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�r. WaldelIliro MaZureehen Atençãof Jovem
, Estude por conta de Govêrno Federal, Ingres-

30 ànos._�e medicina, ,em Jaragaá (.0 Sul � R. c .. comem,ora ,'ablIen .de marfim. sando .na- Escolà de Especialistas de Aeronáutica.
-,.,.�__

Ela fará de você em apenas 24 meses um Sargento
-1)

, dia� 8 de. junho" de soube granje�r um sem nheir.os' d� ROlary Club fei,ra, 'Ievad'o por uma íns- e Técnico de
'

Vöo .ou Terra. Um futuro Oficial,
1969, fOI parttculermenre número de clteates que" local. Algumas associa- Irução rorér!e do rolaria Aviador, ou Especialista da Fôrça Aérea Brasileira.
Importante para o. dr. Wal eutonrãtícenrenre, se Irans ções ctenríflces, ecebam -no Díerrtch Hufenuessler,

'

,Nio é preciso apresentar qualquer diploma -

demíro Mazurechen, pois, formavam em seus dedl- por levar o restaute do foi o mesmo alvo de uma Idade de 15 aDOS até 23 enos incompletos.
na menctonede data êle cedos amigos. Hoje, com, seu, tem p o disponível, antecipada -homenegem,

;

Para'maiores deteíhes, escreva urgente para,
complerave '30 aDOS de os cabelos mais esbren- quando não eparecem fll- entes mesmo de aparecer o seguinte enderêço: CURSO' 4,'�VIAÇÃO MILITAR"

atjvi.dade� pl'ofis&ioßais �m qulçadee, cOntiaúe o seu guns amigos ido bi'riba. estampada nêsre semené Rua Pedro de Toledo, '655 ;. São Paulo > Capital.
J li r,a g ua do Sul. Ha 6 sacerdócio, o mais antigo Assim é � vidö admirá- rio. Um dos oredores ii Você receberá gratuitamente, tôda,s as íns-.
anos, "em 1964, o veterano médico.l?r-esenlemente em, vel que leva um médico ässinalarem o greto acon- truções; de aeôrdo com a "q(\va P9rta�ia N.o 379
médico de 'nossa -etdáde Jaragua do Sul. Como há que, dqui se estabeleceu Pá tecímenro, coube ao dr. GMi' 3 do M,INISTÉRIO DA AERONÁUTICA. '

era alvo de frandes ho- 30 anos, atende com solí- 30 anos. Na última' 3a.-' Luiz Ele SOUZét, advogado
menegens, ao, completar cttude 'e bôa vontade, a Of 1 d 'D

<

d FIlo seu jubileu de prate, e gregos e troianos. Nem
' icia iza ' O O 'ia o o c ore '

o Clube Atlético Baependi mesmo 'a sedução ,pela em S'anta Catarina
tornava-se ,pequeno par. política que certa feita lhe
acolher o grande (número alravessou pele seu cemí
de edmlradores que il1iam nho de bom médlco.: .Iez
cumpnmentar o méâtcc êle ficilr diferente: A suá
.ftumentrérío. Nil 'ocasião melere 'o acompanha em

. - o "Governador do ESlatlo tôcJas as : visitas" li lares
.tezte-se representar ao áro, pomposos ou humildes.
através do seu Secretário A sociedade 'soube re

de Esredo Luiz Gabriel' e conhecer o dr. Waldemi'ro
um sem número de orado Mazureehen. o merecido
res enalrectem o grafo valôr dentro da comum
econtecímenro. C o m p éI- dade, A Câmara Municí
nhetroe do seu dre a·dia pai outorgou ao médic-o
desfilavam perante o "Ma- dr. W4!ldemiro Mazureehen
zura" para estender-lhe jI o Hrulo honorffico dh ci
"lão nu� amplexo fraler- didão jaràgú'aense. Em
·nal e para· renovar os idêntica ,ocasião, a Câma

.

protelilloS de,' amizade e ra aprovou o seu' nome

,_Qenquerença. tIm espetá- para figurar como nome

culo que certamente fará dá rua q,ue'sái d'a Avenida
-

lembtlir-ö' sr. Rlcãrdo 'B"lir· -M'a!'. cfíeodoro dá· FÉ)nseea'
·ger, 'cO,mo seu, .pri'Veiro e a c ii b a no prédio do

clie�le , lIO sr
.. F�a.nCiscó, Hosp!,aI SãQ José..... '

Schlocllet'(ChlquIIO)IO HOle, o dr. Waldemiro
primeiro varão ii nascer Môzucheo dedica as suas
ddS mãos do então recem alividades eDlre o lar e 'os
formado. médico, 'É verda hospitais, quando não está

, de, que oUlros taDlOs 'não encurralado na g r ii nd e

mais podem participàr de avalanche de consulenres
\, ,

- ...

mais essa etapa �do bon- ào INPS que 101é;lm o seu residente na Guanabarll', e guintes ge�los' de cumpri ,O Instituto de Idiomas Y�zigi
doso médico! O ' "Unkei, consultório p. éd' I i c ti I a r. de passagem por Jôraguá meDIos dos demais com , d'Erich" '(Doubrawa) foi O QuclOdo póde, joga o seu do ..jul que; como anli,go panheiros.

' comunica que esta áceitan; ö
porfddor de ruma ,Iembran- boläo"de onde ,é o seu mor,.,rlor destils 'p,lagas, Dêste c'aQlo da redação, m-atrI"culas para o referido curso
ça pa oporl!lni'dade e fez President� de Honra. Si o;j o u b e traçar o quadro em oome dos que lhe são " _

'

'\' , "
,

c�egar às lágrimas do emo· os compromi6sos prófis.· p,erfeilo do grande benfe;', caros, dos clientes e ,ami· que será mInIstrado no hOrarIO
,

CIOfl4do homena!f��do. ,

sionais não f�rem demdis, feilor em larafluá do Sul. gos, ,os nossos cumpri- ./ d'as 18 30 a's 19 45o dr. WaIdemJro Mazu enCOOlra motivos para se MUlIOS aplausos e alguma mentos, com vo tos de, \ ' , •

rechen, ao 10IJgo,d�s anos, reunir com seus
j compa 'emoção m�rcaram os se- muitos anos de vida, ainda.

.

,'/ Infor�: e Matriculas na Relojo�ria

Oma, • H aa k.9· :.' ::...::'''..:,::: ':: I Arca Informa :;t���á��r!�m:rc��: Getúlio Vargas. 9

.

