
AVISO'
A Prefeitura Municipal

de Jaraguá do Sul; avi
sa aos senhores comer-

.

eíantes, que durante o
mês de" dezembro os
estabelecimentos comer
ciais poderão fun�r
até às 21 horas a, -&48
domingos até às 12 ho
ras, na conformidade do
§ 6.0 do Art. 67 -da Lei
nG 18, de 26 de maio de
1948, uma vez respeítada
a Legislação Trabalhista.

DI n6'Bs-à últi
onfesso, si _.frie desen I) tioi If - a- sr.

�t:>nta a posiçã� dos ex den ist m inwessa .:,L'80P en às
_.
no Arena. s Ia 'ere��� J�gua, no me "tI. dos seus

tra .n U dSiçö..Q.)idz: como natura. nos ade, com-
nt it��GEL1Iess rr-esrranheza com rela- pletados no dia 15 de

18..,Vracf&renpqstp dos x pessedistas, rraba- Novembro ríe 1966.
'c.��<lr dfSTé'.Ier�m .ceptruledo e Qgrt,58ado Suege-nes, �gpra, notí-

na re ,exatament'ê,"'no tnsrenre em :que não hevte cía de que. o sr, Otto<,

condiçõ s pera promover uma união;tos desunidos, Nagel, de' tradicional
levando se em conta oe acoDteclm�tos aqu( desen- família . residente em
rolados, ainda tão vivos na m�ia do povo desta 'Ribeirão Grande do Norte,rerre, Gertos líderes, porem, enteD�ram de assim pro' também compareceu às
ceder, verltlbando-se, tncönreerevetmenre, a liderança urnas, amparado por fa.

, dos próprios tmeresses, a guisa de comandantes em mílíares 9 que no dia 14
frente de- batalhe, por mêdo ou covardia ou-pele so- de dezembro de 1966,br�vivê'ncia própria, houvesse, diante do desespero, deverá completar 89 anos'''grilado: "Salve se quem puder" dar, naturelmentg- a de idade, considerado odebendada. -,_

'

Triste e tvergonhoso acontecimento.
....... Hoje, os soldados desras agremiações ao verem.

que as <foisas não eram Ião negras como plntavarn,
�. häodedízer: f:_OVAROE. .

-."

," E não besta. Uma oposição só pode-ser coman-
.... dada por "lfömens.

Os maus líderes devem' ser banidos da vida pú
blica desta Jaraguá para que se promova honestamen
te .o seu desenvolvimento e o bem estar de seu povo.
Conhecídos os maus, cumpre zelar pelo patrlrnônlo
públlco e não mais .contríbulr pela sua delepideção.

. O voto n'ão' é m€rcadoria de balcões' comerciais
e· nem de ,instituições sob diversas formas. O volo é
uma determinação dilad12 pela_ conciência, inlransferi·
vel e inegociável. Volar em homens de vida pinlicu-
lar e\ pública, honrados, não é favor, é um dever.

'Aos que áinea�ram dois dos dez companheiros-�"'�1J���;tr.�.� aem�lirem do MDB (Mandabrasa), sai
..c=!:1'J'gmffi-Ftlúe não foi aiO de nobrez-a e sim de vilões. Os

pouéos volos que recebemos em nada nos tem desa·
nimado'. Os meios d.e q!.!e dispunhamos' eram ínfimos.
Preferivel 'ser vencido com honra a ser vencedor sem
ela. Com emoçãó' mesmo agradeço os votos recebi�
d.os. fiquem de éabeça erguida e, conciência tranqui·
Ia. Faço esla afirmação porqlfe sei o que sou' e, por
sabe·lo, fui o único qos que não capitulou.

eleitor maís
Município de
Sul:

velho
.

do - Teréeiro Ani;versáriô de sua Morte
Jaraguá do. Aoontecimento que comoveu tõda Humanidade

por JOSÉ DE CASTILHO PINTO
• • y

A TV Parana - Canal 6, que' através de
RepelidQ.ras alcança 'multo bem esta cidade de Iara
guá do Sul, onde pela excelêncla de sua programa
ção é o enlêvo e alegria do povo, apresentou a

partir das 20 horas do dla 22 um programa focalizan
do o. Ex-Prestdente doe EE._1UU., John Fitzgerald
Kennedy, treglcamente desaparecido em 22 de
novembro de 1963.
.' Foi muito feliz a Rádio·Televisora curlrlbana ao

apresentar êsse programa, pois lohn F. Kennedy
pelas qualidades que possute, entre es quais se des
laca a de incansável lider na batalha péla paz, a
concordia e a tranqüilidade no mundo, bem merece
que se lhe cultue a figura e a memorie.

