i a do,
ao pagamenlo do fun- '

ctonelísmo, inclusive Banco do Brasil réu- ,

lã o salário e o 13,0 ee nida sob a Presídên- ·i
lário do ano de 1965. cia do Senhor Nestor ,

que havia deixado de Jost e por' proposta; ,

ser feiro na oportunidade do Dr. Paulo Konderpelo ,enUio Prefeito,
muitas personelídadea Bornhausen, Diretor

� fizeram·se ouvir •. entre da Carteira de Orê
,.., las o sr. João Mathias dito Geral, 3a Zona"
\ erbtnenn. em nome do criou na cidade de
).' ncíoneltsme; o sr. Oc-
.: cilia Pedro Ramos; o I b i r a m a, SO uma

�...
�

r. Eugênio \;'ítor Seh· Agência do Banco do
möckel, ,m nome dos Brasil, o que veio
vereadores; o deputildo favorecer, grande-

federal Carneiro de Loyola; a sr•. Zenida Lenzi Zanluca, Inspelora Municipal;, mente desta maneira
o sr: Emilio d,a Silva, em nome dos funcionários aposenlados e o Prefeito Vic os habitantes daquel�tor Bauer. , " . - h.IC'tOUlrossim, no dia 28 de dezembço de 1967, verificou' se jantar pard os reg�ao qu� ii mUI O

empregados e operários da Prefeitura, reunindo cerca de 260 pes8ôas em am aspIravam a obten-

=;;:;�.:,';'=;="=,,,,,;,,,,,===============�==d! biente muito festivo. 9ão d�sse. benefício;

"Emplacam-ento1.
'. O Código Nacional .de Trânsito exige segu
ro obrigatório pare os veículos que vierem de ser

licenciados pela Delegacia de Polícia.

Em Jaraguá do Sul Ipenas dois corretores,
deYidament,e ínscrtros e licenciados pela Prefeitura
"MuniCipal, estão em situação regaler para angariar
\seguros dessa nasurese. " '

, Os demeís engerledores, mesmo como inter
::mediário'3, estão em situação irregular, podendo

, essa desobediência trazer embaraços aos segurados.

,

Muita atenção. portant,o!
Consulte-nos e verá como é fácil segurar

'qualquy Vdculo. Faça o seu segur� com corte

;
tor legalmente habilitado. '

',o; A Comercial - Telefone 234
";

,

O. Rodolfo' Fiscber I�' TelefO-ne. ãO�
"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'B�aeI11e.��a d� I�prensa�, especial para Cor-,
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�- ,; (. <,:;1 Se y,.-Clcê Q.on4�ce. um�"er1anç8. Qega, ..entre
.,-e�gêqiRVlfqr,'�1f!Pck�4J·: I;»otic!lbeii��, et�:'�qEleitä�' sS'ls.r \.J6ngr:aeSSo,,� rIS,3t}'14 f14 �Â�8 de)���e, c�.t�tJ��en� po�é",. aju�á:la� L ',,- .-

J?ab,lp"B, Oá�éhas)..Oontj� .... : .
.

.'

.

.

'

',: ::•. /J Il;»a.�!an�e, .��l!tra.IÍ�d'�Iil ��pt��toß:.�01l! i_i�s faom,la..;;
'., ,'" 1 A�_�IN�r:�,�� � ." f�ras, Palmeiras, 'etc., efC� �:��:: .: , Viaj,�Wi�uinta-Ieir�.�ltima (,l para;',Curitibâ, um 1

re,�) .: ,�J��n��, .\9 .s�l\. f��ro.· en:�_��::.�lta��Il�b;l !lO! :

=r� ': > � ,:gI1:�g . grupo dd .Testemunhas '8e .Jeová de.nossa cidade" Instltuto,'Benlarn.��,. Cón8tan,�; e(hicandário;'[�iel·al,
A:Wl8o •.'�.;". NCr$;'O�'12! : PEQAM OATALOGO'" que foram assistir ao C(f�g('ti88üCdlBtrit81 da eelígíãe p�r1A.p�gqf;t�:Jp,cah�..�p',!�p, �stado' da Guanabara. ,.

"Mim�rê) .tr...tlo • ,Ner•.0,14 ILUSTRADO' que' ora se r!3�ltza ,. na�·capital. par,anaense.· .. , .'

:
O. In8tltuu.) ��DlªmJn. O�q_8tant_ é u� estab�,l�,:; ,

, . �"" .' .. "
I ..

"
-s- Debaixo do I tema "A8sembléia�' de. Distrito cimento espeetaltsadc na �.d�cação de cegos, pOl.

,BNDBAêço: . l, Leopoldo. Seidel. Fazer Díseípulos, das Testemunhas de Jeová", mai.s 8�i�do cusros de letras (pHmár�().'e giDa�i�n, Pro- ;

Caixa Po••I,� 19'
"

'ti ,.

OORupl
L .,' I

de trinta oradores bíblicos capazes se' apresenta Iíssíonal (artes em geral). 'e Musl'cal, tuneíonando-

<i�;�(�!'�,���i��::11 ! :F 'L"r'.- .'. '.'
.

-

."
',:r-' ',. . rii>' no' prl:>grama que tê..á· a�-dutaç'ão de "quatro .em regtme d.�. iQter_ll ...tQ.. iil.is�.9� � ror�ecel.tdo.a se�s :

.

'.._......'_.__ ' .. r�é::>..�c:::,:iac::::iio 9ias,_de 11 �. í4''4e'''jan&iro de ,1968. E},elata-se que. 'a!un�s, gratUl�a��llte•..�nxo.va� cq�plet�, �&terial
h,'� 'i

,

••
i�,: C(:" :' �"'. :��i: ::;, ",""[', ..... , ��!,i.o �encenados dois dr8�as bíblicos", Qom, dura

. dldAtl��, ed�ca'Ção. especiabz'!-da, ar�in d� .cômple...R.tglstro " e lvII' ,EditaI n· 6 56� de 8-1 68.,ção de mais dê uma h�ra '� divers«?s. figurántes,' ta aSSHJtêncfa "mé�lea; dentária e pSlcoló�lca.
.

.

.'.

.

••

< . .. •

•• ': .;"". V,lt;o:rio 1:{a.s .EI
'-

.' : r���al�l\,n4o- np!mas,. prlDclploS e enSlDamel)WS :bí- ,P�ra: ? próx!mo ano ês�e Educa�d{lrlO dlspo-Aurea,Muller Grubba,·Gflclal i
... B"·'. --' .. ,

..d·· t'" I·D·..•. -"�' ..l
..
I, .' b"·icoí:.: s-ô'b·. re· 1·""."0· O·.'du';ta··:n,,"tal"I!:· .. ", A�c.·condUi·" ··,o:ie·'�'c·e ..ta' 'l'á. "de'\dnfitas ,·,.·.sgas· quo8 ""'88rIQ. IdestID'dM.·�.a. me.'dóR' C"l ,..] . erna, e elemon.. · '. ti I ,\,l v ,,:rlG.' .,. I._· .. ,u ,�. • ! ·.w. .. )' .�'

. " .... " . ,�

...
,eglst'o 'lVI uO' 1,,0 D,s-� V'n� ...;;