,On;tem toi uma; data fór�' de nossa cidâde, ti� ,

de grande enlêvo para a veram a feliz oC$s.ião de FARMACIA NOVA O Boletim Informativo OBS.: Aceita-se as Matriculas até o dia14 de julho
Orna Haake. É que, nes- cumprimentar a veneran- da ARCA. órgão oficial �,
'tl} data, ela cOIOpletava' da senhora, ao

()

comple, de ROBERTO M, BIJ.RST da :AssociaçãoRecreativa p O V O educado tem trânsito disciplinado.
o seu �Oo ano de- vida, ,tar tão longos anos de e Cultural Autaretica, já " _'--

Seus 'filhos Alexándre e eXI·ste':'nc'}·". O.ma, Haake
a que dispõe de maióuortimen· está em seu 3&.0 númerQ. '

<O to na praça e oferece/seus art;. p
,

I d'
"

d �b·tElsa, residentes em Jara é/parte de casal pionei- Como' I'>empre, é uD;' re· ,raz',O .a, avra ores, em, 'e I ogo,s a,' preços Vtmtajosos .

Ó· d dá'guá do Sul, além dos, ro' nas terras de Jaraguá pOSIt rIO e agra veis

clema,is filhos residentes do Sul. Av. Oelúlio Vargas noticias" muitas delas de- O presidente Costa � em 36 meses a contar de
����������������-�-�.����--����-� dicadas' éspecialmente Silva, atendendo a' uma abMI de 1�9. c�m jurog

aos próp,tios funcionários, exposição de
'

motivos mor�totiios; mas sem muI
à, qual,l acreditamos, es-

do ministr;o' do Trabalho, ,ta ,nem correção mone
teja êle dirigido,. assinou decreto.-lei, que tària,' salvo quanto às
,

°visa regular a situação parcelas não pagas no'

A
·

-

,

, dos produtores rurais )em vencimento. Para os pe·
VIS O debito para com e Fundo' quenos produtores, o ato

A Viúva do -Falecido de Assistencia ao Trabfl- pr,9sid'encial torna p08si·,
Relojoeiro' Sr. JACOB Ihador Rural - FUNRU· v�l.o c�Ílce�amento do�

ANDERSEN, pede aos Srs. RAL - possibilitando lhes debltos mferlOres a NOr$ ,

Proprietários d� Relojios Um razúavel parceIameo· 120,06 e NCr$10,00, qua�·
que estão à consertar to para a liquidação da do refereD,tes' �elilpectl
para retirarem os mesmos divida.

\

� A' vamente a perlo�o de

" São Fra.Iichco �o Sul -;SC até o dia 10 de Julhö 'O d�creto-lel preve o um ano ou ao me. de

� �_�__��_��_� �_�_��,pro�mo.·· �ro��n�d�d��S�����l�� �

),
.

B rasHeiro

O Governador Ivo Síl- um grupo abuegado ' de
veira, eaneíonou a Lei estudíosoe que a longos
n.O 4:287 de 7 de abril ános se dedicam a eul
último instituindo o "Dia tura tradicional do nosso

'do�iFolclore\' no Estado povo, tornando o nesse,
-. de Santa Catarina, conter- Estado conhecido e admí
me o projeto Lei 132/68 rade não somente nos:

de autorís do Deputado demais Estados da União,
Pedro Ivo.Oampos.

-,
" bem como internacional-

,

'

O Governador do Esta mente,
do sancionando a, Lei

A Oomlssãe Catarínen-
aprovada por unidade

1 A bléí S8 de Foclore, que tem
pt'l assem 18, vem ao

atualmente seuSecretário
encentro do já Instítuíco Geral 00880' cólsga depelo Govêrno Federal.
que também," já. havia Impreo'sa Doralécio ISoa�
ofieialissdQ o dia 22 de res, que vedl dina,misan.,
agôsto. como Dia Nacio do os trabalhos, junta·

'[,n81 do Folclore.
'

\ mente com os d'emaillJ in·
, ,Pßra� S�Il�a O�ta'r!na, ,t�.l'antes daquele. Comis-

I �e con8tit�e ã�. elevl1d81 sao, proöuran�o tflt�á Ia

Im'portâocUJ., por con- ! cada vez malS útil a

substanciár o tt:abalho de i colertividade catarin."nse.

Curso 'de In,glê,s

Convidam a -Juventude em ,geral para a seguinte promoção:
,',

, ,

Dia 28/6/69: Início 21 horas - Ba il e - Local: Grêmio d� Juventude '

Dia 29/6/69: Início 15 horas - Soirée � Local: Salão Doering',

Apresentação: Conjunto .APOLO JOVEM

, Gtêm.io da Juventude e ISOC. D�neante ,Doering ,

,��������������

Fotoc.ópids?
Foro, PIAZERA

,

, c

FAZ NA HORA,
-'PELO MENOR PREÇO. I

----------------------------------�--
. ,I

, ,

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\
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CORRBIO DO POVO
} .

Sábado dia 21-6-1969 Página 2

DePlrlamenlo
�

de Cultura rece�e ,lnscriçOes
'. para Ia, feira lacilnal di Ciencia'

..�HnaIDlca Reneradera NacionaH
. '\ 9

.Arena
A V I SO

"CORRfIO DO
\

POUO"
lavrador, natural de Ja-
.raguä do Sul 80S qua-
torze de fdvereiro ds mil

fundação: flrlur Muller - 1919 novecentas e quarenta e

quatro, domiciliado e re-
I tituíd IOta n 64058 de 3 de feve-

sidante em Rio da Luz ns hUI a pe o ecre, .

C· h I
.

d'

.' A '. • reiro dêste ano, será realizaria na Guana bar a dp •. omUDlCO aos seu ores e eltores que e' con-
III, nsste dtstrito, filho

22 28' d t br Ia Feira Nacional de Ciên Iormídade com o disposto no Art. 12, parágrafo 1.,da Bruno Kreutzfeld e .

a, e se em o, a,
.' do Ato Complementar' nr. 54, o livro de .filiaçãode .Linda H O r n b u Í' g 101a. O· . � 'd', f ' aos alunes do curso partidái'ia encontra-se à dísposlção dos eleitores-Kceutzfeld .

car.ame as IDa se ..
_."

S
.

.