O Ex-presldente dos EE/UU., que caiu varado
por balas asaaeslnas na cidade de Dalles, Texas, há

'
,

3 enos passados, pela a(uação que desenvolveu
dentro e Iora de sua Pátria, foi dêsses homens que
só de longe em longe apertem ao mundo, pois eraPor intermédio da So- grama: cunhagem de uma um amigo extremado da paz e da amizade entre seus.cíetíads Nacional dA Agrí- série de medalhas. come- semethanres. Parece ler sido um horne 'Que nasceucultura, com séde na morativas; publicação. de predestinado, com o fim de só fazer o em. de apazl-Guanabara, tomamos co- um volume com subsí-
guar e devolver a fraternldade ao o humano.nhecimento da passagem, díos para a biografia do pois onde quer que eatívesse .pertclí a paz, aídla 19 do corrente, do dr. Simões 'Lopes; inau- eslaria Kennedy 'Intendo por uma sol ao que. resul-

_1· centenário de nascí- guração, Ao seu retrato rasse na c. ocórdia, ,{la segurança e trenqülltdede.mento -do Eng. Ildefonso a óleo no auditorio da Vem daí CI rtlJzäo porque seu assassinato, em 22 deSimões Lopes, deputa- Sociedade Nacional de novembro, desabou sôbre o mundo com a fôrça dedo federal em diversas Agricultura; celebração um' raio coruscanle; ocasionando. o.' maior dos imlegislaturas, Ministro da de missa.na Igreja da pactós e comovendo profundamente lôda Humanidade.Agricultura e antigo pre- Candf.>lária; 'romaria ao É comum ,dizer se que ninguém é insubislituível.sldenta da entidade _pro- seu túmulo, e no Cemi-
porque o lugar de um cidadão -de_§�areçid p<tc!'tmOlora das - comemora- tério São João Batista. ser 'preenchido por outro de condição igualou supeções, riorJNós não comungamos muito dessa teoria ",e. Uma Comissão, com· ����
para juslificar nosso ponto de \'ista vamos apresenlarposta de )'�pres tantes Cure seus mal e poupe leu êste exemplo: - Albert EinSlein, criador da Teoríada Confederação Nacio- bom dinheiro comprando na da Relatividade, foi o maior malemático que já pisounal da Agr(Oqltura', da FARMACIA NOVA sôbre a terra: pois não há nenhum registro hislóJ:iCoSociedade

. Nacionpl de de outro \:Iue se iguale. esapareceu essa glória daAgricultura, do Clube de de ROBERTO M. HORST Humanidade há "nos passados, e ao que se' sabe,Eng.ennaria, do B�nco do a que dis;õe de maiorsortimel!. ainda n,ã aeareceu um só m�lemático que ao menosBrasil e de outras en· to na pr�ça e.oferece �eu5 arh· se aproxime da genialidade matemática -

que eratidades a que' esteve li· gos a preços vantaJosos Albert Einslein.
'

.

r-

gado o saudoso gaucho, I Av. Gelúlio- Vargas Talves os EE. UU. oú mesmOl OUlra n!!ção ')
cumpriu o segui.nte pro· ���� ainda venham a apresentar para si e para o··mundo

um nôvo filho da estatura .qlor.aJ, poll1ica e.. humanista
de Kennedy, pois não descfêmos da existência do�
valores humanos. Mas não renham dúvida que isso
demandará lempo e paciência, pois confirmando o.
que dissemos acima, homens com"Ö lOHN F'ITZGE

do Sul, RALO KENNEDY� cuja óbra em 'pról da paz e da
fralernidade humana ficará gravada na História do
mundo com leIras de" fôgo ..... • não, aparecem asstm.

muito amiúde porque são produtos iocomuns_ do
gênero' humano. .'

o) ar. Otto Nagel, ante
tão avançada idade, já
está dispensado de votar;
contudo,' entende que
tô dos devem cumprir com
seu dever e não sossegou.
enquanto não depositou
o seu voto' no candidato
de sua preferência.
Parabens ao sr. Otto

Nagel e que Deus lhe
conserve por muitos anos

para que possa votar nas
eleições que se seguirem.

