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NEREU RAMOS - CONVIDÀ! Días 25 - 26 de MQio de' 1968 .A Tradicional'Feste NA6AÖ'TEM 700MIL
d ''1\.T·. S DO CAR-AVAG'hlr:\

-

E
.

B:' Iíeí d H' ít I D'· 26 I.J"
'

á F\� íb FUNCIONÁRIOS,
e 'l�.' •.

.

u., V. . 'mi '. ene lCIO. o OSpl a .
. la -', �aver. \JnI US· o Prof: José Medeiros

Circular ·de -Iaraguädö Sul a Nereu .Bamos de mela em meia' hora ao e�o.amiuhar trabalho
"

.

"

,. so MlDlstro Rondon Pa
�---�--,;.,."---_......__-....;..--_._---.;._.;;.... --�---...;..----- ,!,,,,-_. checo, 'afirma sxistiretn

700 mil' funoíonäríoe pü
blicos, dos quais, apenas
100' mil são eonoureados,
tendo os restantes entrado
no 's�rviço público por
meios espúrios ou vias
transversais.

\
'-

.,

Fundação:
1 .

A"", Mülle,

Diretor: Impresso oa:
.

'
'

Soe(.tl.de GrM/e. ·Ann/d. Lid•.

Preparou tudo- para as NOIVAS DE MAIO
'I x: ._

OI11:e s(> o que fêz com sU,as ofertas, que,

fá eram loucas! .

.

A •

.

L.IQUÍDIFICADOR NOVO ARNÖ à ,vista

O A''B'A·S.·YE"C'IMENT.O. DI; , .. ·,A"G·.UA Seca Provoc.a Incen�los a.pe�::tr���$ (6.5,00, on 10,00 mensais-

I. ,A longa estiagem, neste .,
,

"

I
.

começo de inverno, trou� E.NCERADEIRA ARNO ESMALTADA à
Dia 13 do co'rrente, O I r.pr

•••nlanl•• jarag•••n-I d.d., .lra.6. de' empré.- Ix. para. nos•• meio o VIsta allenas NOt-S 169,00 ou 'NOr$ 15,00
PrefeitoMunic,ipal, sr. Vic ses recebidoé pelo. dr. timo junto de organismos perigo do incêndio das meneais s/entrada.
tor Bauer e o P;�sidente Krebs, em c�mpa�hl� do naoionais e internacionais. �ata8. De fáto, de 6a.feira, FOGAO' DAKO C/VISOR COM "INSTALA. da Câmara MUDlClpalJ sr, Deputado Carnelt;o de , dia 10 do oorrente. a po- _ " '.

•

J9�o Lúcio da Costa, d� Loyola, ooasião -que foi O Deputado Lauro bar- pulação
_
aOÇ)mpanhou co� ÇA� CO�PLETA à �l�ta apenas NCr$185,OO

)

rlglram-se . à Mapchest�r abordado. o' assunto da Beiro de Loyola, oontudo fipreeDQao, o des,�vo�vl- ,ou NCr$ 12,90 me,nsais. s/en�rada.
Catarinense,. Para a ��ta implantação do

.

sistema esta�§ atento ao dese-n- �ento de ,uItuese;» lDcen- LAVAROUPA NINA, Ä,0 v ist li
' a' e na'8.�

estav4, prevista a, 'IS!t� de distribuição de água volvlmemo do assut;lto e dlo que I�rrava al.me}1t�� NO • 245 00
'

NO 01800 . y-P 'ddo MlD�Bt�o do InterlO'r
em Jaragilá do Sul. deva'rá ter ,atuaçlo desta- do pel08 �entoB fnoravels, r.. -,

..
ou . r. '_ mensaIs S

I
entra a

que, à .ultlma hora ado,e- , cada Da evoluQão dopro"l tA' d ··d d O grátIs 8 caIxas de Sabao ALBA.
1 -

'

.
- �m orno a OI a e. sr. , A ,

oe� e 'cance ?U o compro
. S�guodoas..obsel'vaço�8 �Iema, ��er ]U�to de en·· Pre(eito Municipal,lentre.. F R-IGI DAIRE - MODELO 1968 -' dêsde

mllSO a88umldo� .

r i
colhidas, com a, cOilclusaQ �Idades fm800elrll, quer tanto, seguiu até o looal NCr=, 42,50 mensais, a/entrada.Co�tu,do, o MlDlst,o, to da instalação dos 5 mil lunto de Departamentol e, na segundá feira foi o .,'

8du�Dstnul�0 Ptl!ONDI�Qtorl metros de caosliz8Qãocen- d,a União que poderão fogo debelada peloe op.· , Comprpu, ganhou um lindo presente
o epllr.amen.o BOlona .

á f· d . A· 'd 'M . � l'd dde Obras de Saues'ment!), trai, �8tar ln o o com- devolver um. P�l'!.0o da rarlOS a, untClpa I a _8.
Eir. dr. Carlos Krebs Jor., ,promlsso do DNOS, o,que gra,odl cODtrlbuIQ80 que 08 moradores nas enoos

que durante 14: anos ocu· vale di'Zer que o restantê daqui toAi, para. os cofrel tas da montanha ficaram

p,ou' aquele r8érviQO, 'em da iSI!taIsçijo d.ßverä'fioar do Governo Federal, sem apreensivos, com a queda
Floria.n6polis. ' à oargo excJullfo �� ,P'!" nada relornar. �e pedr�s e. r�st.o� de

Na ooasião, foram os pulaQão e da muntOlpah arvores.aOHouve Vitimas.
,

'

Orgão de n;:aior penetração no interior do nordeste catari_n_e_n_s_'9 1 Jovem Bornhausen
Vence a Barreira

(Heron-Domingues)
Alguns jovens v§o eon

seguíndo arrebatar certaS'"
�

N. o 2.484· posições e vencer a bar-
��������Be�BB���������������������������������������� reira que, no Brasil de

A'
-,

'Abo I-IçãO 'd
..

,A FESTA DE' :mm���: �:ra�o��s����,
- 'N. S. DO CARAVAGGIO Paulo -Bomhsusen é um

"
"

Nereu Ramos, ou mais ::��e:em�::I�Z��� ��:e�

E
'

, �recisamente, Retorcida, fibra e a honradez do
,

ann está se preparando para velho Iríneu - um pa-
"" 'SC' r'a-va' 'u ra comemorar condigna- triarca que me orgulho

"

,

"

"

","
.

.' mente a festa de N.S. do de ter na lista de amigos
, '

lo,
Caravaggto, em beneficio ,pessoais -, mas tem uma

( do Hospital. Do programa honestidade e uma afíe-
O Vereador sr. Ocractllo foi se dando anos. com extlnta a 'escravidão no

Isubscrição pOPular, a qui- constam es. dias 23, 24 e mação muito própria que
Pedro Ramos, líder do aproximadamente d o í.s Brasil. - Art. �o) Ficam nhentos reis por. pessöe. 26, o Tríduo Preparatório. são sõ dêle e que não
Govêrno Municipal na mtlliões de escravos. revogadas as disposições Assim 'o que custou a No dia 25 Missa Vesper.. foram herdadas.
Câmara Municipal, ocupou Assim, como primeira em contrário.· outros países, luta, sangue tina, às 17,30 horas _ Seu primeiro mandato
a tribuna daquela Casa medida, nvemos em 1860,. . e lágrimas, em noseo p�is Ap61i a Misss"- início da na diretoria do Banco
Leglslatlva, pronunctentío a Lei de Euzébto de .L�do o P�OJ�t? pelo foi consagrado por festas, Festa Popular, Dia 26 _ do Brasil iniciou-se em

/

vibrante discurso elustvo Queiroz, Ministro do lm- MIDl�rro da Agrtculf.ura, r,i60S e tlôres, Isto graças Dia 'da FESTA, Salitas 1964. tendo sid() mantido
ao

.

dia 13 de Maio de pério, tornando proibido Rodrigo Augus�o da Silva, a compreensão.dos homens Missas às 7 e 9 horas. no pôsto pelo presidente
1888, que transcrevemos o tráfico', de

.

