
CONVIDAM-SE PAIS, ESTUDANTES' E A POPULAÇÃO,"EM GERAL "PARA A' CONFERÊNCIA ASER, PROI:ERIDA, ,NO SALÃO C'RISTO IREI, ÁS 20 HORAS 'DE, HOJ�, PELO DR. DEMÉTRIO1. BAD�RO - DIRETOR DA FACULDADE ,'DP;' DIREITO DE rAUBATE,-SP. - TEMA A SER
ABORDADO: "JQVENTUDE SEM MEDO. PROBLEMATICA:' PAIS E FILHOS".'

Pesquisas levadas, a
efeito em diversos es

tabelecimentos, tem reve
lado que, desde que foi
instalada a Estação Re
petidora de Televisão,' o

laproveitamento
escolar

caiu acentuadamente. Os
An� XLVI JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) Sabado, 24 de setembro de 1966 N.o 2.408 exames estão mostrando

�������������������������������������������������������� que os estudantes estão
consumindo preciosas
horas, diante dos apare
lhos de televisão e 6S-

'q"ón(:):!l an �n estucar
'O�-p;is�; ;;s�o-;;á;ei�
deveriam olhar o proble
ma que, sí não fôr con
tornado a tempo, poderáExpansão, explosão ou pressão demográfica. trazer muito dissaboresOualquer dêstes têrmos hoje tão empreganos pe- com reprovações delos economistas e técnicos em estatística, significa alunos geralmente aplí-aumento desordenado de população. cados.

Este crescimento não é problema sómente de Nem tanto à televisão,
alguns povos subdesenvolvidos, pois já assumiu' nem tanto ao� estudos.
caráter mundial visto que a atual populaç�o do Tudo harmonlosamente
mundo, estimada no momento em 3 bilhões, deve- .dozado. •

rá dobrar para 6 bilhões até 1990.

Orgão de maior penetração no interior do riorcíesste catarinense..

,

Diretor:

BUOBN.fO VITOR SÇHMÖCKBL
Impresso na:

Socl.J.c:Je 'Grill/ce A ven/c:J. Ltc:J••

I A tQ,levisão, e
, a -escola'"

Fundação:
'A,rtur, Mülle,

/

Roland Dornbusch 'não é candidato' da•

�
•

j •

'!'AREN�" de· Jaraguá do Sul
Ex�osão Demográfica

o Mundo Está Ficando superpovoado - (1.0)
Por 'JOSÉ DE OASTILHO PINTO

Estes declarações foram prestadas à nossa reportagem pelo 'Presidente do
Gabinete Executivo da ARENA de Jaraguá do Sul, snr. Octacilio R 'Ramos,
na entreviste que-nos concedeu logo após ter sido conhecida a lista

-

dos
-c'ândidatos à AsseQ'lbléi<'l Legislativa do Estado de Senta Cerertna, na qual fi
gura o nome do ex-Prefeito como sendo cendídato a deputação estadual por
)araguá do' Sul.' Prosseguindo, nosso entrevistado sé colocou é! disposição da
reportagern de seu semanário pera responder as pergunlas que de perto virá
ínreresser a população lareguéense.. Inicialmente lhe foi formulada a §.eguinte:

P - Como a Comissão formula não interessou e Roland Dornbusch não A questão, ou melhor dizendo a solucão des, Dlretore Municipal, da a desejada unificação contava com apôlo da s&. questão, apresenta se á um só tempo dificilimaARENA recebeu a indi- caiu por terra. Assim, maioria dos membros do e urgentísaíma, por isso qús é capaz de arrazarcação de Roland Dorn, afastada a possibilidade de Diretório Municipal da com a capacidade física, mental e até moral debusch pare concorrer . a unificação por algunsmeus ARENA; como efetivamen
quem quer que se aventure a equacioná-la. Édeputação. estadual por jaraguáeDses, surgiu, de te não c re e, muito dificilima porque o primeiro passo seria o emprêlaraguá, do Sul? imediato um grupo que embora persista esta im.
go em larga escala' da esterilização ou de antícon Já Re encontra ém nossaR,- Francamente, rece já ttvera. papei saliente ao posição, ridícula sob cepcíouantes com'o fim de reduzir a taxa de na- cidade a moto-bomba quebernos . es Ia indicação não permitirem a unifica Iodos os pontos, não talidade, mas as duas práticas se chocam frontal- foi doada-reo Oorpc de

como se íôsse uma piada ção das 'forças polítices lemos na verdade qual- mente com o conselho bíblico do ','crescei e mui- BombeirosJocal. Ficou ae, ramais lhe daremos de Jaraguá -do Sul, para quer' compromisso com típlícaí• .v08", acrescendo ainda que a primeira de- mésma estacionada na fir
cobertura _ a I r à v é s a p-atrocinar a candidatura esta, cendtderure; las -poderá acarretar grave complexo ao individuo' ma ELETROMOTORES
.rneiorta dos membros' da Roldnd Dornbusch, certos P _ Qual a posrçao submetido á esterlltzação. É urgentissima porque JA RAGUÁ S/A, 10csIComissão Direlora', Muni- de que' sõmenre assim

que desfruta dentro da os meios de produção de alímêutos não vem aeom aonde será desmontada
ctpal, mesmo porque, esta I pod.eriar:?

trabalhar contr� maioria da ARENA o panhando êsse enorme aumento populacional e e recuperada pelos ele
escolha, oão' precedeu a ,o� m�,eresses de Ja�agua Deputado Mario .Teveres tende a agravar-se ainda maís se novas técnicas mentes gut! compõem onenhum entendimento nes do 'Sul; ,

da Cunha Mello, com alimentares não forem descobertas. Comando da Corporaçãote sentido. Segundo ,me P - Quais os cornpo- referência à sua reeleição? E eS'S8 descoberta terá de vir, porq_ue o nosso aesssilPslde4an'ccI.oamdOa PSrre. sEtid�.oasr�parece esre candiderure d� nentes do grupo que esta -

I b b
-

."
-

Roland Dornbusch esta Presidência se refére e
R - Multo embora os P a!leta, sa �mos �m no momento '!lao of6r�c(j do Francisco WilheJm.,

ex-udenlstas não' lenham muito em alímentação em parte devido a, baixasendo patrocinada por qual à atuação er 'favor rnals nenhum compromts- produtividade e outros fenômenos naturaís que 1
'

um grupo que lnconíor da cendtdatura de Roland .

d" Ih
.

f trlgU!I-enSe ßml"IO I,mados com a derrola de Dornbusch? so com o Deputado Mario preJU lCam as co elta�, em parte pela alta de íu U lU "

�r de' Outubro de '1965 Tavares da Cunha Mello, conservação e má educaçã,o alimentar, E sôbre
R -- Prefiro não men- islo porque, ,Iodos os isto tudo temos a considerar ainda que o p.lanet� Se você tiver disposiçãoque, ,procuram agora ,doar 'é t"d d 7501 d é' li 1'-", cionar nomes, porém, protocolos anteriormente cons ItUl o e 10 e mat rIa quida, e àpenas e coragem a Is.e-se parav,äzão HOS seus prop,õs.ttos 250 'b

-

b
.

