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Diversas pessõas es

crevem nos e telefonam
nos, esclarecendo a ne-

'l'AnoXLV'II
---- �=====�====��=����=======��=�Ire���'����r

JAR,\GUA (. I SUL ,(Santa Oatarína) Babado, 12 de Agosto-de 1967 N° 2.449 acídade pará o prôxi-
��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�r,�!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��-�--:�!!!!!!!!!!!!!!!!��===-���=�!!!!!!!!�!!!!!!!!��!!P.!!!���!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!��� mo centenáríordaquí a

Cursos Gratuitos
9 anos.

I
,�

, \ Entre as muitas re-

de TA'O:U I'G RAFIA eomendações, temos a

, destacar aquela que se

relaciona com a coaser
vação, das casas. cerca
de 80%' -das casas <Je Ja
raguá do Sul estão, ne"'
cessítande de uma' bôa
.pintura e uma : reforma I

'externa, - pata melhorar
'

o seu aspecto.
�"

'r" '

Outro, problema que
aflige essas pessõaa bem
intencionadas, ·é o ajar
dinamento das', residên·'

de me'- :}r penetraçãç> no Interior ó6 nordeste, catarinense"
��__��� � � �_____ � �i'����__�__+-__� �� �I

1
'DiretOr;

EUGÊNIO VITOU �CHMÖCKÉ!J,. '

Fundação:
Ärtur Müller

Irnpreaso ne
r ' '

5otieJ,a'ele Gráfica, A venidll Ltela.

Próximo
Centenário "

- .. ". I r

de jaraguá_

d.tlculdedes que, conrudo., foram vencidos �péla
compreensão do.povo e <> tmeeesee do Governe
dor do Estado, sr. -lvo 'Sllveira, apesar' das rrlces
e futrtces de grupo:t tnrereasedos em vêr a ed-

mm.erreção. muntctpel desmoronar-se.
/'

O segundo ano -da- Ç!dministra,ão Bauer, a

Prefeitura Municipal apresenta um aspecto muda I

do. !nJroduçâo de' mérodos ra,cionais' de trabalho,
íníc.o de õbras públicas, -pavimenta'ção de ruas, '

Cél9111izações, e�gdlol conseeveeão de estradas do
ínrerlor 's,ão, entre :muitas,oLilras preocul?�çõ�s. as,
ali,vldades q,ue visem' o 'etendrmenro dor tnrétêsse
da colenvldêde. i

'
,

, Recentemenle um' edil, tmpresslonedo .com �
, entustésmo edmtníerrettvo 'do primeiro Chefe de
Executivo que cumpre JemJo inlegral .ne .Pretelrure,
requereu e obteve eprovacäo unânime de seus.

pares pere 'Q envio de voto de Ióuvor aos éros
-do Prefeito pele reconstrucão da Estrada Ribeirão
Molha. Respondeu o elcetde Jarag.uaense que na

da mais fdzia do. :Q�e desempenhar o seu' cargo
e dar alemlil'flen)"'o' 'ao que' o Povo Reclamava.

I
d d

Duas g�a�des áreasd -toraJm a'd��iridd� na CÍ'-
a, e, ou esrac em vias e aquisição: urne, em

'pliando o Cemitério ,Municipal e ourre,' p'eira a ex
'

rensãö dos servícos públicos, como sejam, cons
trução de oücine mecânica, garagem, box oera I'làvagem de veículos e parque pare fabricação!de
lajotas de cimento pera pevnnenteção de ruas.

I

, Muita cotsa Ielte fazer ainda. Nem sempre, o
Chefe do Executivo �51á de acôrdo pare a Intro

dação, de iilovações� es diferenres organismos,
que aluam, dentro I di) socledáde local, .cöntudo
auxiliam no valloseniente. ne. equação dos

'

pro ..

'blemes que são mUIJQs ainda pera 'sere'm enfre�-
'

tados, e, resotvi-dos.
"

".'
'

,II'
•

......
_" ..ji' �. �" 'fi �....), � -I'fo"; 1:"-.. .,)

"

Cremos: cônludo, que 'à, medida que o or

çamento (fôr sendo' execLÍládo e 'él_ receita corres

ponder .:om o f!10vimeoto ,que �e esboçou em.,

Jari)guá do Sul; de Ir,:,o's,formar-se no 3.° Parqúe
Industrial de Sanla Catarina, os' proble<(Juls ,que
se avolumam., sabemo�, serão égualmenle lesol-
vidos com maior rapidez.

'
."

Uma coisa e�iá.'as�enle: alêm de' nôvo �a
idade, que o faz triplicar o seu dinam�smo' e, o

conl, gia aos qu� ,lhe rodeiam, tem, uma ,&egunda
qual dade qUe' reputamos a maioro---- a honeslida
de. Só isso Iranquiliza, a população que lern ças- ,

sad'o por maus momenlos. por' isso cLirnprimen-
tamos o Prefeilo '{iclor Bauer. ;':t'ir,,�'d��� �

Acbam-se abertas as

ma�rícu�las para os cur

sos por correspondên-
,

cia, da
.

Escóla Módêlo
, de 'Taquigra�. Ps. çur

"

sos compõem-se de 10 Ií
ções 'ÇOI,il �o exercícios,
após o que serão con

feridósDíplomesaosAlu·
.

nos aprovados em, Exa
me Final, -feíto também
por correspondência. (-

Eis, pois,' .a primeira
sugestão. Os .preparati
vos devem se fazer, dés-:
de IÓgo�Emunca é demas
lembrar uma' providên
cia que será motivo de
muito -orgulho para os <,

Jaraguaenses.

