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g�u J.gj�,"Od.JL��!(� lj':'sta_do dJ,,,�rtlaJl..;V'!8jOp' '1o Sr. Josó Cástllho Pmto, nosso ,conhecIdO coL.bo
rador a' fllºci,oIíârl� f..;d�tal pertence�ie-,. ao. -M .da .

� � ,---'Agricultura que Vl,Il áquala grande cIdade mm�lra
'
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.

t R Il I &J
f�mpbo"IDstit.�to q� �8tJcínios (jãncHdo Tostes. N:� .

J fi , "

impor�an'te.conclave, que,reuna JaUClDlsta,.S do .��.a8Il : Ata da Assembléia Geral realizada. di� 8 de
I· e do exterIor, o Sr. Cadtlho Pmto apresentara, em : '.

'11-.,' d '19'68
.

idollferên"cia. o lreb ....ho de sua' 8'\ltória ítitilubdo' I' JU ��o e,. <J

"Particul�r'idad8s d�' II�d��,riá L'à�i�lDist� rfà� R��iã,? .

Aos.oilo dias doO
.

mês de julho .�e 1968, n�i séd�..de �ar�gu� (io ���' � �O , � uma vez tetmmado o da' Uga 'laraguaense de Desl'Orl,?s, a ,A_,v..Marechalenoontro- wbre latlclOloS deIxará JUIZ de Fora se Decdoro dll Fonsec'a, 210, sob a presiöenclil .do Sr.
guindo

.

para 8'" Gllallabar8,'�-aunäe perma·neeerä Milton Adolar 'Stange. reunirllm�se os Srs. presldenles
algúos dias em passeio.

,< > .; da S.Ii> .• Acarai. C A 'Bé'!ependi, Borafogo' F.G, . E.C.
:� '.

ESlrela, S,E. João Pes8ôiil.·

E· M' -M"
,

E" ,N" O O·;;; R' FI E-- R � Indústrias Nacionais têm .

Ciga� i\�e��:'��s. f��i!·���.oJa �::�vr�\ '�::ô�d��ep��
, . nêÍrio o r�lgtório de ,sua aUIOrla, .onde especIfica a

Cadastro' , -, . . , I atual siluação 'da .Liga, :quando ç1e Bua pOSse.
"

Após tomarem cODh�c'imenlo'� d�vidamenie .�ej.fa·. IniciiJliva das mais f�dizes e' que virá ao eÍ1co�· a discussão ficou deliberado que o mesmo fosse
, iro da crescenle demända dos con'sumidores de esia. dado ao co�hecimento públiCO através da. iJ1lpreAssa
líSlicas, q�er' na esfera do poder põ'blico, quer no escrita e falada, pem 'COrl](l. de ser enviado �o Exm?

MAIO'R PRA'ZO I.' M'ENO·S J'UROS I ,selor privado. ,esla.\ sendo' POSI� em, p�álica., p�l,a Sr. Cd. D'elegado de Dolíciö, desta cIl:lade, um ofi�J(t
'FUNDAÇÄO IBGE com a publicação do prImeirO relalando o, procedimentQ fraudulenlo. empreendIdo.
cadtJstro mdustrial brasileiro. pelo ex.,.presidenle, Sr. Osório· José Schreiner. '

,

Re'f'P,l·g·e'r'a·dor· A imporlônle eDra totalizará onze volumes, assim .

'r" S
.

p' 'd I ev"nlou.... ."
.

'I .

Ainda com a pa avra o-r. resl en e. .... '.'disltibuidos:
II]" I

· ..

a queslãodo desaparecimento �o�liV�o DJári<?, e � egou
1e eVlSOreS, I volume"'::' Rond�nia, Acre, Amazonas, 'Roraima,

que a escri�a estava �m co�sequenclít �uspensd. LeVdPará'. Amapá, Maranhão, Piaui e Ceará; do o assumo .em dlscussao, o plenano aptou pelaRadios, " .11. volume � R,'o bGraflde do; Norre, ; Para,íba � Per..,
reiniciação da escriJuração em novo Ilvró Diário.

lU volume - n;l�g�:�.; Sergipe é Bahi�;
-

.

NovàmentE� com a, palavra o Sr,' Presidente.Fogão, .

IV vol ..urie � Minás Gerai�, divid:do em 2 lomos; solicilo'u aumento das miömsôlidade:(dos clubes filiados

M'a''qU· ..1·na··s; ·d'e v volume - Espirito Sanlo' e' RIo,' de Jaoe:ro; p'é1ra 'Ncr$' 6,00 (sil>is cfll'leiros .noyos) . m�ns,als pa�.�
VI volumê - Guanabara; . .tis clubes dá 1. divisão e Nçr'$ 4,00 (qua�o �r�z:l�

L R VII volume .- São Paulo, djvidid.o em 4 tomos; ros novós) mensais para os clubes da
.

"'. diVisa0,
avar ".' oupa. f. VIII voiume...,..... Paraná,;

,

.'
.

'

.
\ , , à partir de 1.. de Julbo·,de 1968, ö que fOI apro\.lado·

'd IX volume"':'" Sanla Calar.ina;
.

.

,por todos. " , ' .',., n.

Encera·: ·eiras, ,r ._. X volume -
.' Rio' Grande do ��I; '.' "

'.

:Prosse tthidó
.

com' a palavra o Sr. P'fesi(:le.nf�
. .

... '."..L·l·qUl·dl·�l·C�do:'Pes. XI,vO'lu�e ......., Mato<;J,ro,s��'9Qla�e o Olslrl:o F�deral.
indicou .0'5 §t�.. 'pr,. Ivo Kaurman,n, ,Sr. )�ldb' Pri!lda,

I �... 'Já foi 'concluida a .Impressao do v�l�me! VII, Sr.' Jo'ão 8ra'ga e Dr. Alfredo Guenlher, como. mem
., ,'.! • �e�al\Vo a ,�ao, Dauló.)·�f' divid�do' �T 4.lomos, eb�- bros da Jiml!iJ DiS�iplil)ar Despor!i,�éI, -C()\,que .fol apro·,.Tudo. 'mrim� pelo" menor preço? e o f:>lla�es dos.quais p�dera�>J��r,adquJrld.os,.em FIOrldÄ"O v,ado',Pßr unanimidade pelo·pleDar.JO{'�·,. 1 I."

. po11s na ,sede da InspelOl'la �e,gtQnal da f'UNÇ>AÇ O
,

. ..� ,,' I, 'd mOmaior pr·azo .. da, cidade•. ""1 .�,' !. ,,-, mGE\ 'i! ruá Jo.ão Pinto n. 12 �, na:r demah� cidél'C.ies , N,ada maIS pay�ndo �.a,ra'.,�er(�m��ull o e .cdol' .

"'

••.
, .. \ •. t".. ,. .

" '''" . .,_ í" ',. .'

m f"z sse uso da p'al"'vra o sr Presl en e, •
� do EStlfdo junlo às Agêpclas de. Cslal &,,��. . n,lO�q� .' e

,. " _ i, _' " r. (' ., t-, ,.', ' .. .._f! �';� ,." Ö':; r�stânles volum'�8' e'slão' ein faSe .final de encerrou'a presente sess.ao externando anles em ra
,

rl�Wiir- '·.O'M"AWO·S' _�E�ii,'E-Unii�f'_[n,f imp'�es�ªô""d,ev�ncfo bre.v��en,� ��(''en�régue� .��8 pida� palövra� a;,sua h.nhaddecconduta_ fr:�t; :::..__., - III lUU,. usuários de e::slalfsllcas qLle assim dl�poraq de valr�sa deeflnos !da ..LIga, e.�oljollo ....a colaborilçap f)

I ' fon�e <;te vin!or.níap��e,s. �pçlu�ivé end�rêço, l1ene�os de Para éODstar;' eu Alfred!> Gu.enther, secrel.ário,
.