Pde deservir nossa querida posso asse{lurar que este assinados foram fiélmenle 10 de matéria sólida capaz _de produzir alimen- om" elro. .

r es t e u�'
'Jaragoá do Sul; gnipd eSleve: em Florianó- cumpridos, quer me pare, t08. A matéria I1quida como os ribeir�es, rios e S?ftIQO des-mte�essado:a

p.olis cooferenciando com cer, salvo melhor juizo, OC8Sn?S, apesar. de 8er 3 vezes maior qu� a par- ,Cldadö e a Pãtna. '

, P - Em que' se estriba o ex-governador Celso venha, aquêle Depulad'o' te sólIda, nos fornece apenas 1% de shmentos, _Quando procurado -�",

e5ta' Presidência ao afiro Ramos e lá sem nenhuma contar com li solidariedade representado em 5 quilos por pessoa e por ano. nao, se negue -em s-er
mar que a canpidalura de credencial da Comissão' d� maioriil dos membros Logo, o grosso da alimentação terá de vir da par- associado, d'a nqva Cor
Roland Dornbusch, com. o mUDlclpai �a A.'RENA da Comissão Diretora te sólida ou seja da terra, m�8mo, s�m o que a por?Ação. A UNIAO FA.Z
palrocinio de ,um grupo assinaram um do.:umenlo municipdl da ARENA, se �umanida�e, em co�tinuo cre8cimento, correrá o A FORQA.ÂJUOE-NOS.
objetiva deservir' nossa endereçado ao D1relório berr. que o, ex-governador risco de viver subalImentada. UM DIA PODE�Á �E-Jaraguá do' Sul? Regional indicando Roland -Geiso �amos lenhd aco, Felizmente, ainda hál muita terra a ser, apro-

CESSITAR DE NOS.,
R - Muito' simples. Dornbusch p,ara candidalo Ihido de braços abertos a veitada, e se o homem conseguir controlar a' enerObservando o a;l1damento à depulado estadual' por candidalura do ex-prefeito gia solar, nuclear 8 outras fôrças da natur�a, enpolili,co jarag!láensê, com Jaraguá dó .Sul.. O' que com a finalidade precfpua tão poderá desfrutar de tod08 os recursos que a

tolal isenção de ânim9, 'mais "surpreende' e que de lorpedear a reéleição terra oferece, e dessa forma, produzir. alimentosentencH ,que sómente a Irês signatários deste do, do Deputado" Mario Ta- Bufi,cientes para' alimentar ainda muitos e muitos
unificação das correntes cumento não p'ertencem ,ao VlJres da Cunha Mello, bilhões, de, seres humanos. Mas c}legará á um ppnpolíticas de"'jJ>araguá do Direiório 'Municipal 'dä �eu antigo Secretário de to em, que tudo ficará saturado, sobrevindO' entãoSul, tão -;-.apregoat;1éJ por AReNA' e 'os demais ESlado, isto segundo suas a neces8idade inevitável de controlar'a nataliâade

. pessô�s que agora perten" muito embora mempros da próprias palavras ao rec�, pela' esterilização ou uso' de anticoncepciona,ntes.cem Boi<-cgrup,o 'acima ,AReNA não representam ber em sua residência o
"

�

mencionado, pC!geria Ira, sua maioria' e não tinham grupo que contra os in,
"

-----------------

zer "tranquiJidáde, dai ler �redenciãis para laDlo. _rerêss,es"de Jaraguá do Sul

·R,'e,'u n,l- ,a"" 'o da ,DI·retorl·� "." e 'Comando- do,' n-oveidesenvolvido' enteudimén� :�', 'vem' patrocinando à cano
lOS visando tornar efetiva' tA P,

- Nestas 'dcl��uns. didatura' do ex-p'refeito'
'f'

_

P lí' I I anclas como po ena o
R I d D b h- t ' '

a paci Icaçao o fica oca, D' t" R
"

"I' d o an oro usc ,

>

b· V 'I
l

.. I:
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-

d S I, �::-rd6e:����:haeir��!lê3e dA-�t��A,!OdacoR'r��I,;oadna cDandi� p�' QUlJnd� Ilmi IU{llJr CorpQ ,d,e Bom, elf1J:S o untárlos ,e aragúá D ,Ubc}'iri, senso' da 'ex UDN ,a ura
�

e o a� ,

orn a Covenção, Munrc�pal da "

, "

úma". C?nÍPbSiÇ�O',
>

'que Dusch por Jarqgua do, Sul? :a��i�!O�a,�a �:�o��aa ��s ,Reu,niu-se na noite de B�umer; 1. Secretário tutos sociais e reg'ola
pareeI«!! ser 0/' prrmelro R,.�: 'Pçsilivamente 'não " 'V ,19 do corrente, nas de- Sr. Geraldo Mei kle; 2: mento discipliõar, os qu'ais,

-d "t I d .,

d nlclpal de er�adores, nps dA' d Ir' Secretário -,Sr. Eu:gênio serãà levados levado'S,grar, e passo' para
I
es a en en Q que especle e

eleições de '15 dê Novem ' TP�n ,_enCcI18bs o

D' �)��a.unifi'cação ,e que inc ufa ii b.iretório Regional ,é ,e�lle br'? < - �, eDIS, ) U ,e,!,l, Ire.OI'la Strebe; Tesoureiro,OeraI agora, à publicação no
, céss�o da 'depulaç�o es: �que, sem auscultar a opi:-

o.
(Conselho Arlministrati,vo) _ Dr. Henrique Reis Diárjo Ofichd do Estado

, :t.adúéil a um político, dos nião Qa mai'l>ria do Dire- - R - provàvelmen.re nos tl o Comando Geral do Bergan;" 1. Tesoureiro - e devidamente regist,ra'
,qua'dros do ex PSD, ,com lório Munici'p«!!1 da ARENA, primeiros dias do mês' de Corpo de: Bombeiros ',Vo-- Sr.' Vicente Donioi; 2 dos,