Enu. Ildefonso Simões Lopes

,
,

-

Jeris Jensen nao 'concorda

Prefeitura Municipal de Jaraguá 'do Súl

Edital

A nós não ( compete
meter a colher DO!t-ll§sun·
to. Talvez.,.o Joeapi que�
ra fazer os comentários
com .lern tares. Gratos,

I ,
•

Deputados Fe_d�rais' �

..
,

Majs VO,tados' em SC'

,�

os d e puTa dos
Catarina até às
resullados extra-

43881
42.245
35.148
34.888

"'33 685
_ 33,291
:. ({9f)8
, '20720
,,·19.260
18.094
18.Õ86
15710:

�

1471'1
14.054
12.184
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I

Aegi'stro

Eae m anos amanhã:
(

J ia �F�Treira Filho;
.

a sra. Helena, esposa
,

ASSINA1"IRA: do sr. E1Ut�u{º Soares;
·Anual ...

'

••• Cr$2.500 ;- Ftur Porath, 'resi-
Semestre. . . • Cr$ 1.300 dln te . em 6io 1 Ce_rro; •Avulso, • ".. . • Cr$ 50

�

.

,_ O JO\7em Jose Leonel,
.

. BNDB�Ç'o: .

I
A sra. Bertá.� e�s�osa �:fq fi�ho do·' sr. Inocêncio

Caixa. Postal, 19' sr. Ernesto bessmann;-
.

, Sllv�;
f\venida Mal. Deodoro, 210

. '�Ma�fãlrJtl.a 'I'oarelin: <I,.se. Norma Jo�nch'
Ja�aguá do.Sul - S. Cata_rinll ,

.
,

'

" '--a Jovem Terezmha,
o.sr. Osmat Duarte. filha do sr. Vitor Glo-

watskt: .

.•
"

- o_!lr·. Gerhard Georg
Edital n. 6295 de 19/11/,66 Hermaán, I esideure em

.

Lauro de Oliveira e Corupá; - ;' I

Joana Schwarz

..fmprêsa, Jornalística
orreio do Povo" Ltda.

,-1966· -;

. ,,·,Olretór'
Eugê"nió' Vitor Schmöckel

�.

Civil

Ele, brasileíro, solteiro,
operário, natural de São
Francisco do' Sul, neste
Estado, domioiliado e re

sidente em Joinville, neste
Estado, filho de alegaria
de Oliveira e de Celina
aos Santos Oliveira.
Ela, brasileira, selteira,

doméstica, natural de

Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em esta

cidade, filha de Ja ã o

Schwarz ê de Rosa Gerin
ger Schwarz. �

Edital n. 6296 da 19/11/66

A�ea'M9Il�r Grubb " Oficial
· o Registro Civil do 1.0'Dis
ito .da Comarca de JaragLlá
o Su, Eos t I d o Je Santa

�atarina, Brasil.
, Faz saoe r que comparece
rem no cartório exibindo os

,

. documentos ex gidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar- se:

A sra. Oatarina, esposa
da sr. Mathias Panstein;
- A g ê n o r. filho do

sr. Hermenegildo Manes.

Edital n. 6285 de 7/11/66
'Helmut Rusch' à
Guiomar Asta Holtz

Ele'; brasileiro, solteiro;
lavrador, natural de Rio
do Testo, neste Estado.
domícíliadó e residente em Amaury Krause e
Rio Oêrro, neste distrito, Lidia Spezia·

filho de ErW'in Rusch e
.

- de Marta Rusch. Ele. brasileiro, aolteíro. O sr. V e n â n .c i o
Ela, brasi

. ,soÍteira, comerciante, natural
_ _d.e Nicolluzzi, Tip6grafo da

--doméstica. n r a I de ,Jaraguá do Sul, dOWICI- Soo, Gräftca Avenida Ltda.