Os interessados deve

,t,ão 'eserevsr dando no-:

'me enderêço para o Prof.
,

" 1

Sérgio. Thomaz, Rua
Aurora, 880 - 8.° and

conj 8/ - São Paulo- 'SP
-

. I
.

cias ..... 1'/

, I

,
D/efluiu no dia' 6 do coréente, - domingo

ultimo, o 33.° natalício do sr. Vlctor Bauer, atual
,Prefello Muulcípe] dedé!raguá do Sul. Moço ainda.;'

\ ,
,

iniciou se nas afivj�àdes industrteís, junt,amrnte
com seus pais � irmãos, trenstoernendo 'à. ' lncí
plante fábrica em uma florescente indústria que
�bastece cerca de 'tre'is dezenas de municfpios

'.' ca,larinense,s.:,.. .,
.. �', , . . j

,

D�sde -éêdo dei.xou..;se seduzir pel.as atIvida·
des ,polhicas, �Ieg�ndo se sucessivameQte verea

dór, 'todas as vezes ó mais vOlado, entre cinquenta
e 'tanlos candidalos. � I

d

Para as eleições de 3 'de ou ubro de 1965,
<;ándidatou-se à Prefeito vencendo o pleito' por
larga margem. D.ada a sua poUca idade, duvidou,
se em ce\rtos cí.rcülos de' sua .cap�cidade a�mi�
njstraiiva re da orientação trààicional à coisa pu
blicd em nosso" meio. ,.

I
\.

, 'Com um pesad�' fardo de cóm,promisso� d,a,
adminislração anlerior e, um I?arque de máquinas

" e veículos complet9mecte obsoletüs, eof'rentou no�

seu -p timeiro ano de, govêrno um s�m número de
"

i(

.(

PA I .� passado,-; pre;e�t�' ,

)
Paulo MórettV")

I'

1 ,

M�u pai, hoje 'é íeti"' d,{�� .:."'E," .nef1e IPIJ<{ 'I ,�"',
dia, como homenagear-te? Dedicando-te um

poema, resplendente, lavrado com as-lo!ÔIOS 00
'

meu pranto, :com tiS jóias do meu afel(l? Rda
ciOndtld'o te' a meu amor, a meus sonhos, il

min1ha vida, im teu ,passado, ao .

I� U pr:e's"nl�?
Emprestando te o brilho 4as 'esltêlas, ,o' azu!
do céu, a amp,lidão' do firmamento pa.ra orn(!�

,

�itd vida? Trans'fjgurando-Ie 'p1inha áislênçia"
meu sossêgo, ,meus sobr�ssálros, minha ânsia'
de inspiração? Expressando;t� um sentimenlo

púro que en,volva o ,simbolismo' de uma, trlen·
sagem pe' afelo? Cingindo te a fron Ie com uma,
'coroa de felicitações? Depositando-toe Da campa

,

um ramcllhele de saudades? Recordando Je� pá
lavras de amor e caridade, gestos de cprinho

S
'

'

1

t
!!

d' I:
'.

.'

d D'
. '..

G
I

I S·I·
e de perdão? Beijando-re o ,rosto, luz de minha

e,cre 'ârl�". a "ialen' a· espre,stll.I,a,13 ,OV." VO, f velra II �i�:�f��co��a��� �����c�?rl�:j�:ir;�â��em: ':
. ,.

�, . I venlurc;I de tua presença? '. ,
' i'

"

,

À Sec�etaria.d'á Fázenda peloA Ó�V'êrn?, �1�s o continua fâíendo IU�O para I peito/.
e. d�sh;_nesfo, cabe�:' ,A lantas fergUn,as, que resposla te darei,

do ESla,do de Sanla Governo contlou,à fazendo e,stremecer as relaçoes que dCl ao cldõ.:lao provar

I
para horn,'enagear�te pelo teu _passado e pelo

Catarina', não "se sabe
-

a ludo. sozi'nho. numa 'fia· se deI rieavam amistosas conlrário." , t�u presente? Quel resposta Je dar.ei para ho·,
que lílul<;> vem; sistemàri'- g r,a n'l e desconsideração e auspiCiosa�. Parece qúe menag€ãr te no le4 dia?

. f,'
'

camente, criando probl'e áquele5 que são os reco' o
/

jeilo é,' mesmo, um
Em nome da lei� come· 'Esta; meu pai: SOU TEU FILHO:

mas entre o fisco e os Ihedores dös' Iributos desconfié:lr do outro, Como tem-se verdddei'ros' horro '
,. ,

conlribuintes. estaduais� ,Bsques'ita (J gat_<;) e cachorro. Ou pior: res no interior calatinense

O já Ião d,iscutido ICM maneira pela qual o, Go considerar lôdo o contr'í QllEistões, acr�dilamos, qtle
que Janlas celeumas eSlá vêroo' trata as classes buinte como desho'neslo e' �e sucilam 'pela faha 'de

provocando, parece q'ue cons�rvéldora�, pois. parece qué, para �aír à' rua pre elucidação ,de ,muilOS
agor� deixoU o Estado 'e de,rqon\�trar que IÔdos os 'cisa Ir:.azer· na ,--tesla um �genle& fiscais. Há, os

as -<:lii!ssel:l yObservadmas' contribuillle� nã\o sã\1) ao alestado de IJqa condul� bons. guardadas as pro

de Sanla Cdla 'ina em pé agrado fiscal.' por mais fiscal. ,porç,ões A capacidade,
,

' de guerra. , que se esforc�m Qa' pro Aliás, a Vesguice 'não é conludo, a falta de capa

í,""Depois 'de, umás tanlas dução de rendas D,refere d� hoje. ESlá
.

à nossa cidade, melh<:?,r di.zendo, e

öiSDosições vi)cilanles, qu.
e

I sacrificar
os contribuint�� v!sta um noticiárió publi a recusa, da ajuda

,

de

em nada resolveram o ,inscritos e conhl'ciêlos para cago na, Cidade (jos Prin qu.e,m lern I?ara dar, e o

proi>lenia da incidência do deixar eôgm�sar a fila dos cipes; em 11 051965 que, 'prlOCtDal entra\le.