, possibilidades porJant() de 'aco'lhe e efeliva umá can OUlUbro p, vindouro será Iuntários a fim, de deli Tesoureiro '_ Sr. LUIZ, FICOU, outrosE>1im, auto-
luma elei'ção I�änquda No didatura, patrocinada por instahJ'da a, Convenção berar' sôbre' os estatutos La,nznaster; Dir, Social dzano \ o OomandaI;lte'eocaminhame,nIQ desta for um grupo, sem credenciais MuniCipal da ARE"I,A, s'oclals 'e: regulflme'n'to - 'Sr. Ralf Mar quardt; Sr Geraldo Werningh ,us
,mula, devidamente crede" e minoritário, dentro da ocasrão em ,que serão es dibciplinar ria Oorporação. Comaudarite -::-, Sr, Ge de entrevistar SA com os
cié:ldo pelps companheiros ARENA e o que é mais colhidos os 'candidalos à Estiveram presentPs raldo Wern'inghaus; Sub candidatos a bombHiro,'
da ex UDN admit,í a, grave conhecendu por. CâmrJra Municlj:ial de Veo todos' os membros' Que c<:>mandante - SI;. Erich, Tô,jas s pf'ssoas ma'io
viabilidade'� ser apOiado dnteclpação, não �er e�le r'eadores, mesmo porque, Clompõem a diretoria e, o Johann Schweinle e Aju ,p's da, 18 anos, do �t'xo
sem' restrições os nomes o pensamenlO 'da ma'iofla d5, InslruçÕ2-.. fixa o' prdZo cüffiHndo; e que são: dantfl do Oo'mànda,9;t� _;_ mltscullOo, podedi'o c ,n
'dos snrs"Loreno Marcallo, dosmembro's da 0-om;s,ãó 'mínimo de' öD dias an�es ',I-'I'€I"identtl - Sr, Nelson Sr: Sigolf, Schüuke, did>ttar'-"tl a ttll, 'bast';nto-Waldemar' Grubba ou Ur. Diretora Municipal, mes- deis eleições o que significa Leopoldo Driessen; Vice procurar o S Wel'hin'g-
Waldemiro

- Mazureehen; mo porq'uej"'"'vI0Ien1o' 'ele que a "onverição deverá' Pr'fI.sid'pnt�.� Sr, Wolf tAp6s os debatAS que haus, na firma Klf'tromo,
_' , entrelarJlO, l?ßldíidos foram grama hdyla Sido expf!d ,do redl,zar se)o môis lardar g:tpg Wepge; Secretário' se. ,faziam necassários, tores Jara'guá SIA" U8St>!

m�us esforços, .POIS d dando as ·razões porque alé 15 de .Öulubro, Gtlrcd Dr. Gerd Edgar fpram ap'rovados' ÓS esta-�c!dade.
'

,

ß Molo-8om�ß doada pein
Corpo -de 8óm�eiros de
Joinuille

o SESI não é umàlrepartição pt1blica, 'é
uma instituição de di
reito priva.do man.tida

I
únicam9nte pelos em

pregadores' em bene
fício d9S empregaoos,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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IlThL Mlilllrm� Iat'rrd� _ �e' A\leve�� "é �:n��:�.ed:rnlU�·l�uã�
III II 1& a-A �:& a• '11 li re���::�, na Caixa Eco-

III / lia' ..,� lU R-t II �fdr:i�aÍ'�:�:�albeào:o��:
I� n,o 192, nesta.

Ij,·,:lI.' da F�::c:s::�t�;i2� ,:::.�a '::�ct;r à8!:irM::����1 �e���:� �I-:rl' VENDE-SE
.. , .mantêm �st,reito intercâmbio judiciário com os ex-Escritöríos

I'"1"'1'
Uma propriedade com

,.,

de Advogacia DR.' HERCILIO ALEXAND.ER PA LUZ, 4.113 metros quadrados,

II
com séde em Joinville e São Francisco do Sul;' está em m g�� ���:er�:d:�v:i��·ri:

,

condições de, também, aceitar causas para aquelas Co- I Rua Presidente Epitacio
::.. marcas,' sem maiores onus para seus constituintes. :.' Pessôa. Inf?rmações com

I. .

'.
. '. m I o sr,. ErVIDO Menegotti

C•· d Ed't 1 d
-

m!�H�!I�!I�!I�ß�!�!�I��!�!�Ii�I� '1�1���!��Ü ou �aldemar Lessmann.
opia o I a e

São Pedro de Alcântara
NjEstadQ.:
Edital no 6.253 de 19·966,

AI�ga-se
CaSa·

Pormotivo de mudança,
aluga se ampla restdên
ela. ,sita a Rua Joinville,
próximo à cidade, conten
do, sala, 2 quartos, cozi
'nha americana em Formí

,ASSINA'I"JRA:
/ ,'cll e serpentina, Instala-Anual . . . , 'Cr_$ 2500 , _

'tá
'

1Semestre' . . . 'Cr$ 1,300 çoes sam rIas cOq1p e-

Avulso . . \' • Cr$ 50 tas, sobrado com 4. qúar
_ tos, garagem, etc.

BNDBRÊÇO: . Tratar no local, com o
Caixa 'Postal, 19 -- 'proprietário Werner

f\venida Mal. Deodoro, 210' Horst, aos säbados . ou
Jaraguã dn Sul - 'S. Catarina, . domingos ..

_.

"

CORRflO 00 POUO
"

(Fundaçõb: firtur müller - 1919)

Ernprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1966 '

.

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

'.

f;le, brasileiro, solteiro, 5a. Convenção Regional 4-5. apresentou um número; um filme educativo; e

operário, natural j,este competições de jogos.
I

Estado, domiciliado e re Realizou -se nos dias 17 e 1.8 do cerreute No encerramento foram distribuídos .os prê-
sidente em esta cidade, mês, em Joinville, a 5a Convenção Regional dos mios pelo nresldeute do clube 4 S Quatro Cora-
filho de 'Pedro João clubes 4-8. ções de Joinville.

.

)'
. Mauricio e de Mari" Lui- Estiveram presentes os seguintes clubes: Porta A palavra foi posta a disposlçâo dos presen-

Edital D. 6\251 de 14·966. ZR Furtado. Vale � Itajaí; Coqueiral _ Itajaí: Nosso Futuro _ tes e fizeram uso da mesmá: Vereador de Joinvil·

ALDO ROMEO PASOLD Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul; Nossa Esperança - Jaraguá do, Sul; le que congratulou S6 com o trabalho dos [ovéns
E IRIS BRANDENBURG doméstica, natural deste Vitória _ Jaraguá do Sul; Unldos Venceremos _ do meio rural; Secretário do Executívo Municipal

. Estado, domiciliada e re .Jaraguá do Sul', Quatro Corações. _ Iotnvílle; que apresentou escusas em nome do Prefeito Sr.
Ele, brasileiro, soltei N '1 B h"sidente em São Pedro Faixa Azul - Luiz Alves', Águia Branca - Lulz Dr, ílson WI son ender que se ac ou ImpOSSl-

""" . ro,\ contador, natural de bílí d d tai teri t
. I de Alcântara, neste Es- Alves,' Avante - Luiz Alves', Santo Isid6rio _ tlíta o e comparecer por es ar an enormen e

.
...-

Guaramirim, neste Esta- .

id T -

dEI 'Itado, filha de Jacó Lino Guaramirítn; Servir "'."emn_ re Guaramirim·, comprometi o com a mauguraçao a sco a MI-
do, domletlíadc e resí- .,

U bé o Só' 4 S CSchütze e \dJ'l Luiza Cris Miramar _ Oamboríú. dau, sou tarn m a palavra o 1.. cIO - ata-
dente em Sehroeder, nes- ,1 /

'

d M
.