escravos, r!q�ereu .Joaquim Nabuco
que denehern o poder nos Durante ó dia bons diver. Costa e Silva. Sua atual

com satisração, tendo sido sujeitando-se a', gr'aves fo�§e_ destgnada u�a co ..

ia-os tempos do '�rasll timentos, churrasco, be. reeleíçäo, por mais qua
trapscrito, lambem" nos penas os 'que violassem ti ml�sao para est�da la, em Império. .'. bidas, bingo, bolão, tiro tro.anos, foi enfâtíeamen-.
Anais da Casa, na Sessão leí. , regnne de urg.êDcltt.1 Dentro Eis eí snr. Presidente e _:!O alvo, etc. Sábado e te apoiada não só pelos
Ordinária de 13 de Maio Mais tarde, em 1871, 0_

de poucos mmUI?S, _ apre- S.e�hp_r�s V,ereadores, em Domingo contarão com a gcvemadores dos Estados
de .1968': Imperador D. Pedro I, seötava Cl cormssao o rapld'as pinceladas um música do famosOt "Coo- que compoem sua zooa

13 de Maio de 19S.8, _

incutnbiu o Visconde de parecer unânime: NÄO É pequeO(� histórico dos junto Fraíner", da faQlilia jurisdiOão (Río , Grande,
. Rio Branco dê fazer pro- MAIS . POSSIVEL· RE, acontectmentos que ante Frainer Pai e S6U8 7 Ií- Paraná, Santa Catarina,octogésimo aniversá- mulgar e lei que declarava TARDAR UM SÓ MINU- �eder�m e culminara� ��m lhos. Melodias Inesquecl- e Mato Groaso)..C?mo'

r1e:Cr:v'!z.:r�o:çoa,-�ra:3. livres os 'filhos de e�ra- TO à aspiração do povo a assinatura da L�I' Dr. veis�,Mu8ioa que agradará pelas. m�ls expr�SSIYa8
vos, e que tornduee brasileiro". O proléfn foi 3,3�3. de 13 de Mala de a todos, Onibus de meia assoClaçoes de élasses

Não' apenas o Brasil, conhecida." como .. lei dô aprovado no mesmo tlia, 1888, assinada pela, Prin- em meia .hora estará cir- daquelas regiõ�s. ,';
mas outros parses, hayiam Ventre Livre.

. 'por 83' votos cOlJtrl, 9. cesa lsab�I, conheCida P?r I
culando-entre Retorcida. Desde' Nestor "Jost· e

adotado o -'ráfico de' nel"· Já em ·1886. ira' o mi� Remetido, ao Senado, toi LEI ÁUREA, que velo e Ja.rflguá, do Sul.
.

'Jaime Magrassi de Sá,
gros- ,-·�f-ri�ps" .'J)'ar�r QS Di��rio de Jo�.é A!ltopi:O aprovj!ldo no dio 1,3 de _ flDl .. il . .esCfl)Valqt4 qJle

., c

num.�olat.deeJe8.cente
trabalhos de lavoura. - Saraiva, que conseguia Ma,io de 1888. - As aeêrc,a d� ·:ãOO anos !m-, Badas

-

de' 'p"Ia'ta' atê
.

a�ê8te re!_)órtêr" todos
Os Degros� propriediiöes aprovação da

.

lei' que sociedades abolicionistas perava em. nosso querido· os' quê> compareceram ao

dos senhores bràócos, declarâva liVres os éscra-
e o povo .invadiram o Brasil. /,' .

Dia 22 do corr�tlte irans- jantar de Paulo Bórnhau-
fazendeiros em gerdl, dos vos maio.reis de '-60 anos, recinto, em aplausos. Das Fióalizan(loestas mlDhas oorrerão as bodas de pra�a sennaquintà·feira,sabiam
quais eram éscravos, para conhecida pela "Lei dos Tribunas çaíram flôres em consideraçõ�s, desejo, Da do casal EdQlundo Lom- e sabem que!_em muitas
eles \ trabalhavam, '. sujei- Sexagenários". profusão. No mesmo dia, c�memo�aça9. �o octogé- bardi HUda: Ganzenmuel- outraa-._.ocaslOes,. terão

tando·se/. a sua's leis, e : Entr�tanto, o epílogo às 15 horas éra o projéto' slmo aDlYerSar�o da. abo leJ," Lombardi largamente oportuDldade de se reu·

bem assim seus, filhos. -'- deu'se a 13 de Maiº de transfo"mad� em LEI lição ,da escr�vatura no relacionado em nossa ci- oirem felizes n� mesma

O sentimento dé humaoi 1888, com a total abolição
.

,. \ .

.

' Brasil, me congratular com .dade. ·"Correio eLo, Povo", casa. E quem sabe, JDQ.is
dade' foi repeli.n,�o, à da escravat,ura no Brasil. ,com .0 nr. ,3.363. AS�lO,O� a todos os homens ,de �ôr apre,senta ao casal as suas breve do que muita gente
pouco e pouco, a esc.ra· Na 'hi�t6ria do Brasil a Prll1cesa Isabel, filha de de nosso país, Estado e congra�ula()ões pela pas- possa pensar, ao palácio
vatura. - � Inglaterra, no pouças leis foram escritas g. �fdr9- 1,1" re�ge�te �o principalmente aquêles que, ,sagem de Ião sign,ficativ8 do govêr,no', em Floria-,
principio do século XIX, 'em tão. poucos I'plavras

rasl JDß �s:ncI� e� convivem na comuni�ade data. ' nópolis..
. já extinguira a escravidão, e tiveram, ao mfSmo

seu pa. . e ro" ' Jaraguaens.e, na certeza de
- Nos Estodos Unilios, tempo, Ião grande signt=- tratamento de sau�e na que, s,?m problemas de
a libertação dos escravo� ficação. Aquela que viria Europa. - A PrIOCeS4i ordem racistas, possamos
deu'se à custa de terrível a ser conhecida como Isabel f.oi. então cogno- irmanadQs, trabalhar pela

, guerra civil, que dividiu o LEI ÁUREA dizia ape' minada a �EDENTOR.\, grandesa d� nossa Que-
norte e sul, do país. - nas: - A pe.oa que: usou era rida Jaragua do Sul, Santa
No Brasil 0" movimento Art. 1°)' É . declarada de ourQ, comprada por Catarina e Brasi.l.
'. , .

,

.

( .

BUGENIO VITOR SCHMÖCKBL

..

.

Ano XLVIII JARAGuA DÓ SUL (Santa Catarina)' Sãbado, ts de Maio de 1968

-'

\

)

I';'

IRM,ÃOS EMM:ENDÖRFER

Irmãos. EqJmendörftr!
Elétrodoméstico I

Aven.;J. M.ree".' Deodoro 557 - Fone 245
Bem e'nfrenté a' IGREJA MATRIZ.

Dias I 'e
-

2 de' Ju�ho. Tradicio'n'al. 'F�$ta do Espírito..Santo . no . C•. Alt
Bc;lependi ......., "Abrilhantamento-- da, Ra��sa �anda' Músical de RIO, ftffiHllnO.

Grandes AtrClçõe�' �""
�

, ,

, \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I
I

OORR'EIO DO POVO

.----,r-- --� c:::;::::.c:.=::;ac:::::::=o._.,c::::::::=oc:::::::oo:::::::a
, \

,"CORRffO DO POVO" EdilÇll (Ie Praça ,'IT��!��taj!�:-�:e, acaba de exps

com o prazo, de 20 dícs f�!C�:�:� :0�/68, de lO de a�J:ll de 1968, vizada nos. segqtn

,

. ',." "A Díretoríado ITÀJARA 'TÉNIS CJ;.UBE, em relmiA
..

O Doutor Carlos Ronal� \;Schmldt, JUIZ de_ realizada em sua séde.social" deliberou reallzar umaAsBém
Direito da Comarca-de Guaramirlm, Estado do Saß- blél� Geral Extraordinaria, no diä 19 de maio de 1968, às 1

La'r�Di?iras, Pe?e.gueiroB, ta Catarina, na forma lei, ETC. ,l horas; c0D?- a li!lalidade de a�resentar ao seu quadro aSBO.
Kakiseiros, Macieiras, Ja- F'· b A,. A .