I,CM, foi, baIxado, nôvo sonegado�es. '\, I a �ertó 'frecho, diZ o se- De s,e pensar: ou cái <>
alo governamenlal que ,O Governo prefere fazer 'gumte: "Lembramo nos d� Secrelario que não quer
Yai aume,�tar, ainda, mais, ludo �õzlnho, E � faz paréllier lido na letnpOS uma enlendi!11p.nlq, ou cál o

a confusao ,reinante. In pior Quanlo mais- mexe, freise dum leshritot' bréls.i povo., sob o lafão de leis . Agradece. sensibilizada, a todo's que a

teress�nte é �õtar que, pior fIca', d enor;ß:1e colcpa� leiro �', não recordamos � decretos recheii)das d.- ',eonfor taram no doloroso transe por que pas-I,'
quanto 'Imai� as classes de(relalhos em' que já- se o nome 1-"qlJàndo / com' inconslJluc onalidades' sou,' 09 que, envia'ram. CO' Ô!lt!, flôres, cartõ�s,
produtoras se' re_unem com transformou a dei que parou as relaçõ?sgovêtno' ( téh>g�alÍlas.. aÖE! que num Il'to de religião f-

os dg�ntes, do Govêrno, devvria acaQar, de uma povo em pUlras democra ��� �,"
am,izâde, acomp,anh>tra'" o· "ins!!lqueeível ,é

para apla,inar certi)S InC0m vez )por IÔdas. os inlrin.' cias do mundo. ocidenlal querido' EDEMAR, à sua última morada. bem
.

bl
Cure seus matés /e pouDe leu S PlI

r d 'fA'
'

preenç:ões� parece quema,s: CêI_dos pro em<,!s que, se com as reinantes no b
' como ao r, IIstor pe as pa avras e eon or-

, ,om dinheiro compran o na 1 A d
contribui para aumenrar a apresenJavam ao lempo ,do Bra'sd:; Nos ourr'os poíses I to em c'asa, e a bt'irli da sepu tura, gra ece

.desconfiança entre ambos lVI:
'

os govêrnos �ã(l obrigados F.'r KMACÍA
'

NOV t ainda, de '\l)do coração. aos, p�relltes e vizi·

RepJ:esentações' cla�sislas
. Onlem,' como hoie, n 'o, reconhecer Iodo Cidadão ohoe. Qos:amigas 'dt' caça er pé!lca. que num

eSI,enderafT) a ·mão ao Go ga.no está prese,nte ,CoQ- como hone�,to, ,péiirändo de ROBER;'O M B IRq gesto de, aCPuollldo compaD}l�iri"mo e co�o·

v,êrno para uma solução IlIlt1a se epeoMndo -na" aCima de qUd i-qU\?r. d,Úv
" -

;.

I
vente espí ito de, so-lidariedade humana; per·

a..:
1 B qu' dis õe de "aior sortimen- ," �

.

úl 1 d d
lIarmoniosa pos múftiplos I?slerdS fazendáf'lê),s cóm() das; cabe a0 govêrnr to na draç. e 'Oferece seus arti maopceram a'lI:l' O timo ,adeus, ao a o o

probleml:ls 'di), inCidênCIa no lempo, do vovô \ Oom p'ova,r o c::onl�ário�, No 'goll � preços v ntajosos seu p aotead'ó amigo.' ..

' .

.

do, lCM ,O ..
chamado ',eCnIC'OS ,à 'lesli,I Sé} PaSJçl Brasllo gQvêrno considero 4V Gelúlro Vargas ' São Bento dó' Sul, agostCl dIe 1966 /'

'dssessorámento, fOI aceilo ou s�m lécnicos. 5> Govêr'no. Iodo cio'{dão -<:001:0 sus '.' -- ,��..�,.'r..-- II!II _
,
I

,., ,

I' 1
�Descanse eIn ,Paz

·A.(lfá�DECIMENTO',J
"

'A,fl'lmíli11 enlutada de
EDEMAR SCaMALZ

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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·CßR�HO. DO _�OUO" �=;; Ed ital de Praça
" Fundaçao: ffrtu_"muf/er - 1919} � '-, o D,outor Helladío Olsen Veiga, Juiz .substttutoFrutll�r.s e Orn••ent.is

em Exercício do Cargo, de Juiz, de Díreíto da
Comarca 'de/ Jaraguá ,ao Sul. (Estado, de Santa
Oatarlne, na Forma dia Lei, FJTC.

...., ) . I

FAZ SABER a todos os que o presente edital, FAZ SABER a todos os que o presente edí-
com o prazo de 20 dias, 'virem ou dêle eonhecímento tal virem, ou dêle conneclmento tiverem e ínte-

, ASSINAi"!RA: tiverem e interessar .possa, que há de ser arre- ressar possa que hão de ser arrematados por quem
'/Änual • • • • NCr$, 4,00 matado por quem -maís der e maior lance ofere

'

mahl der e maior lance' oferecer; em frente ás.

ASemelltre • • • NCr$,2,20 PEQAM DATALOGO cer, em, frente às portas ao Edltíeío do Forum, no portas do Edifício do Forum, no dia 22 de agôsto
vu so. • . • NCr$ 0,08 d' 7 d ô

.

.r. 1 h b'
.

ó
.

Número atrasaao • NCr$ 0,10 ILUST�ADO ,
'

' Ia t e ag sto vindouro, GS 1... oras, o em, víndouro, às 10 horas, os Im veís.perteneentes a

�. '4 i penhorado a Antônio Lourenço Jímenez Hernandes. JOSÉ LINO- KRAUSE, e que foram' penhorados
BNDBReÇO:". ,Leopoldo ,Seidel nos autos da ação 'execut�va que lhe moveu Heinz nos autos da aç'ã.o executiva, que, Ih.�, 'move a. fi�.)

t\veni;'aiMaatÕ!:lciJ�o, 210 '�_, OÓRUPA' ,_ �ahnke, e, 'abaixo des�,rIto:- �

,

,

,,' :aadO��DI? T.V,REIMER LT(DA. f'i abefxo d,�scfl�Ill.
Jaraguá do Sul '·\'S. Catarina

,

'

'

'a) - UM TEß,RI:!JNO situado nos fUrldos do lugar, ',i
•

,d ,'",' " '":! I, ,'\,
.

