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sim' ,se manife�ld; .. :'
\

·0, O,H,S','a's'··tr,H d'o" - Orl1eol'o',' -.:Me"'dl�o' cE�mara MRuniC!pal!�A;�i�������;�
,

.' n tra ,em ,ecesso Arl 8:0 _' 8,�1.1I.,rlfI8to -,

.'

,que não se allsl8,ltl-es II anIs
,

"

I
,

Dia 12 'do correate, rea ou o naluralizado que,llãQ

'2"50" M' ·1 J d E-� "

'

" \

M'
, , ,

'

Irzou-se meía uma sessão se aUsla!' 'ale um imo de-
"

1, U eus nírentam e. Batem 650 .,iI Árabes iextraordinária, da CâmarJ, pois de acqul�.jda a n�içio,
',�' , D'

',.,/

"t' d
'

.

I"
.

" .'
.: ,

.
,

, ;' Municipal de Jaraguá dOJ nalídede, ,brasUe,:rjl, inc:qÍ'�
,

" ",erro a os" pela ,3.,a vez", en_r ·19 anos, os fIlllos de Alah ,,",
SuL A sessão foi pre�l<i.i rêrá n;;t, .ulta de, ,5 (cilc�IPor I

,

"," ,',,' ,

"

'. '"", ,'.'":, � ,

'

J
'

, ,', ',da pelo vereador Eugemo celta a 3 (Iris) 'salarios

,,i .Empapad,o' de sangue muçulmano oß�,.tOlo .daquelas paragensoríentaís Vil.or 'Schmöckel e, s,ecre fTÍlni�os ,vigeôl�s na z,oria,

." " ': ". 'I '''- _

'� �,�" I' ,"

'

"'. larJa�a pelos vereedores tmposte pelo JUiZ e c�bl'a ..
\

I 'Por José Castllho Pinto) Hans. ,Gerhard ,May�r e da no éro da, insc�!ção
f

'

.

'

"

"., ,I ",' .

I Ocrectho Pedro Ramos. eleítoral ,atrl:!vés' ,de silo

,

,
'Conhecemos uma sen- te e até perigoso nas sutis vastas regiões do' egjlO, .bereu em apenas 4 dias e'

No pequeno expedieme fe�eral loUI!l!zpdo\nowó.
,I,e_!lça, muno du.un,dJda, pela ,alilu,des; revogou a renúo. d,a Jordânia, Sírl,'a etc. CO,m ,) de maDeira, ,impiedosa oe �<!,ra� IIda,S, ���correspon. pno r�q,uerlme�I,? '. '", -Oi

,

i,:�'boc� popular dizendo que cie dizendo que o fazia a efeito, pare os judeu§1' 'a '650 m.l homens dos exér-
eneres �Xf,le I as e rece Paragr.,:f� . um��.:. ,;_

,"cada povosrem' �,goNêr- pedido da 'maioria ebsolu campenhe mtllter àsseafí'ê '�iios árabes, empapando blda�, destacando-se re pro,cesso de msençeo nao

-,

no que merece".' �

r / Ia'. do povo 'i'gfpcio que lhou se á, uma .excursêo de sangue muçulmano o q�erlmeDlO, apresenl��o le!a l!0dameolo ,enqu�nf.O'
Cerro ou' errado o pro eXIi'la que permenecesse runence, enquanto que a, sölo daquelas paragens

pelo � fereador ,Oc,laclho nao,for paga a mulla else
vérbro par-ece eluster se como Presideme do pdis .re os árabes assum lI.' �a' '€'rienla'is. '. .

,:, Pedr� RamOS, d� congra- o ehslando .se, recu8�r,�
,plenamenle' ao ,poVt) e go Vem de�::sas manifeslações, ráler de verdadeiro de ,'s .0 desaslre 'árabe do lulaç,!o ,com a., Llga� j�rtl; pagar no alO, ou nao. o

'yêrno egipcios; .senão ve-, de Gamai.Abdel, Na�ser,e II� pOrque �oi l:'ma de,l\ ta Oriente Médio, sÓ eoco'n-' guaense de De.�pO:los,pela fizer ,110 preaz_!> de 30 (Irm

lamos, ,..... O<lma! Abdell: de seus sudilOS, no episo. esmagadora e _a 3.8, ue ,fra sifn'iJar na caláslrOfe,l,passagem .do 15., (lno ,de Ia) dias"s�ra cobrada ,na

',���$er, �ilador Iodo pOde·1 diO da ,i'en,únCiii, m(lSlraD:",18�frem dJ'ilDle' dos j ,os I alema de'Slahngrado, du� ,fu��aç�o, , unammemenle �órma �.ev.lsla no a�r.367..

,rqso do EgIto, depOIS de dP que, um é bem �no neslee 'ulrimos 20 a 08, ranle a-2,,8, Grande Ouerra, �p ov�do., , .Ao eomple�ar 18 an�8
"levaI o IS!,U J)0vo .e mai� 9 'dio ;oulro, .o molivo por�y.e uma Vez que já foram b�- quandQ 750 Inll soJda�os, Néldo ç?nstando,�o gran_ ahste se ��elfo�. Q�em
naço�s arabes a _ 'maIor d.zemos que parece' aJus· lidos em 948 e 956. D ro iJaZIslas a,pós 'assediarem ,de expedeDte, ap�s con. ,CQmpre. a _l�I, eV�la !"1UltO�

d�r,rola m1hl,a' destes útli lar'-�,e mUI!() �,e,m: ao ,�ovo. Ia ,que; �,�rm,erp:� ,de ,i _
t- por J90 ',dj�i: ,�q�,eí� p�_�,ça� :�u�r l",,�; �,eu�,:>pélfe"�,

, f<!c} �aborr�<a�'�l'f.,L';��fd� '.'-"
_ ·ltu�S.JlQ, Cl n05.. fez �a�d.� ; 'e, g(!),vêrnº,:;,�gfp�Os.�.-coIf". -tâtTeJ.a" "'tJuintd� sã'We 1ie�lillefÍ'flT fõram""'ê'spe'aclF e�, � �L � :

,tmJ, ..eçe��Q, o
'pa cC)�UIJ.� � ,,',

' aze.r;,

Clarlt�ão e�petacOlar:'� 'cello.do rifãó ··cad'a'�ovo· q'ue l�raeJ'tem,t:Jpe'na$ 'e larmêl1.le'balidos por 220 Leglsl!2IIVO alé o dIa L m,ais eleuores. Na�,espére'
'.

'''Assumo inleira. responsa lem o, govêrne que mere- meib Íiülhões de 'i:Iablla les� ,mil 'IÚSSOS
�

que 'Iiveràm ,de ago�.o de 1967. Duran- ate a ultima bora.
': b I d

"
'

, ' '

""
' ' ". ',. Ie o período 'do recesso

., I I aIde pbor es!,ab :rag:�di,a ceQ\. óf �o bpas50. IQhued o� ,pai,"s �omo '-aliado "umá �$I�çãQ as coinlSsões deverão es- _-.....-----.-�
que uesa ?u 'so re !>.LJQ" .

uanlo a, g,uefra: pr - ,ara e�'que "e aVé;lm c rn- Invernosa ,rigorosIssIm!,. tudar '

at I" 'Ih, ,

to to demölS povos arabes: pnameote ,dila, no One.nle· bale somam nada me os\ 'esse desastre, com um 110, 1-./ a� � �r as gue -,
es O ,Anuncio é a

com o l"i'piedo!lo, revés !1édiO, é como ,IOdos n�s de:. �O .,milhões,' ,lendo .�; pfquen� c�lsando taD,�s estrlloS �: a:ss�:to:' �el����:a�n�: yAllDa do Negócio.
m!htar �ue sofremos fren, J� sabemos. - O.··p�selo E�l,O a frel}!e ,co,!, 23 ,

1-' • UDI 110 ara�de, nos _fa�,len:-"" com a teSla ão de coo anuncie neste
�e, aos Judeus. e renuncIo arabe", petas !,erras do Es Iho?s.·O exerClfO Israeli a. bra'r lambe� da hlslórai! las dOSp anosÇ de 1965 e Semanário

'

,�O DÔSIO de presidente do t�do ct� ,I,srael. lã? bombas conlando c�m equj�am n..; blbl·ica de David e Golias.. 1965.
'

l3gllo e Iodos os cargos IlCamenle anunCIado .pelo lO de primeira qu�hda e permitindo rios 'ldenlificGr' I'

,de' natureza pública ou po diJador �o ,Egi�o Gamai. 250 mil homens �lrani,e Ie
os judeus na frgura pique- ,#,

, Ifllca'" �bdel Nasser, sam comple adeSlrados. 501>. o com n-'
"

,
/' .