íní d S- J é tIl
te Estado, filho de AI- tina Schütze, .'

Estes clubes estiveram representados por
-.lIDenSe o UDlC pIO e ao ose, a ua mente a u-

f d P ld d R t 1"0 SÓCI'OS, 150 sócias, "o:;. Iíderes femininos 37
no da Escola Agro técnica' de Camboriú.

re o aso e e oga e
Edital N. 6.254 de 20.9 66

�
.

«u» O Sócio Ary Lorenzt : de Jaraguä do Sul,
Wagner Pasold. , líderes masculinos, Estiveram presentes também

usou a palavra agradecendo a todos que coopera-
Ela, brasíleíra, soltei: Atido Drews e nêste eocontr?_ v�rias equipes de extensionistas

ram para o bom andamento da Convenção .. A Sé-
ra, comercíáría, natural Aninga Kuester de outras re�l?e_s, a Srta Jacy �urema D,alp.onte" nhora D. Elza Grutzmacher .: líder geral do Olu-
de Jaraguä do Sul, do- f;le, brasileiro, solteiro, ch�fe da DI�Isao .d� _Econo�la Dom,éstIca, Dr. be de Trabalho 4-8 Nosso Futuro de Jaraguá do
mici1iada e residente em lavrador,' natural de Ja- Gutdo AlD:bom da _DIVIsa0 4-S, Dr, Murtllo Deecke.

Sul, falou sôbre o 1,0 Congresso Interamericano e
Estrada Joinville, neste raguä do Sul. domícílía

- Supervisor Regional de !araguá do Sul e coor- 2.0 Convenção Nacional dos clubes 4-S dos quáis
distrito, filha' de Erwino do e residente em Rio da denador geral da Convençao. a mesma participou no Rio de Janeiro, A seguir
Brandenburg e de Herta Luz, neste distrito, filho Essa Convenção teve como principal Iinalida- a sócia Norma Klitzke usou da palavra faz6ndo a
Kas8ner Br�ndenburg. de Augusto Drews e Je de, o entrosamento dos jovens 4rS e ao mesmo exortação 4-S.

./

Edital n. 6.252 'de 15.966. Frieda Bloedorn Drews. tempo mostrar ao público o que êles estão fazen. Ainda falaram alguns lider'es gerais agradecen ) J

Ela, brasileira, soltei· öo e como o fazem. do em nöme de seus clubds, Falou também utn
Waldemar BoUauf e

ra, doméstica, natural de A abertura oficial tev� lugar sábado quan· aluno tia Escola Agrícola de Araquari. Ainda o
Maria de Lourdes Martim Jaraguá do Sul. domici do o presidente declarou aberta a 8essã.o, com uma Supervisor Regional Dr. Murillo Deecke dirigiu
f;lé, brasileiro, solteiro, Uada e residente em Rio reunião extraordinária, a qual contou com os algumas palavras aos presentes e encerrou com o

operário, natural de Ja· Cêl'ro, neste distrito, filha membros da diretoria do clube de Joiuville, como Hino 4·8.
ragua do Sul, d_omicilia- de Julio Kuester e de orador o sócio Ary Lorenzi de Jaraguá do Sul, AUTORIDADES PRESENTES; Além do' Sr.
-do e residente em Nova Hilda SeU Kuester. fazendo uma brilhanté oração sôbre as Oonven- Prefeito Municipal Dr. Nilson Wilson 'Bender, Dr.
Brasília, neste distrito, ções passadas e também 'sôbre os Concursos desen· Gerdt Baumer -- Chefe, da eREAI du Banco do

.

filho de João BoUauf·e t ·rlil ... "lué: '-IICl;;ue dU ,-L- volvidos pelos sócios.
'.'

Brasil S.A. de Jaraguá do Sul; .Diretor de Expe-
de Paulina Bering Bolla- lhecimento Je todos mandei Um dos pontos altos da Convenção foram diente da Prefeitura Municipal de Joinville; Padre
uf:- Olssar o pr�sent� edit�1 que as demonstrações feitas pelos sócios, nas quais Vigário 'l'ito Buss, Presidente do Lioos Clube Ver- .

Ela, brasileira, solteira, será publicado pela impren· obtiveram claFisificações: Der Guise; Presid�nte da Câmara Júnior Dr. Gerdt
dom.éstica, natural de Ja- sa e e'm cartório onde sera

.

. Em 10 Lugar Aluizio da Silva de Jaraguá .do Fischer; e Irmãs do colégio. :
-

.raguá do Sul, d�micilia- atixado (hllante I'í dias. S, Sul, agra'ciado com um cultivador e um prêmio) Muito devemos agradecer as firmas, indústrias'
-

da e residente em Jara, liguem souber de algum im simbólico.; em 20 lugar. classificou-se Ademar e comércios da região que colaboraram. '.'

guá.Esquerdo, neste dis- o,eeime'ot:1 a,c JSe70 :para o' Grutzmacher também de Jaraguá do Sul, que re· Em Jaraguá do SU,l obtivemos a simpática
· trito, filha de José Leo· finS Jega,�... 'cebeu um pulverizador e 5 quilos de adubo e uni colaboração 'da:

.

poldo Martim e de Jus- AUREA MULLE� GRUBBA prêmio simbólico.
,

� Prefeitura Municipal, Associação Rural, Lojas
tina Demarchi Martim. Oti, ial Entre as sócias foram classificadas NiJza Douat, Café, Bauer, M�lha.ria Cirus, Indústrias

Sc.hroeder de Joinville que foi premiada com uma Reunidas S.A., Cerealistö Piwedo" Engenho deAr
panela de pressão e rum prêmio simbólico; 20 Lu· roz de Leopoldd- João Grubbl1. Engenho de Arroz

.

.

-
. .;-

�I gar Alverita Grutzmacher de 'Jaraguá do Sul, de Silvino Franzner, Engenho de Arroz de Albano

Metalúrgica João Wiest S/A' que fêz jus a um lindo álbum, uma caneta tinteiro Franzner, Engenho de Arroz Scbaeffer, Engenho dê- .

e um prêmio simbólico. Arroz Gum� & Schemelzer,� Indústria e :Comércio
NÉCESSITA DE COMPETENTE AUXILIAR f;�tes foram classmcados mas; todos são Breithaupt S.A., Posto Wolf Ltda, Posto' de Irmãos

I'
DE ESCRITÓRIO COM CON'H'ECIMENTOS dignos de cumprimentos pelas ótimas' demqnstra· Emmendorfer S.A., Rádio Jaraguá ZY F9, Correio.

ções, as quais comprovaram o· grande trabalho do .povo, Casa K()pmann," Alfaiataria de Marcos-
DOS SE,RVIÇOS' GERAIS. que estão realizando os líderes que os. treinaram. Dalprá.