','
"

I c:::::-c::::>�c::::n:=-c::;::. 'Guamíranga, muníclpio de Guarâmlrlm, com 8S a)'- DOIS TERRENOS, eontíguos, c.om, a área
------..,...,.___,..,.....-.."....,.._-,.,..--.,...,..,...-,..

---, seguíntes confrontações: ao Norte, com terras doe total de 1,060 mä ,: sendo 625 109., �,primeiro
Registro' C.·v.·" em Pedra' Branca, nast� vendedores, medindo 110 m.; 80 Sul" com igual terreno, e 435 m2., .do segundo terrenó, situados

distrito, fílha de Fernando metragem, com terras de Félix Jimenez Heman- na cidade de Guarámirim, c'om as seguintes eon-
,

,Aurea Müller Grubba, Ofici I Zimsrmann e de Olg!l dez, a Leste' ainda, com terras, de Félix Jimene� frontaçõss.- frente,. com -64 metroé, c�m a Rua,

do. Regist o. Civil du 1,0 Dis Vasel Zimermann. ,Hernandez,medindo 205metros, e Oeste, com terras, 28 de AgOsto; Iundos, com terras d�, Mãrio Ronchi,
, trito' (Ja Comarca de Jaragl.Já. c

,

" de 'Geneeio Fabrteío, medindo igualmente 205 me- em duas línhas de. 26 e 29 metrosç.extremando. a
do. Sul" Estada' Je Santa Edlta� n. 6476 de 8/8/67 tros, contando a área de 22,500',m2, sem benfei- Leste, com terras de Mãrio Ronchí, com 26 metros

ratarina,' Brasil '
"

_ /Olivio Horn'burg e torias, parte do imóvel registrádo ns 2'1, Oíreuns-. e a Oeste" também .eom du�s linhas das terrss',det
.

Fa'Z saber que - compaece Dolores Kienen oríção da Comarca de JoinvHle, sob n.76U", do Mári.o Ronehí e Carlos Kleine, situado na Oomar-
tó

'

bi d ! 1 livro \3 -D, , avaliado, em' Ncr$ 500,00 (quinh,entos oa de. Guar,ámirim e registrado' DO, Cartório derem no car no eXI In o. os Ele brasilelrö sôheiro
döcumentos exi�ldc:_)s .pe a lei mecâ�ico, nat�raf a� cruzeiros novos). ','� -

"

Beglstro �e Imóveis desta Comarca, 80b n.028,36,9.
anm de s� habll1.tar.ern p,ra '�al'8.guli, do ,.Sul, domici ..

'

,'ASSIM será' referido imóvel àrrematad'O por 'ASSIM serão referidos bens arrematados por
, casar·se. hado e rflSldente li rua quem mais dêr e maior lance oferecer Bcima do quem- m�is '�ér e maior lance oferecer no dia e

Edital No 6 47� d 4/8/67 �oinville! nes.te d'istrito, prêço da ,avaliaçã.o, -- E para que chegue a notíci:a h.ora supra m'encionados. E para que chegue a
..

\
e

,

. filho de Rud\ HOl'nbürg 8 públíc.o, foi passado o presente edital, ,que será n.oticia a público e conheciment.o dt' todos, f.oi

Orland� Ivo Bortolini e e de \ Hi�cta, ' Jordan afixad? n6 lugar.de c.ostume, �s port�s do ForUl';�, passado o presente edital que será afixado no

Maria de�Lourdes Hornt,urg.' e pubhcad� n.o' Jornal �ocal CorreIO do Pov.o lugar de costu'me, às p.ortas qo Forum, e publica-
Medeir.os Ela, brasileira, solteira, Dado � pa,ss�d.o nesta �Idade de. Jal'aguá do SU�" do no jornal l.oéal "Correio. do Povo". Dado e pas-

Ele, brasileiro, s�lteir.o, industriária,l. natural de aos trlOta dias do mês do maIO do ano de mil sado nes'ta' cidade de Jaragu� do Sill, alls triDta "

.' contabilista, natural de Jaraguã do Sul. domici n.o\vecentos e �essenta ,e sete.- ,',
'

dias do mês de maio do RUO de mil novecentos e

Jaraguá do Sul, domiei liada; e resideritp em Eu, (8) Amadeu Mahfu�,' e!,criv�o. ?' subcrevi. sessenta e sete. 'Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão,
)jado e residente em Es- I ta p o cus i i,h 0., neste ,(a) Hel�adlo O!s�n VeIga, .

I o subscr3v:i. -

�

"

,

tradaNov&, ndste distrito� distrito, filh'a 'de JOl'é
,

-- J�IZ SubstltUt.o,' em exerc.ic.JO- (a} Helladio Olsen Veiga,
"

filho de Alfredo Bortoti Kienen' e de Ema Hann A presente cópia, confere com o orJglDal; Juiz Substitut.o, em exercício
Di e de Rina Stinghen Kienen. e dou fé.

:Jaraguá, do Su;
�

30 d m
\

i
-

d ' f967
'

A presente çópia coIlfere c0lI! o original; �'pu fé. '

'Bortolini. • Edit'al Ii. 647,7 de 9/8/67 '" O E' . - e,' a o e • . Jaragu& do Sul,- 30 de maio de 1967.
,Ela, brasileIra, s-olteira, '

8crlva.o, O , Escrivä.o:
domestica, natural de ,Norberto Kreutzfeld e Amad�u Mahfud Amadeu Mahfud
'Tubarão, neste' 'Estado, 'Fi'ida Hille
domiciUada e relilideote Ele, brasileiro, soheiro. ---..,..,...--'-----!.-,----""'Pr--�----�-

,��t��Fdo2t���g:� �a:��:..{ dbr:��l::��m� Assoeiaçãa prOfi�Onàl. dos, Trabalhadore'$ nas r��!··,···"Ut;r···:·u·��aM�·�"o·"·"··�:I·"·"·;·;··r·',:�;·m·��a"·;··n·'�"-·lí'mia Fagundes �e�e_!r.os. Jaraguazinho.' n'e8'\é I d' ti d V á J d S II� UI! ru IIU R Üp UM 1,1 I
distritó, filho de Ricardo. n, us r as O! 8Stu tiO de araguá � o . u. fi ,�'

.