:'.. 1..' .- _'��é�r,óÇlQm.é!.!,�C9S�)
(

In41,1,�t,ri�, .ri _dlmenslonameolo .
quando � p�ss�al ocu

lávrei a presenle ala, que val assIDada por mim �
g--J pado e valor de vendas de T(ldas as mdU&frlöS ope peJo �r Presidenle.Av. Marechal Deodoro da Fonseca� '557�' ranies no pars, cuio número ascende a 169.918 eSla

.

O h" Milton A. StangeBelJÍ� enfrente a Igreja'Matriz. .
belecimeDtos. Alfredo

.

uenl er,

Em, $ànt,a aatarina
,

o jorflal'''A GAZETA"Il,8: quinzena de Junho) é blemas ,são muitos.
-

(�. é possível que esteja"
em seu edítorial de19 dtt taxativo: "Emrelação ao� Parece-nos que o PIa- JJ;)'os enganadoe] é um,a
màib pp, afirmava:- se demals Estados da Fede nejamento da Educação grande preocupaçäo com
Q Conselho Estadual de ração, Santa

.
Catarina Estadual precisa ser. colo 0'8 Ensíúos Primario e.

Educação satr _
de sua sempre . chega atrasada cano em têrmos de plll Untversítärío dando-se às :

modorra rotineira - mo- na� questões de Cultura". nejamento r e a I ist a' e Vêzes menor atenção ao
dorfa justificada e com- :Biites dois' desabafos amplo, e não a p e n a B Ensino Medío,
preensível pela _margina-, públicos são exemplos abrangendo certos seto
Uzaç'äo �m que foi jog'ldo da consciência que vem ras burocràtteo-admínís. Nos setores de Cultura

�los ót;gãos: de . cúpula' sendo tomada no Estado trativos da Secretarfa de geral, ainda não há Uma
e DOS der, mesmo, um Catárinens-e:- O Estado, Educação. �ontàd6 firme' de sanar
bom Plano Estadual de possue, em principio, con- Parece aos também que dificuldades: Mus e'u s,
Educação, perfeitamente diçoes que S6 pode oba foram '(ou estão ' sendo) Teatros e Escolas de Arte
exequível, pela sorna de mar de "legais!'. para criadas Escolas Normais ainda' 'não recebem' o
esforços e Interêsses do avançar no setor educa- sem um Piane,jamento .grande apôío devido e'
Poder Politico e do Saber ciona1. Temos uma Sec re- prévio. nas Q,uais, ou em necessárto.

.

'1écnl'co, e se o "onselho tarle de Edu c a ç ã. o. algumas dáa quaís, não há
estadual de Cultura c.on: Possuímos Conselho Esta número sufleiente dépro-], Assim, há muito o que
seguir com rovar, objeti dual de Educação 'e Oon- fe8�ôresl habilitados: .dízer. Muito já foi dito.
vamente, para o que veio. selho Estadual de Cul11]/1;\

.

Em. algumas I
cidades Talvez 'nada seja nôvo.

Santa Catarina deixará de Técnicos e píanejadores -ão ct)�8truf�as Escolas
Mas. quan�o' se- toma

ser aquêle pobre Estado, gabaritos existem. Gente E,stad�a18Ia �üuco�metro.fi consciência de . algumaque ßm questões de Cul com vontade de fazer de 'Escola� PaJ'tI.culares. '..'
iura. vir�u passagem. do 'olUito e gente que tenta Cflm eapa_ço:' áci�).8o. o COIsa, é }>recltlo colocá
Paraná ào Rio Grande fazer muito encontra. se I:qual, medi.ante cOIivênios �a para os ontros. Para.

d.o 8ul", _, com facilidsQe. . poderia ser aprovej�8do. todos. Até mesmo para
Já o Profesior Celestino Mas, e' a'qui' vai uma com 'economia, para o 08 que não querem o'u-

S·ach .. t, no jörnal "I�· repetição necessária, o Estado. vi-la..
PRENSA NOVA" (o o 23 problema é que .os pro- .

O. que nós constatamos

'------------------------���--���--__� �·���--!�l--�--��--

Ouro· 'SEMMU OD lUIC,INJSU
Cesar Luiz P�sold

Bôdas de
,.. }�6_ di"i�6 ,pe �U�é,6 pr'p'xi�,� ;�a.s.@,,�,?t.
transcorreram 8j bodas de ouro de um diS
ti�to ca••1, r•• ide�t8 nesta did!ide .. Queremps
nos referir ao 8:-.' Theodoro Krambeck. e

sua eapôs& .yanQ14 Duw'e KFàm�eck. na8ci
dos em Indayal e BJulIJ,n.u. re@lp8ct!,!am�!lt�,
que 8e caliBram em Blum�Dau; no. dia' 26'�e
Junho de 19'18, O distinto .ca8sl,mais ,tftl"rl.e
veio a residir nesta cld,ade), oóde :S8, enêori·
tram por. cerca d� ,'3.<:! ap08. "."

O sr. Theodo'ró Kranibeck;-é por demais
conheéJdb em .posso, meio, teD,do; tr�bfllhado
18 !'inos nlUI Indústria's Reunidas Jaraguá S.Á.
. Cuinprl'mentóR' do "Oorreio do' Puvo",
pelo. g,r",to JleQJlleejQlento.. com. votos d�
muitas lelicidàdes e ventu�b8. ".'

J

contra os' preços altos, '

. Baix� GQral nos preç�s�

�1
.

I'

." 1
,J l,:

Bodas 'de. Pràta
.

./

A 'socledede 10caJ 'viveu momento de
grande enternecimento. D.O dia 10 de Julho de

,

1968. quando um benquisto casal.compareceu
perante o altar da Igre�a Evangélica Luterana
local. É que, na re.ferld� data; em 19�3, na

mesma Igreja, compareCl�� .comc nDIVOR. o
sr, Rudolfo Kreis' e CeClha �bmke .

Kreis,
êle filho de Leopoldo Kreis (Já �alecldo) e

Alma 'I'hiem Kreis, nascido em. �a8saraDduba
e ela filha de Carl Ehmke, e Emílíe GerI Ehmke
nascida em Rio Cêrro - .Jaraguä do ,�uL

.

O distinto casal que Já teve oca�lao de

residir em Masaarauduba, "pnde tlver!"m
grandes plantações de arroz e ca.sa com�rClal,
hoje se radicaram em nossa c�rtade .. Ju�ta
mente com os seus filhos R�uh�o, .Hllárlú. e
Rosimar formando o conjunto Industrtel
conhecido por Oficina de Tôrno "K.P," Ltda.,
entldàde inicialmente fundada pelo sr ..Runolto
�reis e CY sr. Fritz Pfeifer e que' hoje orgu
lha a' classe índuetrtal. jaragu�en,.;e,. pela
produção de mäquínas de alta' qual.ldade .•

e

precisãO.
.