1
ciativo as seguíntes proposiçoes: ;/ ,,'

b
.

beí t R'
az sat er .� tod?s q�e este Aedlt.a de .praç8" a) - Transformaçllo das atuais cotas realizàdlls 'OU"

, DO�hl�� . eIrcas, elf: O�Ir�s CQm o prazo de vinte díast-vírem, dele conheeímento integralizar em ações de uma emprêsa, com _ construçAa . 18$, a�e las, ,001', tiverem que, no dia vinte (20) de maio, às 10 horas de apertamentos anexos ao clube. {hotel},_.I ,
'

feras, Palmeiras, eto., etc, o porteiro 'Ifos auditórios dêste Juizo levarä a pü b) • Na hípötese de não ser -aceíta a alternativa aeímr
\_. _

'

..', _' • '.. manutenção da Situação atual, mas visando o aumento d
-. - b}lCO pr6ga� �� veD�a Ie arrematação a porta prm- número de sócios e o aumento das cota, atuaía, objetivlnd

PEQAM CATALOGO eipal do Bdífícío do Forum desta Comarca a quem Ievantamento de tuntos para a construção de uma píseína.
ILUSTRADO maior oferta oferecer do objeto abaixo transcrito, uma cancha de bolão. r ,

,

'\ penhora ä IVO MILQHERT.. nos autos de ação c) - Nomeação de uma' comissão que tratará da relor
LeopoldJ) Seidel executiva "que lhe 'mov

•

ANTIDIO M CORREA ma dos estatutos a fim de enquadrã-Ios dentro da proposl
_

e ?" _ �

.

'" ção vencedora.
,

.',
,"

'_ CORUPÁ'� (autos nr. 30/67) em tramitação neste JIlIZO. Uma 'Contando com vossa presenea a ãm de nos ajudarre
./

' Radióla, 'SOQl Stereofônico, marca Phillips, com dois solver tãa importantes assuntos, valemo-nos da oportnnidaêl.
c::::>.::::::::..::::::::a",,"C:::>C::::=II:::::=O Alto-Fàlantes e Três Reguladores de som, que fOi prellent� a rlm de vos apresentar as nOSS8S mats cal.9fos

I· dI'
A'

d N $ 25000 '(D t saudações, '

ava .Ia a pe a Impo�taD�lla � er _!". uzen os Atenplosamente. ITAJARA TENIS CLUBE. _ .J. Sérgi
Reaistro, Civ,iI Edital n. 6,669'de 14/6168 e Oincoenta OruseiroaNovõs). Em virtude do que, Sampaio, Secretário e Victof,Zimmermann, Presidente.

Ingoberto Spredemann ,e exp6�e-s� êste que Será afixado � publicado na f�r!Da
"

"

'.
,Aurea Müller Grubba-Oficial . R t B h dt da Lei. Dado e passado nesta CIdade da Guaramírim, ,............_,__........,...,..__.....---..--"".................................".........,....

d<;> Registro Civil do L0 pis-
ena e. �fC ar

.
,aos ,ilJlte '8 dois dias, do mês de abril ds mil nO\Jecen-I·I·�······-·'··'··:···'��···A�················

.••••••.•.::..,
..••.•.• � .•••.•� ..•••.••..

:�.tnto da Comarca dé jaraguâ: Ele, braslleíro, solteíro tos e sessenta e OItO. EU (as) Renato Carvalho : t e n ,. a o
' "

':

do' Sul, Estado de Santa lavrador, naturál de Ja- Escrtvão. que o datilografei e suhscrevo. : ' ',' Y :
Catarina, 'Brasil. raguá do Sul, residente (asr Ca.rlos Ro.nald Schmidt, JUiz da' ireito.. fÊ -

. A"g r' 1- c U 1 't 0'- r ,:J
Faz Saber q:uç, comparece- em Ribeirão Grande da , ..: CERTIDÃO ,\. I . d -.

.

.

:S
raI}J nó cartório exibIndo os Luz, oeste. distrito, filho Qertifico que a Presente Cópia' OOl;lfére coni o g - ' à
documentos exigidos peJa lei de Leopoldo Spredemann Original do que dou Fé. ,

I P Resolva de uma vez o problema da mecaniza;ão!, iJatim de se habIlitarem p,lra
e de Wanda Heidecke . Gua'ramirim 22 dÓ' .abril,de 1968 ��)

.

'

:'1S d ( ) R Ih • A· solução esta'· no' '.casar�se: pre emaon. .BS enalo arfa'o: :

Edi.tal n. 6.665 de 10/6/68
Ela, brasileira, solteira, EsoriVão)' : MICROTRATOR 'AGRISA-BUN',GARTZ i

doméstica,. natural �e Ja- f� 8
'Nestor Campregh<lr e . raguá do Sul, resIdente f: I (O'\pequeno gigante) ,

il
j 'Hildegard. Lehnert em Jaraguâ,84, neste dis,·

.�:
-

�:trito, filha de Alberto ,Edl·ta'l / d'e I ,Pr'a,ça '..: Não e�pere mais ':Ele, brasileiro, solteiro, Borchardt . e de Selma :.' :lavrador,
•

náiural de Ja- '

� Aproveile o pliilno .de financiamenlo sllper'

�,

â d 'S I d
.

'1' d Drews Borchardt.
d d·

:
f 'I't d I B d B '1

:
. ragu o U ot;pIcila o com o prazo e 20 'laS' '" : a�1 lia o I?e 0A a�co ? .

raSl .
, :

e residente em Itapocuzi� Edital n. 6.670 de 14/5/68 '

,

.

.•
.

Ass, s t e n c I c1I tecOlca permanente por :
nho, neste distrito., rilho Curt ZÜs e

O Doutor Carl08 Ronald Schmidt, � mecânicos especialisados. \ :�
de' Teodoro Campregher- Rosanita Schuenke Juiz de Direito da Comarca de g ,

:�
e de Olivia Padri Cam' " � Gu���mirim, Estado de_Banta'Ca- fi � Procure o"�eu vendedor autorizado �l
pregher. .

Ele, brasileiro� s�lteiro, tarIDa, na forma da LeI,_ etc.• \ '[: / na praça' de J a rag u a doS JJ I, com o Sr. :1
Ela, brasileira; solteira, natur�l de IndsI!111 ';leste FAZ SABER t d .' t d't I d �: Edmundo Lombardi. I

.�)doméstiéa,oatural de Ja. Estado, ljlvrador, reslden- .'. ,

. !l o �s qu,: es e e � a � e praç�, :
.

,

.

�'. :

raguá do Sul, residente te em Rio Cêrro, filho com o �razo de tylnte du�s,. ylrem, dele .co�heeI,- r' .

.

Enfrente o Posto Wolf.
.

"

':
.

em Itapoêuzinho, neste de Leopoldo Zils e de mento tlverem q�, no dia. vlD,te (20) d_? mal.o,; às ,· �:· n:· ·�� · ..���· • ·w �:·.·ó ��........• �� ..

distrit,o, filha de Bertoldo Elisabeth Zils. .

. ,14 horas, 'o p.orteIro �o� auditóriOs dest.e JUl�O, P1
.

Lehnert e de Cecilia' Ela, brasileiro, solteira, levará a p�bl�co prega� �� -xenda e arremataç'ao Soc.·ed·ade
-- .. ,

,'.A.tl·ra'dore:'s
'

RUsch Lenhert, doméstica, natu:al de Ja::\ à parta prlDclpal d� EdIfICIO, do 'Fórum desta
..

Co-
. .

", .' raguá do Sul,' residente ma�c� a quem. maIOr oferdl oferecer do,. obJetoEdital n. 6,666 de !016j68 em Rio Cêrro, neste dis abaiXO transcrito, penhor�dos a.HENRIQUE PE- P r lO' g te, e s' s oLauro Volkma'Dn e trito, ,filha de "Henrique REIRA, nos autos de I\Qão executI�a qu� lhe;mo!e ',' /
1./' ,

, Alzira Kreis .