..
S o' G

'

'
.

"'.J

'fA .� �J
Edital N.o �.473;-ae 5/8/67 Kf'eutzfeld e de Erna

' , ','
li CIRUR(HA DO E T MA 0';'- VIAS BIL . :�

Leodoro Lunelii;e Krehnke KreutZfeld. , Edital de Convoca�ão & �ES, INT�STIN08,- Cirurgi� de SenhQras1 �J
Anesia Demarchi Ela, brasileira, 801�eir8, !'

f' Di I. ti P d CA S II "I"

.. .
) domés"I'ca',' na'ural: d", A ':.:,

agnvs co recoca o .neer nas en o.ras
-

:::"Ele, brasIleiro, VIUVO, Pomer�de; neste Estad,o,
'ssembléia Geral Extraordinária'

,J /
_

natural-de Jaraguá do d
.

'1' d 'd t
,I '

,

t· C I R "M II 760 :1Sul lavrado)' domicilia .. ,
qmlCl 18. a ,� resl en e Nos têl'JIlos, do artl 11 e segujntes, d.os Esta'. : ons!, t6rio. ua Art! ur ii er n.' :.

'dO' 'e resident� em Ribei. e� .Gal'I,�aldl, . ne s t e lutosl Sociais, e das disposições em vigôl', ficam � (Ae) LADO, DO NÔVO HOT�) L
rão Grande doNorte nes

distritO" filha �e, Br':lI�o pelo presente convocad.os 08 ass.ociados n.o gôzo f� Das 912 e das lã '8 ,horas _ FONE; 384 �l
, t� ,distrito, filho de' Gui HllI,e e de Leo�aiITa Hille. dbleé.seuGs dirleitEos ,sociad�s áa .

se reunirem em Assem- fi' "" B
rino Lunelli t' dl:l Maria E para que chegue ao �o UI, e'ra xtraor.l.n rla, a realizar se no dia �·, t��"""·:'·""'''''·'·V·'''''''''V·''''''··'''''''.,:''!.''�!''···''''''''''''''''C

Danoa Lunelli. hecimento. de to los manje' 12 de Agôsto de 1967, às 16 h.oras. em sua séde ...t'
'

"

Ela, brasileira, solteira; Olssar o. pres�nte é'diLI qUe S�cial. Rllla Co�oo�l Pr.ocópi.o· G?mes d,e O!iveira 11================.==::;=11
balconista, natural de ,era públicado. pela impren.

n, 1?7 nesta cldad'e �fim de deliberarem sobre a

Jaraguá d.o Sul domici a e em cartório. onde ser- segulOte ordem do dia.
'

P r e'c 1& sa 'se
- fi

liada e residentJ em San· dixado durante ['i dias: ')� . .10• - Transf.ormação desta \ Assbpiaçáo em ._,'
�

'- II
_ t� Luzia, neste distrito, alg��(]1 soub!:!r �e argum im. SlDdlC:to de �lass�., _

\ "....
,

n
filha de Angel.o Demar- pe,,!Imento aCuse-o. -para o <'I • �. - I?lsc.uça.o e aprovaçao d.os Estatutos" '] FERRAMENTEIRO II "

chi e de' Jacog:lina Fel finS legais. :s.oClals� d.o SlOdlcato. .) / '\.. A' ,

• '\ f'
'

-

II
trÍ'm Demarchi. AUREA MÜllERGRUBBA, Jaraguá do Sul, 2 dß �g.osto de ,1967. Cia. Máquinas Farn,ac - jaraguá do Sul ,i,·

, "

! '" .'.O" Otl', I'ai r'edro',Fagundes, Presidente, ":, JI---;...-...----------��-_...!
Edital N.o� 6.474

,----�--------:--------

, Empr�sa Jotn�lística
"Correio do Povo" Ltda,

• 1967 •

'

E'dita,1 deLellão
"

'''_

O Doutor Helladlo OlsenVeíga, JUiz Substituto
no exercício do cargo de c1Ui� de Direit.o da Co
marca de Jal'aguá do SuJ, Estado de Santa Oatarí-
na,' na Forma. da Lei, ETC. :

Diretor
Eugénio Vitor ISchmöckeh..

f _
\

'�

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macfeiras� Ja
boticabeiras, etc. Roseiras

I Dahlias, Oamélias, 'Oonl
,

Ieras, Palmeiras, ete., etc.

Ouça tôda$ às sextas

Teiras, à 1,30· horas da
tarde na Rádio Jaraguá,
o programa:

finlena Rural

�roibiçao r������llll-�,� II·,

Ele, brasileiro, solteir.o. Pela presente n6� IIbai ,!i '

/ -
-

r- ..op�rari.o,"ß:atural de Co xo Ilssinados, �/proibimos li CIRURGIÃO�DENTISTA semanário ,�'
rupá, neste Estado, do..: termiuantemf'n\e a entra- :1

-,--------

miciliado � residente em da df' pesso.as estranhas :1 _a,a...e�ta cidade� .fillÍo de Al- Fm nossa p o.priedade si- il ta V. 4

fo�? Westpha! e de �nny t'1 em Ribt>irão Ca'valö- !I i' '� li V' d'
�

e.