....-----------.......----...;.-----�

Mas" ã horas é1PÓS, nl1 'Iamenle ás_ avessas trans do de Moshe Oayam, e
nb de, DaVid e os iJrabes

B
.' -i� ,

ma verdadeira demonstra formando se ,em '''viagem oeral sioniMa ôe alio 'nl el no 'porie ,g'i g)a n I e de a:nCD N.aclo'nal,'d'o" ,C'o'm'a',r'CI·O', 'S,�.'·A'., "

çãQ de, quanlo é,in,co�reÓ· de lurismo sionista" por, técnico-militar, enfrenl e Golia�. .

, I

'\

't,"

Fun,dação:
: ::J \:'

�. , Ártur' Müll.,
,

eUGêNIO V1T0!l 8CHMÖC���:'i ��' .

'"

Com màis de .100 Bilh�es em
\ Depósitos"

, PÓRTO ALEGRE '_ RS:, Teve lugar' na
capili!1 gaucha uma reulJiâõ de cbnfraferntzação
dos dire,ores e

I

funCionários do Banee) Nacional
'do C.omé�ci,o SA:, com um coqlierel, por �er-aqQe-

,

'Ie 'radicional eSN!beJecimenlo de crédit(i) alingid,o
enlre os bancos privados - mais dé cem :-rjllhõés
de cruze:ras (velhos) de de�6silos" o' que o silúà

"

numa posição d� privilégio enlre'os quinze maio.-
res ban.cos do, Pais '

O 'Banco Nacional' do
-

Comércio ·S/A. é,
"

,sem dúvida, o maior banco privado d9 sul do,
pois e, pela sua Iradição e ,eficiência, tem alcan
çado .amplo sucesso. o que' bem demonstra lÍ','
confiançá deposilada pélos seus clientes no Iradi '

cionai eSlabelecimenlo de ct:édilo.
'

/

'

,

,Na oportu'nidade, desejámos congriJlU'lar-no�
·,com o BaQco Nacional do ,Comércio 'S, A. Je'
JaragwilÍ do Sul, nas pess�as do seu geren Ie. sr,

Zelmdro Reis, o comador Oamno Piazera e ,de
mais fún.:ionários, Pelo deslaçado feito O �anco
Nacional, dQ Corr.érCiO, fundado em 1895, serve
jaraguá do Sul e mUDlcípios adjacenle� desde o

ano de 1943. devendo sua AgênCia nesra pr�ça
complelar no- proxlmo ano, seU Jubileu de Pr,la."

� il)e São ,Francisco l dQ Sul Incêndio Re 'uz Marcenaria
3"Cinz S:,• í Arnoldo-Alexandre

,
, AS LIDERANÇAS locais �unindo sindicalos de

• classe�, pre(eito ·e ,preside'l)Ie do Legislal.ivo Munici. Sióistro dos mais Ia o' conslala!' o seu profundo
,'paI. expediram telegramab ao exmo. sr. Minislro do lados verificou-se no eSlado de àbalimenlo; coó
Traba.lho e ao Sup�rintende.nte do INPS em S,a n I a lã do corren,le, em o lUdo, pediu nosl Eiue fo�se
Ca!arlDa,," apelan90 no senlldel de susfar � IOcorpora- cidade. Cerca das 20 o mQS o seu porIa-voz nesla

ção do SAMDU, �ula medida, é dei grave-s reflexos' ras, populares conStal am emergência, para agrade
pelo ab.andone que, Irará á popUlação pobre e desvin- um princfpip d�vincê dio. cer ao sr. Prefeito Munici·
culada á Previdência Social.

\
,

,

l
na marcenaria a,o sr. ai·' paI. pela 6luda 'provta ofe·

I
.

_'X - 'dO Zenke, à rua,join ille récida, à ,firma Max Wj
, ,O PREFEITO Celso Pessôa é1lendendo o apêlo Dado o alarme. acor ram Ihelm' S/A, pela sua pron
:�o Legislalivo Municipal enviou á C.âmara a sua I ao Io.cal' os vi�inho avi la aç�o, às'firmas que nã,o I

,preslação de CQnlas relalivo ao exercício de 1966.O sando se,' inclusive" sr se fizeram mencionar, mas
,assunlo' foi despachado_á, Comissã,o de IFinanças ,da Zenke qué se enco Irava que' acorr.eram com exhn';/
Casa que,;)por sinal, não tem' um' ver.eador caotodor. ausenle de sua resi ncia, lores pa,ri. debeldf as eha
Problemas lá, dêles; ,

As chamas, apesar lem- mas Deseja, egualmente, o
,

,- X -
; -

1'0: chuvoso, ·em �r Ewaldo' Zenke. 'agra ...
, FOI �EGEI1'ADO pela: Câmara o req,uerimen�o inelanles envolvera decer II IOdos os que, de,
do v�reador Antonio .silva (MOB) convocaQdo para ra,menle a m�rce\na ,na- uma ou outra forma, pos.
e�plicações o Prefeito Celso Pe�sOa. Alegando reda· da se conseguindo' lvalj, 'sibUilaram' ,salvar CI sua

çao primária o vereador Nlcola Batisla, q'ue é-Inspe- provocandp, preju1Z de moradia I da 'deslruição'
lar E8colar� anulou ,e' pretenssão ,de �aUlor em, ouvir grande monla,'Ouro tOfal,

'

'o prefeito' ."

" ",'
" que o sr. Ew�ldo nke \'

, - X -

-

, 'possui é de pequeno alOr, .........-,;_----� ------------�-----------..;'--�---..;------,:-

,
EM NOSSA RECENTB viagem á Capital do ,o que fará çorrl que eve'

1
• _.._- :.....: .. --�......_ -

I
-- ...

'" BSlado, Ijvelros oportunidade de ouvir 'o exmo-. sr. rá IUlar com denod\ para Campanba de Educapo �
<An. v -

I

,'-----.." -'-) ,

Secr�lário da Agricuhura, dr. Luiz 'Gabriel, sôbr� os conseguir eSlal;)el er se'"':

.

I Civlca � '-' C,,tuzel·"r'Q, ' N,'0\,'V'O' J
QbjeUvos da visifa do sr. Minislro da Agricullura, dr, nova�enle. Os que e fi, O hasleamenlo dd tI
Ivo Arzua Fereira; á Sanla Calarina. De 10 a 18, do zeram �resC!'Dle ao cê� Bandeira e o canlo

'
' ,

,

correnle,'em Flbrianópolls� vão s,e reuoirc;>sSecrefá- dlo. liveram, particld\=ão. dof:linoNa!=ionalsão

'I
PARA GARANTIR A T�OCA POR

rios de Agricultura da. região sul (Rio Grande, Sanla aJíva, pois, do co ário obrigaIÓl'iOS� uma vez '.. O R U Z E.I RO S N O,V O S
�atarina,\ Paraná e São pàu'Q), ocaSIão em que esla' as chamas teriam d ora- poqlemana, em 1000s '

'
-

ra prfsenle o Ministro da pasta', Essa teuniãp será' do,' inclUSive, a sua ora' ,os 'establ'leciJnenfos '� DEPOSITE, O �EU DINHElRO NO '

I U'ma préVia, como acênluou o sr SecretáriO, para a dia, a gual foi sölv pela de, qUalquer gráu de

,'�� Banco "I,a'cl'onal do" C',o,ma',.r·G'·o SI·A'. '

reunião ,dl)s S�crelários de Agriculrura do Bras�1. em ação ,pronta de pop res. ensIOO;' públiCOS ou n
B�asiJia, no próximo diá 16 ,de julhá, quando então Em pales ra COI11

.

sr. parliculares '.,

será elaborada 'a Carta da Pro�ução. Ewa,ldo Zenke, pu mos ' �__---....--

j , '

I
'

'

'I·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O().RIlEJO DO' �OVO

.

" "

;..... I' I ',_ .

�, \. I f

"iROD ;'00 POUO" -+�� fern��o§" . MUnu:iJl}41n� Ensint?':: I nd.�strial(fundação: f!rturmüller "( t9t9)
, ,�!U DAS . ,'.