Jaraguá do Sul, donriei- li.ado e r�sidente em .est .n/oidads,
_

liada e .residenje em. Rio CIdade, fllhür-de Levinus - o memno Fernando.
Oêrre, -neste distrito, filha Krause e de Eroa Ro- ,ffl.ho d? sr." Rodrigo
de Euriao Holtz e de Linda mualdo. Krause. Niooluzzt;
Borchardt Holtz.' .Ela, brasileira, solteira, -.0 sr. Fran,cisco

industríãria, domiciliada e Morbís;
residente em esta cidade, - o sr. Dalmare Bona;-

Edital Il� 6292 Ide 17/11/66 filha de Eduârdo Spezia - o sr. André Fodi, IJosé Osni Gadotti e e da. Leopoldina Dalprá residente em Ribeirão
/' �Alzira Bruch Spezia. Molha;
"Ele, brasileiro, solteiro, .

- a srta. Oracy Maria
,

operário, natural de Rio Edital n, 6297 de 23/11/66 da Ounha, residente em

do Sul, neste Estado;
.

Marina Tecilla e Hapocuzinho;
domiciliado e residente em Maria Martins - Lori Hofmann;
Nereu Ramas, neste dis 'Ele, brasil'eiró, solteiro.
trito, fi 1 h o de Egidio lavrador, natural da
GadoUi e de Domitilia Jaraguá do 43u, domici

· Gadotti. . liado e residente em Barra'
Ela, brasileira, solteira, do Rio Oêrro, neste dis

industrtária, natural de trito, filho de Orestes
·

Jª.râguá doo Sul, domioí- Tecilla e de Melania Rosä
Iiada ',e residente e�- Tecilla.

"

Frenetsbo -de Paula, uestb Ela, brasileira, solteira,
distHto, filha de Leopoldo funcionária pública, natu
Bruch e de Irma, Bruch. TaJ..- de Jaraguá do Sul,

domiciliada e residente
Edital n. 6293 de 18/oq/66 nesta 'distrito. em Três
-

Oswaldino Martins Jé
. Rios do�Norte, filha de

� 'Olara Wihrud Dsmarchí José Martins e de Luiza
:; Maffezzolli Martins.

. EIs, bràsilairo, .solteiro,
lavrador.� n.at Q.l' al �Jte
Jarag�á do Sul, domiei-

· líado e "restdenta em Três
Rios do Norte'o.neste dis
tríto,' filho ,de ..Oár-Ios
Martins' e de Filomena
Hof'fmahn Martins.',

.

Ela, _
brasileira. sol'fe;ira.

doméstic8,' n-a tutal de

Jàrág\lá' do' Sul, doq1i'ci
liada e residen.te em Três

Florentino, filho do sr.

Inácio Tomaselli;
- Olayton, filho do. sr.

Dr. Manoel Karan, resi
denta em Curitiba;

I

- a sra. Maria Oorrea
Fagundes de Olieeira,
resido em Itapocuzinho;

Dia 29:

Dia 30:

Branco, 77

Dia 1�:

O sr . Heinz Mosller:
- Tereza Inês;

a sr ta. Arnantina
Necke);

Dia 2:

Nicoluzzi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(,

r, Cirúrgia e Clínica de Adultos e Oriançaa .

Partos - Doenças de Senhoraa

HOSPITAL jESÚS D� NAZAR� - OORUP4
'

I'
Residêneia « Dr: Nereu Ramos, 419 ,

c oHUPA - SANrA C.A.1rA:1IiItINA
, (,

.

,---/ .

Eserítõrio ao lade da'

JARAGUÁ DO SUL
'b..' -,

1 boi e duâs passlbas
de cavalos a escolher e

I. carroça.
'

Informações coni o sr.