\

, ,Brixi Westph.al. ,�; s·.- . Retorcida, afiDi de, caçar, ii
['

,li' en e-s,'
Ela, �ras'Jtelra, solteira, I pescar· e_ "Hu,sar 'outrolil 11 n-'

"

doméstica, natural de Co daoos, nao. liaS respoDsa- II " li Umd casa e três lote,8
ru.p�,. neste Es�ado, d.o- biliz!lnj.o pelo que possa :1 '. ,

"

"

,I.
_' '. i: de terr�no, em CoruJ?a.

mlcJ1I�da e, resldent� em oc.orrer 1108 infratores. 'iii AveDida Gelullo Vargas, 198 -:- Jaragua do Sul, - Santa CatarIna j: .Inf.ormações .

em (JOll? ,

es�a clda�e, ftlha de J.o Jaragoti do Sul, 31 de 11 '

-

.
" 'It' vllle, com Erika Maria

sdé AHntolDlo d08RSadn�os e Julh? .d� 1967 .�========..::===:::�,=:::====.:::::_=�_:::=--=:::--==-�===::Ji Fuchs Rua 11', de No-
e

'I
e ena o rlgues OhVIO Fer,razza _

' vembro, 367. I

da .Luz. .
" Joaquim Ferrazza ' r' ....:.�=====:::=========:::.o=:::::;�='::------===='� --,

E:�!.c�tIi�:.�:�Z: ::
..

:n�.1,III
.

Dr, J�acnim t W, J�estin�· ··�""�-"-"gt-e-rn-iC-ç-:,-""l-�-o'-r--'::::'I\_lavradór, 'n a tu ra'l de Civlca
111 Adv,og_do lfl'

,Benedito Novo, ne s t e I

Estado, domiciliado' e O hasteamento dd II"
residente em Pe d r a Bandeira e o canto

II
"

Branea" neste distrito, do Hino Nacional são II, E S O R I T Ó R 10: A V. MAL. D E O D O R O;, ,1 22-

filho de José;;' Adriano obrigatórios, uma vez
'fi JARAGUÁ DO' SULI

e de Linda Adriano. por semana, em todos II [
-

, ,

"

os estabetecimentos I n,

Ela, brasileira;soHei'rá, de qualquer' gréiÍu de III ,�idoméstica, naJaral de ensin.o, públicos ou I - MAN SPBI€HT DElT'J"tiiCU
'

!

Gllaramirim"neste Esrãdo particulares.. I" .'

,

-

.', ;

.,'

[, ' II
domiciliada e residente \b::::=::::::c:::.,::::=:::::::::=�-==:::::::::::::::::::::===::::::==::::::;==:-::===:::====:::=::::=--=:::=::::::::::::::,jI

Vigando Westphal e
Anita R.odrigues dos,

,

Santos

este' programa é, feito
pela ACARESC espe'
cialnienle ,ptilra o Sr. e

sua Famflja.
'

,"

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



/
'
...

.A Sociedaue Tôrre de Vigiil d.e Bíblias e Tr:a-
"....c

tados do Rio de Jlloeirp� órgão li'gal das Testemu- \ Os abai:�o assinados, membros componentes do�. nhas de Jeová,. reà.lizará. nos IprÓXlffi?S .dias l�; 19 Oonselho FIscal desta Sociedade, tendo examina-'

P " r t lai r I- a ß '.2'"
.e 20'dded8gdôstoMmfa�s um congresso blbhco regIOnal, do detidam�n�e as contas dpe resulthadO de,monstBra-i

,
,

'" •

...

na CI a e e
. �Ja.. .' Cão da conta 'de .Lucros. e erd:;!!:!, em como o iI.-"

..
I .' 'O pr?pó3lto do re�e.rJdo conclave' v�a o forta· lanca Gel�1t1 encerrado. am trinta de junho de 1,967,

. ,'j
/

,
leClmeIlto moral e. e.splr��':la)l dos seus membro�, são de parflcer, qu,e. 08 -, eferidos átos de.v�m ser

S
. ,

t �...,. d·· E t d d'
.

N Ó aumentar a fé nás ma-ravllhosas prome!,sas ç�tI' aprovados nos seus p'recisos têrmos, pela Assem·ecre al'la
.

e S a 0(: OS, eg -

das na Palavra d'e Deus para o.}ut�ro p-rÓxlmo. bléia 'Geral Ordinária a 'se realizar 'oportunamentH.

ciQ.'s/ da Segura:Qça P,ública Para 'tal, um intenso programa e,stá sendo prepa N3da mais havendo' a' tratar, encerrou se a
rado o qua! ser_á apre8ent�do em f��ma dA pal'es- presente ..euDlão, e, para con/star ,vai por ,todos

,,: Delegacl'a de POI('cl'a de Jaragua'
-

do Sul tras, demostraçoas !.eatrahzadas, dialogos, et�. e abaixo assinada.
'-

'
.

,

,
.

" ," "

.

obedecerá ao ',tema: TOrD€P1-se Homcens Esplrltua Janlguá do Sul, '"8 de julho de 1967.
'.0 Ten Oel. 'Leonidas, Herbster, Delegado de Hzados, Visando a Vida Eterna", Alfredo Krause

.,

,
.

; Policia de Jaragúá do Sul, no· uso de suas ,Além de Jaraguá do Sul mais 14 cidadeR
.

do
.

Edomundo Bruch
atribuições e, de . acordo com o art. 14 da Lei Dor�e de -oo�so Eiltad.o se fa�ão representar. Seg�n Alfredo Marquardt
5108 (Cod. Nac. Transito). d<;>. mform,aQ.oes, recebIdas relDa gran�& J espectatlv�

.
' RESOLVE: -, .. ..'

. em tôrno d� que será apresentado neste_ conclave; ....,_;""--.:;__-�--'---�--'-..,.�-'-OO-----"'........".---'7 '-

. Ar�. 1°.._ 'São��9n�,i�erad'as vias prefere�êi�is, �::;=::::o...:::::::=:::=-:-=�-�-=:::;,:::::=::::::=�.-:::=::::::==::::::, •.

, as. se�umtes' ruas ,do per.lme.tro urban;o d.a. cidade: ir DR W À'LDEM''IRO "MAZUREI"HEN fi l,ta',).a'. ra- r'"e�n''1'"S'� . 'C, l'ub'e'.. JOIn�.llle - Jorge' CzermewlCZ - EpltaclOl PesSÔa II • ft \I . II' Getulio Yà.r'gas - Flor!ano Peixoto, - peodoro II CLfNICA MÉDICA - 'CIRURGIA GE
). It Âss.embléia Geral Ordinária'da ,Fonseca - Procoplú G:0Jnes, - DomIngos d_.a II. 'ft\UQ/

..