.',

' -.h a per8ãôai�m Yb1bliê(t ;estaJ!i flen' julgada por�"um!.m�â9·' e' Dllm:i!l0s, 'oegos .de :tol1o.lfD tBr_sil.�;t,,'i ..��;,ßtrtto da Comarca de ]aragjlá: l. Ele, .brastlel(O, solteiro, corpo .de juízes dos antigos tempos bfblicos, c<'m.
. Os candidatos à matricula dev��o, apeq�s.:do Sul, ,Estado d�, ,Santa; pp�r'rlo" natu�.a.t ;d�: :��h gra,nd·e':f e'n�inabJ�ótó8 'para �08.".crist�os' dos. dias, ter erp mão sua .. cer,tid�o d.tt na8cim�lltQ, ,.,,��s ;

'. �,.> ,Gatar.ma" BrasIL : ,regui do Sul, domICIlia. âtnajs� AlguDl� c'o»fê'r&06istas dissertarão sô�re ,a,lretrat98 3 iX 4 e <?pns�gUlr que um.a pes$ô�, �es�- ,Faz Saber. que c0':nparece.-; d� e. re:&tde�te, em Tr:ê� aplicação dlls norma ... bíblicas na t ducaçã(h dosi ·de.nte na Guaoabara flqpe co.mo 8ßU- re�pon�"v�J).nro. RQ .cart�rl,o.- e�lb;qdo ó� R�08 do, Norte, ,o�st� dIs ....

filhos,· OOJIIO '1\nico ',emélliô par� resolver'o.. proble' perbote. o co.légiQ; •..
.' 'i. ;". •. " ,,�,., tdOCllmentos '��Igl.dà� p'.'Ja le�i trilo" �llho ,�d�. ,A.f�ne«? 'ma da deHoqüência juvenil.' A parte-�dó� cônjuges'

j As matrí�ul88 eS�ljrão) ab�ltta8, .,d.ur.�nt� ,,�nj4.9.ahm de se hablhtarem p .. ra' ,Na&8 e >de JU.d�Ol, ValLatl em cumprir seus deveres e' obrj.gações \matrimn: .0 mêil de Fevereiro. do. próximo a.no,_ qU!,D�O ;p.,
,

i. _ ça'sªr�se_:_, _.'
Nus ... , ...:: .,,' niais será ressaltada por outros �onferenchl'ta.s co /can�dltato. �êverá . S8' aprestl_ntar i para .os ��a;IIl,ft... :

E�ital n.· 6 555 de 5�1 68 L.·
Ela, ?rasl!ei�a, solte .. ai mo base sólida para' edificarem. uma fsm1lia crtstã. 'obr.lg�t6rI08. não· sendo 8;C�tOS o. qu.�. por.ye,n,t�� ,

pni 'fHiS: i .1'1 IndU&Irlã.rla:. nat,ural ;d:� lora do ateísmo materialismo e. descreuça dos dia8 'ra, nao e8tej8�, em C0!ldlçoell, nOfIQ81S ��, �",úlj".
'Nq�,o : ..,r, .e 1'11' I ;�ara�u' DC! Suhl domlc�� atuai.s.· A;inda outres co�t'reJicil!lt\s,t t'xplanarão �e�': Se a la.�lha da �rl�nça nio p.08suir,�eQ�r"0j8:

.
o ma, ',IOIZI. hBd.a.� re�ldellle e�.,vl ;mas bíblico!!:. co.mo re!<lult�uto de' pr('fUnti8 pesquisa para. encammha la �o' Rle de ..JlUlelro, V�9� ·PQde� I

,. '''iEleor.brasi.leir·o, lol'dirp, l� ,Novat ne8'�c" dl�trl�o� �. e"tudo da Bíblia S8g'rad�.. "
.. ....

rá 8luflá,:,.la •. car.o leItor, �e�trand() em en.end��e'i" .

. balaoB.lna,matu,:al de J,. filha
I �e AntQI) O IfraoCl� Representantes e�peelalS dos e�crrtórlos cen

. tos com' a Lpglão Br8Slielra ,d.." ASlistêp,cna (l1U i
:, iagOli.(oo'Sul, domigilht(!Q .co . Dle�oD , de Malla trais dlls Te8temunha8 .tm Jeov8, Da GJl�nabara es com o P.r�.feito da, Bua 'cidade, ··fJue, cer�amADt,.
e �re8ldente em Rio da Kelll DIemon.

.
tarãu prest'ntes nos doze{icongrei<lSo8. desde Manaus t<l� proDtlf,IC8rão .à ,p�es,tar ,qualqpe,r !1ut.'fllO. '-'.1

. Lo.z"õuest., ,distrito•..,> ;filho Edital n.· 6,570 d�' 9 1-68 a·té pô.rto Alegre" par,. p�oferire� a priocipliJ con . E. não �e eequ'eça: '8,uda� l1ma crla!lQa ,c�j.'!
de Leopoldo., Bárg,.e de

.
.

.

., : .

-
.'

. f�rênc18 sub "l) tema: "Livrando do Armagtldom;é um I�perloso de,:es c�lstâOt é pro,púa:c',.o�ar lhe
, loa 'Zilsdo,ff'ßarg '. ,C6p�a do OfICial de Ca um.a ,Grande Multi(1ãn da Humanidade'!. Antbclps ,a Jllm�lada Op�ttuDldader .�e, rf3cebe,r ,.e:duc!1��� je.
'.' Eh', �ras.Heir 8, 'Ioltltira, rnomhaa, neste �stado. se 'que será úoiâ' grande Dl:ensa�tlm sÔbre .

o .que treinamento .• adequfldo�. p.ara, qu'e pp�sJ,l ·ter" uP,l'
dom�l,ca,; na1ural ,de Ja' Julio Tavarea. da CO,nhli a Bíblia. ensina a reepeltô ·da .Batalha .global, di) ífuturo laborl08o e .lDdetYen��p��,. �o l�.�é� .in��?�i-,:
11'(I3u6 d,orSo), �dom.ioili8:- . Mello e'.

.

..
'

Armtlgedom de De.ps· coo:tr8. 'a iniq'uhJade, q,u� 8erá 'Vá-I.,. a �od�� nas ruas.",sHqudJoJl,o u�� çfll{a. ��eJa:da � resldeO,'e t!:m�l,o�O.fr' � ....•. c., '

. um�,.gu,err.&.. para �lDdal;' as. guerra8, .. Segurdo os de. niq.Ut'ls,. com o s�u tra?IClO�al p,�eg�o. u�ar"II, neste dlltrlto, ftlJia d� Ana Hel�DIl, Fontal. eDinoar:pento8 b.1bhcos propagados pelas Te8�elDu ,esmohn.ha para (J .pobre �Q cegulDho ,

.

.

.

Pl9'!.c!l1ºo Alojzi. e de . Procoplak "

l)J:lt�S ,de, JeJ)v� vi��· dl'pois uma no,va era-"-em qUe l-b ' "" �

- ...� .

EIi"'&��ta Utpadel -Alant
..

Ele� brasileiro, solt"irl), "a terra será ,trsnlifurmad'í:( oum� plil'aiso"ld,e ,llb�rda ,
.

-

.• 'd ,,,. Id'
r, _ .' .. - "

,', ;'
.

estudante, natural de J ,- de para 08 f�lhos human-os Jerrestres,.de Deus. .

/ArqUItetos f e·'· elas· <
�i:i_',alr, 1l.,(6566i�e·5íl.!3� I'ag�� do:8ul, d.0�ic!h8d.o I

Tôdas as se,s"õ�s d,p .conclave e.8t�o 8.sndo . ...I'> '.'. �; ... '
.