. médio de todo O Brasil,' a quem serao distrfbuídos na Prefeitura Municipal, sala da ecretiiria, no

. EIs, brasileira, solteira, prêmi�s, constantes de viag�ll.s !� Exterior; bo�sa!' horário de expediente da municipalidade, permao
doméstica, 'natural de Ja- de estudos, por parte do MIDIsterIo d�. Educ�Qao e necendo aberta a inscrição até o dia 10 de Julho
raguá do Sul, aos vinte Cul�ura., be� c0!D0 pequenos lahoratõrios, ttllC.rO!'! p. vindouro, inclusive � (Art 12 ° do mesmo Ato
e quatro da maio de mil c6plo� juvenis, hvro�,..? b'?lsas de eshl�os ofe�eCld�s Complementar nr. 54);
noveoeutos e quarenta e pela Secretaria. d. e Ciência e Tecnologia d� J�flDtl Jaraguá do Sul, em 13 de Junbo de 1969

b � MEC I ealisacão da Octacílíb P. Ramessels; domiciliada
.

e resí- ara, que par uciparä com o , na 't

dente em Rio da Luz III. Fe\ra., Presidente da Comissão Diretora 'Municipal
nêste distrito, filha de

'

.

A Secret,aria da Educ8ção e Cultura, de Santa de Jaraguá do Sul
Adolfo Hornburg e de Catar,ina, através 'do seu I?�p,,:rtamlllln.to de �u.ltura;

r;;;:;'Ana Anderson Hornburg. terá participação .nesta iDlCla.tlva, cujo Q�Jetlv? e ����:;,Registro Civil motitar a nossa.juventude e integra-la no mteresse einoldo M'upar.nacional em prol da pesquisa científica de inova
====;;=========,=�====Aurea Müller Grubba, Cficial Edital n. 6.970 de 18/6/69 ção tsenolõgíea. -

-

/'
, .

II
.

II fdo Registro Civil do J. Dis- Hilario Bachmann e 'Neste sentido o Diretor do Departamento de ) .

A.DVOG.AD,.«). .

I. .

, rrito da Comarca de Jaraguá Maria FU8si Cultura. providenciou a difusão desta Ia Feira Na- rdoßul, . E .tado de Santa
Ele, beasileírn; solteiro, oíonal de Ciência, junto a todos os estabelecimentoS'). . EscritÓrio ao lado da ,Prefeitu�aCatarina, Brasil.

lavrador, naacido em Ja. de ensino médio, do estado de Santa Catarina ví-

�
Faz Saber qU.e comparece":' do ri t t d didatos que deseja JARAGUÁ DO

'.
SUL

..·..: \

.raguá do Sol aos onz's san o o recru amen o os can I
.

•

,

..
rarn no cartório exibindo os 'd I

.,

t'
'. .

r de maio de mil noveceu- rem e a par toipar,documentosexigidos pela le: ' ����� .

afim de se habilitarem para
tos e quarenta e nove, A Divisão da Ciências, do Departamento de \ I .

.
.

casar-se: domiciliado 9 resideDte Cultura, no Edifício Zahia, 7."0 ando - em, Floria- Bero'9rdo ,firuhh9 �.·ß. lodu"lrl't e. Comércl·o\ em Rio da Luz III, nêsta nöpolis, está capacitada a prestar tôdas as íníor- II DUu U I a a

,

Edital n. 6967 dé 12/6/69 dietrito, filho de Emilio mações sôbre a Ia Feira Nacional de Ciências. C.G.C.(M.F.) BI 429 67!}( Arno Klitzke e Bachmann e de Amanda No interior do Estado ae Inspetorias de Edu- Assembléia Geral Extraordínâría
}Ia!ta Millnitz Welk Reinke Baehmann.. cação também estão capacitadas a prestar orienta. Convocação .BI., brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, ção sôbre ada realização.'

São convidados os Senhores Actontstae déstalavrador, nascido em Ja doméstica, nascida em Ja- , Florian6polis, 12 de jllnho"'de 1969. sociedade, a se reunirem em Asseml5léia Geral Ex�raguá do Sul, 80S cinco raguá do Sul aos sete de traordiriári'a, no dia �8 de junho de 1969, às 16 he-de março de mil nove maio de mil novecentos ras. em sua séde.'soci�1 li Rua Presidente Epifáéiocentos e' trinta e n0ge, .. quar.nta e oito, domi P�SSÔll, 1.207, para deliberarem sôbre li seguinte, Dr-domiciliado e residente ciliada e residenté em Juiz de Direito da Coma,rca de Guarami� d' d D'
. ,

R em. o UI:
,em . io' da Luz II, nêste Alto Garibaldi, nêste dis- E.dl·tal d Praça' 1.0 - Aumento de capital social. e consequente "d,istrito, filho de G"ilher' trito, filhn de Pedro FilS' e· I alteração dos Es,á)Ulos,'

.'

me Klitzk. e de' Selma si e de Wanda G8isdorf 2,0 -'- Diversos il8SUUtoS de interêsse da socie-Emília Kruéger Klitzke Fugsi' ODouiorCarlosRonaldscbmitdJuizde Direito di- dade •
. Ela, brulleira, viú-v", Comarca de Guararmirim, Estado de Santa Catali· Jaraguá do Sul, 25 de Maio de 1969doméstica, nascida em F d L' tEdital n. 6.971 de 18/6/69 na, na orma a elo e c... Waldemar Grubba, Diretor Presidente'Jaraguá do Sill aos vintp FAZ SABER, a todos quantos o presente edia e,
e' seis de

\

maio de mil João Pedro Gascho e ta1,- com o prazo .de vinte dias, virem, dêle couhe

���������novecentos e dezenove, Er-ica Schulz cimento tiverem que, no dia V!nte e oito(28) do cor .'

domici.liada e resld�nte Ele, brasileiro, solteiro, rente mês de junho, as 10 horas, o Porteiro 'fl\r llUln 71 A11 P � t1l\1Ul71 �e?l �IÇ> .da Luz,
.

neste bancário, natural da Ja- dos Auditórios àêste Juizo, levará a público pre

í
1lJI o l.I:fL., tW� � \JI L<tlL idl�trl.to, fIlha �e, RICar.dol rag�á do S�l' �os , d,oZG, g�o �� v�nda e �rre�a���;<? � porta prin�ip�ldo Edif1: ,_.......,_...._...,_� __..,

, ,

Millmtz e de MlDa Mathl!ls de Julho de mil novecen CIO ào Fórum desta Comarca a quemmaior oferta ore .

iMillnitz. tos e quarenta e seia, do- cer do imóvel abaixo transcrito, penhorado a "Jos1 ADV,OGADO nos fôr08 de

Edital n. 6968 de 16/6/69 miciliado e residente àt ,OEQUECH ESPÓLIO" e Simão JOSé Dequech, nos -!lutos de A São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
Rua João Marcatto, nflF!ta ção Executiva Fiscal que lhe,s move a Faze,Dd- t ,Janeiro - Brasflia,

I
Orlando da Silu e cidade,' filho de João Estadual (auto� no 01/69) em tramitação nêste Jua " t>rocessamentos perante quaisquer Mi.