Henrique Tissi,:,' Retot"
cida - Jaragu�- <1<1:-'Su1. '

Uma propriedade com'
,

. 4.11� metros quadrados,

I
com' casa de alvénaeía
bem<conservada, sito S

Rua Presídentê Bpítaoío

'I: Pessôa. Iníormàções com
. 'o

srval:�o �enegotti ,
-,Ie

._-;':
ou

Je, ,r
L•••mann':r

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



- ,

de iTA.RAGtJ'A '

�. ',Ir �t�l, de Convo�
DÓ SUL, comunica aos Poss,ígeis ca0!iidà ds 'd�' Fal;o;'siber que, de 'lcl.Oonçurso ParaA"a, Paz, que esta �fer�ceJ1lq.o 20_mil'viço Militar, deVerão se�] ntar parad?�ares em pr��lOs'�:e:que lhes re�tam fSÕ,�ente 14 EXi,el-'(J'cio de APresenC41-o a's Reservas,dias Rara entre�ar seus tr8b,al�os. , "eiàis, ,Aspirantes a- a Praças daO prazo final para-a .entrega será lQ ele. de-, abaixo discriminados:
zembro de,1966 e a escolha do venced�r .no LIO�Hí,; ',1;1') - OFICIAIS R/2 -e

Clube de Jj\.RAG.uA DO SUL, ,s�rá feita, logo em "':"�'das Armas e Serviço de Í�.��rcõseguida_", dAis.s.e êle.
"-

,,"_'" à-' ::i: ;' 'idade ;,ni�kima de 30' anos;
.

Ha prermos nuAm �otal de US$,50.000,00, incluiu- - _;"

� Do Serviço da Saúde e VtJte
do um prlm�!rO premio de US$ 25.00�,O� em fa��a, idade máxima de 35 �IDOS. ,

deA,s�bv-�nçao ,educaCional el_ou profisaíoual, .otro b) - ASPIRANTES 'A OFICIAL Ri2
premies de.:US$,1.0�-º.�0 e viagem '�OJ;n despesas - das Armas e Serviço de Intendência forma-
pagas a q,hIca.gO, .1llmoIs, E.U.A, e� Julho de 196?, dos nas 5 últimas turmas dos CPOR e NPOR.
para os oito fllla!�stas dentre os (IUaI� s�r� escol�I' . c) - PRAQAS

"

do�, naq�ela ocas�ao, o ven?edor do. primeiro prê,�lO. Reservistas de la. e s-. Categorias das classes
-#\�em dêsses, �er�o.conferidos mars .d� .20.000 prê-, da 46, 45, 44, 43, e 42. .

mios leeais, diatritais e em todo o distritomúltiplo.' "

_'

Três j_aízes, Sr. Paulo MoreUi, Sr. Horst Stein, LOCAIS D� APRESENTAÇAO,

e Irmão Augusto Dallö, escolherão um trabalho ven-
cedor e ° encaminharão para julgamento ao nível - Oficiais e Asp 8 Of R/2 - No Quartel
de distrito. ' 'r ", General da 5a RM/5a• DI, para 08 residentes em

Disse o Sr. Dr: ÀI�xander Otsa' que, muitos' Curitiba, 0U Ö:gAào .do Serviço Militar mais pröxí
trabalhos já foram recébidos em seu clube até mo de sua residência.
esta data. \' 'Reser'9istas de I". e 2a• Categorias nas Orga--

Antes de- ser encamjnh�ào,.ß. divisão mundial, nizações Mili.ta_r�s po� 0!l�e foram licenc,iados quan
o trabalho vencedor no 'clube terá que ser subms do seus dO�ICIllOS C01�cldlr�!D com !l sede daquela
tido a julgamento nos níveis de distrito e de distei- ou no Órgão do Serviço Militar mars próximo de
to múltiplo, SUa resldêaoia. .

I

O Ooríeurso, que é o maior já realizado até
- ÉPOCA DE APRESENTAQÃO - 1.0 a 16

j .agora sôbré ra Paz Mundial, está à disposição dos de DEZEMBRO DE 1966

[ovenaque liBjam completada 14 porém tenham me

nos de 22 anoa de idade em' 15 de [aneíro: de 1967.
Maíores Informações aoêrca do Ooncurso pode

rão ser obtidas por intermédio "äe qualquer dôs
sõoios do Lions Clube. de JARAGUÁ L>P; SUL, ou.