Schuenke e)' de Paula L�NA B�pMANN (au�os n!.. 4/�B) em tramlta?�o. ./

Ele, brasileiro, solteiro� Mathias ichuenke. neste JUlZO: Um BllIcao FrlcoriflCo com Sorveteira, Rua Jorge Czerniewicz (Salão, Döring)
m,ecanico, natural de Ja. medindo 3,20, metros de comprimento por 1 metro Jaraguá do Sul - SaDta Catarina.

raguá do Sul; residente Edital n- 6.671 de -14/5/68 de !argura, sendo o motor. do Balcão. marca 0._ E. Pelo present� ficam convida"dos o's Srs. Associa-
em Francisco de., Paula Cópia do Edilal de- Joinville Série nr. 476Q1 e o motor d� So�vetelra �e m.!1rca . dos .da Sociedade �Atiradores Progress<), para a As�

\,..-. '

I.
'.
.'

Búfalo Ltda" tendo, a referIda SorveterIa 6 cQm· sembl6ia Geral Ordinária a' realizar' se dl'a 1 Qd
.

,neste distrito, fIlho de LUIZ Carlos -Metleuos' e 'partimentos destinados ao fabrico e depósitos de'
""'

. '.
,

.

- Tu-. e maIo.

Hugo Volkmaon e' de '

Al d 8t If O B I é'
.. (sabado) com início às '16,30 hóras, ipara deliberarem

Tecla Streber Yolkmann. '-, e a o ,sorv,etes. a �ão
.

de cores� az�l, amarelo -� sobre a seguinte J

Ela brasileira solteira Ele. b"asileiro, solteiro,- vermelho, �om uma po�ta de ma.dl;ma e na sua "

'. Ordem do Diª. I
indnstriária, ri�ttir.al d� �bancário natural de Ja- fdrente c,ontendof ';lmaabl.erdtura elnvI�rada't�m �staddo Prestação)Je contas dp Diretoria'

Jlúaguá do Sul, residente raguá d? Sul, r�sidenie e novo, qu� 01. av� la o );!e a Impor aneIa
..

e Eleição' da Nova DirelQri�
em' Fr�ncisco de Paula, nesta CIdade, fIlho de Ncr$ 2.000,00 (dOIA m�l C}UZelrOs novos). .Em vlr-

, . Ass_untos de ivter,esse social. .) ,.

'

neste distrito, filha de Otto ,Faldevino �edeiros e--de �ude. de que, expede-s� eS,te que s�rá afixado e OBS: Nao havendo numero legal de SOCIOS em

"Kreis e' de�Joana B'ublitz Clara Drec1ísel Medeiro,s. ,P�dbhdcaddo, noa form� .da LeI. �atd() e Pda�Sadd?,nesdta 1. (primeira) convocação 'ar se.,.á a mesma, meia hora

Kreis,' '. I J
Ela, brasileira, solteira, Cl� a e e uara�lrlm; aos VlD e

.

e' OI� las
..
o após, com qualquer número de socios presentes,

, doméstica.natural deUou mes do ano de mIl novecentos e �essenta e OitO. Jaraguá do Sul, Ó2 de maio de 1968
EdÍtal n. 6.667 de 11J5!68 pava, neste E�t.ado� resi Eu, R� na t o. I C a r v � 1 h o, Escrivão, que o dati- Hans G�rhard Mayer - Presidente
Cormelio Glowatzky.e dente em JoinvIlle, neste lOlgrafel � �ubscrevo\ .

Vinanda Oarolina Fanf Estadéqilha de Jnlio Stol� '.C.ertlflco que a preIsente cópIa confére com -.-_-_-- IIIIIÍI �

Lemke
'

e de Zelmira StoIf o .0rlgIDal do que dou fe, .

'
• '

I

- '. •

Ouaramirim, 22 de abril de 1968 Negorcl-O 'de Ocasl-a'-o.Ele, braslIeiro, solteiro, Edital n. 6672 de 14/5/68 as) Renato Garvalho .. Escrivão .__ ...._
lavrador, -natural de Ja \

.

as) Carros Ronald'Schmidt - ,Juiz de Direito
ragúá do

_ Sul, residenle Renato Hornburg e

em
I Garibaldi, neste dis- ,Dorvalina Glatz -

\

trito, HIno de André G10- r,Ele, brasileiro, sölteiro� ,----------------'
watzky e de Tereza Ho- lavrador, natural .. de Já

.

wart Glowatzky, riaguá do' Sul, residente '. M·'et·alu·'rg·c·a Jo·a""o WI·es··t, ,S/A', '

Ela, brasileira, solteira" em Rio Cêrro l, neste .' �.
iQdustriária, natural de distrito, filho, de ,Artur \ ===============::::;;::==============��===,
Jaraguá do Sul, residente ·HorDbur�t'e de Hert&: L,

'

em Uaribaldi� neste dis- Hornbnrg. '

trito, filha de Otto. Lem- Ela, brasileira, solteira,
ke ',e, de Tecla· Raasch doméstica, natural de Ja
Lernke. raguá do Sul, rßsidente
Edital. D, 6,668 d� 13/5/68 e!D J:li() d.a. Luz, III neste
/ '.' distrIto, filha de Oswaldo
Alfonso Eduardo Mlelke e Glatz e de Irrngard Kath ESTRADA NOVA, s/no.

Maria Cltmni Ayres Glatz."
.

� ,

Fruuf2ras e ,Or_n�mentais

'.

ASSINA'r'IRA :
I

,

A-nual • • • • NCrS 6,00
'Semestre • • /. NCrl 3,10

. ,Avulso. • . • NCr$ 0,12

� .�ú�eroB::;rÇ��cr$ 9,14

:Caim Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 2.10
Jaraguá' do Sul - S. Catarina
,------- '

Fundação: IJrtUf'mü ler - 1919)

Eniprê�\a}c;rnalí�tica
U€orreio do Povo" Ltda,

.
• 1968_ •

'

, �Diretor
Eugênio Vlto� Séhmõckei

MU'·DAS

l' - Sorveteira e/8 bocas
1 -.. Oeladtlira c/3 portas
t - Balc.ão vitrine

, .;
\

2 - Prateleiras'
7 - Mesas de formica
28 - Cadeiral:\ ,estofadas
1 - Estufa p/pasteis.
1 Porta copinhos
1 Pia inoxidavel, e' outros pertences.

'j \
•

TEatar com Antônio Mahfud
:--.!....

,.....,

,

A'fI. Getuli() Varga�, 73

.(

, \

VE:NDEEl�E

NECESSITA DE SOLDADORES E TORNEIROS
OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN·

'.I!AR-SE PARA TÉSTES
-

À FABRICÁ À

Correio do :Wovo
um -Jornal" a "

Serviço do' Povo

F======-:-=:::::::::===:====::::::::�=:::::-':==::::=:::::::::::'==::::::=�:::==::::::::::::�:::�::::=:::::::::�� Vende -s'e.....

II
.

. .,' ,

- -" il
II·

'

II

II 'Dr JÖrn.'Soelter . II
li n

li' I
CIRURGIÃO-DENTISTA II

II II
li II
ii

' I II

li Y,' 1 ••18.'''' I
,li

li II "V'ende-se"ii \ \ II
II II -

, ii II Um ,terreno, siro na Ilha" V.IENDE-§;.IE : ii '-". , , II d . "".. c:! 1':0 21 Propriedade, com ea�. II .' "

l ". I! a ,�Iguelra com ':.u O m .

sita à' 'Av. Mal Deodoro <fá h I . .
I II e contendo uma casa de

Fonseca, (Próximo à Igreja. li.
.

Avenida Get'úlio Vargas, 19B -:- Jaraguá. do Sul - Santa Catarina, ii Imadei'l1a.
' '

Matriz), II. ..' ','!! . I f -.
.

SDemais informaçõ�s nesta II ',.,. , .

.

." !! I n,ormaçoes com o, r.

redação .
.: '.

,
.

"6-::::::=;:==.:::==========::::::::::=:::' '.

--:-========'::=:..:=::&, ,Carlos Hard,.t.'

'I
'

Ele, brasileiro,-solteiro, .