,

' ",:
'

Onelia Freitas Gascho e de Catarina zo: um terreno situado nesta cidade de Guarami·

i
nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

Ele, brasilairo, solteiro, He.nn Gà.cho.' rim, fazendo· frente com a Rua Iripeu V. Veiga. em geral. '
.

operário; nascido em Ja' fundos com terras de Reinoldo Roters, com 15 E-sc:rit6rio Central:ruguá do Sul aos vinte B Ela, brasileira, solteira, metros, ambas 8S metragens, extremando de um i i".

d
.

h d "1 rloméstic!l, n a i u r a I dA lado com terra's de Sall'rn José Dequech ao sul . Avénidá Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303�::'.ec:o :�!e!!, ;:..e: tam� Ja"guá dO Sul a08 'io.e e do �utro lado com terr.8 de Luiz B08CÓ �om 40me' "

,(Fone: 52-1894) ," '!oito, domiciliado e resi e sett:!. de novembro de tr08 de cada Ladl), contendo a ár·es total de 600 I- Z C _ 39
'

',,,dente
I

em, Vila L e n z f, milliogecentos e �uarenta ms2. edificada com . uma casa, de madeira, d'e

��'Rio de Janeiro .

�ilêste distrito, filho de e três. domiciliada e re- propriedade do fiador, conforme escritura públi .

.

Estado da GUANABARA. .,

Domingos Severino da sidente à Rua Marecha! ca lavrada em data de 20 de 'warço de 1959. e re .

Silva, e de Antonia Ri, Deodoro da Foriseca, nes· gistrada no registro de Imóveis da Comarca de ������

beiro d'a Sil'va ta cidade filha de Ferdi· Ja.raguá do Sul, sob n, 34.724, em' data de 4 de

P f·' M'
�

I d r- 8 lo' d � IEla, brasileira� solteira, nando S;hulz e de ida Maio de 1959 e, que foi avaliado pela importância ' re BIRro, URICIDB uI aHO en O uu
doméstica, nascida em Klitzke Schulz.

.

de Ncr$ .,600,00 (bum mil, quinhentos cruzeiros' , \

Js/ragu! do Sul aos treze novos). - Emvirtude do que, expede-se êste que se-
'

.Con-luni,caçãode julho de mil novecen-. . rá �fixado e publicadu na forma d� Lei. - Dado
I _ '.

tos e quarenta e oito. do- Epara que chegue IW co
.. e passado nesta cidade de Guaramfrim, aos dois Atenção Motoristas de caminhãoi

miciliada e residente em
nhectmento de todos .mandel 'dias do mês de maio do ano de mil novecentos e A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO

Vila Lenzi, nêsie distrito. pas�ar o pf€Sente e?nal que se�senta e nove,' EU, (as) Osnildo >Bartel Escrivão DO SUL pede aos Senhores Motoristas de cami.
filha de João Freitas � sera publtc�do pela Imprensa "ad"boc", que o datilografei e liiubscrevo. nhão que, devido ao intenso, movimento e aos
de Esther Freitas.

e .ern cartono ond� se�� (As) CARLOS RONALD SCHMIDT, Juiz de Direito serviços de implantação da rêde de água, desviema!txajo aurante 15 dias. 'Je .

l ,

O tráfego pesado do centro Urbano, pass�ndo pe-Ecli'al n. 6969 de 17/6/69 alg�ém s,ouber de algum !_Ill' CERTIDÄO la rua Luiz Bollmann.
Arlplino Kreutzfeld e

ped�m.mto acuse-o para o'
São Bente do Sul, lOrde Junho de 1969.

Clarice Hombllrg' \
fins legaiS. CERTIFICO que a presente copia confere Otair Becker Prefeito MunicipalAUREA MÜLLER 'GRUBBA com ó original do que dou fé. Ouaramirim, o'? de '

Ele, brasileiro,! solteiro,
'

O tcial
.'

junE-0 de 1969 (as) Osnildo Bartel,Escrivão"ad hoc"

�----------------'---,Dr. Franclsco Antonio Piccione

I
I

Emprêza Jorn lística
"ColTeio do POYO" Ltda.

- 1969 -

, Diretor . ,

Eugêni� Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . . . • NCrl 10,00
Semestre . . • NCr$ 1J,20
Avulso. . , • NCr$ 0,20
Número atrasado. NCr$ 0,22

ENDEREÇO:
Caixa Postal, 19.

I\venida Mal. Deodoro, 2.10
Jar;aguá' do Sul - S. Catarina

Vereador'
·Condenado
o Conselho Permarten

te de Justiça d8' 53, Re-'
gião Militar, condenou a

um ano de prisão o ve�

Ireador Sebastião Casta-I'

nhas, presidente da. Câ-
mara ,Municipal de Man- ·_i'{It!ol-......_-::E:-:�._.:."._----c..======::::!::::i====�.
daguaçú, no Paraná. O it

.

-- --....---------.. .

'. ). 'ß
edil promovia reuniões!l DR WALDEMIRO 'MAZURECHEN./II
�ubversivas e distribuia II

" \ .

I. II
public�çõe8 de conteúdo II qLfNIGA r1ÉDICA - CIRU�GIA GERAL ii
comuDIsta. ii II

II ii
li ii .

-IO A
., I fi UÚr.RA SOM IL

II
nunClO e a 11 ONDAS OURTAS , n.

. Alma d.O.· Negócio I
VIOL11'TA II

iii R. ULTRA u,
-

I ii
. anunCle nestei: n

,

Semanário I
II Rua Presidente Epitácio Pessôa. 704 !!

.

\ �:::::::::::::: ==;::�:::::::::!::::::=::::::::===:::::::::::,=::::::=:::::::::=:::::::::=-::.-1/�M�jiWa=Wß4��w@..mgaa"Mmwp�WM�g..mm!A�.N.eEME�!m=m�m@""".MI"".__BMBü�m2WE'-amm.áa.M5�ii.d.mD� ==---=--------�

Metalúrgica. João •.. Wiest S.A.
posto de colocação de -escapamentos

EI;Il nosso Posto de Colocação de Escapa.cnlos"
recentemente inaugurado junto a fábrica,
você compra o silencioso ou cano

.

de '

es

capaçã� para seu veículo, e ganha:
r

Residência: Dr., Nereu_ Ramos, 419
CORUPA ..:. SAN1rA CCAl'AH..l:NA

,

I Cirurgia e CHu,ea de Adul�os e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - nORUPÁ

a) preço de fábrica;
b) colocação gratuita;

.-c)_ garantia da qualidade WIEST, da METALÚR
GICA JOAO WIEST S/A, fabricantes de escapamentos
de alta qualidade. ' . '. ,

.