. "'
..·

�. AUff'e��o ,Ro.pelalo 'J,ç e re,-�d�DI_J� em e8.'8 CI-· fraoqueai(ia�. ao púbhcp. ,q. povo >��. Ç�rI�l�a estál Os llUin�eb cieQ.ti!1t,sl dáve� �m .q.ue, ",P�Jt�.Jra,M�rhnda �e�th,a , dade, flllií;>, de' Marto T� sendo conVidado. pe8soal,oient� pelos mlOlbtro8 d.8S, apresentádo8 nestd livro Se mu�tu.ra c0!D, er��.�õ� .

.
. TomaBelh .....

'

tßr8S d� Cu�h8 Mello e T6�temunha8 de Jeová, q�ue' empree.nderam uma criaram"teorilf,s que.,têm tQ,deen�r�teDlmento,.�!1e'
, EI 'h �8 I' ,. Jt .' , de ,Di·n SlblOo Tavares. grande obra de evang�hz8çä(j de casa,· e,n casa profunda " significação. n08 pr.ende aa primelra\

I ·Vr·"l:ld" ra It8)ro"lBd.HJ: elJr�, E'la,·bradileir,�; lIolteira, aute� e durante o conclave, I 1/ contemporânea· daí a à última p'ägina. "-'';',ai ra Qr, na ura 8 a d '." t I d .,., ...

hrkdä' di' S I d 'T om�.lca, n8 ura e '.Ja importância da8 páginas '

.

;
·

I'd""o. �. ,. ?mdl�� ,1�,�2 noinhas, neste Estado, do- ), .
'

de "Arquitetos de Idéias" 'Darwin Marx Sellwann
'

.., reS .,n.e lIes.e llllrn...."
.

T d 'd R b t F
.

Pd· h d C t
; " '.

" ,

em t')auta LUZia fllho $Ie tIDICII,8. a e reSI ente em O O' OI a rIß o e asamen O' que levaQl'ao alcance de' Past�ur, 'FreUd. Cham
Severino Ropol�to e} de �anomh;��S neste E8ta�o, _

I' \-. .

•
todo8-a vida e a �bra :c1e· berlio, Boas e' Einstein.

Sabina.OecaUi Ro el\"tJ..� !llha��8��g';lel:Bfo.�oplak, LONDRES (B.N,S,) - O.l� pelo LOIVO rôra feito' homens que transforma.' completam a ,fabuloss·
EI b ·1' PI> � 4,'; 8 de .:'M:a,ç"a �l!<delberta re-cente casamentö dó 8r. slmpJesment� para usar� farn o mún'í:lo .',

.
f galeria de" tipos huma-

do éli. > '8(,1 �1' 8'lsdO 'Gelra, Fontes 'ProÓópi'ák .

.

. Bruce La\cey. com a atriz -tseus br·aços, móveis,
.

80 'A Teoria dO Sistema' �ollr 'nos J com ,sua8 experiên-m S,IC8,na.ura e ua- v ,., J'll B L d
'

! I f b'
" .' .

<l'PlÓlid:m.;q 1. ""Uad' .QQ_'
. I I r.uce, e� on res; prar. con ete por !lm ,U .0 de Copérnic(J; Huttoõ' e CHIS e· teorl88,' nesta ?-.�'�";r,c'" �� 4,=1, �'! I Ei1I�.1 n. 6571 de 10-1�68 revestIu-se de mteressan. preViamente cheiO, e gl a Eall1ltura da Terra' 8 teoria ·bra sempre atual. CUJilmlc�la:�a e f e,�d�n1e • em >,' J ' 'L' • ". '.

lAb' "

'

Slniâ LUZlft� ií�st€ íUst1if " ",rpt�� ,�'�CY8-s�1�,s ,e. te .bOOQt�ol�e!lto ;;- o, I?a;� ra,r d<!18, .E;n?rmt;s u }OS de_Fogo, de Lavoit>jer; Dal- autor Ernest R. Trattner
lÓ! fllIíafä(>'�a,het1'I" Vlc" �����,���"i�l:i��1t(itf��rí I. drmho não fOI 9jut�o l�e v��m�1.�'n�.•. ?,e, '�8PU,��' to.u e a Esirulll8 �.a M�tiri.; ·c"loca�., em bng�aJ.em
�o·'i'n,ro·',l'mo':.:J':r;;; 111' 01

" � "'" El1iI\l��',-' " '1" mi .�,
"I> .

j Qão um .rllbot. para bel]ar, 8,· nblv·a FIlósofos 6 Cientistas acessível, a, histÓria aas.' I .... WII ..e e ga. e,w'aSI elro. so .elro, O .. d' h" lé de ...d'ã ." d hLui�a iZez :(l'01nsZ'eUi.1' iJ' Ia;Yr�dor" natural d�' Ja- j
pa �IDt o , � ..

m �i��o 2
d nab ?jC a s 1 o como Rumlord (teoria grandes teorias a u...

� �"'P'll' '"" , i.:'" , .•!i ragu' dó Sul, domiCiliado °far �on e e no i,IZ ca UI oe e t"l o. do 'calor). Huygell8 (teo" R}8D1.dade. .

Ed· ôJ!.Iditàrn:'�:567· d.� :'8 '1"ijlS .e .I'8,sid'hn�e pm ,mia' 'da sa, en. reguu 8S I,i lanças r -ria da Luz); Malthu8 Pubhc�ção oa It ra
•• a � f<: '.' .,::-., •

F'
",,

t
.

d
." ao. nOIvo no momento Inventado pelo pró- (teoria da populaçãu) - Globo na Coleçäo ··Ca

, ;
',/.1 ,;�g�.!f,.'-2R�8�J���:&· ,�; 'i�:i '�:II��eld-ra�\ R"��s elf' l�rIlO, exato e, lIf>g�ndo 08 con- prio nOIvo. que é �8cul Isurgem neste livro agra- tavento':.<,·. t

,', •, !" :..�osa· :1orren(;no �JI unq. e· u�o o ":v'OS 'd d b
,. .

tI' t d /I' ,
'(� m �--: i <:'.�' • '�,,:d,.. '" (,'1

.

lfl" (I 'EI . B 'hl' VI a os, ell"U a nOiva or, o es a uma as
. . '.. . ", ."

Elé.::br.�.!!lii�·i;9.. !�JtBj'A.'·6ltGt.�gl'lkle, 8" :.?,.,e I"� c,o'm slDais Ile grande sa funcõe.s mais hum&n�s �. , OPOR�UN'IDAn'E'
"

<

op...,�lfio, 'naluflll- d�THIi ;' EOI�" I br.lIJS.-·I·" .'

1'" . t1sfação - aotes de ser de maIOr sucesso reah- .'
"., LI '. �

• Lo. Il' d
.

'. a, 1'8S1 Sir», 80 leira, d' tdi' d d b t lé l'
•

.', .; ':'$ • . .'

Jfll,"1)'P"8 ..I!Is1 .. o,' dpml�' d
.

ê ,.' t J-d
.

I
esmon a o e\ co oca G za as por um ro 0., a m .NEGÓCIO DE O�.&81A.O ' .

cih"do a r�lIiqentê (>m TI_I' .qm ljl,ICiS� na u;a � to� numa camioneta! de tornar êste casamento t .

> ,.

" ,� '.' 'I
,'. fa 'dos p(4��l1�� Des'''''. dll.... : p:al-'Y'd" n ..s p,,:E8.d8P9 ,oml . O robot, que era ()pe� por certo um dos mais Vende-se' um ie'rreno' com 7 morgos. ha'.' , ,nl Ia It e f!'lS) ente em .

d
.