, �
.... Cer.ca ge 250. PE1!'sÔ&S' for!;lJo. . �e�epClo,
nadas· nos amplos Saloes do sr. DorlD�. os

quais foram levar ao .casal de- pra,ta a� 8uas

congratulações e os abracosde que{}On!�nuem
ainda PQr muitos anos. no melO .�oC1al •

de

J.ar�gu� do Sul q�.e êles est�o,�Juda�do a

construir com mUlto esforço � t,!otus.lásmo.
"Correi'o do Povo", sente. liIe". par�ICular·

. titente honrado em poder cumprimenta�?
ilustre casal, com os votoi de muitas feh�l
dadee, .em c.o.mpanbia, (los filhQ8 que}he.� eaQ
�multlt caros,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



OQJlRBIO IV? POViO .
,

BABADO, dia 13-1-1968'_ , Pégilla

"C8UflO HÓ PO"';- '�COAs! Edital de Citaçãoda H8rdeirós AUSIßtH Comércio Intéresta_dual
fundoção: firlur Muller - 1919 -' ".O Doutor Laura Pereira Oli,feira Juiz de Vimos de tornar público que em face de deU

E ê -J u t'
,F,,,,,f.,•• • O'n....n'.I. .

Direito da Comarca de Jaragu4 do Bul, 'Estado de baração contida no Decreto D.O 6l.158, d,e l� d��.ço�!e�oZ:o J�d� Úd.. B'anta Oltarilla, na forma da 'lei, etc. " janeiro. de 1968 no que concerne as Notas Flscai.
"\.

• 1968. ,;' "" Laranjeiras, Pace'UeirOB, FAZ SABER a tOdOB OI qoé o presente edital lnterestaduets, esta Agência vem de comunicar 8-
Diretor Ka�jaeir!l8' Maoisiras,.Ja- de cita9ão. com o prazo de ãO [trinta) dias, virfm quem íntereesar possa, de que está, . autorizada a

Eugênio Vitor Schml)ckel botlc!lbelras, etc: ROiJel�, ou dele eonheeímento :ti,areÍD ou interessar poaaa, reoeber as segundas vias das mesmas.
AS
- (,: ,;, ' '.i Da�bal, Oa�éhas� Oom-

qua niate Juizo e ·Ollrt6rio do Escrivão que' ê.ta A fim de facilitar o trabalho de re,cabimento,SlNATURA: feras, Palmeiras, ete., eto . .subscr@.e tramitam os autos do ARROLAMBNTO devendo a A.M.E. dar quitaçAo a todolos que �te-Anu.l • • • • NQS 6,00 -,
b

' .

·.r

d N
.

AE lId dS t- Nr... 310 dos ens deixados por falecimento de GISELA tuarem entrega e . otas, 8 oca vem e a. ö�em•• Fe • •• �.,
Avulto •••• NCI'$ 0,-12 PEOAM CATALOGO HOHSPTÂ'ROH, no qual figuram como herdetros tar o seguinte critério de trabalho:
Número Itr_tio. Ner' 0,14 ILUSTRADO ao••ntes ELLA DE SOUSA. caBadá com Antôllio a) As firmas industriais ou comerciais deverlo

Jacinto de SQtJza; ARTUR TONI, casado com relacionar as notas fiscais em oãeto ou memoran,BNDIIDêço:, Leopoldo Seidel ,Cleu8a Toni; ERESINA GLATZ, casada com Fre- do, efetuando a entrega.
t\Yenl�I':.l'õ!�:o 210 - OORUPÁ _

dolíu Glatz e'ELIDIA· TONI, Solteira, pelo praaen
. b) As entregas deverão ser feitas:

.

J.Fagaá do !IlI _ S. Caiariaa t8 edhal chama e cita aos mancionadoa herdeiros e 1) para estabelecimentos industriais, em cada
__--- , �c:=:=.c=::..:::::>c:::;::.c;:::::. respectivos cÔlljuge, para se fazerem represen- dezena; ,'"

'

tar ou comparecerem nê.ste Juízo, a fim dd falarem 2) para estabelecimentos comerciais; por quino
.Registro Civil Edital N. 6720 de 9/7/68 sôbre 08. têrmos do me.ncionàdo arrolamento sob zena.

H ld S t
.' penas da lei. E para que chegue 1;10 conhecimento dos Comun.ica outrossim, de que a segunda :via da

A M"ll G h'h ' . aro o e ar ortí e
f'

\ .

Iurea, u er
..

ru a, Oficial], Leonilda Iris Hort mteressados, OI expedido o presente edita, que relação de Notas fiBcaisrserá assinada e Ldevolvi.do Regist o CIVIl do 1.0 Os. '.. .. será afixado no lugar da costume, às portas do da', servindo como comprovante da entrega.trito da Comarca de Jaraguá EI�, b.rasllelro, solteltro, Forum; publcado no jornal local "Correio do 'Po-
'Jaraguá do Sul, [unho de 1968' .do Sul, Estado

�

d:: Santa r�lolOeIro,natu�al de Pre vo" e no Diário da Justiça, em Ploríanöpolie. Dado
Catarina, Brasil. aídente Ge.t�l�o, neste e pasado nesta cidade de Jar;;guá do Sul, aos

Abílio dos Anjos Soares, Agente de Estatística.
Faz sabe. qúe comparece- E.stado. domíeílíado e .re- cinco dias do mês de junho do ano de mil nove

ld·aomc· nOe 'tcart6ri.o 'dexih ndlo IO� �I:s��te Es:�.o . B/N�en�u� cEento(8) eAsesdsenraMehof Í1do.
�--

. -

b
. ii::.·

..
•
..

""?"
..· ..· ..

·A·�t�
....

e··
..

·��n
..···· ..

·;�
..

a::Mo�···
....

,·.......l

..� ..

�
..• ....

�······l::iuni nos ht'Xblgl; os p a er
Artur Sartorti e de- Elvi. u,.a ma eu antun, escnveo, o su screvi. f V Jatim de se a ilitarern para S t r (a) Lauro Pereira Oliveira � Jcasar-se: raEl:,r�:a�i1eira, s.olteira, -

- Juiz de Direilo -
. t(� A g r i c 1.1 1 t o r �JEdital N. 6718 de 9/7/68 industriáris, natural de A presenre copia confere corri .d original; dou fé.

t�:: 8::.Levino Bahr e J8iraguá do Sul, domici Jaraguá do Sul, 5 de junho de t968� ResolVI de uma vez o problema da mecanização! iJHita Klein Uada e residente em Vila 1 O Escrivão: Amadeu Mahfud
Ele, brasileiro. solteiro, Nova, neste distrito, filha ' g A solução está no: B

lavrador, natural de Jara de Emanoe}' Arnoldo Hort
.' '. � MICROTRATOR AGRISA'-BUNGARTZ B

e de Jenny Grützmacher '.

� :J�:S�d��t�Ul��omJ�i�:��fd� HOEftp'ara que chegue- lIO co' Laiz Kie:nen, S.A.lndústria eComércio de I

�{�.;..
.

(O pequeno gigante) ,!:Ineste distrito; filho de"T
. Não espere mais'Walter Alberto EÓlHio nhec mento de todos mandei '.

..

f BE. B IDA S . .!: :
Bahr e de Elsa Hasse Bahr p ,r,sar o presente edi'al que

f-
Aproveite o plano de financiamento superEla,�br�sil€ir8, solteira, será publicado pela imprensa· : facilitado pelo Banco do Brasil.