.
Q Brasil apresenta u�af8.ltua.çäo. parsdoX'a1,

-. Frut1/�,.� • Q�II.m.llbls ; , ' :Mi:li'tâB cont'rQ\lérsias 'iém :�urgido' emtô-no 'em Du�tér,ia de. càopaéita,�ão' ir;ldu$ttJal: A\ própcr-:;"Co�f�ê8:oJp:::,�ti�:d'a. dos fsriado,� qlunicip�is:" As :t e o r i'� S .s6bre cão necessária de têcnícos de grau média para,

'. 1967.
'." '. t��á'öj'8iras, Pecegueiros:

,"

trádição loca) 'tem dividido o povo na solução cada engenq,eiro, tendo .em vísts.o ,qe"senvolvime,n-,o
Diretor, Kakiseíree, Macieiras, .Ja- do problema. 'I Embora ;;"cón8ultali��

� as. class�8, t6' industriár de u'Jo, pais é, 4e,i;tres, para cada :um.
Erlgên1o, VItor 'Schmõckel, 1?0,�iça'bei-I'\!l.ß, etc. Röseiras "conservadoras, 8S âutorida{i,lúil religioslls, parece 'ç�Qa engénlieíro 4��Y�,d��,,' éQntr�par�ida

.
�e tr,�s

.e.: d1' '.r' ..... ,",'� I , .. �

Dahlia.�, ({�,m.,élias;'I,(lon,!.": que a 9s6QJha dos,4 dias,.de.guat�� municipais ,�spe�iQ.li8�as,dQ .gtau 1J:��dict. M,�s, n.(,l, .aj'a�Il ocorre:
"

"'ASSINM','TRX:,' I

f r, 'nio encon'traratn'l11n'denominadör: comum. .' p,reCJsame.nt,e o lDve,.,l'\.8.,o:. b�,tre/Jt'\el..lgenh�lr,os.lpa,.r.�A· I
'

NC' $' � 00
: eras,. Paâmeíras, etc., 'etc: ',' '...- .'. ,,'

I' .
' ."\ ,'nua • • •• r 't,

'

,
. Apesar do respeito que de,é'merecer, a ,eI cada têCDlCO de grau médto, L ,',\, '" •

'

':��me.tr�'}�1·�i'" 'lIICl$ 2.2� P,tOAM,,,"O,A,,'TAL"',bGO,: _aprovada-,pela O'âm'a r a e :éa'n'cion�.da pelo' Já fst'ó:sei'ia: o ,bllstante para sentirmos o'I Avulso oi. •. ;-, •. NÇr$ 0,98
'p f"

.

di
.

-

d 1
.

..

.•.'l N\ímer'o .tr�sa.o. NerS 0,1'0 I'tUSTJtADO ' .':;
,

re alto, 'por 10 íoação .
as c asses economl,cas,., problema 'que ,nos aesa,.'l,a." .

.;
,

, .> "

.

!: :: '8?ciahi�: e religiósas "que '�egem a' :n?s�a. COinU�\;'I;
• '" E? talvés. expliqUe. Q. fa�{o 08 "dirigent��� dp'

:
., .... :":�BNDeQÊÇ�::'::� 1 ,,:[1, ';' ,!L,.eo,.,","��4o,' ,S_�,i(le,l,.',; :1'�',,1

. nídade; perIQUlmO nos a .Iberdade.de IOlCI,ar com. Banco Mu�dial, muito �als empénhados em fn�an\"
'1 ,; "" Caixa Postal 'iI9" '

à presente nora.' a inscriQão de "tôdos quantos l olar cursos técnfcós de 'grau médio que -estabele-.' ::,f\venida Ma'); Det)Cior�; 210 ',..,.... aORUPA. ---:' I se julguem com direito para discurin o a�l!Iunto. 'cimentos dé"i:livel 8uperior� Possivelmente .6 mali: d.��guá_,Ii'(), Sul. S. Catatina '::::;:;o::bc:>�C::=o ' Expôsto o 'assunto, ficam. gentilmente brasileiro é, de outras .areas' támb�oi.,' ,
. ':

,-, ' .;. �"
'

convidados a se insereeerem em nossa, red8çip Para. corrigir, está deficiencia alguma coisa
" (Mal'. Deodoro,' t30} aqueles que julguem não já, se. tem feito, " "" .

'

�,

A'e'glstr'O C' .ov.•ol Volle.' se" s�rem i�eai8 os
",
días constantes lc;1a L�i Muni· .,1, Numerosos é'uJsó� ind'ustriais,'.de grau jnédío,.:

; i,. , r:
"

. ,'.�, e U', - "

.' oipal, afim de que, de POSSA' dos nomes que se tem aberto, ,..
: '/,Á,urea,�üller�rubba', Ofic,i I :

.

r.
, "s�'r�o amplamente divulgados �e com as 'expo-

.

Aqui,na Capital, alem d(_). estabelecimento do '

do I{eglst o c'IYll'QO I o OIS
y

1 Terreno SItO. em Es- srçoes des seus pontos de VIsta,,' passam ser Eettado. temos a Escola lndust,rlal Federal de Sa.-n�a
tritö da lComaréa' deJaraguá trllda' Nova em Corupâ, ' , pleiteados" j u nt o de, qUem de d i l,' e i t o, a ata:l'ina, um, educarfdário abe,rto a todos os jflvenedo Su

.

Esta 10 Je Sa;Jta co�346 000 1I;l�, co� bAn'- .implantação da t'radiçãq em nosso meio. .que d�sej'im alc�ncar, o, niv:e.t, técoico ,de grau"

\ (:atanna;' Bral'il.
'

feitodas:,Informwçao co�· As "

P EI S'S ô'a S "de .re�l\)on8·abilidade ,gue �,édio e, fazer dele Q pas130 I;nais fácil pará o' ,iIhFaz'isäbe'r que ;compafece o senhorNlvaldo Scheph" queiram 'tomar parta, n-sst'a m .. n.ifestliçãor d6' :gresso no éursú superior. \',
rem',nd tártono exíbindo os em Corupâ, '

opinião, dpve� dirigir sa à nossa, redRção, .�
A, EIFßSC/.é ,dos mais c�pacitadQs eduQat;l'.docúmenios .exigldos pe�a lei

'

fornecendoos l'lf'gqilJh'R rt"ldol'l: lome, Nacionalidade, � t1arios .dd seu 'nivel e a,bre inumeras pers,pectivas:
atün de 'se hílbuilàrem' para eslado �i,U: tesi�enci.B. otupa�ão! e motilos qlle)�,am o para oE! qUt- abraçam a, carréha de tecnico .ind.us�:'

casar-se: '. poslulanle It pleitear dala diferente da clinslante da aluai trial. Ali.as" no Brllsil é, hoje,'está, é das "m�aIS, Im"'!, I
, 'Vende�se; '1IeUiSlaeão.

Destà imcrição ,devem pa',tic1par' es portantes carreiras 'tendo "m vista, o grand.ß avan .. '
,

Editai n. 6.435 de 1.0-6.67 "\. munídpes de' qa�lquer condição Flociäl" eC}>110-..., çö,t�onologico que estamos atravessando.. - ,;

1 boi e duas parelbaetl mica e ou financeirá,.' A mentalidade nQva que j� floresce em nosso;
de c�valos a escolher e /ÍDe posse dos darios cuj'lS o'piniõe's tere,mos pais é toda ela voltada para- estA obJetivo; E, na,Haroldo�Draeger e

, t ,Cllr�bça.,

I'
o máximo do. prazer dp comentar pm qoss�s realidac;le, se <> Brasil quer aumentar 8· produtivi-

.

J�acema Zezuino. "lnfl)rmações com"o sr. i ediçõ�s� à título
" gr6tuit9. e'nvidar,embs lödo� ?s· r1ade 'indu,strisl terO qti.e melhorar a, SUa ,técnica ..

'

, EJe;'b'asj}eiro,80Iteiro, Henrique, Tissi. ,Retor esforQo� ao hosso, alcance Dara qu�,' selam, N�ste l!Ieutido não há duvida, d� que 'a.��c(:)la In-,
op'erário, natural de Ja·1 cida ' Jaraguá .do Sul. reformulados os atuaiA ,d'ias dtl g u a r d' a dustrial Feder.al de Santa Catarina contribue va·>
ragúá. do Sul, domiciliado

" " o
, municipais "

. ''-', liolJamente
< para a formação indu-strial de uma�,

e, residente em Estrada "O Corr .. io do Povo" .

que no Ilno ;_de 1967 ponderav:el par/cela. de jo_vens que compreendem'Blumenau. neste distrito, completa o spu 48 o �oo' rle' foodação,;d. ve ter) 'a, importancia deste plpel ' ". '.
",fil.ho de ,Nicolau Draeger ,,v "

COnq'Uista�o,
jnnto do

pUbli�O ,I >dor,
a conflanQ� I AS1'im ,é que d,eduzimos. qqe,.,dar importanci!i'(HteTecla Vogel Draeger, Ve'nde s·e" .do povd de Jarllguá do o I por lN�O, f'XQrtil ao ensino ·industrial é acelerar .a marcha do"

,
"

'

,'- ,', 'àque)ps' qae "ainda tem unIa p ol,'.vra para"', Brasil para"� prospé�ida,de.Ela. br:asileira, s:olteira; dIzer", que o façam sem df' on'gas, Só áSl<im, o I

in(iu,Striária, na�ural de Unía casa ,e três lotes MunÍl..:ipio plJderâ dar ate �i�en.to aos ju�tos .p=:::==:::::::::-�' ::::::-_:;:;:::",,::::::,:::::::::::��:::=�::::::==�,Ja.rag.uá do, Sul, domici· de teFreno eml Corupá. r,eclamos que representa a. 8.lDrta A sf)hCltar ' r� (I
'

"

•

d
li

liada e residente em II;lforrnações ém 'Join aos poderes constituídos) rdvbào da ,lei
I::1:11,'010,tee., 'Jara"guã L..ta•. " '.1,'Vila Nova" neste distrito, ville';' com Erika, Maria· específica'."