Nova -:)lli�o Branco...,.. r.elDoldQ Rau J... 'ExpedI' r . =--,o/-__!:{O. ,EDITAL DE CONVOCA.ÇÃO:.

çionärio 'Gumerciö'do --. Expedicfonario Antonio I, i/ '

\'C "1'0 F
r,. ",

V io d Silva Porto I'
.

\.. *1 Ficam c9nvidados, os srs. sócios· proprietários a 'com-ar ,s' errelr.� _..;
,
ena,nc . a l:."

.'
-

'1:
' "

, :C'
.'

aracerem a uma Assembléia Geral ,Ordinária,. a real,zar seJl)ão Plan-inscheck .
....;.;_ Para.gr,afo. Umco - A .es.� . ULTRA. SOM. ,o

\
I, dia 20 de agôsto de 1967, _ 'domingo _, às lO, boras, na

._,�!ad,� .se�pre- �erá .c:onsiderada :VIa ,:p�ef.er.�nClal, II· 'ONDAS 'OURTAS
,

'

." �\��__/.
/ séde sOlJial, à rua Exped. Gun:u�rcindo d�' Snva,. afim 'de

,em relaçao a qualquer, üutra vIa puohca., ,I· R. ULTRA VIOLETA , ·�oI" .; ,\� . apreciar a,seguinte ordem do dia: ..

"
..

t'
r �,.

"Art 2o',:'::':" As'par8d�� de onibus em. tran8i�o., H .. Roa President� 'EpitAcio Pess'Ôa .704
"

II a) '- Prestaçll.Q de contas do exercf,clo,1966/19�7;,

ti em relll"ão a08 seus fdestlDos, só pöder�o 'ser�.m ii I ,.
.

.'" ,

.

.

• '_"U' b) - 1j:leiçllo d� nova Diretoria e. do,J(onselho.Fiscat,Y \ .

� --------::;Y c) Assunto' gerais, ';'
,. ,.,'

,realisàdas, nüs, lo.c8.s\ onde existam: plácas,,, com ::::::=�_:=��::�:::-:�:�����:��::��::::::::=... . Não havendo Ii�mero na', hora apra�ada" reall�ar.se-á
.0 dístico '''Parada' de Onibus". J. r,==---�--'--':'--�-_,_---:-----..... ---- ...'4) nova Assembléia;; em 2a. convocaç��. meia 4�ra d�pqis,
,. Art. õ.o ,- .Os estacionamentos de veiculos a Ir, '. 'relo, A". A· � P "dA

" ii quando funcionará com qualquer Jiúmero d� sócios.
m'otor, nas. rUll8 calçaáas a paralelepípedo, serão I' Fundo

ce. SSlste�cla e, revI enCla,
ii) . Evs-Jaragtié. do Sul-se; 2.0 'de ,c'!uiho,de 1967

...
: obiigatoriüs na respectiFva mão pd*: direçãO!)' cd·om �I "I do Trabalhador, Rural ,� ,I Getúlio Barreto da Silva _ {>residente.exceção. das'Aveuidas loriano elxot6 e eo o ii

.

'li Eugênio Vitor Schmöckel _ Secretário Geral
ro da. Fonseoca, que terão se�,tid() uniéo. ; ,(.

. i.1 ,

' A CO M E R C I A �L
. . 1.1

. .

.

d
�

A t 4 I E t P t I ntrará em vigor , )
-

d � I N�A: - A Diretoria leva ao con�ecimento os) srr. . � s a or ar a, e '.

.

'

ii ,Av. Mal. Deodoro, 130, em aragua o uU;
. ii associados em dia com os seus .compromissos sociais, quena dat� d� 1,.� de

. S�tembro do cor.rente ano, r� ii, a rega-se do preenchimenlO das guia de I' poderio receber alil suas ações de proprietários, devida-
vügadas as dlSposlçoes em contrarIo.. ,.. ',. ;!, ___;enc, r,�.

.

.

.
....

d"
.

. _

.

. ,I mente reavaliadas, juntamente com o Presidente, no expe.
Jar8guá do, Sul( 10 de Agosto. de 1967;, '.

" recolhImento e
. �I lDscnçao. . 'I diente normal da Caixa Economica, à Av. Marechal Deodoro

Ten I CeI Delegado de Pr.iII·cl·a ' li .

_.' _. ...._ ..._. ..... .... ...b da Fonseca"nesta cidade. (I
.

• • J. \."-:!::::==::::::===-== .......__ .._. \ •.••...•�.__.•

�'!:
••!- ••�•••�--.-�.....,.

,
I

OORREIO DO POVO SABADO. dia 12-7-1967 \- _ Págioa õ
��������������-���������������---���������������:�J,

\

I'N'T'E:GRI-"A""O DO V'ALE DO Editàl de Convocaç�o
.' '"" .

.

, ,:' São couvídados os senhorea acionistas ,a com"

',,, �1;'J.
parecerem na séde da sociedade, no dia ÕO de se

:) ITAPOC'U A' BR-.l·Ol .. -�
, .

tembro de 1967, a� 15 horas, afim de deliberarem

" .

sobre '8
.

'

.

.

, ,'"
. ,Senhores' Acionistas, .'ASSEMBL�IA GERAL ORDINA,RIA "

Apresentamos o Balanço Geral ea demoustra-
'. .. .'., '

.

· f
.' .

.

com a seguinte- ordem do pia: " Qão da conta de Lucros 9 Perdas. encerrada em 30
..

'
Com a flDahd.ade de discutir a .Int�gração do a) discussão e 'aprovação do' Balanço Geral de junho p. findo, bem oomo o Parecer do Oonse-V.ale do Itapo�ú à BR'lCl, a AssücIaç�o C�mer- de 30/6/67; \' , lho Fiscal, sendo que o resultado apontado, assentacíal- e Industrlal de �araguá süb.a presJdêncIa. do, '

.
b) Eleição do :Conse'lho Físea); 'J .\'}. rigorosamente em lançamentos. .' .sr. Eggon J�ã� da �llv8� oonvooou uma r�umão, • c) Assuntos diversos. '

.

i , .