, operãrio, natural de Jara- E para que chegue. ao co:
guá do Sul, re�ddente em nhectmento de fodos .mandel
Blumenau neste Estado passar P presen,te edital que
Iilho de �,Üfredó Mielke �, será publicado pela imprensa
de EHa Horst Mielke. 'e em cartório �nde será

,..
' .;__

Ela, brasileira, sQlteira; ati�ado duraQ.te 15 dias
.. S�

industriári'a, natural de alg�em, souber de algum Im-

'Ouarapuava-Paraná, re- pli:dlmmto a�use-o para os

sidente em esta cidade, ims legaIs ...
filha de o.rlando Ayres AUREA MUL,L_ER GRUBBA
e de Veronica Tavares Dtlclal' .

Ayres,

1 terreno sito na Rua Cei.
Procópio Gomes ao lado
da \. Textil ,Cyrus . S. Ä.
com as Dimensões 16x66.
Informações Desta redação.\

, L

./
.

" I , "
\
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C2lm�alillllhl.at �al1ral Al1llmCIDl= Livro .-Objetiva.
11- . Ir 'AI l o,} Formar Bons- .

tLalf � \LA�IDl§1lllm((l). se cnc Administradores
RIO (Agência Nacional - ° Ministério da

. ' .

Agricultura. d,el.i�nc�deou em dezembro p. passado SUp'. ervisoresatravés do Escrttéeío de Estudos Bconõmícos edo. ,

FLAMAM, �m todo o .território nacional, a Oam-
.

Escolarespanha Nacional do Leite. .

. '�A Campanha Nacional do Leite tem por ob
jetivo difundir, infundir e íucrementar o uso regu
lar daquele produto e seus derivados entre a po
.pulação infantil e a juventude, tudo de acôrdo
com o que está consubstanciado na Carta de
Brasílíe- \' .

_
.

A campanha Nacional do Leite foi planejada,
organizada, coordenada, controlada e comandada
pêlo Escritório -de Estudos Econômicos e pelo
Plano de Alimentaçã6 e Manejo do Gado Leiteiro
(PLAMAM), orgãos do Ministério da Agricultura.

. De aeôrdo com as recomendações do Plano
Estratégico de Desenvolvimento, da Carta de Bra
siiia e da Reforma Admlnísteatíva, o PLAMAM, será
o executor' da -eampanha, manterá entrosamento
eom a rêde nacional de escolas primárias, com a

Campanha da Merenda Escolar, com as instituições
f@minioas, com os Clubes de Serviço e com as

cooperativas Ieítelras. Participará, também, per
manentemente. d� tôdas. as graudes promoções,
exposições e festas nacionais, .principàlmente as

agropecuárias.
'

° Ministério da Agricultura custeará as des
pesas com a admínístração central da campanha,
com a supervisão local e com a dívulgaçãe e a

propagandá, que-Iícarão 'a cargo do' Serviço de
Informação Agrícola (SIA).

,

A campenha Nacional do Leite, dentro da
nova politica Nacional Arropecuária, tem em mira
evitar que continuelD""á ser adotadas medidas con

flitantes que, perturbavam e destruíam a pecuéría
leiteira no Pais, com prejuizos à iniciativa privada,
ao povo brasileiro e ao uesenvolvímento nacional,
Ievando-se em conta que, através dos tampos, o

leite vem se constituindo no ínséparável compa
nheiro dos cereais nara a Iormeçao e desenvol
vimento 'das raças

-

mais' vigorosas e sadi-ªs da
terra.

'

'Caixa Econômica Federaide I
\

Santa €atarina
B.N. H.

r ,""" I

. Banco Nacional de Habitação
,

, Aos Proprietários de Imóveis Alugados
Os recolhimentos ft-itos no Banco do Brasil ,.r.;:;)I1)0100..-.(6)o...,..._�........

a����:;:,S. A. a favôr do Banco Nacional de Habitação, a '.

'

.'

partir de 1964, sôbre os aluguéis recebidos, .para' Dp. Reinoldo Ma••••
resgate no prazo .de 20,. (vinte) anos, podem ser

�
:

!___L' itransformados em depósitos com correção mone� ADVOGA,DOtária, acrescidos de juros de 6% (se,is por cento)

i
-

ao ano e liq'Qidados no' prazo de I� meses..
Os

Escritório ao lado da "Prefeitura --------Uinteressados devem procurar a AgênCia" da Caixa O Anuncio é a
Econômica Federal de SS{lta Catarina à Av_:: MarerL JARAGUÁ DOSU� Alma do Negócio

Ichal Deodoro, 192, apresentar as 4. VI�S das
--

( '.

IGuias de Recolhimento do Banco do BrasIl S.A. .

..���-......- ... -Ci anunc.le neste

e receberam suas cadernetas de depósito com os Semanário

-yalQres corrigidos.'
,

\

o=c::::=:::._.:::::�==:;--====::::::::===:::::::=:::==:::=:::::::::,.
,

---- -=- _

Horário do Expediente Externo Ü DR. WALQEMlRO MAZUREGHEN ri •• ... _
De 8,30 - 11,00 h6ras e de 10.0°, . 16,30 horas II CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL �!

ii

�

':'r�� � g�1�� �g�TAS
\

'

t ADVOGADO nos fôros de '
. { li R. UL-TRA VIOLETA·

. O)r __.... �....

, São Paulo-Guanabara�E s ta d ° d o I Rio 11 e �" fi Rua Presidente Epitlicio Pessõa 7 ''''9,,11'1" o
li

i Janel'ro B'r"síll'a i IL
. . J

, � CA •

' �-..,.---..._-.----.-.---- ----.-----------
,

. Processamentos perante ��ajsquer. Mi.

i
ni6tér�os, Auta,.rquias

e Reparttçoes púbhcas

'i' .

�� �
em gera]. \ �.� I Pr·ol·b·ça

....

.

• , •

.
.

Cure seus males e poupe leu 1 O
{ E s C r 1 to r 1 o C e D t raI: bom dinheiro comprano'o na ,

� Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
.,

F.ic�, terminantemente

,. (Fone: 52�1894)
.

i FARMACIA NOVA prol�lda a entra/da de
petlsoas estranhas em nos-

� Z C. ":"'"': 39
. de ROBERTO M, �ORST sas propriedades forais,

RIO de Janeiro

_);
.

't
�

R'b'
-

G d
E' d -GUAN.ABARA

a que dispõe de maior80rtimea·, SI as a 1 elraO ran e,
I stado.a· .' . to na praça e oferece seus 'ardo do Norte - Bela Vista,

. ��8������ ,

gos á preços valJ,tajoc06 \
com a finalidade de ultra'

,

P R O; IBI ç À O Av. Gelúlio Vargas passá-I�B, ca,çar
. �u tirar

��� planlaçOes. damflcando-
" Pela presente o abai�o assi�ado, �erci1i(\ a's, não nos responsabili

Karsten brasileiro casado, 'Industrial teSl.1ente e F B
zando pelo que possa

• '
.

i
-

d' C á ornece-se arro aoonte,cer aos infra. tores.domiciliado em Isabel Alto, mUDlC pIO e orup,
Proibe deteminantemen'e a entrada de pessôas·es. entrega-se OIF para Jaraguá do Sul, 26 de

\ tranhas em seu terreno a fim de.�açar, e causar ,àreas dentro :do perí- abril de 1968.

maiore.s danos, não se respons�blllzando pelo que metro urbano.
posss a�ontecer aos infratôr�s.· I Tratar com o sr

Corupá 20 de abrIl de 19.68 .

.

HERCILIO KARSTEN José Narloch.
\ �

e

Muóicipios de SC na Atelção. Caçadores:
Area de Segurança' É terminantemente prol.
Florianópolis � Cinco bido a entrada de pes-

( municípios catarínenses soas na minha propríeda
estão tncluíuos entre os de sita à TUa dos Pereira,
68 considerados como afim ae caçar, fazer pl
áreas de segurança na- cadas no mato e causar.

eíonal, iSão- êles os muni outros danos, não nie

cípíos de Descanso, Dío- responsabilizando pelo
nísío Cerqu�ira, Itapíran- que possa ocorrer aos

ga, S�o José do Cedro infratores.
e São Miguel do Oeste, Jaraguä do Sul, 25 de
os quaís, a partir de 1970 maio de 1968
terão seus prefeitos no- Alfredo Lewerenz
meados pelo Presidente
da República, após indi
cação do Governador do
Estado.