I é h j .'
. _ '�lto,.:;fiIho Qe L�.b�r,:to . .B f 'd 1>', GA

rado po� uma c8J:�a e S�D�U ares at o e ocor um KI. dó centro; da Cidade ,PE11o, ;;preço de,
JOt-é 'g,'tDA.J:tvr'E!8' e t;:t,e:mk"_l .prd·a,. ? ....�flOlh' . edl:i O'JDASé contrÔle levado. a t1rSCQ ridos. / , NO e. "6QO 00 "

'

G VI' i:U. lJ.l'l' "") I,S.rI.O, I a .. '1;/1. os / r rlflJ &I. , 'J',) I .

ria O'-!C& v�s'.' } ,"';'.' .

Y�.,J1l!l}i"bpll\'il�ia:l,•.'QJ,�jf::t,! �8tllln�?ße Mafia�aestll. \

'"

�.
Vende se lotes'"planos e S8COS na Vila

domêslic8,naturál de Luiz! ,- . . ... 7' . .

.

.

(
,

. Bae!Jendi; 8 prazo --de 4110 meßes sem' ent�ada•.i

,.�lve8;�;J1eR,Ie�,E,'8do; ·d.o· .E para que chegu�ao co, Dp. Reinoldo Murara, Vend�se belissimoslotes planos eseo08,'
\mYcTnlãã e' í'esTaEinte' em I .QÇ� mento de tod?s .mandel ' .

.

�ri·o centrõ' da -óldadà""pra.zo dif'10 'm'toSes.
T�fa.· .... dos PereiT8,· n'eele pd'S.ar o presente ed,llal que, :� "DVO.ct.&D- � ,-I l·· R "" R· B

-

. bl d 1 & 'Uu.. _ DiversQIi ,oles .OJ.l UD. _

10 rarrco, a.
distrila. filha. de Angelo serll pe lU o pe � Imprt:nsa � (),::>. 1 v e • :

Torrens�Iio� é' de Maria' e �m ,art6r o onde. ser
\ pa,�ti.r �e;�ç;r'l" 7�O,O__ "�'" VI�',,; �

.

>< I' -- ,

Felicidade.
.

."
'. .,.. afixado Jurante ] S dias. �e Escrit6riQ ao lado da Prefeitura Informações com Organização vL�mbardi I.

.

'. alguem soub�r de algum im '
l' ' Av; Mal: D.60(loro, 14,1

-

Edital n. 6.668 de 8-.L6& pedim,."nto,,�cuse.o .. para o

Em,l.rente, ·pó�to·Wolf. ' ;;,
V&ldemiro . Silveirá 'e' fiQ_s .legais, ,. , . -

,:�Maria .Tancon ,.

AURêA MULLER GRUBBA y'}" " , ,.

Eia: br8sil{iiro; sOltei;·o,
.. � -'" ° idal ;.

:�CorreiO' do P�vo' ·r==:::--···:::=·-�. -,
-

�� ,_:::...._�-�-:=--:--=:=-. .""::
�

" 1�·�r!�I�e.:t�tu�:�addeo,?�� �Atenção .. ,

-
.

servI.1l:m.I'Io:alp�vo . �.)II
'

Dr: Jörn _ Soelter
'.;('.

'.' 'c 'I

"1miciliado e residente'em' ..
.

"
Ilha da Figueira, 'neste Agricultor ii'

. CIRURGIÄO-'OENTI§TtA 1..11
.•distrito, filho de ÄIÚonio 'C ' · 1;. - 'I f II

Silveira e de Olara.Nico,,:, . fOjuça. t?da,SltOàsh seXI�ds. ." OSID.llelra " •••8. ... ' .' 'I I'ceti. "
'

.

e .r�8, a. .�, oras:!i Procura se cosiphJira II _ ft

'1,1Ela, brasileira, �J()Jtelr8, taroe na RadiO Jarll,gua, competente para traba· ii
I

Idpmestica,:.r�'atural d> ;Vi-
.

,� programa: lhar em ..Ouritiba, em II '

I
la ,ne'. Fbicaré,Jo�Ca-ba.· tin/ena Rural· r.esidente de éasal sS.1Íl 11 III(iles1'e $tado, domiciliaêJà. e . filhos: ' I. . II I8 reBfdeme eÔl'j,nlia� d� ,sIe p.rograma é feJlo SalarloiDlcial Ncr. 100,00

II
'<

•

•

�.
•

I ..'.""'.

iiFigueira, neste distrito,
I pellS ACARESC espe I�form:ações na Oomer-

. AveDld� qelufi,o Var�as, 198 - Jaragua d0 Sull - SAnta CaJarlDa
. ,.. ifilha de Angelo Tancon cl�lmente .para o Sr. e

elal VICtOf III· .' � - .. .. _., ,t
e de Li1ioza Tanoon. sua Família,

J.r. d S I ii
.

.11araguu o u �========. __==_:z:========= ..=�==== ..
'!'tI

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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OOIlREIO DO POVO SABADO, dia 1.3-t-1968
z Pêgioa �

Govêrno. Apro�ou O Anjo ..Q"e ;Dell a' Luz Turismo em Clllrjll iI �III_IIII
QQ.IE?m. ·os , ,:Novos . , lall feirelra •• Sllu'

' "S.' Catarina 'd.N�96��a ��r1:e::�:ir:
Preços Para c, f

' ,Era uma UJ um, réinQ m�ito �o,nito. que fi� FPOLIS. - O Go- �ootr'to de ca8amento

,

,

... "
"

"
O 'a e cata às m�rgens de um belo ,riO e o.ode 08 morrOI vernador !YO Silveira dos_ Jo:Yenl� A:n,s.ia �ID-'

t, ,
" , ,,' t",rdss faZIam CO,otraBt.. f,com o chammé' du ind't18- -

te
mendo.rler, t60nlca

, 'PETRÓPOLIS. (UPf) - Pina desp'àéhos o Pre- trias. ' ", enviou mensagem oi contabilista, fUha dile,ta'
a.id�nlé da llepública recebeu o- Minlsfro Inferi'no dG Ali, D poeo era ordint.o. .' trabalhador íI cheio legrâficá aos Minie- do di.tioto cas.1EdI (0-:
Indúsfria e Comércíe, Senho!! José Fernandjs:de Luna: de alegria.

' 'tros da Fazenda, In- tilia- ·Rabock). Em�.n-,
I Ao deixar o gablnefe presidenciàl ê�fe infor�ou que �ail o po,o; daquAle belo reino so!ria Dluito, dustría . e Comércio) doerler :com o academi-;

no encontro com o Chefe do Oovêr1)o f'01 aprovedo porque ali,. nio tinha 801. Tudo era boníte, m.& os Plane]amento I te- eo de dIreito, -: "uar..
o reeíuste de preço do café para o eonsume ínternö, diai eram sempre oinzent9s. '. I

_
'

,

n
Mey de Sousa. ftlho ben-,

Salientou que a bese do reajuste será anunciada opor- Certo dia. Deus a'p3r;eceu e disse, aOB morado rior e aos Presld�ntes qui8to do nosso' milho .