,

.

Estrada Nova. sín.,o. junto ao Tlata.m��to de Agua.
,.

'

-
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CO�QEIO DO POVO""-
1

Sáb8do dia 2�6-19Ó9 Página [)

Dele�aci� de .Po,licia de Jar�gu� �o Sul Procura·�e ACLT e aso��=��:�ireito Público
Díretoría

"

de Veículos e Transíto Püblíco
.: Um S'mbolo·· A 'Lei n 1.890, de 13 de jUnh�' de 1.953, es

Para � conhecimento �os iote.res8ados, foram aplícades as seguín- I
.'

tendeu. b área de atuação da Oonsolidação das
tes multas, por mfração ao .Cödígo .Naeional de 'I'ranslto, a saber: .

_ Leis' rín Trabalho. aplicando otsposíuvos desta
Caminhão 612014 Multa NOr$ 20,00 N.o IV Art. 89 G.N T. 2/VJ/69 A "ASSOCIAÇAO BRA 'Aos Mf'n�Rli.fo1t8fo1 e pi8ri�tas da �ni�o, dos Est�·
O

.

hã
. . SILEIRA DE ALIMENTA dos do Dlstrtto Federa}, dos terrítôrlos, dos mum

smm o 612610 " ti 20,00" " "
,

2/VI/69 çÃO ESCO�AR" .prom? Cipi08 6 entidade.e a�tárquica8,. que Jrabalha�e�
Camíonete 108352 " ,,20,00 ,. .. '.. 31/V/69 verá a parttr de maio nas suas. o-gamseçoes econômtcas. eomerctars

Camioneta 108 3
. eorrente; com eDc�rrR e lndustrtaís em forma de emprêsa e não fôrem4 1 " ." 20,00" " " 06/VJ/69 .mento em julho de 1969, Iunoíonártos públicos ou não gozarem de garantlas

Je ... p 109U30" "·20,00,, " .. 06/VII69 um .concur.so de âmbito especials", tlf'gundo redação do seu art 1.0, csput.
Autumév«l '0.-86 io " ,,20,00 a9/VI/69 nacional, para a escolha O refl-'riao «statuto l ...glil veio pa a confirmar

( amíonete . 6,12600
'" t, " I de u.� símbolo que a in- a [urtsprucênote mais coerente com os pr�ncipios

'i .. ,20,06.. .' " 09/VI/69 �e�tlflque.. Pocerão par- que regem o Dlreíto do Trabalho �o Brasil, com

Onlbus 612682" .. '20,00 ,. " " 2t/IV/69 tíeíper artístas amadores base ns tese de que não é a qualídade das partes
Automóvel 612661' ,20,0.0 28/IV/6

e protíseíonats.
..

contratantes que dá' ensejo ao pacto lsbo.ral. mas
"" """

I
A ABAE é uma msu- sim a existência dos elementos que fírmarem,

J to ep 108304 lO .. 50,00 N.O II .. " 02/V/69 t�ição de assistência 's� segundo a CLT. a relação jurídica de emprêgo.
Automóvel 108199 ,,,. ,,50,00 29/IV/69 ,Cl�l co� sede no RIO Assim, lião obsta a celebração do �acto.labo

•
." ... "\ de Janeiro que tem por ral o fato de o empregador ser; pessoa [urídíca de

.
Artigo 89 - N � IV - da .Lei 5.108.de 21/9;1.966 - "Desobedecer objetivo principais: . I Diretio Público, pois, também a União, os Estados,

ao sl�al fechado ou parada obrigatória, prosseguindo na marcha. .

. -: melhoria das. coo' os Territórios, o Distrito Federal, os Municípios e

Penalíds d _ G (00 1:.001' ••••
.

." díções de saúde_e edU as Autarquias podem ter empregados Bob a tutela
a e TUpO 2. &. a u 10 do salárIo nnmmo vigente da região). 'cação dos escolares, da -Oonsolídação das Leis do Trabalho.

-

I

_
Artigo 89 - N.o II, - da Lei 5.108 de 21/9/1.966 _ "Entregar á dire;' ,at�avés de progr��ss de

.
Surgiu controvérsia 9u"anto à aplicação �a

\
çao do veículo a pessoa .não habilitada ou autorizado na forma prevista por alímentaçãe nutrttíva e LeI n. 1890 - e, consequentemente, da própria
êste Código PU eegulemento. 'educacionalmente sadia; Oonsolldação - aOB obreiros contratados por essas

--: cooperação com o entidades de Direito públi"co.
.

órgão federal competente, Mas. com recente [urtsprudêncíe do Tribunal
a fill!, de cri�r e manter Superior do Trabalho, parece que a questão ficou
padrões mais elevados devidamente elucidada, com o enquadramento. do
para es programas d� pessoal de obras ao regime consulídado.

.

alimentação escolar; .
.

Assim é que, julgando '0 recurso ordinário
- estimulo e.

'

promo- D. TST-RO DC - 143/66. recorrente o Sindicato dos
ção da união de esforços Trabalhadores nas Indústrias da 'Construção ., do

Ten..CeL Leonidas Herbster, Delegado de Polícia entre o pessoal das esco Mobiliário de Criciuma e recorrida. li Preteítura
las e da comunidade, MUlilicipal de Criciuma, sendo Relator p Ministro

.

com o objetivo de asse- Ar"i Oampíata, entendeu o Tribunal Superior do
gurar a cada escolar a Trabalho que os efeitos de sentença normativa
oportunidade de receber proferida em dissídio coletivo deveriam projetar
alimentaçãú adequada; seus efeitos em relação ao Poder Público Munici·
- colaboração com paI. beneficiando o pessoal de obras que com ê'ste

os órgãos federais com contratara a prestação de servi90s.
petentes, para o preparo Eis como está redigido o voto do Ministro
e treinamento educ!iPio Relator, constante do Acórdão acima referido, que
nal e técnico do pessoal é datado de 28 de junho de 1967: /

ligado .às atividades de "Dou provimento ao recurso para mandar
Alimentação Escolar. incluir no dissídio a' Prefeitura Municipal de Cri·
;..'. , ". ciuma. O aumento,' conceàido, obedeceu às deter '

Premio s.era de 3 MIl minações na Lei' n. 4775, que c@ntraria,frontal·
Cruzeiros Novos mente a exclusão feita. Por outro lado, () pessoal