Outro ponto de grande destaque foram· os '

� STANDS EDUCATIVOts, nos quais obtiveram os =="B=ft=A=S='I=L'I=A='== V Convenção Region�1primeiros lugares: a

'1 o' Lugar Clube4-S Nossa' Esperança de Jaraguá
do' Sul que recebeu um pulverizador de pressão.

Quarto com mobilia Em 2.0 Lugar o 'clube 4 S Águia Branca de

completa para moço(a), Luis_.Alves que. foi pre��ado. com um P!l�verizador
com café da manhã. Costal'A , .

•

.• _

,
'

I
Neste encontro .. de,. Jóvens entUSIastas nao

Tratar a Av. Mal. Deo. poderia faltar uma parte de recreação, q1\6 cons ,Imperial Hofel'�, ..
doro da Fonseca 145. tou, das seguintes: Show de t61ent'o8, cada clube

Aurea Müller Grubb Oficial
, do Registro Civil do 1.0 Dis
trito da Comarca de jaraguâ
do SUl, Estado de Saota

.

Catarina, Brasil.
/

Faz sabe r que comparece
rem no cartório exibindo os

docurmntos ex g.dos pela lei
atim de se habilitarem para

casar s r:

Braíz Mauricio e

Bernardína Luiza Schütze

..

/

..

Prl!l!ilü·ll!
EMPREGADA

-

DOMÉSTICA, para Curitiba.
" Paga,se bem. Tratar na

Av. Mal. Deed. da Fpnseca 949
das 9 às 12' horas.

Ofereça-se Irado, para' leitura, r no

Salão .acional e InJernaclonal
da Imprensa, da COO�ER
PRB.SS, no B r a S LI i a

Êsle Jorndl é encon- Elza Grutzmacher, líder
geral do clube de traba·
lho 4 S Nosso ]:l'uturo, em
noma'de seils lídElres e

sócios; agral:iece a tedos.
que, cooperaram para o

brilhaniismo desta V4Jon
veoção Regional 4'·8.
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. Pref$ilura MUilicipal de. JaraguQ: do Sul Bebtdas .Max.Wilhelm f.S.it.
. 'DE,CRETO N. 26/66.' .

.' .

, �
'. '

Portaria N. 41 Assembléia Géral Ordinária
Altere Tabela Explícatlva do Orçamento Vigente. VICTOR BAUER, Prefeito.Municipal de jaraguá -CONVOCACAo
VICTOR BAUER P f· M

..

I d
. j' I' do Su·J, Estado de Santa Catarina, no uso e exereí- .'.

, re eíto umcrpa e aragua cio de suas etrlbulções Ficam convocados os senhores acionistas des-do Sul, Estado de ôanre Catarina, no uso e exercí .

RESOLVE: ta socíedade, 'a se reunirem em .assembléia geralcio -de suas atribuições, '
..C o n IC'e d e r, quinze (15) dtas de licença para ordinária, em sua sede social, à rua Joinville, n,«

. .

DECRETA
; �.' Iratamentö de saúde, a AD�L1A PRADI FLORIANI, 594, nesta cidade de Jaraguá do Sul, no dia 31 deArt. 1.) - Ficam �up!ementadas na I�portancla ocupante do cargo de proíessor, Padrão D.8,.do Qua- outubro de: 1966, ás ,9 (nove) horas, para deliberad� Cr$ 1 :224.000 (um rntlhão, duzen lOS � vinte qua.lro dro único do Munlctpto.: a contar da presente' data. rém sôbre a seguinte�II c.ru�eHos), os trens do orçamento vigente, abetxo 'Registre.se e comunique-se . ,ORDEM DO DIA .

dlscrtrntnedes: Palácio dê! Prefeitura Munlelpel de jaraguá do l . 1.0) -;- Exame, discussão e aprovação 'Õo B�·09 - Departamento Municipal de Esrradas de Rodallem. Sul 17 de junho de 1966
.

lanço Geral, conta de LUcros e Perdas;relatórioe,

Consignação 3 1 1 O ( ,.

V' t
.

B . P feit Municipal contas da diretoria e parecer dó Conselho Fiscal,Item
.

3 '1. 1 1//128 "'. Cr41:. 9"0.000 IC or ,auer, reelo.u '"' U
referente 80 exercício social, encerrado em 30 deItem ·31 1'{/t28b :: .200.000 Portaria N. 42 junho de 1966;

(
.

Item
.

3 1 1 /128 e 74.000
VICTOR BAUER, 'Prefeito Muníclpalde lera-

.

2.) - Eleição dos membros do conselho fiscalArt. 2.) Para atender à suplementação de que guá do Sul, Estado de ôenra Cetarine, nó uso e
e respectivos suplentes e fixação de sua remune-treta o arttgo anlerior,' tíce reduzido no mesmo orça- exercício de suas errlbuíções. ração;

meato, consignação e dependência nêle mencionado'
RESOLVE: 3.°) - Outros assuntos de interêsse social

o segulnte item:
\

Designar, CHRISTA HASSE, para na escola. .
AVISO. ,Consignação 3 t t ü

Cr$ 1.224.000 "19 de Abrii". da localidade de jaraguá Esquerdo, Acham-se á disposiçã.o dos eenhores aeíonís-Item 3 1 11/128 f substlrutr j\.dé!!�f vradi FIndan!, percebendo a gra;ifi tas dt:rfLö tluci"uöu�, nÍi t!_,u� 8uciöl, á tua Joínvil-Art. �.) ....:. Este decreto entrará em vigôr na eeção de Cr$. 30000 (Trinta mil cruzejros) por mês, Ie, n." 594, nesta cidade, 'Os documentos' a que sedata de suá publicação, revogadas as disposições em enquanto durar o tmpedímenro da respecttva ntular. refere 'O art. 99, do Decreto-Lei no 2.627, de 26 decontrário�' • \ Registre·se e ernunique-se
I

setembro de 1940, referenie ac exercício socíalPeléclo da Prefeilura Municipal de jaraguá do Palácio' da Prefeilura Municipal de jaraguá encerrado em 30 de junho de 1966.Sul, 30 de agôsro de 1966.' \ do Sul, 17 sie junho de 1966.,

Victor Bauer, Prefeito Municipal
.

Victor Bauer, Prefeito Municipal Assembléia Geral Exl,raordináriaNesta Diretoria de Expedlênre, Educação e Assis-
tência Social, foi registredo e publicado o presente Portaria N. 43 1.8 CONVOCAÇAOdecreto, a"os 30 dia� do . mês de egôsro de 1966. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de [eragué São convldados os senhores acionistas destaJoão Malhias Verbinenn, Dir. do Exp. do Sul, Estado de Senta Catarina. no uso e exerci- sociedade, para a assembléia geral extraordináría,

cio de suas errlbuiçöes, que deverá se realizar na sede social, à rua Join-Portaria N. 36 RESOLVE: ville, n.? 594, nesta cidade de Jaraguá do Sul, pe-VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de jaraguá Retificar, pera ELiZABETHA CATARINA las 15 (quinze) horas, do dia 31 de outubro de 1966,do Sul; Estado de Santa Cetartna, no uso e 'exercício SCHMIDT ERSCHINGER. de acôrdo com o que afim de delíbe rarem sôbre a seguintede suas atribuições, requereu, o nome de protessöra Padrão D·3 do Qua. ORDEM DO DIA
.