•uuamenfe. O Seohor Fernande� de Luna entregou r8S daquile reino que, ,18 Aisl recolhessem todo do Conselho Nacional conhecido casal Dr. Luiz,
ainda ao Chefe do Governo o relarõrto s Ô· b r e o mês um imposto. deotro,id.e pouco tempo teriam 8 de Turismo e EM- (Paula Mey) de Souza•.
plano slderúrgi�o nac,�nal, 'coordenado pelo Minisfro a 'luz do BOI. ,

"
�

.: BRATUR bem como radicados atualmente na

Macedo ,Soares..Adiantou que a �pro,vação do plano'
" ,'E a8Bim fizeram. Tod,o m�Jl paga,vam o... tríbu- ao Presidente Costa �ganab�ra. ..:

.

�mplicara em reOJuste do p�eço do' aço., \ to, esperaodo a luz, que não' 'loh.., . , ,

'

.
.

,O nOIvado �eU·8e na

,"
Pr'ogra'm'a'

"

FínanoeírO •• 68, '
Um dia chegQU �o. rei�o ulp spje? e, vendo a

e Sl�va, apelando,_ no resídência aprilzfv.l, da
, afti9io daquêle posc, disse que iria 'falir'coio, Deus sentido de que selam ooiva, em Jaragui do

",' PET�9pOLlS, (UPI) - O Prestdente Co�ta. e e lbes dllria a luz-, " . 1 mantidos os estímu- �uL "Correio ,do .Povo' ,

Silva recebeu-em audiência oa farde de hoje -no Pa. E assim vie,ram, cent�naB dJ! anjos, todóii' pro los liseais do decreto apreseota a08 distintos

Iäcto Rio Ne'grp, o Senador Daniel Krieger 'que se
metendo que tr.aria� a l�zf mas, nada delá,Vir:... 55-66' por cuja' revo- noivos. e res�ectivos pail,

fazia acompenher-do Senador Dlnarte Maria. Para '

Mas um dia V�IO. Nao ee sabe oo�o',m81 velO.
a ã� h os, seus efUSIV08 cu�pri-

despachos; o Chefe do Governo recebeu o Minisfro Bouveram muitas ,fel,tas, Cada 1InJo, dos que g Q, se e�pe_n a a mentoe.
. '

, Cosfa Cavelcênu, das MiDias, e Energia. que lhe en- prometeram, fez a SU8, lDa.ugorfiQã�. e ll. alegria foi SU,DENE. Ao ,t�m,po
. Iregou relaiório de sua Pasra, rela'ivo.ao,ano,de 1967: g.r.t_ '

,

'

" I
•

" em que. asshlo'u ,0",.. .

, Após u�a reunião de mai� de duas horas p'residida ,

.Agora ,eetá, todo �oro naquile reIDo,. só q�e decreto eriaDdó, o D'"
"

', ..
"

.

"

.'

,

"elO Chefe do Govêrno, no Dalácio Rio Negro, os eeue habltan&eS até hOle l;Ião sabem qual fOI, o aUJo GETUR, O Governa- elXaram
�íni;lros �a Faz�nda e do .Plan,ejamenro informaram que lhes deu 8 luz. taotas foram '8!!. promessas e dor Ivo Silveira pro.., ,

ao� Jornahstas_ que foram, dlscullda� as linh�� gerais IIl.ugurações, .

'f"
• -

da programaçao financeira para 1968 Q Senhor Hé- ". cur� a Irmar_ e t?rn�r a ptlsao
lio ßellrão adiantou que durante a r�união o Presl- ,! �

realIdade a mdustrla. .

'

denre da. Repúblloa assinou decrero sôbre a coorde Celesc' Compra, Acervo sem chaminé no Es- RIO (Tr�nspress) - Os

na,.ão e execuç50 do orçamenro. O DecrelO regulj!l o
.

. tado em defeRa da meJllbros d.a guor.d�, pes,
pfClcesso de programação orçamen'ária, de àcôrdo da �,SN e Integra o Sul l' 'd-

'

'd soai do eXlmfo Presldenfe
, com li reforma odmlDisrrativa..

� qua 'expe lU os es· Oelúlio V.JIrgas deixaram

',Desenvolvimento Imediato \
ao seu Sistema

"

. '. pachos telegráficos. ,����lé���lr�;à��lI�::t�s'd:
� " I' 't d'

. .

t
'

R'- S 1 d \ V d';" Briao, onde cumprem pena.
, R.IO. (UD1) - ,0 Presiden'e CosIa e Silv� acer· negra O 'ao' seu 'SIS etna a' eglao u o.

", eil e-se '- CI I I'nél'ico. Jc.ão Soare8 'e'
lou hOJe ,com os Mlnl�rr�s da Fazendd. PlllDeJamen· Estado, as Centrais EI�trioas de' Santa Catarina Alcino foram levados à
lo e .lndu�lrla e eon erCIO, oS planos para desfecha.r S.A. complo.u todo O acervo da Companhia Si'- Um, terr1eoo; silo "a Ilha ,ß�rra .do· Ptraf pa'à serem

- ,i"!e�laIéJmen_le no�a elõpa do. desenv_?lvlmenlo brasl derúrgica Nacio.ll&l. representado por 150 quilo. da Figueira com 2,500 m2 sumariados no processo
lelr "anuncladlJ pelo Sr Hélio Beltrao. O Ohefe do

t dê li h de tra 'ssã 29 taçõ' e contendo uma casa de dra ap\ur�çiio da morte do
GoveArno rambe'm \ h' PI" n N me ros n as nsml o e es es ,,'

"

se reun U oJe no a�c,o KlO e , . . madeir,a" 'inaustria MOi,sés Per,eir.

a:,ro com o �enador �

Odnlel Kraeger e c9..m o Chefe do aban�adoras. O 0>ver�ador Ivo.�ilverra, _

ao d�- 'Informações coio o Sr. da Lunha ocorr,id. em
ESlado·Malor ddS Forças Armödds 4 ' ,I termmar a �roVl�ê�Cl� que eXl�u um

_

mvesti- l :ar105 Hdrrlr. ! h954.
.

,

Salário.;.Mínimo / ,,' : mento de.. dOIS m.llho�s e 700mil cruzelro� no-
�' .

,

,
A , , . '.: vos, está cumprmgo parte do �u programa

,; r<ii'�\O (U,!)') - F,alando 50br� o salar�o-m{n�mo governamental. "p01S,querr ver toda Santa Ca-,

5,.t',t�''l:o' 'e"� "Ii,,tiP,u"5',"JiJ{JAL'
,

, ,O,.I��,m�slr.0 do, Trabalho. d',sse �ue os alualS indIces tanna eletrifiCada d".Jante.o. seu govêrno." De-
pO�jetao,sublr a qualquer mom�nro, por reconhecer' ' , "fAC" ... '

qu'e o aJ'ual minlmo não cobre' suflcienremente as ne .pOlS da compra, da ,BCA e de o.utras redes
cessidades do óperariado brasileiro. :municipais., O sul d. dimansão cãtàrinense à

'/1,' "Q ... l.. �/"AJf!OI\:IA�l,T',r, '�"�'Prorrogação -de Prazq
CELE". U UVIYJ.I.1\V ,� J:.,

,

, CaRolnha�, Posslvel Ainda Esle Mês

�RIO (UDI)--, O CODselho Monelário Nacional �r
, prorrefeu aos banqueiros prorrogar BIé 15 de revelei Com obras aceleradas, a séde de ;distribui·

"'.30,0'0 1\ .' �
ro próximo a data para fixação em 2 por cenro das ção de Can()inhas, será, possivelmente,

inaugu-�'
Ie V·

taxas de juros m!nSais, A laXlJ de 2�/o deverá vigorar rada ainda êste mês, ao ensejo do 2.° Aniversário

fj
"

'8P,,,OS pard dupllcdla com, prazo, maximo .de 30 dias., d G ê 'I S'l' "F 1 ' d'" �'I '1',' �{'Iós demais praz,os' oS
I juros serao de 2 2 e 250ft

o

"ov, rn? v,o I velra a a� o com os re·
, ,

,

' ,
,

"

o· ,p6rteres, diretor da eELESe dIsse que ;a eqUl-
., .' .' ..