'

doméRttc8, .

natural de e em ca t6r o, onde ser Ed."ta'l de, �� Ass i 51 ê n c i a técnica. permanenle por

:1Jal'aguá do Sul, domici atixa lo llurant� 15 dias. Se ' : mecânicos especialisados. ' :liada e residente em alguem souber de.algum im· C
'_: :

Garibaldt neste distrito, p diin nto acuse-O para o.'
- onvocaçao t�. c ..... Procure o �eu vendedor aUlorizado �.�filha d. Reinoldo Klein e i'os lega s d J

-

d S I S

Ide Olga Gessn,er Klein. AUREA MÜLLER GRUBBA :Assembléia Geral Ordinária' � ������� Lom�:r�r u a ou. com o r.;O ;cial .

. f· .Edital, N. 6.719 de 9/7/68 Ficam 08 Senhor�8 Acionil!l�as convidados, {� " Enfre�le o PôslO Wolf. i
Waldemiro Drews e p�ra parteciparem �� ,ul8a Âs.sembléia GEral0r.di 1O ....•••..o� .......v·... ::...· .....t·..."..:......<Ö�·...;:....�u:····............····�::;.··.:l,

ElmiJ�a Peter nária. a realizar tle no dia 26 de' Julho .de 1968,
,

Ele, brasildiro. solteiro, A tenção - às 10 horas, na sédd Social à Av. MaL Deodoro,--
operário, oatural de Jara Agricul.,tor ��7g'·u�n�e.Jaraguá 'do Sul, afim de apreciarem a I Neg'ócio de Ocasiãoguá ,do Sul, domiciliado e

residente tim Rio da Luz Ouça rOdas qs sextas- Ordt'� do Dia ,: -

neste distrito, filho de feir1l5� à 1,30 horas dá . a)-Apreciacão do relatório, Balanço e Parecer
Walter Drew8 e de Ger' larde

.

na Rádio Jaraguã, do C.onselho fiscal do exercício encerrado a 16/08/67 1 - Sor�eteira c/8 bocas
trU(1es Maas Drew8. o programa: b) Eleição da nóva diretor,ia 1 - Geladeira c/3 portas
Ela, brasileira, solteira ./

.Qntena· nUr.al ) EI
.

ã d C Ih F· ... 1 1 - Balcão vitrinedoméMtic8,. natural fit' " 1"\ C elC .o o onse o 18\;;8
2 _;, Prateleiras'Jaraguá do Sul, dom:ci eSle programa.__, é feilo d) AsSuntos Diversos
7 _ Mesas de formicaliada e' residente em Rio pelo ACARESC espe- · 101.:- Acham se à disposição dos SenhoresCêrro II. neHte dil'itrítll, claimente para o Sr. e· Acioliil!itMs, (\S documentos de que trata o' artigo 28 - C.adeiras estofadas

filha rl� -\lbprto Peter e sua Filmflja. 99 do decreto·lei 2627 de 26/09/40 \.
.

�

'1 - Estufai pjpasteitide Edi Bruch Peter.
Jaraguá do 8ul, 04 de Julho de 1.968 1 Portá copillhos

O�� 'Q� Q� J����\ �� ��':) Luiz Kiéhen S A ,

1 Pia inoxidavel, e outros pertences�
p . :�' Ind. e G.om. de BEBIDAS ' Tratar c.om Antônio Mahfud�� "P'ra matar o desejo: ��, Gerhardt A. E. Lessmann - Dir. Com�reial _../ Av. Getulio' Vargas, 73

.

Só um bom queijo! '�1 _ ;..--,-....--------1

ij 9ueijo mlll'Ca "COR�PA" � Indústria deCalçadosGosch Irmãos S.A.��--��l.!�.�::���....:��.,��.:.;.� ....=�� Assembl�:ao �Me;�r��;;��rdinária i ���J�g_.J!Ç_1�l!�ª i
t. ADVOGADO nos fôr.os de t
� São Paulo-Goanabara-E s t a d o do Ri.o d e �
t Janeir.o-Brasília.

'

,(I t
ê Processamentos perante quaisquer 1I,1i.. �
t nistérios, Autarquias e Repartições públicas {
ê'

em gé�aL _

�

,�
( Escritório Central: l
� Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 �
• (Fone: 52-1894)' l
&ZC-� , -&

Rio de Janeiro

�Estado da GUA'�<\BARA. ,r
�������

VEN D,E ",8 E

Melalúrgi'ca João
f

Wiest IS/A

.

Edital de Oonvocação
Dr . Francisco Antonio Piccione Ficam Convidado8 os S�s .

Acionistas para uma

assembléia geral extraordinária, a realizar se n"

dia 30 de�Julho· de 1968, às 8 horas, na sMe social
à rua J.orgb Uzemiewicz, 1237, nesta cidade de
Jaragaá do Sul, bfim de referendar os átos prat�
cados pela Assembléia Geral Ordinária de �O de

:Aoril de 1967.

Jaraguá do. Sul, 2 de Julho de 1968
Indústria de Oalçados Gosch 'I�mãos S A.

. Walter J,F, Gosch - Di'r. C�m.

Oirurgia e Clínica de Adultos e Crianças
Pintos - Doenças de Senhoras

Correio do Povo
.

um Jornal a
,

'

Serviço do Povo

)

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ � OORUPÁ
, .'

Residência:, Dr. Nereu Ramos, 419
CORUUP� _. SANTA C�i-AlR�NA

,

(f==-::;=::;=:::::;-""7::=:::::;=:::==:::==::=:=�=� �����

II
.

Dr!' II; Vende-se
•

. Jörn $oelter H 2 rerrenos (juntos)' comI' CIRURGIÃO-DENTISTA
. II 15x46 cada, na Rua Rio

11 _ II Branco - Jaraguii do Sul
"

rII/ •a.8. " II Informaçoes nesta

II, II
redação.

II I����-�

II. "II
'. ,li ,Avenida Oerúlio Vargas, 198 - Jaraguá' do Sul - Stliua \Calari'na·.

'

li,
\\::..!!!!._=======.::::--==::;__�-==_:::=======J;

N,ECESSITA ,DE SOLDADORES E TORNEIROS

OS OANDIDATOS PODERIo APRESEN

TAR-SE. PARA TÉSTES À FABRICA À

ESTRADA NOVA. sIne.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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,O Ohevrolet OPALA, anos e em seu nome 'po
que a,-General Motors do 'dem ser creditades alguns �

Brasil vai lançar no se· trabalhos já ccnsagrados
gundo semestre, não tem pelo público: As linhas
similar ne mundo inteiro, dos veículos comerciais
Isto significa que a fâbri, da GMB, a íutrodueão de'

es de São Caetano do Sul, novos painéis de instru

além de ajudar a mecâ mentes nêsses veículos, o
nica do nôvo carro ás desenvolvimento de novas

condições brasileiras de cõres e a nova linha de

use, teve de lhe dar um refrigeradores Frigidaire,
estilo próprio, exclusiva exibida com tanto SUC8!;SO

mente brasileiro. DesRa na última UD, no Ibira
tarefa tem se encarregado puera.
o Departamento da Esti- . É feolrçoso reconhecer,
lo. uma unidade ópera- todavia, que o projeto do

cional que .acaba de rea Ohevrolet OPALA" ou

lizar, com Q OPALA, um simplesmente Projeto 676,
trabalho cunsrderado ex como é meís conhecido

cepcional, dentro da GMB - ativou,
bastante as operações do

Para os poucos per itos Departamento. comanda
da GMB que. conhecem do por Luther Stier. Com
d� .

perto &S linhas def; base numa plataforma de
nínvas dO futuro autornõ I Carro médio, já consagra'
vel; o gPALA Acelt.a da uo Opel Rekord ala
comparaçao Com os mats mão no Holden austra
bonitos modelos da Divi- liRn� e no Vauxhall Victor
são Che.vrolet dos. estll- inglês, os astihstas, pro
QOs Unices ou CO� .os jetistas e desenhistas da

mpdelos que as subsidiã- GMB desenvolver ain um

Jli�ß .