.', "

filha de Avelinü Zezuino Fuchs Rua 15 de No- \ ,-. I 50" d t de cooptruir IIe de)Diar'tana de S\uza vembro', 3ó7, Escr;:�_ri�!:aç8õee� S:�:�t�f ��i�:����it��e��e� li:' DOIS e 8uaoco, Da ,:8t,e. ' , J), ,

' fl�"Sezuino. .

'

I
' interessa é ,a convicção e

'

ão é convenlôncia. 11 Fábrica 'de' Blocos ,de Cimento. para cons ii.
.

" Jácaguâ do Sul, (Bat lha d,t 'l,'Uillti),
- 24 III truçõés Se V.S. pretende coostruir, �dquira IIEdit.al·n. 6.436 de 12 667 ,Aviso a 'Parceiros e de Maio de 1967. <

• \ \ ',�I O material desta fáb'rica que é 'o mais m�o· It ,)
Adsmar Henn e -, A Dirf'Qão' o Oqrreio do Povo ,II' derno, e- 8 construção sairá mais l>arat�, II

El:,:;:���;::o:::teiro. 'ArreQdatários � u :Q jo .J...�: � "_�" �;��.' M II I,nformações com: 'F�:;����� MKo::s���. li
lavrador, natural de' Ja

" Pelo 'presente, aviso a �: '

'

=l H "
.,

, nesta- praça'
'

" 11,;
"�8���::n�eUI��0�!���a��o ��:��t������r�:���ceea:� f�� �r f� r � a n fi o � . n r in n m a n-n �1� �:::::::.========:::-.::::::::='::::::=:::=�=--:=::::::=:::===:::�_:::U:
sinho,' neste .distrito, filho que determina o Estatuto, : • I P H :

.
'- )

,

da' terr8 Lei ·n.O 4.504. : '-
"

,

; : r==--"�,:::-:----==:::::::::==:::::::::=:::::-=::::-�de' Martim, HeQn ,e de
rI� 30' de Nnvemb o de �:' CIRURGIA DO ESTOMAG ,- VI�S BILIA, B li F d d A P /d liMaria Steiläiu H�nn. , 19(4. spmente serão p,� �;, RES, INTESTINO�j'_ Ci: rgia de Senhor�s B 11 un O e.1,ssislência e, .. rev� ênci� I,

.El�i; hrasHeir�: s�lt�ilra. miti,das. novas par�etias f'i
' Diagnóstico Precoce,llo CAner Das tSenhoras �l'l!, do Tralíalhador Rural' f. J!,'doméstica; natural d� u arrendamentos, me· : , :1 ;t U/ Arrozeira, neste Et'ltado diante elaboração. de: , ,!: i! A CO M E R_C I A L II

de miciliada tl residente contr(ltns re�péctivos'. os t: ' Consultório ci Ru� Attltur Mül'er ft. 160 I' �i ii Av.' Mal Deod_oro. 130, em 4Jaraguá d<> Sul, n.

d
- .: (AO LADO, DO NÔV HOTE.Dl ,-',,) 'I \"em Jaraguási,nhp. nestEl q.uals everao �er regI"- : ' P ii encarrega.se do pl'eenchimenro das gUIa de I IJ '

distrito, filha de Hilario trados no InstItuto Brli- t '
"

8 h FONE 384 :l ii " . ,,-,
'

, II '

Bertoldi e de Tereza 8!Íeirö de Refol'lI�a À�rá
.

�� Das 9 12 e das _1 ã ora, -

, �� !� recolhimento v de Insct'çao. I Ij
Bertold'l', '_ rIa IBRA de acordo �•..•.....••••••..•.•••••..•...•.•) \,------------- ------.------J-

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

com o art.lO, doDecreto' L

Edital n. 6'437 de 136·67. nO 59566, de 14 de·no- 'F:::::::::=::::;::=::'=:::::::::::===:::� -:::=::::::::::�"";;:::::::=-:'-':::--=====::-:- =--�l ':i
. Albre1��� ��::ter e v�;�::. ddee.;�6 já. prol" II "

n r J n a'n h
'

"

,U I,

.

\Á'., .J ,o' o II ti" nn·
;

.

li' AvisoàPraçabldas quaisquer planta i! ,U.' �u lfll n VV lJ O U II,
, Ele, brasileiro, solteiro, ções para nova� c(i)lhei- ·il· I� Vendas Pelo Pôsto dolavrador, oatural de Ja, tas que desatendd�em o II voga,do II

S
"

raguá, do Stil, domicilia preseote aviso. '

1 ii. -... d J! eSl
,

-

,

do e r'esidente em Jara 1 ,I � I '11 A ASSOCIAÇÃO CO�guá.·S4;' nes,tel distrito, fi 'J�raguá do Sul, 1.0 de ii "� S C RI � Ó R I O: A M ,A L. / P'E O D O R O� 1.22 II MERCIAt EINDUSTRIALIhó de Augusto ;KUester JunhQ de 1967. ii j
• II DE JARAGUA 00 SUL ..

e de Frida Fischer Kut's·

I)"
JARA' trÂ DO SUL III vem co�unicar que confor-Ass, Leopoldo BIese

Iter., li me enlendimenfosmanli(fos
EI b 'l�'

.

It
. f' ii, luA""" .I!Ii:IPB, "BT D1I:l'.T.;"'IQ,

·

....8
' I'"

com o sr.,. Dr..Nor�erloa, rasl eIra, so eIra, ,,'

I
'--

u.... .1... t:!I '" .-J..r �'" :Hafer!1lant;J,' mUI dignodomésticà� natural de Ja Ela, brasileira; solteira, I encarregado do Núcleofaguá do SUl, domicilia- f' ô 't I d 'i " 1! n' I d SESI c;,pro ess ra, n8 ura e �======�::::::=_;._ :::======--====:::� Keglona o, - \Jeda e, residente em Jara· Jaraguá do Sul, domic'i,
'

'_, lar de .Abaslecimenfo, ficou'gUá-::84, nestd distr�to, fi liada e residente á rua IF=::::::===:::":'_-=-_":::::::::::=;:::::=========';:;", deliberadoquea partir deslalha de Alfredo Bier e de b tIl,,' ,
, li d AI ó

-

f á"Otl'II'8 B08shammer B'ier, Victor Ros.en ,erg, nes a ii'
-

'.

I) .

ata élq�e � 'rgao e elUa�cidade, Iilb� d� Luiz Leo, I , vendas samen Ie aos con·
ni e de Santelin!l Farias II Dr� J. r:n Soelter / , I Iribúin'es 'e beneficiários

Edital n. 6.438 de 14/6/67 Leoni. ii ll·do 'Inslilufo Nacional de �

II' PrevidêtJci 1 Social, não'Adalberto Bertoli e
'

fi para que: .:begu,e ao cu· 11'1' It.
sendo per,mifido, em hip<)., �

,C�rmen Leoni; . nhecimento, de todos mande.
.11 tese alg�ma, a' venda is

Ele, brasileiro, solteiro, p1Ss�r o presente edit�l qUt lrl (

II'
come'rcian'es e'sfabe�eCid08\auxiliar

I
·de escritori6, será publicado pela Impren· I para fins de revenda, pr6·

,na:tural de Jaraguá do, sa e eDil cartório' onde sép ! fica eS'fa que vinha preju-
S.ul� domiciliado e resi a ttxado dUl ant�, I, dias. �, II (I dicando grandemente ó
dente, em E�trad8 Nova, liguem souber de algum im· \1 "

0'perári9 .Jaraguáen�e. / '

.�este distrito,' filho. d� (I,��hnento aCúse-o par;l '0'

II
l' II I Jaraguá do Sul, .1�

AlbertQ ArDlddo 'Hertoll' fIns le�al�. �
. I Ayenida G�túlio Vargas, 19 - )araguá "do l5ul - Sánta Calarina

: de juuho de 1967,

e de Maria BertoldfBer, ÁUREA MÚLLE� GRUBBA I .
( r./

..

.

toÍi.' Oticial \6====_�====��== ====:::�=======�==.J1
, ,

1\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/

OORRE,IO DO POVO" J -
., �" ,

, ,

'

m.Q;a.s. fraGosSQ 5p r, r:1e s,
�m !Jar,o'-,g,II:O'do C:ur� Eis os ,r�8ultàdOS dá domingo últim� péla Ie·

._,
,
,J -, 'li}, I gundona: ' ,"

,
' ,.