.

'.

pe da 'emprêsa--está atacando"0 empreendimento

,Asse'mblé,a Geral Extra'ord,·na"r,·a e pelas_ not�d�� �pe tem, �á .posRibi�ade >

da .

,

'

,

' conclllsao,. ,da,s o.ll_ras em Janeiro ,COI·�ente. Por

,O o.,N V O C A ç Ã O outro.lado. a chamada "Ca�ital_do �a�e". está
," ..

,
.

';', .'
,

" entusIasmada com essa reahzaçao, relvmdlcada
, ;,810 co((vidado� os. assocIados do !=!otHfogo desde muito� anos e s6.agord 'atel}dida. '·Gr�·
Futebol Clube, a se reuDirem em A8semblell� Geral '

,

h d G d I S'l
. ",

Extra,ordipária, a realizar-se à� 9 (oovt» horsi-l 00 ç�s ao empen o ,O overna or vo. 1 vel�� ,

dia 'i8 (v.iote e oi�p) doe jao.eiro (Ie 19�8, em SU8 dIsse um representant� das classes empreSarla!S
sede 80Clai em Barra dO RIO (êrro municipio de,
Jaf8gué do Sul (SC). a'fim de deliberarem sôbre

• 4a 8eguiote: '

,

'

, ,,'

ORDEM DO' DIA "

,

c 1) Aprovação d08 nOV08 elill"tut08 soc�dis
2) Assunto" de interes'se Iilodt< I

,

'

Jaraguá do Sul (SC), 12 de j Ineiro�de 1968
HARRI MARQUARDT - Presidente

, r-

clus'ivo com "CYCLE-AIRE"

(Frio e Calor)

,

r Seis Verdades"

Metalúrgica João Wiest S/A. venEte
Ó ,ma propriedade no cenlro da Cidade" com

espaçósa conslrução em maJ�riar e t e r r e'n o

fazendo frenle para duas ruas,

'ófimd "loc"Iização pard fun'cionamen'lo de indústria,
agência de aUlon'Íóveis, elc.

.

1 .....,' O que falQl cootigo dos defeitos dos outros
com 08 outros fala ,dos teus. :

•

2 7"' Er;nre o maldizeot@ e u malfeitor, 8' diferenç8
.

é.apeoas ·caeual. .. .

'

3 - 08 ioimig08 qeclarad,os s/ os m�nosiPerigosos.
4 - Olha cada um para' às 8uas quedas e coohe.

cerá as 8uas c.,gueiras. .

5 - Quaodo um orgulhoso se julga humilde o seu
caso é desesperado.

.

.

:------------------.--,.;

\ ·6, - Art� de comandar não é completa, 88 nAo '=-..
4
••
4
••'ftC':' 1í'.� �':*•••••4••� �••• J�••••••••"••••".\J

tem por base' a arte de persuadir. l: ,- .

'

:

rt====�::�=-+:= �=========::=�===, lf �r fe r TI a n à o � � nlr In n m a n'n �

,II QR. WALDEMIRO MAZIJREGHEN "f� , I P H
II CLfNICA MêolCA - CIRUR,GIA �ERAl !! ,li CIRURGIA DO E8TOMAGO - VIAS,BILIA·

'II fi f- RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhora8
'II H l� Diagnóstico Prtcóca do .ct� D,ls SeUer.s

,

II
II :

I II �
n g�1�� ���TAS , !! f� (0..."lt6,;0 • R". Art#t", Müll.. n. ,76Ó ß
I, R. ULTRA VIOLETA., "

, ii {� (A() LADO DO· NÔVO HOTEL) �
H, Rua Presidente E'pitlicio Pessôa 704 .

' !' II f� Da8 9,12 e das tã '8 horas - FONE, \384 iJ
�__ . ii f: i B
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Drágeas Rßtârias
I

. A) .,... Regra, para o' sucesso da vida •.•

'Itf"ll De
. .uma. feita, pedirâm. a En.stein uma regra

para se triuDfar na vida, e o sábio respondeu: "Se
representarmos por A o ��cesso ,da vida, aregr•.
pode ser expressa pela fói'mul!l:

'

.
,

., .

A - X t y t Z, em que je é o Trabalho e
Y 6 o di.,.ertimento� ,

� E Z? perguntar6� lhe.
.

- Z, é... conservar o bico calado •.•
" t

t. O OÚE VAI PELO1�DtS lo FraÔCiS�!��!...�ul
. I

u
VISITOU esta cidade-portuária em data de ãl

'DI"'Orn," O",' 'n,Om- �uom an' "ao
".

,

de outubro último o sr, Vice·Almirante Joio Balista
O li lJ. li O, I Franscisconi Serrano, dd. Comandante do 16. Distrito

Naval, com séde em rloriaDópolis� O ilustre' visitante
O rifão popular - "dize me com quem andas foi recepcionado pelo Rorary Clube local em banquete

e te direi quem és" - enrlqüíeelmo nll sua exístên- oferecido em sue homenagem, durante o qual 8.15. se

da e sempre növo ne extensão do seu significado, prenunciou afi.rmaodo que estava disposto a colaborar
,pode sugerir um tímlo, pode m(i)tivàr uma crônica, com São Francisco do ôul, ne sua campanha relvtn

'�ode inclusive ser um pomo de discórdi�, s� :analiz�d� dicaJória. Acontéce que esta cidade-porluária não pé·
'.
na pluralidade das. suas c:llver�as tecêres Interpreten- de nada. O eproveuememo do seu magnifico pôrto
ves. através da BR-280 é simplesmente uma exigência da

Se nos furtarmos ao mêrlto de sua interpretação propria Nalureza com que o Grande- Arquiteto do

pura- e stmples para n08' ater ne anális. de suas pos Universo 'previJegiou ôäo Prancisco do .sur.
.

sívete decorrências, conviremos que êle pode envol- - XX _ .

"er iemo epreensões quanto esperanças, pode ser O GRUPO BSCOLAR "Felipe Schmidt", edu
ápice,de operosidade como de passividade. ,

cendérto que desde o lIDO de 1918 cumva 6S gerações
.

Se devêramos estabelecer um paralelo entre a francrequenses, esré caindo, aos pedaços, É um edí

açio e a omissão, na att'ális-e fria do rifão, 'previde- fieio em rutnaa ,Enlretanto ,o comportamento venal
certe, por certo, uma tendênete smromânce no senrí- do ex-Inspetor escoler, agora aposentado, em I'l'US

do de envolver, no böjo do seu significado, uma an- "iêrmoe de inspeçio" sempre considerou ° essebete
vidade intensa, por vêzes estafante, a exigir de lodos cimento em "perfeitas condíçõee", O crime consumado
!conlinuldade de ezemptos e eome de esforços em conrre êsee Grupo Es_ç'olar é da pauta de cerater do
.rol de uma causa/nobre, em favor de uma cause ex funcronärto que ehegon- ao cúmulo de cobrar alu-
41peaixonanttt

.

como é o Lions.. . g�éis do E�tado' pelo uso de um prédiCJ cedido gra�
.