I.

OORREIO DO POVO SABADO, dia 18-5·1988 Página 3

E� sua 2.a edição, bas- escolar, a inspiração e

taute melhorada, a Edítô- os elementos na elabora
ra F.T.D. S.A. acaba de ção desta sua obra, cujo
publicar o livro "Super- assunto é dos mais atua
visão e Admíntssração Iízàdos e palpitantes.' ,

Escolar" (Princípios e
° lívro em pauta, estáTécnicas), destinado á

estudantes de colégios e dividido em duas partes
ginásios normais, de Fa- bem distintas: "Campo da

culdades de Filosofia, e Administração Escolar" e

de cursos de supervísores Supervisão Escolar".
.

e admínístradores esco Uma preciosa bíblio .Vende - selares dos Institutos de grafia e vários quadrosEducação. sinóticos complementam 8000 m2 com 2 casas
O autor, �. F. de S.á esta' obra -que é básica Morada e uma casa pareTeles, experl�entado Dí

. para a consecução dêste Comércio todas de Madei
retor de ensino e.lente objetivo. formar verda ra, rua Fátima.joinville.
d� Fac�ldad�C�tóbca de deíros administradores e

�
.

FIlosof!a�da oahla, colh.eu supervisores escolares. Informação em Jaraguá
de várias fontes e, prm- do Sul com o Soro Ed·
cipalmente de sua vívên- Para maíor informação mundo Lombardi em [oin-
cíã com 'problemas da su- dirlglr-se a Editôra F.T.D. vllle com o Snr.· Olívío
pervísêo e administração �m Jaraguä do Sul. Gonçalves, Bar Centend

rio defronleYa firma Jorge
Mayerle.

'

Empregador!

-

O slstema federal
de inspeção do Ira
balho tem por objetivo
resguardar, em Iodo
o terrilorio néclonel,
o cumprímento da
leglslação do rrebe
lho assegurando 6gS
trebelhedores o exer

CICIO da' profissão
dentro das condições
estebelecldes. O fis·
cal não é, pois, um

inimigo em potenclal,
mas um f a t o r de
equilíbriO nas suas

relações c o m os

empregados.r
..

·::;:;:·,·::�;,···�M:.··;;��;
..· ..

··=··'·"·l
{i Só

-

um bom queijo! .·i}
r Queijo marca "CORUPÁ" ��- É o melhor que ha." '�
ti: ••.,... -ee -:oe .,e ••e .,• .,. -ee e.e ••e��r �..... .",.�t:.. e.e _.e�r -ee ...�:..:.:.:.:,;.:;:..:.:.:.:,;.:; •• e.e ·.··.·-;D

\
.

Vende�se
2 terrenos (jUDIOS) com·

Um .õtímo terreno c�m
15x46 cada, ne Rua Rio 17 � o r g o s, n� Tlfa

Branco _. jaraguá do Sul 'pereira, 1 Klm: distaute
do centro da cidade. '

Informações nesta Demais "informações
redação. com o. sr. Edmundo

Lombardi.
���� --------,------------

.
Dr. Fraadseo ADtomo Picdone

Cirurgia e Clínica de Adultos e Oriançal
Partos - Doenças de Senhoras

Atenção
Agricultor' .

Residência: Dr. Nereu. Ramos, 419
\

COR.uI":� - 8AN�A C....2'AKINA.

Ouça tOdas às sexlas
feiras, à l,ãO horas da
larde ná Rádio jaraguá,
o. programa:

ffntena Rural
\

esle p!'og·rama é feilo
pela ACARBSC espe
cialmenfe para o Sr. e
sua Famflja.

Um ótimo terreno com
CBsa. possuindo pastagem
sito à estrada Francisco

de Paula� Tratar com o

proprietário sr. Leopoldo
Meeyr.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Campanha
'

de . EduCapo I·Clvlca
O haSlej:lmenlO dd

Bandeira e· o canlO,·
do Hino Naciónal são
obrigalórios, uma vez
por 'semana, em Iodos
os estabelecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públicos. ou

parliculares.

"TodeSBDz8igB Und Danksagung
t,

,

Allen !.Verwandten. Freunden und Be
kannten teilen wir die traurige Nachricht
mU, dass es Gott dem Allmächtigen gefal
len hat, un�ere liebe Mutter, Schwiegermutter,
Grossmutter und Urgrossmutter,

,

Emilie Nienow
(geborene Priebe)

Im Alter von 86 Jahren, l'monat und. 9
Tagen, am .9 ..ten Mai 1968, um 3 Uhr, in die
Ewigkeit abzurufen.

-

I

Aníbal Lopes
Alberto Goetz

Angelo Lunelli

,An dieser Stelle danken wi'r Allen die
Ihr 'das letzte Geleit gaben, die Sarg und
Grab mit so schönen Blumen schmückten,
insbesondere danken wir Herrn Pastor Ingo
SeIl für seine Trostworte im Hause und amo
Grabe'.

"

Garibaldi, Mai 1968 -

Die Irauernden HinterblIebenen

•
.

I
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SÁBADO, .18 lOB MAIO OB 19�8 N.O 214841 Mãe Jatáguaens�, oLíonste saüd

'!!!!!!!!!�����������������!!!!!!!!I!!!!!!!!l!!!!!!!!!�"!!!!!!!!!!!!!!!!!' !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!I!!!Í!!!!!!!!!!!!!!�==
' , ... '

I:" CL P�ulo Morettl.

A,'gl"o'n I-a
".

e' 111'0�te-
,

do' '50'1 J � . No Mundo'�;,Conturbado em 'que :vivemos' ae
,

-,J
:

-,

'

'. ii
_ -:

,.

"
' entrechoque de optntões qu� -se dig1adiam, nà in-

'V' '-
' ,'cl�mpre�nsão gene ..alizad� que gras�a 1,10 sejo�de

(Ensaio d.e Ciênc.·a e Fícção) ',�_
muitas família�. SBR MÃE Impltce, ein respoDsabi·'

9
,

" , l'
lidades que; pela sua própria 'essência, somente"

Por, ,JOSÉ CASTILHQ PIITO ela 'podem ser cometidas.
,

' ", ,

.

.

. ,.

\

�

.

. ,

,.

(\' Não importa 08 aacríãcíos a que se lobmeta
-. COMO INTRODUÇÃO queremos lembrar aos Jettores uma' verdade c�enttficà; qual seja, a de que o 'importa que desempenhe,. a qualquer custo e mal:

,S�I al�lT! "de s�r um milhão. � rrezenres mil/yeze� maior que a Terr� .ó quem há milênios vem aquecendo grado tôdas a� (lúTidas e ,imcompreensões, os�s:eu'8
� .!I�mIJJanöo regularrpente, apesar dos J.50t,Ólllhões de quilômetros que os separa, é também uma Iomafha deveres de orlenta�ora. e ��stra. do lar.
Imensa e 'i!br;a�a,!ora eommtlhões de graus no centro e milhares ,na perif�ria, ôua fôrça energética é

. A\mãe de hQJf', multo mais do que nunca�
J qualquer cotsa de i,nimaginável, e para se ter' uma idéia dessa realidade basta dizer que! tõda esse combí- deve preocupar-se com os perigos 8 que seus filhos

nação, de celör, de' lu� e ,radiação que chega eré nös, gera e conserva a vida na Terra eODstitol apeDa� se acham expostos nesta onda avaesaladors de
. iDeIo bßloDé�lmo da energia' por êle ecumuleda. Releva norer, ainda, que o Sol possui a horrenda perversão uma juventude de atos irrefletidos e de atitude
da. autofa�ía, isto 'é" elímenre-se, de si mesmo e de maneira a mais incrível pois á med i d a que vai irrefrea?as. 'Cabe a ela o tímoúeío. seguro do bar,
queimando os seus gases, v.ai �riaDdo' növo combuerível que :2.0 incinerar-se' produz outro 'carburante e co da VIda neste mar. revôlto de Ilnsões e desi1u-

\\ assim' sucessivamente•. com o que se
:

mantém sempre incandescente. sões, parI;' desviá-lo dos recifes e escolhos, I1�r.
•

-

. c
.•

" '.
,

/' •

\ \ condu�i la, e nêle o filho, a ,pôrto seguro, todo
'I \, 1{a� Parte -, 221. Parte êle .feIto de: sonhos e eaperanças. "

,

O rádiÓ, a 'felevisã�, o grandelJlente nas telecomu �e 'linteriorme'ÍUe ,os meça a ser abelade aqui
. Não. ,illipor,ta' que tudo isto requeira sqfrimen.