'.
r

"

: ',,' " r
_ 'Botafogoe JoioPes!Jô'l em Barrado Rio Cerro

'
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U.m dos poucos serviç08 públicos considera empatá de 2 8 2; Independente e Weg, na Ru�, '

,

40s eflcie��es nêste país. ou melhor; o üníco em Joio Planinschek, vit6ria da A. R. Weg por '5 ten- Abre, crédito especial, ,;'

q.ue 8" po I� confiar .��game'Dte, pela sua opero- ,tos a um;
•.

" V�OTOR BAUBR, Pref&ito Munic,ipalA'e� Ja�a·
, 8Id.�e" pela ..bsolura íseneão e distaDciame'nto da La�anllDh_a e Faixa Azul, no Majestoso da guá do .Sul, Estado de �a_!1ta Oatarina, 0'0 USQ e

potítíee, era, até ha bem pouco tempo, 'o D,N.O.S., Rua.Nel Fl'anco, •.completa reabilitaQão e vitória exereíeío de s�as atribUlço�s.. '_, '

.

pepartam�nto de, Obras de Saneamento, " elastlo, ,do ,La�anllnlla J;10 placard d� 6 a ,2; ", Faço ,s�b�r a t�d0s 0�.t�ab�ta,Dte8 dêste' MUDI"

Infe�lzmente, �omo ac'()n�e�e em muUos cutros '.
'No Est;ädlo J�io MaroaUo� em Juagu'á BÍ!I� cípio que a Ç'âmara. Munl�lpal #l�rovo.u, e eu S8n�

r,

� s,e�ores da nossa publica admlDlstr8ç40 essa autar querdo, uma obra Impone_nte a favor do ncsso es' clôoo a segulDte Ieí,
,

,

quia, últimamente, parece. que tem sido contamí p6rte, primeira pàrtida alt realisat1a, vit6ria do G.
-

-' �rt. 1.0) - Fica aberto por conta,do excel1l.Q
nada com o vírüs da" ,�oJItlquice (OU eeusa que o E. Juventus sôbre ,0, então lider S.O. Paraná, ,por de ar�ecadaçAo do corrente ex\!rcícfc, .o crédito,
valh�, perd�ndo prestfg�o que", perante a opíníão ,3 a' 2.

'

'.' , ,J,'.,' ','
especíal de NOJ!$ :48 ..17�,2p ( QUARENTA E OITO

públIca naCl�nal, conq�lstou, graças ,a uma larga ".Esta _fOi a 4i1• roda�a do primeiro turno e a MIL C�NTO E SETENTA B DOIS CRUZEIROS

rolh� rl� servrços relevantes, prestado a/coletividade classlflcaQao agora é aSSlm�' ,

'

.

NOVOS E VINTE TR�S OENTAVOS), -

'

braslleíra.
,

'.
'

10 lagar --:;- G,. 8.,' Ju,entus oom 1 p. p.' r
para pagament�, da,s contas "restos a pagar" , Vin"

.

Oom a ,��dança de Direção, em eonsequên. 20 lug'ar - S. O� Paraná com 2 p. p.,
' �,as -do exereíeío de 1966.

,

c�a/da sucessoes governàm�ntai8. os serviços íní- 3° lugoar ..l..o. Bot�fogo com' 3 p, ,p ,Art. 2.0/' - Esta leí entrará em 'vigô� �a data
cíados ne gestAo .de, um Diretor não merece da-

' 4° lugar' - João Pessõa e Laranjinha 4 p. P
de Bua .pubhcaçio, revogadas as disposl�oes em

quele que o :SUbtltlllU o mesmo tratamento, quando 5° lugar ._ A. R" Weg com 5 p. 'p',
conträrío.

. '.

'

. '.
"

'
'

n40 � relegado a um plano que, o leva a sua total 6° lugar - Faixa Azul COIli 6 p, p.
. PaláCIO da PrefeItura MUDlClpal de Jaragui

paraltsação.
. . � ,,70 lugar - Independente com 7 p. p

do Sul. 12 de junho de !967
. .

, ,,;'.'
•

-Bm nosso, mqDlClplO d� Jaraguá do Sul, de. '.' Ama_!lhã, Q8 sa: rodada jogam: I VICTO� �A.UBR. Prefelt� Mun,iClpa}'
/vldo �CJ8 estorços de pessoas Influentes e altamente João Peasöa e WPg'" em ,hapocusinho� '. �est!l Dlre�orla d�, Expedíente, Bduca9io e

relaeíouades nos quadros oficiais Federais conse, IndepElDdeDte e Iiar-aDjinha.Da' ASSIStênCia Socuil, foi registrada:' é pub,licada 8·

g�iu-�e .
que o D.N,O.S. ''iniciasse as, ,obra� para o ,.' Rlla João Planióschek; presente lei, aos 12 dias dQ' mês de, jun�o�de 1�7_,

'

a�asteclmento de ,aguá tratad� à população cita- ParanA e �alxa A:�U! na Barr� do R. Grande', M.iil1
OÃO MATHIAS VBRBINENN, DIretor'

,

dlDa ' .
'

,
, •

/c' ,
,..

�,
Juv�nttJs � Botafqgo no �st6dlo João Marcat �,o/""''''!�A, y

./,,'c , ..

_Tu.d!> sem que, o município dispe'ndesse um só 'B' ,'.,"
"

. , �j, \' ......

cel�d: As verbas con8i�oadas no Oréaméoto da "

•
aependI e Seleto num� com li !' \ �

Um40 par� a construçio <la ,Estaçio de Trat�Plen'to tIção intermunicipal �
\ )� , Lei N ,0 174

toram aplIcadas� e dentro do prazo previsto'che.: "

I �, ......
'; , ./'" ,

q

garam a sU.!l c�D_clu8ã,? ,

, ,', .' � C. A Baependí . e St'If'to' E. /C .... Rcertaram ..,.,-:: ':\� � Abre crédito �spE'cia.) .

, ,�ExperlênClas r,ea�lzadas com plêno êxito deram 'realisação de um grände torneio 8mistosso que
'

" TOR BAUBR, PrefeIto MUDlcipal de Jara�
como resultado perfenos os trabalhos e a, obra foi reunirá 8 boas equlpês a' sRber: de BIomenau: gui d? .Sul-. Estado d� '�8:.nta Catarina, no uso e t

entregue pela flr�� contr�tante ao D N Ç> S. No VASTO VERDE AMA'.ZON AS, ,GUARAN'Í' da Li. exerClCIO de suas strlbUlc06S. ' f, J,
,

entretanto, em 'que �ese, os esforços de /alguns ga Jaraguaensf1:' BAEPENDí A' SELETO;' da Liga "

Faç(l)�aber 'a todol!! �8 .,habitan_tes dêst� muni·

�OUC08 Jafagua8nses. lD�er�ssados. as verbas des. Bru,squpnse: PA_ISANDÚ; allHht da L'ga de Blo- C�pIO que a Ca.mar� MUDlClpai aProvou e eu san·

lInadas 8 Rede de
.
DIStrlbUlçã{l, não �abtlmo,s por meDau TUPI dA Gaspar A UNIÃO de Timb6 loí c�õoo()a seguinte I.el., '" "."

'

j

que pass�s de ,magl�, tomara� outros. rumoe cio dia, 2 'de Julho • SérA o Torneio PreSidente ,Art. 11·) - FI,ca aberto por con,t,,!,.d,o �8xces.so
A8Slm "aflrmömos. em Virtude de ter.em ch� João Alberto R�bpno ( Pre",idente da L., H, F. ).

de ar�ecad�ç40 do' cor,rente exerc.t}lo,' o crédito

g�do �o D.O"iSO cODheClm�nto, atraves de lDforma- No pr6ximo RßO o rnf-'slÍlo torneio deverá' reéeber eMpe�lal de NCr$ -4344.11 (QU -\TRO MIL TRE.