.

RESOLVE: '

dro Único do Municipio, Iotade' na escola Duque de 1.0) - Aumento do capital social pela reava-
.

Conceder ex�oneração, a <?�cília A. Konell,. do I Caxias de ESlrá�a Ribeirão jararacas. . Ilação compulsória do ativo Imobíllzado, nos termoscargq de Professür, Com .exerCIClo ..na escola Albano. Registre se e comunique-se. da Lei n.O 4.357, de 16/7/64. com a consequente�anzler, da localidade de Nova Brasflia, a contar da Palácio da Prefeitura Municipal de jaraguéi do alteração do artigo 5.' dos Estatutos Sociais;presenle dala. . Sul, 28 de junho de 1966: 2 o) - Outros assuntos de interêss6 social.Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguó dü
.

Viclor Bauer, Prefeilo Municipal Jaraguá do Sul (SC), 12 de setembro de 1966.Sul, 10 de maio de 1966.
BEBIDAS MAX WILHELM S AVIClor Bauer, Prefeito Municipal .

. .
. Portaria N. 44

Moritz Max Wilhelm, Diretor - Presidente.VICTOR BAUER, Prefeito MuniCipal de ja.
raguá do Sul, Estado de Santa Calarina, no uso
e �xercfcio de suas atribuições,

RESOLVE:
A I t e r a r, por n cessidade do serviço a es.

cala de férias referente li Porlaria nO 87, de 20 de
dezembro de 1965, relativa ao 'motorista Hu�berfo
Patsch, que poderá goza-Ias no periodo de toa 30
de julho do ano em curso.

Comunique·se e registre-se.
Palácio da Prefeilura MuniCipal de Jaraguá dpSul, 30 de junho de 1966.

Victor Bauer, Prefeilo �unicipal

Portaria N. 39
VICTOR BAUBR, Prefeito Municipal de jaraguá

do Stil, Estado d'e SarHa Calarina, no u,so e exercf·
ciü de suas atribuições, J

. RESOLVE
.

. C o'n c e d e,r,' ql!alrO (4) meses de licença, à
ELIZABETHA C. SCHMIDT, ocupante do cargo de
Professôr Padrão .D ã, do Qúadro Úüico do Municf
pio, com exercício na '·escola :'Duque de Caxias" da
localfdad'e de Ribeirão Jararacas, de acôrdo corri o

dispÔsto no Art. 139, do ·Eslaluto· tios· Funcionários
Públfcos 'Civis do Estado de Sanla Catarina, e?'ten-

. sivo' aos sérvidores. muniCipais, face, a U�Ln° - 2, de
/ Portaria' N. 4710 de' mar,ço de :l,95J, ,a .çonla� da presente data.
VI'CTOR' BAUER, PrefeilO Municipal de jaraguá,

'. Registre se e Cemunique se. �

do Sul,. Estado de Sanla Catarina, no uso e exercí.,
/'

,Palácio d'�: J)refe!,ura Mu�iciPal de- jaragu� do
c-io, de suas atl\buições,

.

. .

Sul,.t6 de hmho de 1966. ..

. ,

'..;' RESOLVE:
./
Vi<;lor Bauer,.Prefeito IVlunicipal jEXONERAR. a pedido. Elfrida G. Rosá. do

,

�. catgo de professôr Padrão D·�,
.

de Quadro Ui1Jco
.

< Portäria N. 40 '

...., do Munidpio, a contar .dà presenle. data .

VICTOR BAUER, Prefeito Municipé!l de Iara· Registre se e cOQlunique·se .

.guá do Sul, Estado d� Santa Catarina;. no:' �ISp e '. Palá,cio da Prefeilura'Municipal de jaraguá. do.
·exercício de suas alribuiçõ'es, Sul, 30 de jufho de 1966. ,

.

.•.•
- ..� ...

RESOLVE:
. Viclor' Bauer, . Prefeito Muniçipal ii....

·

_
..

. :·'Design.ar,JKUNIBERT KRAUS,E, para na
.

. . i I

escola "Duque de Caxias" aa localidade de ESlrada
. I .

,Ribeirão Jararacas, subslilu�1' a ·professÕr.a E}lizabeiha V
'

d'- Ce'ntro·· Ventle-se' Propr.l·e�a�e e Trator'",c. Schmidl;'enquanto durar o ,im�diJ11enro da res
"

en e�se - u u u'. pectiva tilular, a conlar da [>re,senle dala. '.
.

7 O
.

Regislre'se e Comunique ee·. '. . ·,Vende·se uma propriedade co.ntendo uma Vende-se urna propri.e·dade, com area de 50m2,
Palácio dil Prefeilura MuniCIpal de jaraguá.· do casa de material e urnal casa de madeira, situado cóntendo uma casa de mate�ial, siluadô na Rua Rio

c;::, I 16 d
'.

h d 1966' . à Rua Epitácio Pes8ôa, 497. em Jaraguá, do S.ul Branco. Trator marca Zelor de pneus., Tralar com 'oü� ,
e lun o e. .

D P'
..

C á Ad' H t R P F anken '87'. '. VICIOr, Bauer, Prefeito Municipal'
.

'Informaç�es com r. lCClOJ]I, em orup. sr. emar ors , ua e. r •.
1

Portaria N. 37
VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de jaraguá

do Sul, Eslado de Santéll Catárina, no uso e exe'rcí·
cio de suas alribuições,

RESOLVE:
D é s i g n 6 r, AUREA GRANKOW, para lecionar

no segundo turno da .Escola Desdobrada Albano
Kç:lOzler, d·a localidade de Nova Brdsflia, percebendo.
â gratificação de Cri 30.000 (Trinla Mil Cruzeiros)
pOl" mês, a contar da presenle dala.

.

Regislre· se e Comuníque-se
Palácio da' Pref(>jlura Municipal de jaraguá do

Sul, 10 de maio,de 1966
.

ViClor Bauer, Prefeito Municipal Portaria N. 45
VICTOR 6AUER, Prefeilo .Municipal de jaraguá

do Sul, Estado de Sanla Catarina no uso e exercf·
cio de suas alribuiçÕes, .

RESOLVE:
C o n c e d e r, novenla (90) dias de licença em

prorrogação, para tralamenlo de saúde, a ALfREDO
STAHL, ocupante do cargo de Fiscal. Padrão 4, do
Quadro Único do Municipio, a contar da presente data.