\' rádllr� o teléa'rafo e o nicações. defe)los de
, JTe�pção, o§'..e àlí dado uma psicose de tos e q.Ul.cá �margurad08 prantos, Importa, isto sim,

pró p r i o teleíóne . vem" ' ..._
.

ruidoso e sinais' esqutenos' mêdo que �Iá'se epossen- que tats sotrímentos nãe;) se transfQrmein em deses,
. epresentando nêstes- úlli- Ouvimos e�sas op�D1oes iã causevem trnpressão de .do das ! popuíéções,

. pêro por parte 1 da mãe aflita e em rancor por
'mos dias I?éssima recepção ma� n�asd n�o �onrla.�,os .s u s t o nos habitantes,' A tempereture que ontem p�rte do filho ingrato, Imports reconhecer em. sua
acompenhéda de rufdos . e mUJl�� an �!. mers cre Ho

agora então. é que provo á rerde, dle 16, girava em m18sio não apenas. uma protíssão; mas um dever,
s

í

n a i s nunca vistos, ��s
f q�e ..

a trmamd, serl a
cam impaC'to amedrontador; tôrno doa 40° C, hOje, 10 um d,ev�r c.ujo cumprimento requer' AMO�', amo"

parecendo que uma fôrça luter, erencla c,ausa �A pe.a� visto que'estão,se tornan�o horas no horário de inver que e smômmo de PELIOI.DADE.
pod.er�sa ,e des�onhecida cbj):.Jßuad�$ , ex.pere�cl�s mal� fort.tB, màls freqüentes' �o está em 69 gra�s posi:-, Que a ,tua feli,cidad«:,. mãe ,jaraguaense; seja

, esta In t � r f! r In d 0\ na, n�c eare:,f' 4S, dqua sve�tao, e mlsterlo.sos. P�r outro uvos, tendo SUbIdO .20 a. de lIer amada �or. teus fI)�os que,' como presente
telecomuDlcaçao em gerai,. at ,mo I ICilD o o c Ima .lado, o ceu que -ate ontem graus em menos de' 24 ho- tS_,ofe.recem, o colar IpreClOSO ,de um abraço, a

,
. N�s rádios' comuns e

em. tO�t mun1° �/o�for�f� estava àzula�o , io�oiJ ·ras., As alividades,' estão pérola bril�allte d�' um� caríc!_a, �[lvoltQS no papel
\televlsores. nora· se u� s9m be. verl ,:t' pe o .e��qu2 agora uma côr amarela tota"lmente;paralizadas, pois �ourado de um beIjo •

. que ora \ se assemelha á �IO .
. a� � preClpllc1lçoes de fpgo, e1 ÍI�)Ja-se que a qs empregadOS; em �OdOB'

"

grilos e assobios, ora ao p�uvlom\�tr�c�s e das es�a- temperatura está, subindo ós ramos de trabalho ro.
r,ibombar de trov80 e, çoes. ch�allcas, que nao continuamente, g.erando um ram dispensados

/

coleri�a-' �

bimbalhardesinos,enquan. te� mais temp� cerro, ar pesado -·,e �i1focando mente, e nêste :nomen:o o R d· G
· '.. '

tD. qUE:, 08' a p a r ê I h o s p�)Js em ple�o v�rao te�os cõm o t�rínômetro' ..cusan pov.o prQcura nas, á�uas ' a· 10,"' , uaru1a. .

Jel�gráfico�, de, radar, de d�as de _frio rl.goroso e do 38 graus 'positivos. " do ,joio. que
;atraves'sa a ' - .'

, ',; .
� ,. �

'radi9telegrJäfia e ou,ros do nao. �é;lro no I n v _e r n o Pelo noliêiário �acional cidade .um· pouco ,de refri�
.

2� "anos
\

>

�êDero co�tiD�am ,He!�nc;lo experlmentlll!10s ;.per!odos 'e. estraogeir.o �enol$amenle g�rio pa�a
...
o c.alQr insupor� : ' J' ,

\ aqueles sl�al� esq.ulsltos. de ,ver�adetr.. � ,caOlc.U�l!. filtrado at.raves da' grave tavel que Já ])rovocou nu- -. '. "

.

. O .esrranho' fenQmeno. 'fres!a�Qs, atençAQ l,a!D,bem interferên�ia que assola ,a merosos c.asosde isolação, .A; RAdiO'. ,Gullru).á" d�, atr_;udo" pela
repetido dia e noite, se a �pIDI�9;.dQ� q,�e atribuem telecoplunicação em geral, c;lesidrafllçãp', loucufae ate ,F-loi,anópohsi coml?letou gauo�a.., .

(a� sentir não só aqui IIIlIS a mterfere!l�I�, <I� ce,n!���8 lomarno8"."con�ecimenio de morJes, acarretando o. fi:!to em mßadoB, de melC� "d.o QUIZ. o.,.:-autor destacarj
em : t,ôdas, ;�s partes. ;do d�. �atéhtes ,arllflcléllS que éI siUlação"aqui presen· s�rioll próblem�s médicos, oorrente anQ., • liSQ Ju,b�· o:.�svazla.mento de que ..�
lDuild9 ,eicom"t:al i�teDsi- �!Irado�" ao .��paço por te é a.,mesma ,po,'res.to hospital�res,e mesmo sö: leu dep�ata·.9)aeoBtecl- v!tlm,a ,·0 Doss9 E.s�dG
dade que já está cáusando russos 'e americanos, ou, do Pais ,e do mundo. Por ciais.

."

I meDt_o _fOi assmalado- c.om que, ao cO!'trArlO dos Es�
àpreensão ás àltas·i!lutoti., então, ,�os, :Ois90S Voado ess(lS �o�!cias ficamos sf .', Os animais domésticos f�Bt8]OS .program,ado,s·n�8 tad�s\"izi�hoB, nijo c�n·!
dad�s � und i a, i s, qu� r��, a(lor,� �m grande v01a� b�ndo ta�béß,1 q�e as. n�- �eQ1 �0Ó19 os. passarinhc;)s d18,S 1.3,: l�. e 15 d,e'�mal,o. t.rahza maiS'para a oapltal.
recel�m uma c r íse de cUJOS t�lpulant�s talvez çoes ,maiS . c;I�s�nvolvidas com o seu n�tural instinto NOIlIO dlret�r aprese.n!" do, Estado, dada a falta
hist�ris ....o nosmaisimpres,' estejam proçuraud.o entrar estão Qlobilizándo todos de conserva,ção,. estão. i'n). to� no plenáriO do ·Legl� . 8,bsolu·ta. de ,motiv'8Qões., .