,çoes fidedIgnas de que, eXistiam, prontos para se'rem o nome de Heinz Ml:IhDk� e serA organisado pe
ZEN10S QUAHENTA E QUATRO CRUZBIROS

,'8pl�cados 6000000 I de cruzeiros velhos (io exer- la L. J, D..
'

"

'

, I NOVOS E ONZE Or-NTAVOS), para pagamento'de
cíc�o ,de 1965 e consign,ad?s no orçamento d�966

'

(Départdmento � Divulg�Qão, da L, J D,) contas "restos a p8�ar", apurad'as ap6s o encero:

mais 150 O�O OOU de cruzeiros velhos para co�ra
' ramento do exercíCIO de 1965 \,

de, canos, ,o que "não ef�tivado ..
_' "

-

)
" BOLADAS '

Art. 2 CI) - .Bsta lei entrará em vigôr na data

Estranhamos, tambem.'"o fato de ter o Distrito
"

, de sua publicaçio, revogadas ,as disposições ein

certa feita, comQllicado ao Prefeito de Jaraguá do Di�ia um: "

contrário,,"
�ul, solicitaódo �ogat para de-pósitar�cincó "wH me ,-�Vocês ,viram? q La'r'aiíjínõa vai que é Uma beleza' 'Palácio d� Prefeitura Muõicipal de Jaraguá
tros de canos.destinados a rêde rle �istrfbuição de E ? outro:,

J do RuI, 12 de Junho de' 1967.
. ..' )

aguas nesta Cidade. ,-'J ambém, com Pinga tem que ser bom.
' VICTOR B.A.UER, Prefeito _MuDlClpaI'

'

Até hf'je ,08 can�� não chega'ram, e daqué]a O Klitzke e o Salim cOll\tprsando'
"

. Nest� ,nire.toria ,�e E�pediente, Edu�açio .e

data para �a ,n�da maIs se soube !'lobre o caso'., '-Nle!:lte Torneio O mElu time não. está muito bom, A,8�18têncIa SOCIal, ,fOi registrada le publIcada a

O angustiante problema persi!!lte, li f'1iha de eu s6 ,pão quero perder do teu' presente le1, 80S 12 dias do mês de junho de 1967.

á�ua na cltiade aumenta, e não é mais espetáculo .....E nem eu do 'leu, ,

' JOÃO MATHI'AS VERBINBNN, Diretor

raro ver-se diariamellt� uma ,romaria de pessôas ,Dizem que O prato predlleto do Hf-gi.oaldo é orelh!l

carrt'�ando baldes, pelIis ruas da cidade e o ca à miiaDêsa.

lI!inhao. tanque da Prefeitura transportando o pra,
CIOSO lI9uidO d� estacão particular das Indust"lat>
Max Wllht'lm R A para residências, hoteis, bareIl,
posto, de �erviç,o e· etc " " " i '

, � la'mentáve,l que uma (lbr'a tão dispendiosa �

qu�nto. necessária, onde forjim �m.pÍ'egados quase
JIlelo b,llhã.ó de cruzeiros antigos permaneç'a assim: Deverão compare.cerl com' urgência, na Junta
sem finalIdade en1tregues" as suas' máquinas. '{IS de Serviço Militar de Jaraguá do Sul, a fim. de
seus motores e as 8ua,s bombal!! paralizados a ação retirar seus O�rtific,ados de Reservista, os seguin Debtinado a estudantes dfl colégios e ginAsio's
destruidora do tempo. "

'tes cidadãos: normais, âe FacuIdad�s de Filosofia, e' de curso!!

1 •

Não é a tôa quel á bô'ca pequena. ja se' c1iz Waldamiro Antonio Floriani. Wendelin Bor- de supervisores e administradores escol�res dos.

que JaragUA do Su,l tambeD;l ,possue o se':l elef'ln, chardt, Alfonso Balod, Herminio Antonio Tiso, Institutos de Educação, a Editôril F. T. D. S. A,

te Branco ... ' \' , Leandro Vicente, Márilio Ferrâzz�. Joachim Ha,sn acaba de l;lDçar o livro" Supervisão, e Administra",
.- .Com:a palavrs, ,pois;' 08 respoQsaveis pelo Wernner Joesti-ng, Fran�iscu He'ck. Gerhard Ru, ção Escolar" ( Princípios � ,Técnicas).

serViço, ou sejam, o Chefe do di�trito em Santa dolf Kle�ne, Adernar MiHnitz. AJbino, Kluge, Irio O autor, -!. F. de Sá Teles, experiment�do
CatarIoa ',�, o Diretor, Geral no Br,asil do Departa; G-!,ützmacher, LetlDi.do Deretti, Adalberto Jaco,bi. diret?r, de. ensino e. le�te da Ifa.eul?ade Católica'

mento NaCIOnal de Obras de SaneamentQ. ,
'Alfredo Holler, Alvaro :rissi, Alvino' Borchardt, de Frlosofla da Bahia, cqlheu dê várIas fontes a,

, Hein� Meier, Humberto Pradi, Ingo Feliciano da principalmente de sua vi\iência com problemats da
-��,�--,----�___:---,-�----:_,_ Silva, Luiz Demarchi, Mário Fodi. ,Nelcio,/Avelino. supervisão e administração escolar, a ió,spiração e _

8
-

d G b'b' S· A I d C
Reoato Weber, Felicio Rincaweski. Leonardo Zipf, os elementos na elaboração de sua obra. "

(

'Brna-r ,O �u· a' ,i .' - ß, e om' Rodolfo Szirkowski, Reinaldo Manske, Renato 'O livro estA dividido 'em dua� partes distintas: ,-

Hinkeldei, Renato Ramthun, Ricardo Pakuszewski, "Campo da Administração Escolar" e, Su.pervisão
Roberto Petri, Rolando 'Schroede'r, Roger Kamke, Escolar. ," ",, '

Rubens @Uo, Sildon Borchardt. Silvio Kiatkôwski, Uma preciosa bibliogra,fiâ e vários qUiidroB,si·
Waldelino da Silva, Waldemar Vieira, Irineu Stäl}elin n6ticos complementam esta 'ob'ra 223 (páginas, eäil
Mauro Koch. Waldemar Wischral; 'Ademir José tada pela F. T. D., a qual, DO cainpo profissional"
Bei'toli, Oswaldo Müller, Pedro Stin�h�n" Rolf 'pode'rá ser de ,grande utilidade a dir:etores de e,s· ,

Leonardo Jacobi, Waldil,' Prestini, ,Walfredo Haf� cola, pr�fessôre8, técnicos de e'dticação, sU'Qerviso.'
mann, Ambr9sio ,R.u�diger, Ezi.o Spezia, Azevedo res e Oflentad'ores de ensino., -

I
, ,

•

Paulo Will, Carl08 Alberto Schulze, � Elmiro Hass, Para Mais informações queiram dir,igir.-se' a

Enc Gesser, Egon Bo.duan, JliQne Zezuino. João distribujdor� da Ediiôra F. T. D 4v. Mal. Deodoro
\Batista Prim, Ovidio Pedro.tti, Adolar "oão Bert0li, da !t'onsecl:\ 520 Fbne, 227 Jóraguá dö Sul Sänta

Airson Garcia e Ilineo Augusto Radünz " Catarina,
.

Jar'i'guá do Sul, 14 de' Júnbo de 1967,
, Cap. FERDINANDO PISKE, Delegado do Ser.
viço rMilitar

'

,Prefeitura -Municipál,.de:
, Jaraguf öo Sql:

'

\
\

)
"

. ,

"
NôY8.Livro: SuperviSãJ

,·E ,Admiriist�ação' Escol.r,Serviç0' Militar -

Editais, de Convocação
,Assembléia Géral O�dinâria

"

_ i

" Ficam convidados os senhores acionistas a I'e

,reunirem em assembléi� ge�àl ordióári,a., a reali

zar:8�.no dia 1� de junho de t9ó7, às 14 horas, à

rur.a Preso Epit. Pessõa, 1,207, ein Jaraguá do Sul,
8 Im_ de deliQerar sôbr� a seguinte

_
,

OrcÍem d�o' Dia
-

"

'r ,Lo} ..... E:xame, disdussãO ,e aprovação do Ba�

anç,o Geral, eucer,rado em 31 12 1966;
-

,

2.0)�' Eléíçã,O ,da D-iretoria e Oonselhó Fiscal.

'3,0) ..... Assuntos de interesse da Sociedade.

i\ssémbWia: Geral Extraordinária
"

, 'i' .-',

(f::::::;:::=::'_'::::::==;==::::::==::==';:::::::=�7�::::::::r=I===:::::�
:

.,'

'

.. !! DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN ii
_ " .' , I

" �, II. çLr�lçA MÉDIÇA -: CIRURGIA GERAL- R
PP. RelDoldo,Yursr. (II .

<'
./ II

II ADVO,-1l.DO 'III '� i ii, "
,

' �
i

I i ULTRA SOM I ,Il
,

' fi ONDAS'CURT1AS !!
Escrlt6rio a_o lado da, Prefeitura II, R. ULTRA VIOLETA 'ii

JARAGUÁ- DO SUL ' �
.. 'li
'ii �ua presi;dent,e

_

EpitAcio Pessôa 704
,

'ri'
�===.=====::.-=:::========::J)

, I

\ , Ficam,' egu.almente" convidados os
\
senhores

�clOnistas pll,rá pa,rticipar�!la mesma data e. lo�al
814,30, de uma aS,sembléla geral ,extraordul;árla,
com, a seguinte ordem do dia:

t Alteração dos, estatutoR, no torante à adminis�

ração, capitulo III. ",' "

,

\ Pelo comparecimentô, desde já agradece,
Jaraguá do Sul' - SC, 1, de,junho de 1967

. \Valdemar Grubbii - Diretor-Presidente
"

!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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\,

R E r'o "'Coluna- ,'ROTARI"
, .