'por meu intermédío üo seguinte snderêço: ORTEC,

Rua' Emílio Carlos Jourdan disse o Sr. tlr. Alexan
-dsr Otsa. < .

'

.

.

Disse êle qu� os membros de seu clube esta
vâm satisfaitöa com a quantidade de trabalhos' re-

.

,éebida até esta altura, Dfas que contnam com mui
'tas "entregas de última hora".
",,', "Seria um grande aCGntecimento para a nossa
rco�unidade. �e um �os possas .partici�an.tes cnDse

. gUIsse claSSifIcar-se. para o gi'ande premIo doCon
J c'urso", disse êle.'

Os Problemas des nossas comunidades e-as neu

cesaldedes mundíats são ilimitadas. Assim lambém
são as nosees oportunldàdes. Não podemos fazer tu- ,

do para rodos, porém podemos fazer algo de nós e
os que se encontram dlstenres. •

.

,. "A convicção de pouco vele, a nã.o ser tradu
zlde em ação. "

.

O mundo esré crescendo. Ajud-em ROlary a crf� ..

cer com êle - não em números somente, 'mas em

espírito, prcpósiro e serviço. �

Desde que "haia uma criança famjnLa-.tou um ho- :
mem ignorante" - ou um jovem sem esperança -

'

desde que haja má compreensão ou conflito, em 'algum
lugar,� desde' que, haja um amigo que àinda Dão foi
encontrado - há então razão pera a existência de
um Rotary. I

.

Prometo-lhe esforçar-me ao máximo e apelo eos
companheiros pera também se esforçarem ao máximo,
a fim de que êste ano seja um mundo melhor - arre

vés" �e Rotary - dando de si entes de pensar em st.

•

ôtncerernente,

rf= ,==::;�=:::=:::=:::::'-:::::::::!::::::::::;:'::::::::-:::::'=::::;:::::::,:::1\
!i Fundo � de Assistência e Previdência "!:' do rrabalhado . Raral li
ii II ,

II A coM E R C I A L ' II a) RICHARD 'L. EVANS, pr,eS,ide,�te'dO,_RO_
tar-

_ '_',i! I! International
It Av. ,Mal. Deodoro. 130, em Jaraguá do Sul,

iiiII encarrega-se do preenchiJIlento das guia de II
------'�...;;,...-----'---'------;-----"=�

II 'recolhimentó e de inscriç'ão. i!
��::::==:::::::::=====:::=:::=-�_.:::::::::==::::::::::;:::::;_-=:::=::d)

.� .

----.,-----:,------�---.--'-.-'---,----� ,
i

,
# •

.'
A Prefeitura Municipal de Jaraguá

.

do Sul,'
��.·•••••·.':C": •••••·.Il ••••••••�"•••••·.i�.·..·..�':' .:. .. ,.� :,:.: .:� :' .: :�� ".. ,:, r.:� •••••••� aVIsa a pöpulação urbana e 8ub.urban_,,- do:. Munj.
g (4<

�
.�".

L � � '�
·

'! �
, :� c1pio, que a partiJ:j do próxim.o dia '1° de 'd.ezembro,

fi Q n V II -a' Q n li I n o B 8er�
..
1�vado a eftlit.it o. cadastram,ento IqlObi1i�rio

O J U· O � :.ll MUDlCIpal,
na conformIdade da. Emenda Constitu-.

cional n. 18. '. ' ), '

(Ciilurgião Dentista)'
:::.'l

Para tanto, 08 contribuintes irão receber a
isita de pessoas credenciadas pO'r esta.;Edilidade.' ,

CLíNICA - 'I;_>RÖTESE - CIRURGIA BUCAL RAIOS X:} Jaraguá do Sul, 23 de novembt.o ae 1966.
.

.:.. ,'.,
, Consultório: Rua-'Ângelo ·Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha)" �1

'

.

Erich Sprung, Diretor da F�zeiIda'-,
VistO': V�ctor Bauer, Prefeito Municiltal.

.

....

. Quartel General em Curitiba, Novembro de 1966

a) =JIEITOR DANTAS - Tenente Coronel
Chefe do Serviço Militar Regional

. I

H O R A R 10' MaI_Jhã - das 8 às 12
"

.

Tarde - das 14 às 18

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