�e Oi�eUß
\ do Comarca dae _fiußramirilß 'Luiz Kienen S.A.lnd: B Com. de. 8�tbid8S �':,sI�;19��r�: �;�!��h� �;r��:oO :��fl:���d�;!::

Ed t I d L I
e na Austrälia. Como riores do OPALA e dos

,
.

I a • e
,

el ao . EDITAL DE �ONVOC.&6"�O
assinala James F. Watets, elementos do habitáculo

, O Doutor Carlos Ronald ôchmtdr, Ju z de Di A
'.

bl
,.

G I E
v. .,. presi,1.e�lte da emp. ês_a, .tais como' o painel d�

retro da Comarca de Guaramirim, Estado de ...'-1.SSem ela era xtraordínárla os estilistas da GMB sao instrumentos e tôda a

\" ôenra Catarina, na forma da lel, etc •. : •
,

d e yál"Í9� procedêo�ias e decoração interior dO
, FAZ S..\BER. a rôdos quentos o presente edírel Ficam os Senhores Acionistas convidados para naoionalidadés; do que compartimento de passa-

de leilão, com o prazo -de viOle (20) dias virem dêle par�ecipereo;a dé Um.a ·A.ssembléia Ge!al Extraordi resul:a a.QO?qUlsta de .um geiros,
' '

éonhecimento tiverem, ou inleressar possa qu�: no
nárla a realIzar S8 no dia 06. de agosto de ,1968 p_?dt'ao �steLlco de acelta- É ,bo,m IBmbrar que o

9i�. J8_d�U!.ltho,� à,a..,.J.O...horas, ..s.eriÍ Ie.\lado a- púb�co ,às 10 hor;Bs,. �m 8!la.séde 10Clli.1. à_Av,_.Mal. Deodo_r.o çao UIHversal pa:8 os Departa.msQ\Q de. Estilo

I�ilão à porra prinCipal do Edifício do Forum d"sta
da Fonseca,. 657, em Jaraguá do Sul, afIm de aprecia proctuto� GM fabricados detl conta da criação d.as

Çarnara a quem maior lance oferecer do objelivo
rem a segUinte no BraSIl. HnhaR dos modelos "stan-

�baixo rranscrito, penhorado ·a IVO MILCHERT, nos '. .

Ordem do. Dia: .
O Departamento de Es dard" e "de luxe"� sem.

àutos de Ação Execuriva que lhe move ANTIDIO M �) Ratl!Ica� os ato� praticados �as AssembléIas lil0 da GMB não foi descurar do desenvoivi

CORREA (aulos m. 30i67) em Irdmilação oêste Ju Z0,
GeraiS O.rd!n.árll�, �e ..5 de ��iUel.rO de, 1967 e criado sómente agora, mento de novas concep

UMA RADIOLA, SOM",TEREOFÖNICO, _ MARCA' ExtraordlOarla. de 26 de Janeiro de 1967. como pljrte intp,grante do ções c:>stilísticas para os

PHILLlPS, COM DOIS ALTO·FALANTES E TRES ..Jar�gua do Sul, 08 de Julho de 19�8 projeto automóvel. Na �er futuros v..,ículoB comer

REGULADORBS ::>8 ,SOM, e qne foi avaliada pefa
LUIZ Kienen

I

S A., Ind. e Como· de Bf'bld�s daCltl, fUnCtOlJi8 há quatro ciais da GMB

itnporlância de Ncr$. 250,00, em virtude do; que ex
Gerhardt A.E. Ltlssmann - Dir. ComerCIal

p,ede-se êsre que seréÍ afixado e publicado n:l forma da
l;.ei. Dado e pClssado nesta CIdade de Guaramirilll.
�os viore e quarro -dias do mês de Junho do ano de Indu'strl·a deC ·Içad· G h I

�

·S ArPil novecentos e sessenta e oito EU, (as) Renalo' a os ose rmaos . .

Ç;ãrvalho Escri�ão, que o datilografei e subscrevo, I .

,

.

C'G' � (�M L') 8 '29729'/1
,� (as) Carlos Ronald Schmidt

. .0. ru l'
.

4 4

-. J�egTlgÄ�ro .- Assem1)léia Ger�l Extraordinária
Cerli�ico que; a Presenre, Cópia Confére com o Edital de ConvocaçãoOnglnal do que dou Fe. " "

' -

Guaramirim, 24 de junho de 1968
,

Ficam· Convidados os Senhores Acionistas
(as) Renato Carvalho para. a. Assembléia Geral Extraurdinárht, a realizar,

"Escrivão se na séde social â rua Jorge' Cz: rni"wicz, 1.237

.---------·----:-I�����
nest!:' cidade de Jaraguá do Sul. às 9 h()ras QO

C b d Ed
- " dia 30 de Julho de 1968. com a st>gu,inte ordem

amplo a e ucaçaO Cure �us . males e pOUlle seu do Dia: .

./

Cívica '

bom dinheiro compl'8n·1<O na a)- Aumento de Capital c�m recursos pro-

FA'RMAC,IA
venientes das contas de Reavaliação du A_tivo

NOVA Imobilizado'e Fundos Disponíveis;
,

b)- Alteração dos Estatutos Sociais;
c)- Assunto.s de int�resse geral.
'Jaraguá de Sul, 2 de Julho de 1968.

Indústria' de Calçados Gos('h Irmãolil S.A.
Walter J F Gosch, - Dir. Com.

P r e , e i tu r a mUD i a' i p a I
�Daraguá do' 'Sul

. Portaria n. 29.
.) ..'

, ViCtOr. Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer
cicio de SUaS atribuições,,'

.

Resolve:
Conceder ao dias de licença para tratamento . Designar:

.

de saúde,. a Zeferino Paolet�o, ocupante do:cargo Toribio A. Ellsío, para supervisionar osjserví-
de MotorIs�a, do 9uadro ,[.Jnico do Município, a ços de limpeza do Paço Municipal, comotttambém
contar de .4 ßo mes em curso. " zela r pelo bom' atendimento a08 contribuintes, t-

, Oomuntque-se, Begístre se e Publique-se. I manutenção
da ordem no servlço, fic8ndo:'promo

"1 "'Prefeitura' Municipal de Jareguä do S'ul,20'de vido ao Padrão "P·5�· da esclih' rl� "Vf'ncimen'o

junho de 1968..
j aproyada pela lei D. ,158, de 22 de dezembro de

Victor Bauer. Prefeito Municipal 1966, a contar da prese�te data'. ". '

.