.

sionáveis com igual reaçiio em' cóntáto com os sêres ös seqs cién�j'sl�s par� �s· paéienteg,emóvhnentpndo. lallvo:j�raguae,nse o en�l() fiJZen�o .�om qU,e, OSy �o
'

no resto, . da· Humani�ade. tem��os, B uão ignoramos, ,tudarem � sijuação 'e provi se continuamente, parecen-' de OflCI� con�l'at�lat6rIO, nor.te pref\ram o·'·dmamls·

Declarf!ções- de c'ien)i�tas. igual!_l1enté, clS (afil:maçõ�s denêiétr!�· o cr�e. se f�ser d,? que desorieotad,Qs, 9� na sess�o orcl,mána ee 13 ,mo paraDae,Dse, enquanto
astrooômos .e meteorolo. daqueles qu_e reputafu o. necessarlO para .resolve Ia passaros que m,antinham,os ,de mala, .destacando.', à que �o,s do, su�. peDsam

gistqs. dizem qu, o fen�; fen�men? .

como um o�vo �u, pelo m,enos abrand� là, no viveiro IA �a chácara'l certa
allura. "�efe�érlde. e�, termO�)dO, ma,Js'genUi!,"�no n II d a t e'rn öe Avtso Dlymo para que os Igu�lmeDte- as "FÔrças �r- foram' PQstos ,em .liberdade assu�� acentua�a ImpO!� DO �auc�o, e�q�ecendo·s,

Importante, pois é origina. homens procurem conJra� madas desses: paises 'estao pois se de;batiam furiosa- tâncJ� para a l?opula9aO' de :sua cGDdlQao de Ca

,�o 'pelas}. te.mpestades rer,nizar, levar uma, vida em estad? de �Ierr�, prol)� ménte contra' as pbre.des cat�rln.�se, pOlEt que ."à. tarIDense) �'G,r�nde dQse
I eretr,omagnellcas que de, de harmonia e crença em. Ias p.ara IOtervlr sela coo:, de leia procurando saida, fal�a de .outros _

iaDtop- de. responaab\dldade cabe
.� tempos em .erqpos varrem Deus, ao invés de' viverem ira algúm inimigo eXI�rno, havendo_lÍlgúps já mu;tila� 1Jl�IOS de �lvulga980. com<], �o Govêrno, Q,ue não vê,

'iI,S regiões polare�,; como se· e 11 ti'e-d e vor a n d o e seja para m�nler p or.dem· dos e sem condiçõés, de uma ,RádiO Guarll]A, 913 e�se paulatIno .mpobre
ag:ora, e ,...Que \inte�ferem blasfemim'do i'mpi'ame,nte. pública que, aliás, já co- vôo, Ta�b�m os. peixes seus coeltaduanos ,,!es� Cl�ento dO-DOBS� E�tado

,
.

que povóam 10 .ribeirão da pert�dos as suas atenQq_es, que" cada vez m�1I8 se,
\ chácara se' mostram como eent-Imentos e

. emoQoes 'afasta da Area doa Esta- ,

Elvira lUGolii '.' Rain.ha
.'.

,que a!ucioad()&, Pois' reu· p.ara a �r�a de intlllên dºs inftllentell e que con·
.

_________-------..---_ nem-se aos cardumes num Ola do vlzmho Estadp, do gregain re,alment. numa

Operária de 1968, ;; e noutró canlO e de repen. Pl!_r8Ô'?, enquanto os ir: sq, familia todos os co�s-

A g r' a d e' c·met o te saem nadando louca- maos do sul se sentem taduanos.
,

Às classes operárias de \._',", "'I ' n, mente e sem rumo. cnocan.

.)"�raguA c;lo Sul •. realiza� ,.
.

J do se/uns com os
/ outros

1 fam DO, cerreat. 8Do,_,a
-

A Familia de) Le'opoldo �eid�l. de COe' e com d própria 'beirad� M'
,

d', \8)eiçio da Rainha Operá- rupá� cumpre o grato, dever' ,de apllesentai' do ribeirão, depois salráni ' ,an''d·'a . OSria, .aoontecimento, que ", os seu!J melhores; agtadecjment08 aQ sr. dr. ç' d'
7,

,. dAI \ •• J.
.

emnQlgou as d,l''',ersa' 1. oan'_.. ' ' , 1 ',ora, agua mu,Uos ,e es
'

.. ," \
_ ... :...._...;;.o�

,"., y s 'Ewaluo Riedei" p,el� dedic8,C,0.0 a�'pacie,nte '

d f "8
.

, �, '''''.-,
. didatas ao cétro máximo e às Irmãs do HO'sp,ital' e Ma.ternidade "Ja. ceiam hO �m edrra e mOlrren-I,

,-

"

e.q��an,,ç,.a
{ �/ \�

d
'

b I
.Ad' o c amusca 08 pe o SO ::I I I

•
a

'

e esa. pura as as' raguá", pela maneira carinhosa COD;l que o escald'anfé, indo aumentar \ :<!l,\ I
'

urna's, v�rificou liIé ter sido tràtar,am, quando-do seu. iD.�ernamento. '

a enorme quanlidà'de ,de "C"00·'IrI".. ""ICM Q
" i.ll.,

eleita' a Srta. Elvira Lu Corupá, Maio' de 1968.,
'

peixes que, já tem apareci _,,' '-ti '

'

,

-
. �tp,-_ ..... /��

Qolli, colaboradora da fir- , , I • do mortos e boiando nas '
. .. ,.

'

, ;;111m () l'-\

ma Flôres I Preiberaer, 1 A ,FalIlilia d� Leopoldo Seidel águas aqui do riacho e do
A recente alteração' da �'Darporqúe, nesfas.....· con-

seguido d.al princeliÍas, !za rio que b4nha a cidade)É alíquota od'o :IC"""
.

de 15' dições, adot.o. I?ara s�luçãO
Maria·Müller e AliceoMá" de se fazer umá idéia dó para. 18 �Ol, t,�ou,x� um� d!l _;cpntrovérsia um,a pa-
ria Scheuer. r, ftandemÔnio que está oco�. on�e de

_ IDsaf1sfa�pes, ate slçao i n t e rme d i,á r i a
" ',;, I.. .

•
• ",',. .

•

- r'\c-. agora nao res,olvldo pelo d f
•

d
'

.

•
"

�--����---� rendo nas selvas, nos rios Govêrno. Contudo' nem �. e�1D 0, em patle, a medida

�
........•......

·······n·�·n··l·····
..

·P�·u·
..

h··a··��·;··�··�·-··n-·�··A·:Q
..

··U·�··I··n···o···
�.õ.-.•

õ�
••••

�

••

�:j :ro�r��r:. :�e�����i�, ���:. ���:p��haa:��ao:xf;:��� �:;;����� �a:�e�i:taa��u8��
"

� .U O � U q U. R : saros e peixes em comple- atualmente emvigôr.Assim creto n.0�6,õ98, e'� efetuem
.

, i,· ','
"

.. �i ta �eband�da, uma ve�,-- é que, em Florianópolis e � "de�ósilo" media,litt guia
'.' .(Clrurglão l;Ientl-.I.) ��) q�e o fenom��o· d.e "e":,� no'Estreito, diversas firmas na' Coletoria respectiva,

I
, •

' : I?�r�turas. der,ludo� e sinais
re�uereram mandado ê:le da diferença· pretendidaQLtNICA PRÓTEiE � OIRURGIA BuéAL � RÁ:l:OS' X., �. esta pre�en�e em toda parte 'segur..ança por intermédio pelo �iscó'.:

.

,

�,'
",.
,.

.. 1/ "
\ .

,i) p�}fque e �m escala

.mu,o. � do d,· r: Bm. iUo. d� �Sjlv,a
.

'.
\

,

." ...ConsulÍóii�: ;'Rúa \�elo! Piazerà '86· I(ao, làdo dà Ponte Velha). :) dia!. .. , Júnior, s�ndot parcialmente Dentro de' 90 ,dias ,de, .

M h- a
.

8 à 12 :�. :(Conclui na próxima �e- deferida, a liminar, no dia verá. estar jiJlg,lIdo o mao-
,

H O R Á R I dI: aD a - as s
.: mana com, as ãa. e 4a. 10 do·.corrente. O respei· .�ado de, seguranl'a, .cOD-

\ .
- .

\ Tarde - das 14 às 18 \. .

) , \ ' . :r

I j
•

: �arfe,s· "'. '. '�.: .

• tável \;.�espacho. proferido: c�dido liminar.mente, em

.J.A.BA.6UÃ DO SUL'·. \

: ! 19��a�u,� do Sul, malq �é con�lul,;da s�gulOte, f9rma .. p'a�t� •

•�������.�����������������������
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"ARAoo4 Do'" SUL (SA;'!A' CATARINA)
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