,
\

Rotary Clubes .

.'

,ANO XLVII -:- J'A���_��_�_�L_(.���TA CATAIII�A) a'DADo, 17 �B JUNHO DB, 1967 N.O 2439
. No mis de laneiro de 1�7. h(lV10 U;604 Rotary

. , ''''-�-- �-" --

I Clubs com 601.760 sócios:
' '5

'�

". 'O' ,'QUE, ,'/AI' ", 'P'E'LO' 'LIO,NS I L I 0,Yd,,·. ') B., ras,. i Ie i, rCi) , '�::!��áded���ed�ntr� e�, l)reve, contará
com um Banco de sangue. COIDO D8ta homena-

e
�

'"
'

"

'

,

,
Patrímônío Naeíonal gem a um' dos maiores" d�adotes de sangue. ne�ta

}
"

,cidade, o Banco de Sangue de Jaraguá do SUl,

J · · · ",
.

-

. deverá chamar-se de Murillo Barreto de Azevedo.
araguä do' Sul Partíeíparä 'malS ,A COMPANHIA DE NAVEGAOA_O LL<?YD Praça Paul Harris

.

_' .'

um
.

d G bí t d G _
BRASILEIRA S.F. \t., por seue agênte,s marfumos A consteução da Praça Paul Barris, ·IJ�. 90P-,a �ez o

.

a �ne e a
.

over no p'Ôrto d� SÃO F&:ANCISCO DO SU:L, tem a fluência dás rUa8 Mal.' Deodoro ,da Fon8ec� �JQQnadoría do Dístríto L-10 Estado maxune 8.a1ISfação de uazer;. a� oonhectmento �e Branco, está' sendo ataca,da: As pedras que o�.-
d S,

.

t C t
.. " todos 08 IUter�ssados e do pubh�o.e� geral! que põe o marco já chegaram89lugar. Dentro (,é,lIfbte·

"

e an a, a arlna esta Companhia,. com pleno e deeldído aporo d.� Te a cidade; conta",' com mais um apraz'�e'l I�
.:

.

i com profunda 8atisfaç�0 que esta "coluna"
Exm.o. �ur. MiDl�t.ro dos �ran8porte8 e das ,�qtorl gradouro público. Uma saudação aos vlajanÜ

regls,tra que mal',s uma vez o Lioos Clube de rJa-
dades clds e militares 'lDculadas so trausporte

que vêm ou vão à Blumenau.
' ,

por ãgua, 'em emprestando o melhor de seus es '. • - d S'
'\

dE'lag,,!'. do Sul se ,:ê prestigiado e convidado para torços no soarguimento da. na,eg89ão de cabotagem In�titulÇoes O ,lstema _
ensino

participar do Gabinete da GOTernadoria do Dístrí- através de novo serviço pspecializad.o, denominado. A Edltôr. F. T. D. lançou ao mercado}edor
to L,lO. LINHA DE INTEGRAOÃO NACIÓNAL, dada a hyro de J.F.. d.e Sá Tales. co,?- o

. �',tulo Super-
",

De8�a vez coube ao �edic&do e ativo C L injustifica tlilidfldeßa ausência sobejamente sentida' Visão e AdmlDltJtraçlo Es�olar. O sistema de ensi
,HORST,STEIN a Inação mais eldvada dentro do dessa naf'egação na costa marítima brasileira. au- no, segundo o !lustrado hvro, se comp�e de . u

Ieoalsmo de Saota Catarina. colocada logo abaixo sêncía essa que, não só auulava a necessidade do conjunto orgameo de agências educativas � pré..

do próprio Governador do Distrito, ° de VICE�GO intercâmbio entre ° Sul e O Nortu do pais, como escolares, escolares, pós �sco�ares e .e�tr,!1,esco!8
, VERNADO�., ".,

. , .
cons&i1tuia ponto deficiente na estrategia militar do

I
res, E no quadr,�� das lostltuiçoes subs..dlárlas eXls·

,
.

A r,eglão que ca.be o CL' Bteín admlDlstrar solo pátrio, em c8'so de ueoessidade. tentes �a comunldade, o a�llo,r apema: 8 Igreja, ,

compreende a nenomtnada L lO-A, ou sej,a, nôrte-' .

\ Teatro, a Imprensa,!. as Blbl�otecas púbU�as. o

çatarinens8, em cujo meio estão os. LlONS eLU O ad'ven,º dll8 LINHAS DE I�TEGRAOÃO Rotary Clubes, os Lícns Clubes, o EscotISJ1l0,.
BES DE §ÃO FRANCISCO DO SUL, JOINVILLE, NACI.ONlt:L tr.8n.sformou. nes�e terren?, o �specto Bandeirantismo e 8S diversas AS80cia.ções d� na

JARAGUA DO SUL, SÃO BENTO DO, SUL· e negativo, �rNprlmlDdo I!0vo ân.lmo 80 Incentivo .do turesa Cultural LIvro atual. sem dúvida. que me

,CANOINHASJ .

.

. lDtercâm,l;)Io que, daqui por dlan�e, será posto. em reee ser Jido por tôdos aqueles que se Interesae
'

O Governador Eleito, CL Vitório Fornerollí, prãnca, 1D?�ementand� o Iortaleeido com um trans- pelos métodos de ensino de nosso pais. _,

.

ao formular o convite ao CL Stein temos certeza porta marllImo me,�d�co. .

I �.
'

fê-lo 'reconhecendo os elevados méritos do noss� Papa tanto, esta CoÓlp8ohia colocou, nAsse Guarda MlnDl.
,

.

.
Companheiro.

.

,. � serviço. noz � navios.. sendo designadOS para ê8te· A Guarda Mirim é out�a méta ,,_do '� Rotar
.1 O GL Horst Stein é sócio fuodador do Clube pôrto os navios."RIO JAGUARIBE" e "RIO CA- Club de Jaraguá do Sul A cldad,e de "araguA
de 'Jaraguá do Stil; exerceu. sucessivamente, 08 PIBÄRIBE", oom escAla .m�p8al. ê com o inlinerá Sul está. percisando, de uma, G,ua�da Mirim, no

çargtls de se'cretário, diretor sociàl d�tetor 80i rio fixado abaix.o: '''RIO JAGUARIBE": �' SAindo moldes de outras cHiades brasIleiras.
Ols'dor, vice-presideDte à diretor vogal. Na atual. de, Itájaí. escalai á e'm SÃO FRANCISCO DO SU'L,
gestão leol)ístic9' exerce a Presidência da Somis ' Salvador, :Recife. � Fortaleza. No regre�so pa.ssará
'�ão de Relações PúbU"as e divulgação do 1eonis- por Arac'it1. R"c'fe. Rio de Jaueiro, Santos, Para- Entre as' grandes Indagações dos rotariano
mo, em treiHe :de cuja comiAsão tem deml)D�trado llBguá, inioÍfrodö nova viagem em ltaj"Í. A viagem de Jaraguá do Sul está o concurso do Brazlo d
� séu valor· como �leme{1to dinâmico e. trabalha'! redonda será de 60 .dias, Tendo saído' do nosso Jaraguá, do Sul A realização -do 'programa rota
,d<?r. �olocaDlJo o seu club� ew prímeiro lugar 00 pôrto em 25 do corrênlp, êSMe navio ·lem .sÓas . no· dano: a) um. brazão. b) uma bandeira � c) um

· ·Olstrlto·L 10.em divt)lg�Ção �e leonismo.
.. ;.

vas ssc,llas aqui prev.ialas Dê�6 a,no par.:s:' hino para o centellário em 1916: Em 1967, J8.ra·
,

Ao fazer�os o fehz �eglstro, de pa;rtICJpliç�o
.

25/7/ 61. '. .

, guáQdo Sul compl'ets o s ..u 910 ano de existência.
do nOS$O Clube no, Q-abmete da�' Governadorla, . 25/9,/ 67,

.

' .

Um trabalho df) fôlego que deve inter1essar a todo
cab", DOS desejar a? 00S80, Cl ,8telD.,uma gestão '25/11/67." bom rotarian'o.

· profícua e construtIva.' '. . \.
.

." '. , ,,' . 'A
.

blé' d D' t' 't 465.
...

"RIO ,GAPIBARIBE": -;, s�indo cie- Itaid, es- nssem la O' ISno,
·

'R,,scola T,écnica de Administrapão calará em SÃO FRANCI80(} DO SUL.' Macei6, J�ici�da em data de ontem. ptoossegue hoje
P Y Gabadelo e Natal. No regresSo passará por Macau. para flDal,l_z�!:. aman�ã, a �8sembl�i8 âo Distrito

·

','� .

.

.

'.' d� Emprêsa' .... Re.cife, Rio de' Janei, o. Sánto .. , Paratl'1guá. inician 465. em Florlanól>0hs, �euDl"do malS de 30 fi�ta��
90 nova ví�g(lm n.o pôrto de Itfljaf. Também, nessa 'Clubs de ,Santa ,OatsrlDa :�e' n�ar�guá fl? SU}l

.