Rtgistre·se e comunfque-se
Palácio da Prefeilurâ Municipal de jaraguá do

do Sul, ! 6 de julho de 1966.
Viclor Bauer, Pref�ito Municipal

Portaria n. 38
VICTOR BAUER; Prefeito MuniCipal de::.jara

guá do Sul, Estado de Safita Calarina, no uso e

exercício de suas 'atribuições,
RE50LVE:

,:EXONERAR A PEDIDO, AlUno Mário Bortoli'
ni, do cargo de professor Padrãe D-8, dó Quadro
Úníco. do Municipio, a conlar' de 24 2-66.

.

Regislre-se e Cpmunique-se .

Pahkio da. Prefeilura Municipal de laragua
Sul, 20 de maio de 1966.

Victür Bauer, Prefeito Municipal
.

Portaria N. 46
VICTOR BAUER, Prefeilo Municipal de jàra

guá do Sul, ESlado de Sanla Calarina, '<no uso e
exercício de suas afribui.ções._,

RESOLVE:
EXONERAR, a lJ'edido, Edson jahn, qo cargo

de prfoessor Padrão D-8,. 'do Quadro' UnicCl. do
Município, élr (.onlar da presenle dal_tl.

. Registre-se e Comu,nique-se-

Palácio da Prefeilura Municipal de jaraguá do
Sul, 29 de julho de 1966.

.",
. Viclor Bauer, Prefeito Municipal

.
.

f

t Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamos 'o falecimento de meu querido marido,
nesso querido pai, sogro, avô e bisavô

'Paulö Horst
ocorrido no dia 11 de setembro com a idade
de 65 8nos e 1 mês.

A família enlutada vem/ externar por
êste meio os seus sinceros agradecimentos á
tôdas as pessoas qds a auxiliaram no' duro
transe' que passaram, bem como a tôdas as

pessoas q'ue acompanharam o falecido até
sua úUima mOtada.

Agradecem em e&pecial ao Revdo. Pastor
Ghering, pelas palavras de fé cristã proferi
aas nü lar 6 no Cemitério.

('
,

A FAMILIA ENLUTAT.A
,

t . Agradecimento
Profundamente consternados comu

nicamüs o f'lilecimento de nosso querido pai,
so.gro, aVô e bisavô

Otto Glasen'app
ocorrido 'no .dia 8: de julho do 'correD�e.." "

lo.
\

A failiília S'nluta'da vem externar· por
êste 'meiö os .seus sinceros agradecimentos a

tôd�l!r as pessoas que a auxiliaram no duro
transe que paSS,aTa'm, bem como a tôdas as

pessoas que enviaram- flôres, corüas e acom".
panharam 'O falecido até sua última morada .

, Agr�d'eQe[ll em e�pecial ao Pastor Hans
Spring, pe-las confortadoras palavr.as proferi:
das no lar e no cemi·tério.

.

A FAMíLIA ENLUTADA �I

)' ,;f.:' .'

I.

.' �
"

'J

.
.,

. .
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'e' o· ·ft ··ft ,[0 I '0 D" o . pl o V 'o ����I���;Qdi����:�!i�ula�me��I!��rlU-
, 'procura resolver os pro- cador es Contudo, mesmo

_____________..;... ..;.. ------- I
blemas do' relacionam en pessOl�s sem formação

JÄRAOU� DO SUL (SANTA CA,ÚRINA) SÁBADO, '24 OB S'BTBMBRlJ OB 1966 ,_ NO 2403
to h�mano vem a, lume' acadêmica poderão fàcil·

�!!!!!!!'!'!!!!�!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'�!!!!!!!!'�!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'��!!!!!!�!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!�!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!!!!'.!!!!!!!!'!!!!!!!!'!!!!!! pub II cad o pe Ia EO ITORA men te IIsufruir dos ensí '

FTD S.A 'I'ratase de namentos e exposição do'
"Psicologia, Educação e autor, pois trata do assun
Cultura" de autoria do to em estilo simples e
Professor Pedro Fínkler, bastante acessível.
Marista, Orientador Bdu- O, 'Iívro contém' 337
cacional da 'Pontifícia pägtnas' e é

dividido em
Universidade /' du Rio três títulos 'gerais dístín
Grande do Sul .e . autor tos: Psicologia, Educação
ainda dos livros: "A Arte 'e Cultura: -'

de Educar", "Aspectos A intenção do autor,
Psico - Evolutivos da Vi conforme êle mesmo ex
da no Celibato", "O pressa na apresentação
Religioso - Educador", do livro, é ° desejo de
"Psicologia da Direção ajudar, de repartir um

Indlvldual", "Angústia e pouco daquilo que pes
Esperança - O Drama do quisou, refletiu e coo
do Homem" 'e "Psico - cluíu. Pelo que se depre
Pedagogia Clínica".

'

ende, parece que atingiu
A obra é dirigida seu objetivo.

- .

(I XLVI

,

'

•l\�' I' AssrrciaçãodosMetalúrgicos.

. O QU� VAI PELO LlONS Nó dta 2 dê Outubro de íe da Federação da res-
.

,

.' .1966, deverá dar se im- pectiva categoria profis=========!
portante coneenração dos slonal, sr. Getúlio.Reimer.Como acontece em todos os anos o LIONS t b Ih d t lú' S

' . .

CLUBE DE JARAGU { DO' SUL fará realízer -o
' ra a a ores me a rgt- o ecretarro Admínístra-

.ti'- cos destá cidaâe, quando' tivo, sr. Orlando Reis
IV - CONCURSO PE R,OBUSTEZ INFANTIL será Iundade a Associa dos Santos e 1 Represen

,

Para tanto conta com a costumeira colabora', ção Profissional dos Me· tante da Federação Inter
ção dos Senhores Pais e' transcreve o programa talúrgicos (je Jaraguá do nacional (FITIM), com

� q�e pretende' levar a efeito. '

,-

. Sul, entidade que maís séde em Genebra - Suís-

Instruções e Esclarecimentos tarde se transformará no S8 e demais convidados.
, Sindicato dos Trabalha O sr. Ewaldo Petry Pre-_. t _ Inscrições: 'na FARMACIA AVENIDA dores nas Indústrias Me sídente do Sindicato dosFilhil, na Av. Marechal Floriano pertinho da pont� talúrgíeas Mecânicas e Trabalhsdorea na Indú".

nova. , ,� do .Materíal Elétrico de tríada Oontrução e do Mo-
2 Época das Inscrições: do dia 1-9 de se- Jaraguá do Sul. biliário, por êste intermé-tembro até 8 dA outubro, encerrando-se, ímpreterí Na data acima men dio formula um convite a

velmente, no día 8, de outubro às 12.00 horas; . clonada, ás 10 horas, no tôdos os operários para'3 - Poderão serfuscrítas: crianças de ambos Salão Cristo Rei, deverá, sefazerem -presente nêste.