. Comunique-se, Registre se e PublIque-se. ,

Palácio da, Preíeítura Municipal delt�araguÍl
do Sul, 1. de julho de 1968

Victor Bauer, Prefeito Municipal

Portaria n, 31
,

Victor Bauer, Prefeito Municipal de
do Sul, Estado äe Sante Catarina, no uso

ctcío de suas atribuições,
- Resolve:

Jaraguá
e exer-

Victor Bauer, Prefeito Muníclpalue :Jaragu
do Sul. Estado de Santa Catarina, no. uso e exer

cícío de suas atribuições,
'

,

Resolve:
Conceder, 30 días de licença paraltratament.

de saüde, a Harold N!lgel, o cu oantefdo cargo dI'
Mecânico do {Quadro Único do Ivlunicfpio, 8 conta.
do dia 4 do mês em curso.

Comuntque se, Registre se -e Publique se,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 4 de

julho de 1968.' .

Victor Bauer, Prefeito Munícípal

Portaria n. 30
Portaria n. 32

,

Victor Bausr, Prefeito Municipal de Jaragué
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer-
cício de suas atribuições,

.

,

Resolve:
Prorrogar, por 30 días, o contrato de trabalho

do Sr. João Mathias Verbinenn, cuustaute . da por
taria n. 25, de 3 de junho do corrente 8!lO, a' con
tar da presente data.

Comunique-se, Registre se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaregué do Sul. 1. :de

julho de 1968,
Victor Bauer, Prefeito Municipal

"

de ROB�RrO M ROllST

O hasleamenlo da
Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigaló�ios. uma vez

por semana, em Iodos
QS estabelecimentos

'!'
de qualquer grãu de
ensino, públiCOS ou

parliculares.

a que dis õe de aior sortimen
to na oraç.a e oferece se!lS arti

\gos á preços v ntajosos
, Av, Getúlio Vargas

�����

Vende-se - .

� Vende-se
t terreno s't() na ROa CeI. I O Anun-:io �.. � ! Um ótimo terreno com

procóPio,
Gomes

a,o ,lad,O!
Alma do NegocIo 17, m,o r g o s; na TUa I Um ótimo terreno com

pa Textil Lyrus, S. A anuncie

neste_1 Per�ir8, 1 Klm. distante casa"possuindo p!:lstl1�t'm
com ,as Dimen�öes 15x65 Semanário do centro da cidade. l'ill a (-',,1nllla FrancIsc1'

Informações nesta' redação D
. .. . - 'de Paula. Tratar com o

i-'Fc:.-:::::::;:'N.:::::;'=--===:::='::::::::::.=:::::::=::::::::::::=:::::::::::::::::::::� comema�s. sr�Dr(�;;:��:� ,��OtI!;�:iO sr. Leopol

ti DR .. WALDEMIRO' MAZURECHEN II Lombardi.
,

ii CLfNICA MÉDiCA - CIRU�GIA GERAL It�. ..' �

ii ". � T Dr. ReJDOldo Mupara 1

Ih!�I·1 ULTltÂ' so� I!:I!.,.' I � ADVOGADO==l!,�===
o \DAS 10URTAS

'I R. ULTR:A 'VIOLETA II
Escrlt6rio ao lado da 'prefeitura

li ". '
, 1 Á

L�,:::��e )�itáciO:=::�:70��. j��:=::::�,_�

Vende··se

'As Linhas
.

.

,
-',

""

1 �,"

.

Brasilelra,s
do OPALA··

A· Personalidade de Um, líder
por Gilda Marinho

Domingo, na residência se a ascenJência que sem·

de Yone e Maudcio Sirots- pre exerce em qUéllquer
ky, num daquêles chur grU:::Jo onde se enconlre,

rascos que ja se tornaram um homem ralhado como

ramosos, conheci o diretor! êle par" às posições de

da Càrte�ra de Crédito Ge I comando. Não tenham dú
ral do Banco do Brasil, 'I Vidas de que, candidati?n
para ã R�g ão Sul, Paulo: do se à governança de
Konder Bornhausen. De Santa Catarina, conquistá�'
SUl) pel"!õlidade, desprende· .ra fàci,lmente à Vitória.
se aquela essência impode (Transcrito do Jornal
ravel, a dura magnética que "Zero Hora" de Pôrlo
circunda os líderes natos Alegre)
Ao �eu �onvív,o, Der� I

i
i Entrà os vár:ios tipos
! de individuos, doisexistem
; muito conheCidos t, q Je

i são o tipo dado· adesen·
i 901var velocidad'e espan

j tosa sempre que está na

i direção de um automovel

j e o tipo metido à "aven

: turas amor osas. insaciâvel
j de, sexO e verdadpiro
i maniaco sexual. A psi,
j qlLliatria idpntlfica e cla�
i sifica'êstes doistipos como
j mdlviduos sem confIança
i pm si mesmos, inseguros
i de sua masculinidade, de
j sua condição de macho.
i e que através de grande8
j velocidades e de conquis
: tas amorosas procuram
!afirmar-se como homem;
loque não conspgllem,
! São individuos f ustrado",
! iI'responsáveis e por isso

1 mflsmo um tanto pj;!rigo
! 80B.

DEDO NO DOODI

Empregador!
,

.

DENODO

Além dos inspeto
res de trabalho, são
também agentes de

fiscalização os mé
'

clicos do trabalho,
qU'ando no efetivo
exercício defunções
de inspeção de hi
giene; os engenhei
('üs. quando se tratar
de verificar a s'egu
rança dos emprega
dos; e OB assistentes
sociais, quando da
fitolcalizacão do tra·
balho das mulheres
e menores. Nenhum
dêlee tem a preocu

.

pação única. de pu
nir: edu�8 r eorientar
é outro dever dos
fiscais.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Companheiros que seMantiveram com 100%

JARAoo4 DO SUL ('SA.NT� CATAIUNA) SÁBADO, 13 DB JULHO DB 1968 - M.O 2.492 de Freqüência no ano Rotário 1967/1968
������������=������������ �����������\������ N� �uni��sti" de õO�e�nho d� l��o

O=========O==========tOJ Rotary CI,ub de Jaraguá do �uJ íêz . entrega. de um

II Distintivo Bspecial aos, segurares companhtlros, que
It BANCO DO BRASIL ',', se mantiveram com 100% de Ireqüencíe: Kaufmann,
ti Murillo MarIo F'idélis, Hans e Norberto. '

"'I RECEBE REFORCO I,','
'

'Dipiomas de Sócios Veteranos
D' dí 7

.

d h -CeLL Na mesma ocasião, completaram 15 anos como

Orland��I:�OardI�o: g���a�dg�� �a:�:�' eO�olando ',',' A Agência local do Banco do Brasil ','" Sócios Represen,alivos do nosso Club, os campa
Jhanke. escalaram növamente o 1.0 pico do morro S.A , acaba- de receber ordens de um nôvo nheiros Murillo e Rodolfo, os quais foram agraciados
Jaraguá .para captação do sinal direto do canal 4 II e substancial reforço financeiro, o que tem II com um Diploma de SÓ2io Veterano.