Õ trabalho classificado de obras contratado pela Prefeitura Municjpal é

em 1.° lugar dará a seu regido pela consolidação das leis do trabalho, sem
autor o prêmio de NOr$ a minima restrição. Pouco importa se o· emprega·
3.000.00 (três mil cruzei- dor é pessoa Juridica -de Direito ,Público. O im

ros novos) e o autor do portante é conllecer as condições em que �e fêz,
trabalho colocado em 2 ° e em que se mantém o contrato dos st>rvldores.

lugar' terá como a Enci- "IN OASU" não há menor dúvida de que traba-.
clojJédill Barsa. O primei- lhadores c�ntrátados sob a (égide da consolidação
ro p·r.êmio será oferecido das leis do trabalho I

devem' J'eceber tratamento

por Produt9s Nestlé e o all determinado, quer no que taDge à. deveres co

segundo pelo Programa mo a vantagens, entre estas, positivamente. o lar

UAlimentos para a Paz" bit:-io da Justiça do Trabalho quanto, ao· estabele
USAID. cimento de novas condições salariais" (in "Tri'

buna Sindica!", n, 28, dezembro de 1967. pg 6).
(Dr. Luiz Henrique da Silveira e Max >R •

Bomhollt - Rua MBl. Deodoro, 141}

Penalidade - Grupe 1. (50 a 100% do salarío minimo vigente da região],
Atenção -. Os proprietários de veículos' multados,' enquanto' não

pagarem as respectivas multas, hão poderão transigir com esta Delegacia
.ue Polícia. .

Jaraguá dó Sul, 11 de Junho de 1.969

.,

f,. ':..l',�,.

"

::

-Em
COM .. E \ IND. BREITHAUPT S.A.

'I

você encontrará,
l

o novíssimo l
,

8GOODIYEAR
Enco.ntrará também melho.r atendimento., serviço.s rápido.s e garantido.s.
Antes de co.mprar qualquer pneu passe sempre em

Com. e Ind�JBrei\thaupt·S.A..
'

Avenida Getúlio. Vargas, 268 - Jaraguá de Sul - Santa Catarina - Fo.ne 262
Cäixa Pestal 3 - Inscrição. Estadual n.� 29 - End'erêço. Telegráfico. IIBREITHAUPT."

G8-segurariça total nas curvas,. G8-milhares de quilômetros extra G8-com cordonéis'3T-proteção con-

gràças aos crnl)'"" ",dondados, com a nova borracha Tracsyn. tra cálór. choques e r�haduras.

. As Condições

InWístria ,de Madeirn Rudolf S/A,
Os. trabalhos poderão,

,ser entregues de (15 de �

maio a 15 de .julho de

1969), na Av. Presidente
Vargas, 435 Grupo' 704
'Rio de Janeiro, Estado da

. Guanabara.

"
.

C.G.C.(M.F.) n. 84 430 6"

Assembléia Geral Extraordinária

ConvocaçãoMU·D'AS
São convidados os senhores acionista. désta

Frutltotr.u e Ornamentais Aoeiedsde, a se reunirem ein Assembléia Geral
Extraordinária, no dia 2f:S de junho de 1969, às 15

� horas em sua séde social à Rua Venâncio da

Laranjeiras, Peoegueiros, Silva'Pôrto fio/O 0, pa.ra' dt:liberarem "ôbre a· se

Kakist iros, Macieiras. Ja· gUiDt� Ord'em do Dia. / I

botic�beiras, e�c: Roseiras
I

1 _ Aumento de capitbl.social e consequenteDahhas, Oamehas, 0001- .

feras, Palmeiras; etc., etc. alteração dos estatutos

2 � Diversos: 8ssunt6s de interêsse da so·
.

ci�dade. .

Jaragllá do Sul, 26 de Mai� de 1969

João Germano· RudoU, Diretor

PEQAM'OATÁLOGO
ILUSTRADO

LeopoldO Seidel

I - OORUPÁ -

c:::>c:::::=oc:::>oc-..c::::::oc::::::oc:::::::r -;;tritÓrio de advocacià UDr. ADAurO"
===---

.
Vende-se'

I
VendeMe8 um terreno

com as dimensões de

17 x 61, com
.

dU8� cll�a�

de dvenaria. sito à Rua

.}urgl-' I, zerniewícz. lIe�·t8
cilllide.

consu Itas, lDareceres e ações
trabalhistas

caRLOS ADAUIO "EIRA
e

I

JOSE GERALDO RIMOS YIRMOIO
advogados

cíveis .

comerciais'
criminais
fiscais

_ inquilinato
administrações e vendas de imóveis

rua do prinéipe, 494. conj. 3, 10. andar

fone D. 3456 - Joinville • sc

-

Mdhores informq;õ·'F
nt'f"ta redtlção. �----------------�----------------
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"Cóluna ROTARY"
3a.-feira Posse Festiva do Nôvo

.Ánoul DO SUL (surrA CATARINA) SABADO, ,21 DB JUNH� DB '1969 M ..
O 2.539 Conselho Diretor����������������������������

"NO XLIX

3.a feira próxima marcàrá a passagem de mais
um Consélho Diretor. Na, o.por(unldbde deverá '

tomar posse o nôvo 'Conselho Diretor, presidido
, pelo Comp. Victor Zimmermann. Além de grande

Joinville número de eompanheíros de outros ,RO da região.
deverá a reunião contar com o brilho de Miss
Jaraguá e Miss Simpatia do recente Concurso de
,Miss Santa Catarina. srta. Margot 'Radünz.,

'

.

Liberdad'e de Imprensa \ Receita' ,Federal
Rei. de Souza, da I

Agência Brasileira de Imprensa A Delegacia da Receita Federal de

__ (Rio) - Andou bem mestre Danton Jobim expediu nota divulgando I> seguinte:
quando, invocando sua posiçio de presidente da Prazo de Assalariados, até 30
entidade mater do jornalismo brasileiro, mediou, '

'

"

,

junto ao Chéfe da Nação, a reconsideraçio-, de Termina dia 30 dêste mês o prazo para apre- "

ato em que o Sr.\eosta e Silva, impedia dois ho- sen�8çã(1) da deelarseão d� renda das pessoas ff"iC>lS "Ru"i, O Homem. e '0 Mito",mens de imprensa de exercerem Ia profissão de
que perceberem randiméntos exclusivamente de

jornalista, O Presidente da República, leDsivel trlbalho assalariado no aDo base de 68, entre NCr$ Verso e' Reverso, (II)8 qualquer manifestação demoerätíca voltou atrás O NC $ 700000 I
d t i d

. 3.5 1,00 e r . , .