08 sexos, entre a idade de 3 (três) li 4-,(quatro) anos; verificar a reunião, com importante áto da vrda-:- 4 _ Para proceder se à inscrição é neoessä- a presença do Presíden- sindical.
río, apenas, a; presença da criança e apresentação
de sua certidão de nascimento;

,
5' _- A todos os candidatos inscritos, indepen

. dentemente de colocação, serão, distribuidos
. brindes, a. �xemp.lo do.s. a�os anteríores; '. A localidade de Retor-' Waldemar 'I'aeschner,

, .� =-, Aos dois pnmerros colocado.s d?s dOIS -cída ficou contristada Oristina Murara; casadasexos, �er�o o�ertados. premios em dinhelro, de com o falecimento, no com Germano Gadottí,valor nao mIe,rI.or a Cr$ 25.0pO cada um; dia 19 du corrente, às 18 Augusta Murara; casada
.

- 7 -:-:- No �Ia. d�, �oncurso : '15 de. outubro horas, depois 'de longo com Henrique Heuse ehaverá f�rta dlstrlbulção de .refrlgerantes, balas e sofrimento, do sr. David Albano Murara, casadooutros"brlO�es, a tôd�s as crianças present,8s; Murara. Originário de com Bárbara Wipieski.
,

8 - ALnda no dl�, 15, às 13.3� h�r8.8, no �á: Arrozeira _ Rio dos Vé- O extinto deixa aindateo do Gr'!lpo Es_colar A�don Batista , será f,elta dr08, veio jo.vem para 43 netos' e 23 bisnetos.uma concentraçao d� crIanças, que, comanda�as Jaraguá do Sul e aqui O seu sepultamento deu
por uma dupla de p"lhaços, rumaI:ão com destlOo formou' um vasto circulo se no Cemitério local, comao SALÃO CRISTO REI.

_ � , ;
,

de amizades, vindo a fa- grande acompanhamento,"Sessões Cinematográficas Gratuitas". lecer quando contava depois de Missa de cor-
Em regozijo, tambem, à SEMANA DA CRIAN. com. 79 anos,.5 mêses e po presente, rezada na

ÇA,' o LIONS CLUBE DE JARAGUA DO SUL, -fará 2.1, dias. Casado c�m Mà- Igreja N S. doOaravaggio,
realizar no dia' 14 de outubro sexta.feira no Cine ria' Uber Murara, lá fale- em Retorcida. '

Jaraguá,.às 14.00 e' às 16.00 bo;as, sessões cinema.' cid�, dos ,11 filhos, d�i�a A família enlutada
tográfícas, dedicada8 à criança de Jaraguá do Sul. 8 VIVOS, � sab!:!r: Eugemo agradece a tôdos 08 que.

P' J' 'I
' Murara, casado com. Lú- a ajudaram durante o,alS araguaens�s. cia. Lombardi, Marcelo dificil transe, que nãoInscrevam seus filhos no IV Concurso de Ro- Murara casado com Vir- mediram, nem pouparambustez InfaJitil. ginia F�rrazza, Marciano sacrificios para minorar

COLABOREM CONOSCO Murara, cfisado comFran- o sofrimento do falecido,
,
Cuidem da saúd� de 8uas crianças e deixem cisca Schewinski, Erna e os que acompanharam

OB seus filhos ganhar brindes 6 mais brindes. Murara, solteira, Adelai-Io féretro até a eua última
de Murara, casada com morada.

. "Nós servimos"

I'
.

David Murara

Ncticias Bolonisticas
"

Dia 10 do' correnre, o

Guequeu B. C.; filiado ao

CAB recepcionou o Dlno
sauro B. C., da Sociedade
Concördta, de Blumeneu.
campeão cararlnense de
boliche de 1965. Para
mostrar que ainda lern

classé, ganharam os visi
temes doe ões. - feirioos
pela diferença de 30 palttos.
ela mo ada bôa I

-x-

Esté se fazendo sentlr
a erlvídade do Presldente
Alfredo Schulze.. do Az
de Ouro B. C. - Dois
novos elementos. formam
dentro do clube des 4as. -

feiras: Nelson Driessen- e
Luiz ferreira da Silva.
Um reforço digno de
destaque. Parabens I

.-

O Boliche Clube 2 de
Junho, clube misto que
joga as 2as•• feir'bs, leve
um gesto muiro' boniro.
Numa/iniciativa 'das Se·
nhoras Bolonislas, topa
ram a parada na renova

ção dó corlinado da can

cha de bolão do Clube
Allélico Baependi. O amo I .

biente ficou uma brasa ... ------------------�

mora I Parebene ao 2 de
Junho, que

- contrlbulu,
assim, para ernbelesar ii
cancha mals requisitada
para jogos íntermuntctpels .

-x-

O Anunoio é a�1Alma do· Negócio
anuncie neste'
Semanário

"
. -

Nota da A_s$ociação'_ Co�ercial
Industrial de Jaraguá do S-ul

, -

e

. '

-Tendo em vista a aprovàção, oor unanimidade
de votos, "o nôvo estatuto social da Associação, o
qual entrou Ií!� vigor na dlfta de sua aprovação.
.isto 'é, em 19 de setembro' de 1966, vimos 'levar
ao conhecimento dos prezados senhoreIl assoéiados
o que 8eg�e:

.

. _

'

."., a) _ A elslçao da nova dIretorIa que será
_

realizad� por ocasião da assembléia geral ordinária
_convocada para à's 20,00 horas do dia l() (dez) de
outubro de 1966" na sede do Itajara Tênis Clube,
reger'se-á peLo nôvq estatuto - CAPíTULO XI _:

�AS EL�IOOES, de acôrqo com a cópia do pro-'
-

Jeto dos �statuto8, en-viaáa a cada um dos associados,
com ó Boletim de Agôslo de 1966;

b) _ Assim sendo, sQlicitamos, encarecida- _

mente, aos prezados senhores associa.dos apresen
tarem as suas chapas até às 17.00 (dezessete) horas
do, dia 30 (TRINTA) 'DE SETEMBRO DE 1966,
.na sede da'Associaç.ão Comercial e Industrial' de
Jaraguá do Sul, sito na rua Oel. Emílio Garlos
JOllrçlan n.O 175, sala I, entre· as 9 e 11 horas e 15
e 17 hóras, diàriamente, com exceção-aos sábados.

Jaraguá do Sul (SC), 2Q dIe setembro de 1966.
GERHARD 'ARTHUR. MARQUARDT

,

Pi:esidente _

/

E'strom tores Jarluuá S. A.
T�M VAGA PARA APRENDIZ DE

FERRAMENTEIRO (Matrizes p/Estamparia)

)

Wilhelmine
Wacholz',
Knuth'

Vende-se

Os candidatos deverão ter curso ginasial
ou equivalente ,e �dades de 14 à 15 anos:

,

Äpresentar·se parK seleção à
.

,

Rua Prof. Antôn,io E. Ayroso, 83.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