'

TV Iguaçú II repercutido favorávelmente entre a classe II \

Ano Rotário 1968�1969
Com surpresa conseguimos melhor sinal direto II empresarial. Jl '

Na têrça-Ietre pessade, tiveram início as etívt,
de Curitiba, do que pela repetidora de Joinvile. É I' A autorização foi transmitida pelo sr. II dades do nôvo Conselho Diretor do Rotary Club debem, verdade qUEt a torre de retransmissão terá

11 1 II Jaragué do Sul,' o quäl reunido êm sua pnrneíre �euque ficar a 700 metros de altitude, sendo um tra
I'

dr. Paulo Konder, Born lausen que, como
II mão normal, submeteu à apreciação des Companhel,r<?sbalho de gigantes.' diretor, está sempre a ten t o para os
II presentes, o Pleno de Ação pare o Ano RotailO

: O �ai8 importante é que daquela altura tem-se n problemas financeiros das empresas que
" 1968 1969. Também, nesta reunião, foi aprovada a

campo llvre para as zonas de Barra Rio Cerro II são servidas pelo Banco do Brasil S.A. prestação de contas de Tesourar�a, apresentada peloGaf'ibaldi,. S_chr�eder e Guaramirlm. Para Curiti�a II local óra sob a competente orientação do II companheiro Schmöckel. Através do co�pa.nhelrotem-se VlS80 díreta por Cima do morro da tífa li Á r dc SI' 'II Norberto foi lernbredo o Dia da Independêncíe dos
da pólvora. O sinal recebi�o foi bom e a comi��ão II

sr. � in o a aí, -

, II Estados Unidos. transcorrido no dra 4 do correnre.
resolveu que aquele deveria ser o locai atflllltlvo 0=========0==========0 Companheiro Bergan em' Viagem de Estudos
Pina ístalação da retransmissora.,- , \',

Seliuiu pare o Rio de Janeiro, o nosso compa-
Campanha nhelro Presidente Bergan, o, qual permanecera ne

-lrmocêr-clo Silva Velhacap por um período. de dois meses, a- fim. de

lá realizar um curso especial. Destarte, essurmu a

Recebe Aposentadoria Presidência do nosso Club, o Vice Presidente Com-

panheiro Soelter,
)_

R'OTARY"

A.NO XLVm

Cumpre nos o grato' dever dedivuJgar
através das páginas dêste semanário, que
após 45 anos de serviços prestados à Rede"
de Viação Paraná-Santa Oatatlnä, foi em data>

Arnoldo Alexandre '(participou e escreve).de 1. do cerreute aposentado no cargo que, \',
ocupava, conforme deliberação do Sr. Diretor, CURITIBA de 26 a 28' Samuel Rawet pelo livro
designando o sr .. Ernesto Silva como sufistí- do mês passado foi trans- "SeteSonhos",Os;prêmios
tuto do titular,' formada em Ha metropole de "Menções:,Honrod3s",

Temos a grata satisfação de oferecer da literatura", a Capital no valor de mit cruseiros
.neste local alguns dados bíográtlcos, que do Oonfo Brasileiro, sem novos foram outorgados
marcam, a trajetória do nosso homenageado a realização pelo Govêrno a Llgi« Fagundesíß.Pau
nos afazeres da .Rêde de Viação. Paulo Pimentel, através lo). ',Ignacio Loyolad(S,.

Em 192i ingressou ·como praticante da FUNDEPAR do 1.0 Paulo), Luiz V i 1 e 1 a,
gratuito na Estação de Bananal. Em 1922 foi Serainârto Nacional de l J u r an d i r, F e r r e i r a
nomeado telegeaíísta tpara<-trabalhar na Esta- Literatura, quev.em rêrmo (M. Gerais) e Flávio José
ção de Três Barras, removido após alguns de empolgantes temas, Oardoso (P. Alegre) Na,
anos para a Coletorla Telegráfica da cidade como "a problemática do categoria universttária tot
de Mafra. 'Em 1925 começou a agenciar a Conto" 9 "o conto urbano vencedor o estudante
primeira Estação de Santa L�ocádia., �emo- e regional brasileiro". RuglD11lrlo R o d r i g � e fi

víco para Turvo (General BritoJ e dali para reuniu as figuras, mais GUimarães (R. de JaneIro.�
Lagôa do Norte (Paula Pereira). Em 1932 foi representativasda intelen- e as "M ...nçõ 's Honrosas
removido para ,Retorcida, dali para a Estação - tualidade nativa,' como os aSôoia Leent91li (S PRulo)
de Marcilio' Dias, e, finalc:nente, removido, escritores," romancistas, Ana Luiza Portugal Gour
para a Estação 10cal, em 1944, �nde ra�icou noVelistas e contista" João "Vêa (S.Paulo) e João de

, todA a tlua carreira, na gestão de cbefe tItular Peregrino Junior, Presi- Deus São Thiago (�. de'e' h; je em 'goso de ,merecida apose!ltadoria, '

dente da União Brasileira, Janeiro). Na Oategorla do
cercado de seus filbos e netos. de Escritores, Adonias nivàl m é d i I) não teve

É. portanto, uma t>tapa ingente de 45 a, Filho, diretor da Bi',Jiote- vpncedor pRra o primeiro,
46 anos dedicados sem esmorecim�,to ao" ��8 Nacional, Humberto p êmio, sendo coucedidlis
St>rviço da Rêde de Viação, à qual, eerta�; �-Peregrino, presid •.mte do trê'1 "Ml'InCÕeR Honrosas"
mente o a pos.e nt a d o r.e�de a �(;l\�p'r.:,!- �nstituto Nacional do Li- a Roberto Schneider R.
'homenagem de SlDcera gr�t.dao. ,

� 11'0, José Oondé. Ledo Ivo, de Jandro), Mi-na Lúcia
A grande ree�ptivjdade I Há, em cada volume, Em palestra com o' hoje aposenta�g� ,', Tomistocles Linhar.es, Rêgo (P.Alegl tl) e: Carlos

que o manual "My Englisb 25 lições sendo que o diese"nos desf'jar agradecer por êste .int�r. 'l'l,waldemar 'Cav.:alcanti. <\Iberto �aDfort (Saotos,
Book" alcançou, cuj�s estudo referente à parte médio au dinâmico comércio dêste MunIcípIO, Macedo Ribeiro, Marques SP).
edições se esgotaram de gramática e os exer que m'uito contribuiu' para a emancl�a· Ribelo, Fausto Ounha, ...... _

completamente, deu mo cícios são todos dosados ção economica da r�de atr'avés desta �staçao, Autram Dourado, Carlos Ge·org Wel-nzl-rl Itivo a que o autor, P,ro, de maneira a não cansar Desej'i, tambem, a!lresentar a t�dos os Ribeiro, Leonor Oastelha
fessol" José Francisco de, os alunos, dando margem dignos Prefeitos os seus agrad�c�mentos no e outros.! Oom a avançada idade
Paula, em colabora,cão ao professor de us�r o que, no decorrer de 124 anos. preStlglaram a, Com debates 'sôbre as de �3 anos, veio a falecer
com experimentados próprio método na trans- sua atuação frente a chefia da Estaçã? local experiênCIas ptlssoais dos o esdmado cidadão Georg
professôres da matéria, missão da matél'l8. assim como desf'ja agradecer as autodrldad.es aatores com relação ao Weinzirl, nesta cidade.
,fizesse a refu!!ão da obra' " A fibra, em �u·" rf'vi"Rn cnn"titu'ldas, balual'le de segnrança e conto se est� bflleceu um O extinto teve atuação
reeditando-a através d� e atualização, teve cola respeito para com êste Patrimônió Fe�eral. clima de pr,ofunda afini destacada no meio comu-
Editôra F,T D. S,A. boração do ProfesAor P