,Jeuerson Davis de Paulae emons rou sua compreens o e 'que os reg_mes u.

não subsistem - exceto, os totalitários - quando Notificações de Pessoas Físicas, CONFORME VIMOS, em artigo,�nterior. "Rui,a imprensai é manietada e am.rdaçada. E revogou , '
'

. o Homem e o Mito" é fruto de uma "pesquisa"o. Ato. As notificlQões para J pagamento do Impôáto .

I de Renda' das "Pessoas' '[lII'II'cas" esta-o sendo entre- eXaU,l!tIva de 20 anoe..., Os jorna istas Antônio Callado 8 Léo Guana- �' •

A' d dei t 1 c fis ão c nfi m do e täb ,a f gU",B dI're'4oam'en40e loa'con�ibuinte8'por funcionArios ,ser var a eira a, on s , o r a s
ara, ,'\Ie8ta \ arma, podem voltar ã. sua8 bancas· • • e- ..

que quando o seu autor ellcreveu "Machado de Assis �

nas redações, com a certeza que, no sagrado exer- das Agilieias Bancárias tlBRADESCO" em todo o, Descenhecido", que é de 1955; "0 Fabuloso Patroeícío de informar, orientar e conduzir a opiniio Estado de Santa Catarina.. oínio Filho", de 1957; o "Ao Redor de Machado de
públ�ca" desde que em sentido construtivo, jamais 'Ditas notificações que foram preparadas pelo' Assis", publicado em i958, sem falar em "Deodoro.preCIsarão temer o arbítrío ou a fôrça tios prepe- "serViço de Proeeseamenté de Dados" (SERP��) a espada cO_!ltra o Impêrío", ta��_ém �e 1957, de
t�nte8 pois com süa atitude, o presidente Costa e de Curitiba eom o uso de computadores eletrôní- onde poderfamos respIgar OplDI081 interessantesSilva deu um, dfgno exemplo de (que, a Revolueão '

,,' A'

I para estas nõtulas, as suas busoaa andavam, rsspecmanterá a liberdade de impre,Dsa em nosso 'pais, cos: poderãe -,er pagas �m �ualquer �8ge�Ola ban tivameIite, pelas C8S.S dos 11, 13 e 14 anos.não permitindo o cerceamento da opinião,'� 'da cäría �atorlzada � r�ceber tributos federaiS de pre- Pois bem. A despeite de "Rui, o Homem e opalavra. ferênCIa do oontríbuinte, atendendo aos prazos de Mito" ser. em linhas' eerais, uma negação não 8Ó
:B preciso salientar, todavia, que certa impren- vencimento das preslaçõ.s. do político, do artista, do [arlsconsulte, mas também

sa, ,definitivamente extinta, preocupada co. o Palestras sõbre o "PLANGEF" do homem, a, verdade desconeertante, num autoe
!1chincalho, com o ataque, com o panflotarismo obcecado pela eosrêneíe e' originalidade, é que Dem
ínsultuoso e demagógico, com a critica deletéria Deverão ter lugar, ,a' partir da próxima sem,a sempre teve Rui Barbosa em tão mesquinha e rsfal-
e' de fins in60nfessáveis, cbm a subversão da or na.: conferências a palestras sôbre os objetivos do sada conta.

-' J

dem pela implantação da anarquia e do, descrédi- "Plano 'Geral de Fiscalização dos Tributos- Fede Be, no prefAcio da 28. edição de "Rui o, Ho-
to da autoridade constituida, não pode retornar rais" no Triênio 1.969__;.71.

'- .

mem e o Mito" afirma, por exemplo, "que aquêles
aos quadros nacíonaís. O jornalitlnlo é, um servíço qUI lhe barraram o caminho <para a presidência da
público da maís. alta responsabilidade, poíé não se

. Esse Trabalho de divulgação do programa adminís República não procederam movid08 por· mero im
desdiz o que foi impresso; pode se quando muito, traUvo fiscal da Secretaria da Receita Federal será patr,iotismo ou pur vilconspiràção, dll mediocridade
retínear. Dai a necessidade de eseoímä lo dos mal realizado por destacados funcíoaärtos da Delegacia vitoriosa centra o gênio alttvo e solitário mas peloIntencionados e dos que escrevem com a eaneta da Receita Federal de Joinville e 'das Agências e bem fundado temor de que Roi 'le.ass8 para o go-do ódio ß eom la tinta da maldade, ou' dos que F S- F

.

d S I
procuram alienar a soberania brasiliira a doutri.

Postos da Reoeita �d�ral de . ao ranClSCO o u vêrno as suas qualidade. negatius, as suas hesi-
nas extraLhas aos nossos sentimentos.' Itajlí. Blumenau, Rio do Sul, Brusque, Jaragu6 de taçõ6s e intermitênoias ,de opinião, a sua' parentela

A reTolução, por seu Ohefe. deu um bel18simo Sul,- Sb Bento do Sul e de outros municípios. 'v�da e tôda uma carga de malquerências e incom-'
exemplo, lem (!lontudo dar demonstra,ção de debi ,Jaraguá dó Sul, em '13 la Junho de '1969 pa�ihilid-;:(i;s .. ," '8e, ainda, !la, ob.' cit., p. 293, ao',

!idade A liber�ade de imprensa· no Brasil' é tio comentar o Iino d. Arthu�,{'Bomiloart ,.fer.·.. a
lntangivel quanto 08 próprios motivos que deter ' Júlio Mafe,zzolli, Cl�efe do Pôsto 'Sonhos vãos; sonbos que 8�;!,�Sboro.,.m com as

' minaram o movimento saneador de 1964. .

I" mpugnaçõE?1 à candidatura, '118 Ruh em caráter

��J��";�oI'N��!) oficial à preeidência da República, o que o levara",
,F======;===;=========;===:;=!'====; �. ..,..... •

/
., ., •••

� por despeito, à aventllra' dft' 'campanha "civilista".
C O, N V I T E � Dr

'

[UIIZ' Hlorllqu'e da SIlivIIira' é simplismaote incríul' qUe "O Fabuloso Patrocínio

�� • • Filho", com a relponsabilidad.· de escrito�,ße reno- ,

A União Cristã de Jovens, sente-se, hon- •. fiDVOf3fiDO me. tenha eBcrito e deixadJo antever exatamente o
• contrário de todO aquilo.

\,

raefa, em convidilr V. S.' e Exma. F a m f I i I • .