, Nós, leões" perseguimos iscößsada e indormida tuíternente pere escola. Não sabemos bem se a ísto
:mente o lado postnvo do velho rifão, que ópera em podemos .chemar de eorrueçêo Oll revolução,
cado le40 uma qua!'e que miJag ose ub.qütdede, para

.

- X,X -

,

'ot,�der a 'múltiplas atividade� de rõda ordem onde � CONTINÚA 'esta' cldade-porIU4rhl" com o 16.
:improvisação, ee �obrepõe o planeiame,�to,. aos fatô Pösro de Fiscahzaçiio. 'do IM·inistério doe 'JIrabçslho e

;fes negativos os resulredos postuvos. Previdencja SOO1al;) "'tranqUiI�men\'é" fechado por "de-
,

Estflbàdos em uma bese ideológica definida e fiçiência de pessoel", conforme declarilção do sr D'e
rigorosamente ortodoxa, dizemos que somos' leões e legado Regional do Tröbalho em F�orianópolis, E.n.
que andamos com o teonlsmo! desposando CQtidià� quanro iSlo centenas de opérários por exigência do
namen te as idéIas e o.s Idei'is que, envo)vem a dou INPS são· obrigados a recdl'rerem ii Jo.invilie. com
'trina íeonfsfica (1'0 'SERViÇO DE.sINTEReSSA 110, pesõdos ônus' pnr(l seus minguados 'orçamentos. $80 Clrta. I 'pt81'I, nlel Natalícips d'e, ."

: \

O ambiente de friuerõQ companh�iri8mo .Ieonfs Francisco.,do .3ul é uma cfdade e�sencialmenle ope
U

Helena 'e' Jo';)a"';�.'.,:"".Iieo cresce em força e amplitude {temonstrando aos rária com quatro sindicatos de classes.'
.

R'tpercutiu intensamente 'v

qti�tro ventos quem .somos e com' quem anda.mo�,. A
. '\, - XX - o 'a'�go sob o tflulo "Carta Gneip'elvIvência leonlsl ca, prolongamento de Melvin j911es,

.

VEM sériamente \ preocupando a
.

Associação a Papai Noel", de autoria

·(lUdOIO mai� �e dlsrancia no tempo m,ais arraigada �rnercial dó Estado do Paraná a denúncia' .divuJ� do ,nosso novel colabora·
.

() m4nho" .untd�_'. "

di' d
'

d d I C d N'
- '

C' dor Luiz Ferreira da, Sil, . Y�.,,', "," "pay",
.é' torna, i�presslona,n o pe o nUDle,ro e ,aSSOCIa os, ga a' ,pe o. 'enlro e· avegaçao Argenrino, entro

v.': na ,edl'çliio f.... tl·va ,'de' d,e Schromet teve,; �a
.

sempre dIspostos a seguir as p-e,gadds' daquele. que .de Armadores .Ar(Jenfinos {(Conferência de Armado w, w .. ...'"

\�e·!toroou um argumento válido de imilação.. res Argemin� Bra8ileiros, s?bre o. cu�to opera,eional Nàtal., Da cidade de Jara· .destacar �o' corrente.,
.

. .sob a inspiração de seu fundador, 'Jo.b os aus� dos portos d, Parânagua'e Antonina, naquele Estado, guá do .sul e das cid�des mês de Janeiro� ...'
.,11=,10$ da !!lua doutrina. o Le�nismo .engrossa cada em comparação com out,ros; porios do Sul do 'Pafs vizi_!lhas parUram man�fes. gratas .efemerides;-que'
dl� màls e mais. spa:, ftIeir�s, cuios meinbrQ.s revel,am, e' "p.or onde se verif·ica que' o.s .

ônus exigidos dos taçoe� .

de ,aplauso· pelo sensibilizaram a soa.
tttr�vés de sdcl'lffcios numa J>9upados e iamai�' des� usuários dêstes ,dois portos.' Paranaenses siio os mais °dupo.zrtcuoDmo· a'ôrdtlagO�' cqrUu�z!ra; dade local.

'. '.': ',':mentidos realizações esplêndidas a testemunharem .0 elevados - média de mais de 60% acima". Enquanto ..
-t:- 8 �

val,dade do velho rifão�"d,ze me com quem andas e iSlo ocorre .são Francisco do Sul é imobi,Jizado 'peJa realidade catarinense, .c que, no dIS,
'

'-'0:
'e dIrei quem és"

,
,'.

,

. ação.,emperradora dêsfe colosso do s,!1 brasileiro,' ,
Bis que, agora, o "ulor corrente, a�vêrsariou-se'

.

Andam,os de braços dados com o teonismo. e cujo,responsável diréto'é ° govêrno de Santa CllI�rín�. recebe atencioso oficio da a veneranda Senhora
t,pdos dizemos que somos leões. e que significa para

.

- XX "

, .:
.

�âm�ra Municipal de Ita-
H�lena Huplin Gneipel"

� ':grânde fam,flta leonfsuea verdadeiro tHulo de nU,bre.. TeVB inicio, dia 7,� o lü�fimo período legislat!vo Jaf" firmado pelo Ve.re�dor completando o seu,72,;
za emoldurado no, simbolismo de um pequenino dis da Câmara Municipal, em sessão presidfda pelo Ve- LUIZ .s,oares� ,de ?plausos
linJivo: L de. LlO�S.. .

'

rec:,dor José.Oamargo; Do, expedIente constou a men.' e d� IOce�t:vo 'a' nc;>vas ano de vida e, no- dia .

C,JDADÃ9, cUI'l1�ra I,Ima �e 8Ua.S princip{lis obrigações silge� do .po'?er eXe'cutivo e�viatJdo O Or_çámelJtó para maOlfestaçoes
\ d�ssa na� 12 do, corrente, 8e'!e8-.

fazendo o seu alistamento eh,uoral' Basta apresl'utar- 1968, no valor de 320 mil cruzeiro'S n:ovos, conslde- 'uresa,
" 1 • ,., • pôso, 'IJoão Hennque

se (;lO Carlórlo. E�éifor8�' muntdo de: rado "mui.lo signiflcalivo
4 pdr� São Francls\:o do Sul _De _Lorena, ,E�tado .de Gneipel, acaba de com-

Cerfldao de Idade� pelo prefello Celso Pessoa�' c as contas do prefeito .sao ,"auJo, LUIZ F�rrelra pIetar O 'seu 75.0 aDia
? Tr,es' fotos ãx4 relativas ao exercfcio 'de J� finalmente foram aproo d� SIlva. ,rec�be outr� mo

"'.
,

�"
vadas, A toponímia daai rafas francisquenses foi o çao, desta fella, a�slOada ve�sáno,.o que ��u;"-

;"
" "

,. , .',

.

assunto mais importante em discussão. pel� Pr?f. Pe, MariO Bo tutU �otivo de JU��
Comunicapão' em,:prosa moderna

..

".. ,'. ". ,
,.,' :��� �: ��I��!�:� ����. r;:!pela gr���::\mf!:,

. v Ma10r Adhemar .����� Clas e Letras de Lorena, '.
M"" �

,

.

'. De Othon M Gareie.
.

1 " . '" ,Cure �us !Uln e poupe leu tecendo elogio.sas coi1si, prospero UDlC1pIO.
é' ',' ..'. '"'. . R d

\ ,bom dinheirO compranco na derações em törno do ar� Schroeder, onde foram ..