,

Aos seus auxiliares, desde o, maIs hu' ..-:ade entre escritores e nhário, onde poderia ser
O livro é agora publi· Spufgeon de Paula, do milde até o mais graduado, rend.e o ilustre presente aO auditorio da resaltados o homem de

cado em três volumes, Departamento Oultural da aposentado, os melbor�es agradeCim.entoE!:_ pe- Associ�ção Oome'rci�l do negócios e () de8portist�.sendo o 10 de nível um Embaixada Brasileira em dindo escusas po:-terlevantado mm}as.vezes Paraná.Lamentavel eque Oomo homem de nt-'gócIO
tanto quanto rUdimentar, Wasbington, Professor na a StNI. voz 6x'P.lo.sl�a, em consequencla do rias magnif cos deba.tes I dirigiu por longos anos o

para atender às institui Unive,rsidade Càtólica da "cavaco d.e OfiCIO,. . A
não se, t��h\l. concl�ldo seu açougue, afamado em

ções que adotam o Ioglés mesma ci�ade t> ex do DeseJa, transmitir. a todos a
. s�gurança uma dpflOlçao� para o (,on tôda região, pela prod��d,esde a primeirá série ceute de Lite.ratura loglê que levará no seu íntimo. com� SI fo,",se u�a to O Conto "e aqUIlo que Ciio' de mDrcilhas, saün ..

g nasial. '

sa na Faculdade de FIlo só famiIia, c()� um pedIdO tod� e.8p��lal, i é", Ipas ningl,j�m trotou, cbas e lioguiças. ClJmo
para os 'ginásios que sofia do Estajo do Espi como palavra flDal do Sr. I�nocenclO \,,)Ilya, pelo menos, uma concellulJçao despúrtista ostentava a

9 lecionarem em duas rito Santo, , de que sel-im para o DÔVO CoAde da Estaca0, que definissl' a estrlltura categuria de só;::io b ....ne-
séries apenas, aoonselha Para maiores informa as"im <;omo o fl'ram para ele, expressos titer ãriil e objetiva dês�e mérito do Clube Atlético
se o uso do 20 vulume ções�irigir-se à Distribui pela aed�caQão e solicitu�e. .

.I

gemro literário. Bappendi, cllja séde �ju'
no primeiro ano de es

I
dora F.T D. - Av. Mal. Á todos, o Sr. lonocenCIo Silva, dest>ja O 10 SNL teve solene dou 8 erigir nos IdOS

tudo e do 30 volume 'no Dadoro, 520· Jaraguá apresentar o seu ADEUS. I desfe�ho ,nos ,sa!ões do tempos, considerando' se
segundo ano. do Sul. '

'

PaláCIO Iguaçu qu,.ndo O falecido c'om um dos

,.._.,...,....� das mãos d.o gOllernador mais velhos atiradOres daG�.��3A33XA333A33X�33A333A3 ••3X••33A33��äAAA333A333XA3•• J •••••••••

)
Paulo Pimentel foram v terrina en, tidadet: :�����. e .

:
.

,

� L � �
J

�
I

: p ... loe meJhores classlflCa- O seu passamento deu·
: Q n V U a Q n UI TI n ': Cure seus malet! e poupe seu dos Dß "10 Ooncurso Na- se oia 30 de Junho de

[\
. O J_ _ _

O
.

.

. � U � bom. <;"';'0 'om.... o .0 �\��"tl:::b��n��1�·:.;,���o ��:;:i��e�:���a��é��
n·," "

, (C,.rur�lao Dentista) �) FÄRMACIA NOVA pa:an.aense, rpcebi�os os Municipal 'de Jar8guá do
,

"

',t Ó·' Á : " p �mtos a que 1\tz�ra� �ul, com granda acompa-
.. OL NICA. PR TESE, - CIRURGIA BUOAL R lOS

X:� de ROBRRTO It BOHST" JÚs. o primeiro pl�mlo nb�[Qento. O C.A. Bae-
i� -

Consul,',tório: 'Rua Â,ng'elo Piazera,
•

'

86 'ao lado da Ponte Velha)' : • qu� dis õe de aior sortiment CUIl btl ao con tistll Dalton pendi fez se presentei: \ : to na praça e oferece seus'arti·, Trpvi!'l}'l�, paranaenfoe. pelos seus diretores e

t� M h- d 8 à 12 -'

.�. gos ,á)neços v>ntajososú' ,.' cuja fama litflrária iá � at!soc,iados, manif€lstando-:
'

"'. H O R Á R I-Q .'
an 8, - a_!3 s

: proclamada além fronteI' se à � beira, jilo túmulo,

f:
'

,

"

"

Tarde ,- du 14 às 18

:�
Av. Getúlio Vargas'

ras brasileiras: O prêmio Duma derradeira despf'di'� ...ABAG1JA DO SUL _

' r ���� esptlclal"Guimarã�s'Ro.sa" da.
: '

• '

foi' au\orgado 80 contIsta
Dr ••a -•• -e·' r·,,·· ··.·'r ·rOt·.,.··.. ,�.,.. -ee,-�rY -.- ,.

••••'! -ee ·,r�··.· -.-'re.- •••••• ,... -ea •• -ee, .,.. -ee a.a .'.-n- -.- -o· 'r
•••••te,: " •••••••••,.

o OUE V�I PELO LlONS

./

Já estamos visitando os srs, proprietários' de
televisores.

'

Para que o Público acompanhe o montaute
de dinheiro arrecadado todas as semanas a partir
de hoje, daremos os nomes daqueles que já ass i
naram a contríbuíção.. Bastará ao leítnr que
multiplique o n. de contribuintes por NOr$ 40,00,

Eis os nomes daqueles que já
'

assinaram a

contribuição:
,

"

Aldo Píazers, Célio Gascho, Atílano- Zlndars.
Dr. Orlando Bernardino,Dr Alexander Otsa, Bruno
Wolf. João Jocias Weber, Dr. Guido Gasehe.
Dr Edgar Baumer, José G. de Oliveira, Dr, Elízaldo
Lsuprecht, Júlio Mafe.zolli, ArDO Henschel, Dr Marlo
iJE� .Souza, Ido Píazera, 'Kurt Blrkuer, Norberto

, Plazera, Luiz Oarlos Rlstow. Edmundo Klosowski,
Jorge Písze-a, Alfredo Reck, Dr Guído Fischer,
Cel, Leõnidas C� Herbster, Oscar Kreis, Francisco
EtJgler Sbr, Horst Stein, Rudolfo Kreis, Reginaldo
Campos, Adolar Jarrk, Fideles Nicoluzzi, Paulo
Moretti, Honorato Ferrazza, Perdína.ido Piske,
.Bertoldo Klítzke, Artur Rode, Nelson Klitzke, Lino
Barato. Antonio Platina Vieira, Jamlro Wiest, IIIJoão Wiest, Adernar Furtado, Rodrigo Nicoluzzi,
José L, 'Gasda, Jairo Wiest, Willy �hnke, Haroldo
Ristow, Clemeocelu do AmaNt e Silv1., Rolando!
Jahnke, Clécio JI4� E�p'�ziml I �,etn� B!u���:,

Conhecido livro de
Inglês tem, agora,
nova edição

'

Primei;o Seminário Nacional de Literatura
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