Ouçamo lo. pois, com relação à campanha
para participar do � Max Roberto Bornholdt 'civilista'" e quando R,ui adversou Epitácio ��SS08,

'I SOLICITADOR
I � em prÍ3lio igual.808 outras:..

"

.

� "O momento era de ebulição política, ,escreve
o pireilo do Trabalho, Fiscal, Civil, Cóme'r>,:ial ao

em "0 Fabuloso Patrooípio Filho". Editôra Oivili-
Administralivo, Penal,' -' Asaistencia jurídica z8Qão BrasileIra S.A., Rio, 1957, págs 58 54: "Con·
permanente à emprêsa - Desquites '_ Cobranças • ra a candidatura de Hermel da Fonseca ... tentaram
Inventários - Questões de temi _ Naturalizações· ançar 8 candidatura de Rio Branco: Mas não fói'
- ::>arece�ea, �tc. . 81!0 possível, porque o grande chanceler se retraiu.'
Avenidd MarechtJl Deodoro, 141, (ao lado da • Não era homem de luta' O candidato da oposição,

,� Escola RemiDglon) '� o candidato do "civilismo", contra a candidatura,
c'

. �. Em Joinville: Rua do PrfQcipe, 11(5 - 10 andar � militar, quase imposta pelas armas AOS políticos.
Sr. Wa,ldir Noernberg : -, sala 14 - f<;>ne, 3141

,

. � egundoVoz corr.mte, é o conselheiro Rui Barbo·',
.

. " ·a.:. um dos homens que; cem Deodoro da Fonséca 'b===�====�====�===='================�,==� y�������������
e Quintirio Bocaiúva, rfizftram' a República .. ," Às,(f<..•..•..·.:��..

•
..'IC:��..

•
..�:�..•..·.i�••

•
..
•.....'Ç ....'• .t.�Ço"....·.:c.·..�.'Oc:-:..·• .t.:.::-.���...... :O Iriformativo' plÍgs. "101-102, prossegue o autor:t� ,

'

n 8 n J
P U h 'aSn' A

ij UI'no; D R d "Dadu era preridente da República. Pior do

f:.� , U lJ' U', U li
c:.'�••
'

'

JUáoaesStá emoCl',racuSla".sr.O que �udo, pior do que 08 seus �rros; Dudu, o ho·,

f
r

yA memO que dava urucubaca. isto, é, azar, cometera p

�: c-'
- -

D t- t
'

X :�
,o n 17. do InformatIVO rime de disputar a pre�idência da República fi Rui

i II"Urg••O an IS a H.50s : . Duas Rodas, rel&.tivo ao Barbosa. considerado. pelo homem ,das ru.18S, "0
: : Mês de Junho' de 1969. maior dos brasileiros vivos".

t:
Atende com hot�s marcadas, nos �loráno�: �1 Trata·se de um órgão de

'

"Um jornal hermista, admite. tAri'i de ser.
: '

" : distribuição interoa dos portanto, um fardo difíCiL de carregar." ,

��
Manhã - das 7,30 às 12 hs.

=r ,funcionário,s daslndúEitd. Vista, de passagem, a catnprmha "civilista' e

:
,

T�ra� - das 14 às 19 hs.
, i 8S Reunidas Jafaguá S.A. sua conseqüência... vejamos, historicamente, 'na

� Aveniçia Getúlio Vargas (Ao lado Lojas "Dalpró") i O informativo e�tá ca palavra categorizada do mesmo autor, ob. cit .• págs.
�l '

-

dA.A.GUÁ DO SUL \ :1 da vezmelhor, a8slO81an- 61,162. ö, processo eleitoral. então vigente, de'Spido,
f: .

.

,

'

' ,

:� do 08 seus colaboradores, ã S.8 vi, de qt1sisquer pruridos, patrióticos contra
Ö:· ·

..··� ·
..··,·, ·····�c ,��:%:o:. ,'·r ·".· • : � �: ':;t"" •••�•• ,..:. -.: '!..�() I com muita nropriedade. Rui Barbosa, mas mantido pura e simplismente

r-:::'F::::::=::::::=�::=:::==::'=::::::�=::::;;::'_=:::;;::::::::::=::;==========�� os aS8untos -que dizem para defesa dos interê,.ses da oligarquia dominante:
I:

:: respeito à emprêsa e à Minas n"aqlllele momento era o Estado que tinhaii
p'

- '

'p _ II cidade em que atúa palavra finHl.n3s grandes questõeE nacionais. O
,Ir roxlmas romoçoes Ir, Parafrénteepara�alto. ucessor de Wenceslau Brás, o Ivelho conselheiro

ti II Rodrigues Alves" morrera nos primeiro, dias de
.1

C' A' B'
,

d
!' --------'----�- 919. Imediatamente,' alguns políticos baianQs ei! .,

aemen' I- li lementos de outros Estados levantaram a, cand,i-
li • � I"'

"
"

II V'en'de-se' datura ,do senador Rui Barbosa;" Linhas _àdiante.
ii II p. 162; esclarece: , ;
ii I' "São Paulo acabara de ter a presidência, em-

,;,',l Dloa 29.06.69'. BAILE ';l.:::.i Vende se uma Geladeira
, bOfa Rodrigues Alves não tiveilse' siquer tomadC?

., ' pequena Cônsul '

posse. Minas a retinha. nas mãos do ... Delfim Mo'II Conjunto 'EIlE JORDANS � IIII um aspirador de pó Aroo
eira ... Era dif.ícil encontrar. em Minas ou em São

II II diversas ferramentas pa
ii

II ra relojoeiro _

,

Paulo, um nome para enfrentar (, de Rlli. TEMIDO
ii DI'a :120769' BAILE I A •

t PELOS, GRUPOS POLíTICOI:) QUE DOMINA-. 1: :
.. " .

'

�

� torno IDlcrome ro e ou

II ' "'Orquestra BEPI e Seus Solist�s ii �f:tar Da rua pres. Bpi,
VAM s�s��n��!��, por carência d,e, espaço, as

ll: ::::::::::::::::::::::::;!,:::::::::::::::::::.":::: ':::::::::::::::::l:::::::::::::-:::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::: ::::::::"::: ::::::::::::::::::::::=:�::�::::::: ::Jl �;J�) jP
es �oa. 284 (A f) ��n�c�!��:): que o mel liO r es tá po r v i l' • (�s g r i fos

,

"

Baile do 1.° Aniversário
D a t a: 5 de Julho de 1969
Música: OS ATOMICOS (Mafra).
L o c a 1: C. R. Guaramirense
T r a j e: Esporte

Resern da Mesa:

...

, ,

. r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