.
A fim de dar and�in�nto ao p;'ograma de ins- viagem rpdonda 'o tempo tomado será de 60 dias, uma cara�ana deve�á. seguir. �ara a CH plbll da

talação em nossa ciciade' .da Escola �Técnica de .

,0 "Rio' Oapibar.be.�:, ssper,ado ,aqui, no pr6xi Est,.�o, afim de partiCipar ao Imp9rtante olln�la v�
�dmini8tração de eIJ;lprêl!a·. �e.verá seguir à Gua- qlO, dja 20 de junh ", ß,stirá ,'A,s volLa, para novas rotá·rlo. '. c'

•.

Dablira. BrösUia,. e Belo Horizonte, o' nosso CL . < Pens"amentos,"

IM"
. . . vIagem" nas .datas :segUIntes: ,

. . . .,'
.

J>au o orett!" já n.olileaJo Diretpr,da' nqv'a escola. .
'

.

"

,;';:<_ "o' ódio dos
.

fr$cos não é' tã()'perigoso cOJIl
. ,Como j!Í foi dado divu1.g,�çäo, no."próxill,ro 'ano. 20/8/ .67.' , i] I,"

a sua amizlide". (Lt! Rochefou,c8uld)". .

'

.. ',
"

1968, deverá. entrar.em funcionamento' 'o citddo 20i19/16�;' 'j,') "A critica m��m�.iDjusta, não'é tão contu,n'
Qurso, estando li detlpertar o ioterêsse d'ó' meio .20/12 ?7.:'::,: ,\ -r

. dente como o silên'cio'." ,

etnprf'ls,!-rial de nOS8a comuna ','
" J .

Em cad�' úm',desses oavios, 8Ã,O FRANCISCO .,'
. Uma ,Piada

'. ,Após 8 volta do nosso .dinâmico eompanhéi PO. SUL:foi di:�ti'nguf�p' corri li me}l1�e de SUa ca- 'EJl1r�,Médicot:�' , ..' '", " .. ;"rO'Mol'etti, daremos novos detalhes sôbre,o aSl\un paCldàdej ou s�Ja� 2500 m�tros cublCos ,.. '.0'." '" N,ãO 8�i como vou �atar o.teni't>�:i:",to, 8: fim de manter. os ,munícipes 8 par do desen-
..... ,

,. ",o
"' c� ß facll! fa(a.lb,e uma receita t' .,',' ;.",

volvlmento dos�trabalhos. " PedImos aos SD' s. lDteretiSae08 em praça q ),/ ',�.... '

,

te�nh1!m a' ge�tile7..a" de avisa�!,m rios 'com antt' g ,a�-&..F� ===========.===,1r
.

'.'
,... den�,a, mpuQlonando. na oCAf;Ja?, Il()m� 'da mer ID '�:�:�j I

.

. •. " I:,Lqpa '198 ,)tnös ���:l���olu\"a.m mal'O, .��,�q ou ton�l.da '1,'�� . reCIS�,-$e J

,:INo dia"Ú� db corfe�te'l'tr�nscorrido no dià 13 do Coogratulamo:ITos; P0,i�,j'com\ 08'"llsuádos e n "', � a,j\F,�E�RA'M'ENtTÊI'RO'� ,1\à;-;:Cj'dadel d(J . Lßpa, no IEs. éor�ente, tem a grát8 satis todo!'Í os ,demais lntRIi.f'Ssadol!� pela in;lloguração da
II

' . 1
, tl!�o do Ki'o,.ana completou façao de cumprimentar 'a LINHA DE INTEGRAÇÃO NAOIONAL. antevendo' Cia : Máquinas, Famac :- ,Jaragná do' �úl <Io seu 198., ano de funda V. Excia, pela'" passagem pleno sucesso no seu CreSC61)te des.mvolvimento. n=======;:::========.===
ção. Os Japej:lnos assina. do grato even ..o� so'IIcltan
If!ram a efe.meride com ,.,um do transmitir à sua laboriOsa
��t.�n�o. programa' de cp, população o' sentimento __.-..,;_..... ---!

m;�morélçõe�. que foi cexe. baternal dêste LegislôlI V.l. I C'
'

..
"

':'d It:ciltado de 3 a
. .' J3 de junho à presente, geração; lap(>il ,GARANTA A"TROCA DO, SEU DINHEIRO ,orre�pon, �q: 'e;'d�..

1967. "

na que, como aquela do " .-'
' . ,. , "

"

�,p vere�dor. João Lúcio passado e pelos seu:) mo- VELflO' PO'R cGRBZÉIR@S ,NOVOS,' DEPO- 'OportQotdade 'para
de; Cps,a, da c A�ENA. NlmeOlos, cívkos soube qJl�lD desej'ê :vence� n.a
ap:,�e,se.ntou aos s�u� pa�es e,;:',crever p�gln� épicas SITANDO' NA >AGÊNOIA ·BO BANCO INCO·· tida. e\,que�tenha lDl�

requenmentod0felIcltaçoes de nossa Hlstó-ria.· " E'M' ',JAR'A�G,'u, 'D'''''O S',V'L, "A" R'UA CEL.
clativapróp,ria'üferece

ao Presidente' da 'Câmara IN"
' ,Indústria Tex,tU Cata-

e Prefeilo da ,cidade da
a oportunldad�, pre- . 'I'

• "

.'

N' 1 0'U NO
'tarinense'. s,.A, ,.çaixa

Lapa,' aprovado unanime v�leço me do enseJo, para
. EMILIO CARLQS . JOURDA, 15, '

"postä18S 'São'B�rito do

mente, do seguillle teôr.'· rellterad, r meus, prored5�0� dfe '.INC,'O .. DE ,S'U A, Cl'DA,'DE' . "Sul -- S. Ga�ari[),f:l, um
A:' Câmara Municipal de

e eva. a e_sllma. Isrm a .f'\! � lugar para correspon
Ja:raguá do Sul, tendo em conslderaçao MUI Cordial /' dente .e· serviço,S J

·de

viSt.Ç1. 'o 198 o ano' de fun- menle A.ss Eugênio Vi. .,
,

" :Escritóriri',
.,J

:
,

.

dação da Cidade da' Lapd, torSchmöckel Presidente". ,o:)��ç ....•..·.:��������.·..•..·.:���.·........v..·..·..�
. Inutil· apres�nt8r se

.

" ,
I· ' g "n' P h

\'
n J A

-. r. , ',B �qu�tn\"'n�;o;"ti�tiv:et bei-
·'tL ��---";;_""";";;"___""':"'.i..-J

-I [f!:: U S � J II II u a s U Hij UI TI o
'

,�,.,:.il�;:I' ;.?:�'��.'��.Y.'e.' J:���íi'-P:��;�T�
b"" c

D
;�

F . .

A' t .

p . ._,; .
.

. ";.:.'.1'.::' tar'se· no"endereço
r' I

r� ranClseo n ooto . leCiOne (Ciirurgião Denti&t�)
,

\',;, .:,:'i�:�rlacima.... " ,,> ,

:M:�JD1[CCO'_ C.R.� ..

·

1'%
� .

\ J�i'J OLÍNICA ..:.:. PRÓTESE _. CIRUHGIA BUCAL RÁIOá{){�'''�r::; '\"íf:t,�",J: '·>t;,;.t: "�
Cirurgia e Clínica .de Adultos e Crianças 'f: (

, ' ...... ,;; '1'

Pa rtos
.

- Doença s de Senhoras '

. f� Ç<?nsultó�io: R'ua Ân,gelo Piazera 86, (ao ,lado\ da Ponte y:el��)' �
.:: �l _.., " "�-c-,

-

..__.,;_.__,-.-....-----í

R,OeplTAL :JESÚ8 DE NAZARÉ - :'nORUPÁ f�.
.'.

'H O R Á'� 10.
Manhã -, das 8 às 12> ' \" J[\,]1;1'"�1" ���j�t, ?O�l')?'�V?,

...
. h .

Tard'e .... das 14 às 18 ',' ,-r > 'il" ·t�J 'IW ',.JOP;lçf, ",a : .J

I
,Résid�nciä,: Dr. ,Nereu Ramos, 419

, g:.,. ,

_

\ ',' 1lf A�:R':'" Ä*,T.,i�4' DÁ 1Ii:I!!n�'
I

�';,,': ' ·f:.LI": ". \�r-vi'ço "d�,., 'PO,_vo"', CORluPA,::' .�AN1rA c·ArAlR.B[N�· � 011 nt.",'.b& UI iSV, 5
',_'-------------- ...J,.-;..___ .;.� ••••••••••••••••••••••••••
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. O BraÍão de jaraguâ' do Sul ,
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