\>".:; o subdtuló de COMUNICAQÃO EM PROSA ,Uge'f.AR,MAC.IA NOVA tigo, autorizando, inclusi muito cumprimentados.
, MODERN"A -� "Aprenda a escrever, aprendendo a

,.

.

ve, a publicação de sua'
,

. iJê'olÍ&r" - suger�" de saida, o propósito da. obra
. Em' vi�ita 'a

. faml�lare8, da BOBEBTO •• BOaST carta, ial o
....

entusiasmo de
.----'�----

é 'o' método adotado pelQ Autpr. ijealmentf, ensina eSleve em Jarag,ua do. que dis õe de "'.iorlorümen. que são Jomados os fiI,hos Calor Mata' na,
não 'apenas 8 ',esc:ever m_!:ls'. �a�b�m, a pen�ar, e a ,�ul, o sr M,aior Adh��ar to n. pr�ça C' oferece �UI .rti- jaraguaense� pelas cOisas

,

p�Dsar com. !flC�cla. e, obJe�lvld�de� a 98CreV!r com .k'udge, aS8es�or mIlitar, . gos. pre�� v�ntaJ0S08 que Ihel!" dizem respeiJo, 'Guanabara
c}àr.eza, coeI eDCI� e corre�ao, pem 8 ob.sessao do do sr: Ministro da Justiça � ,Av, G.etuho Vargas

. .." .

po.r1smos gramatlCal es.t�r,ll. Seu propósito é.,.� de na Ouailabara, O sr. Ma-, ���""_ev- .Empregador) .. IÜO'IUPI) ,� Em 000-
.

f.?�necer BO estudanle e a lodos aquel?,s que .hJam ior Adhemar' Rridge, com' 8eqúênçla' dor'intenso ca-

cOOl _palavras e l�tam pela expr�ssAo - melOs e chegado parentesco da V.nd.... A segurança dos leus lor. Da. Guanabara oeor-

in'étodos capazes' de fazer da hnguagem, orl:ll GU I empregados é umd preo- rerám ,nas últimas 24 ho-
esérita, urlt veiculo de comunic8080 e não .de esca� tréidicional familia Grub,ba 2 t (' t)' cupação de que nao te ra8 cêrca de 150 ca8D

, -

d 'd
I .. local é admirador das errenos JUo os com

deves descuidar, Zelan�' I'l 'f til\ muteaQao e l.deld8s 'd' f'''' b" '�d d f'd .' , 'f'lh" 15x46 cada, . na Rua R,io de dE'sid,rataçao 10 an ,

. .

A neceSSI a e
.

e e �CraCl�, o 1stIV) a e. e I e' cOIsas cafarlD�nsee, I· _o Branco _ Ja'raguá d'o Sul (to por'ela, estarás sal rt>giFÍtr,àDdo�8e doi� �bi...
dlgmdade da comu!l)CaO�9 fOI o ponto de.vlsta que que é/desta' t�rra e nao

,

.'

loformaçoes nesta vaguardando a t!la pró· tos. Numerosas erla�ç,,8
norteou a elaboraçao desse

# e.�celeh.te hvro. �m perde oportunidade em ·redação. pria emprêsa. 'oram internadas. .::"tôdas as su.as dez partes (� ultIma é ?� exercíc�os) vislt��la'
','

qu'ândó ·pode. '

. v

�_.........

�o��,':�:�,e���::t� P;�P�:��ci�:::o�t:la�:c�o���f:' 'APro:eitan,do it agradá i·······
�.. �

,�
..,

� � ·········�·D····J .� ,: ..� .� � � ···��··
..

··��·�Ji
.,er'i,nd�.-:'se do

_

sea
. a,spírit� .de. observação. �a�a vel visita,. fez enlrega a�,: O n � . u aI s n U I TI o I'

,

"

, , I+olbêr IIDpressoes, descobr1r Idéias e formar ]UIZafi .',
'.

A

:�: O, 4 "", ,

.

para se.r tanto quanto Pos,sífel claro, objetivo e fiel b�b�lotéca da Ca�ara Mu- 'i .
.

' :
na �xôresSão do pensamento..

'

,

.

hlclpal de Jaragua do �ul i (C.rar._ao .D.ntlsta), . '. " ,
-

.

, Dada äs SU8S características, Comum-cação em ".volumes contendo toda : �". ,

X'
.':

CLíNICA
mOder-QQ,. e lDo��dor dos métOdOS de aprendIzado 'sidente Castello Br.anco, ii . ,

"

Velh ) :
dà'. arte de e8cr��er, tornando-se ind��l?en8ável e autorizada a :.!Sua impres H Consultório: Rua Angelo Piazera 86. (ao lado da Ponte a..
ext�emameote utll a todos o� ,�ue lidam com

são pelo Ministério da�:
;

•. _f' ":.' Manhã _! das 8 .às 12 ' �
I>alavras e l�ta.m pel� ex�ressao ,

Justiça 'o que foi motivo : H O R'Á � .•,l. ,0.,.:;. Tarde _ das 1" às 18 t .

. Nas prlDclpais livrarias do País, ou pelo Re ,'I
"

,

'

'

•
.i . ",

embôlso Postal. Pedidos à Fuud-ação Getulio Var· de manifestaçãodo Legis � JÀ.:BA..G1J'& DO' SULg�8
.

- Serviço de Publicações Praia de Botafogo. lativo jaraguaense po Hus" : _#

186.- lJaixa Postal 29, .zo 02 Rio de Jaoeiro-GB Ire. cODlerrâneo, �••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Pta ter a testa franzida,
Tu centreis, na tua lida,
60 mÚ8c't1l01il não maisf
Para sorrir, uma yez,
SIo apenas 16
Os müscüloa que tu contriis!
Então, -por economia,
Sorri sempre, em cada dia,
que o sorrir não é demais!

, k'

•
Ao "o.rrir, abrA tua àlma, ". : '. .'; I.! < '�'
Tra�endo a alegria e a calma
Aos corações eôr .. , de , .. aisl ,� •

(&'0. EBp. SantI»)' XPTO
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!li

Atenção uleitor jaraguaBnse!
-

Se queres o-pregresso de tua terra;
o

. bem estar de tua família;
a continuidade dos trabalhos para o bom êxito
nas programações do centenário que se apro-
xima da tua querida [araguá P

.

Então vote em 30 de novembro:

Para Prefeito · Hans Gerhard.Mayer
Para Vice · Eugênio Vitor 5ahmõakel

Para Vereador:
Albino Wehrmeister N. �.101
Haroldo Ristow N. 2.102
José Carlos Neves N. 2.103
Belarmino Garcia N. 2.104
Fidelis Carlos Hrusehka N. 2.105

SlgolêBchünke N. 2.106
-

-

-

cu
.-

e
PARA PREFEITO._

....

O
as .cl

- Hans Gerhard Mayer::::I
"'O
'CD
O
as
"'O

O
-

cCl) e

"'O
.o.
o
'O

O .

..;

:E

Affonso Franzner
Bruno Henn
Mário Marinho Rubini

Eugênio Strebe
Luiz Ferreira 'da Silva

N. 2.107
N. 2.108
N. 2.109
N. 2.110
N. 2.111

PARA VEREADOR

Nome do Candidat.o

ou

Número do Candidat.o _

Inioiais do Part.ido ,I 'ARENA I
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