Estamos ao inteiro dispôr na séde da SOCle-.daqual pa.rtlclparam, 'alem das cl.asses prod�torasi
.

nota - Acham-sé a dispolllição dos senbores dade, para melhores esclarecimentos.
,os repre8entant�s. do Rotary � �lon8, o.P!-esIdente acíoníetes, -os ducumentos de que trata o art. 99' .

Jaragoá do Sul, 3 de julho de 1967
..da Câmara ��Iclpa) e o Prefeito MUOI�lpa). '

do Decreto Lei-2627..
.

Coóu1rcio e Indústria W. RADUENZ-SIA..
I. A reuníão, reput�d.a de grande alcançe, rea- Jaraguá do Sul, 3 de- julho de 1967. W-ilhelm Raduenz Dir. Presidente.

'

Iízou-ae ne I�ajara, .Te�.l.s Clube e teve a presença; Oomércio e Indústria W, 'RADUENZ ,8 A
..
i j' '.,

Delfino' 'Radoe.nz, Dír. Oomereíaf
.

p,or >u�a) ,teb�,; c9IQcJdêncja, do sr.: D�. \ Carl08, WilhelOl Radueóz Dir� Presidentes. "�o .'. 1 ,
..

, '. "'.' .

E . ..
.

,

,Theop�Ilo. de ��U�!l e �ello",ilustre Chefe .d� .,Aé� -r-,

' De�fin.ó .Rado�mz Dir .. Oomereíal I i BALANÇO, GERAL, E�CERR.A.J)O, ,M,,3Q-6·67�
ses,:itorla �,o M�"1l1,�tr?'-dO,s :rra�;&Po,r�el\J, Dél.. Mário ' ," ... ,.;. '.' '. ". ""

.'
"

A�IVO' '--'.'Andreazza. _ ':'" ,'., -JI �!. .'" '_ .t.', .

.

\.
,

'
.

>, ,'."
< " O motivo' da reunião 'foi preliminarmente. ex- "I Imo�i1illdo --- Edifíoi08 e Imoveia-
'posta 'pelo Presidelj'te dal Associação' Oomerelal "e ... L, > "

" �
-

," ", "
. ,

0/.. reavaliações . "
..

'

...

.

:24��:51,�7
;lr.!�:!t�f8i�:�t�';�:r!�:r.:,b;,H��81;::·0:�iFo'�:tso�O Atenção�,'Co�tdb�int.e$ 'jdo ..Jmpôsto 'de "��ei�,f��!'t8�'l�,!��Uril�:��.�:���e:i��?�,�. ';4"9.,"3.2'1,'�'7,·z.á:e·:"�ello'j\qu�veX:pô2tçöÖl 'muitá' pt·opriedatle' a I",

.'

;C', l·f·:c';u'·"la�·· aÍÍol·o····�;�.,,'·e·í','.,'M·· 'e'r'�"c""i'a�''d"o·:"".··a·"'si;�l'.<:: \'.'
"

ve.í.c.uOlls�so,·ß,clt/.e.. l·.r.e.av081!al,x.�.õa..�s.'.'. "�:"I;.;r,' ,.,.. ,,'.•;'.',', .• , .. !... :,

'

".I:

!)coi18trU9ão� da,-lifB'Rs":,e 'es 'aC'eS808 'e Id'e -<icd'mo o 'U I
,

II .. ". .' _. 'S:On,77;:pro.bl'ema"éra encaraâo"pelo Góverilb'\'ta Uniãt):, , ," ",,;, n�' 'i , .' 'c; �i, :r"'" ,-' ,":ReaIIZiletClrl'/lO.gO�P"lO""'7, Alrpo;" "

.....

"belll" :como' o' que>compete' ao 'Oôvéroo �EstadU81" 'A'A8soclaç'Ao"Côl1;fe'rcfal é
.

I'tl'Q�8tl'iál··Jde$'t� xaritadoi Atlieíon'aI Rei 8 thu í�. e,l; 'j'

"'�éiljzar) 'com" �8 'v'eirbás 'quê Ibel Í!fãó�} 'finúalmente',' cidade' comunica:' ,ses: seÓhQre'8 'C('flitriDui�té8 do C a Ú ç ã o;': "O o � ,á,R CIOJ� r e n,1�'8, <',:.,��8U!la;d8s; para Oi d�'8en_vol,vimeöto' do.' pianê:fro!io' 'lmpÔsto,;:de: Cfrr:úI8ç.ã'o d.e Me,rcádôri8's�� que,., ct� E;mp.r,es�ÍJnQ", .�mergênci�� \, 'Q�,pJ,i- I·;viárfô." 'c\ ' ,',r'; " .j�' I '
..
"'•.'" .' ,'o '''.,,; <:

c,

acôrdo com,. O decreto estadual( InO" SFi5J>4S, de oat8� ·,Reqt'.ber; Mercaçjori,as" ,Merça.
,,' .

,

..U8ar�nI da-o,!,lavr':l, ain�a, oS,srs. Nelsop Dries' 27 d� j�n�o 'de .1967,,� de�erão, reque,re,r 8�é', o dia ,doria,s Tr8'sf��i!i�Ei 'e _Petro,\>r�s"" ,

_- 8�q. t>resídebte do" Corpo, de BumbeirQs V9lul\t� ,6 (8ei�). de se;e�bro próximo, a homologaç�o, da ." Cl COI!IP.Dsaçao� Açoea. CaUCIonadas'

rio� .,de Jaf8guã\ do, :-;ül o' indu�tri81 sr.:dr. Dietrlcb utiJização de créditos �ôbre 88 compras e estoque. ,

��u��enue8s)er, o s,r. EugêOio -Vft«;>r ScbmÖ�keJ., Pr.e- de d��e�bró, p'. p ,·cüm,' requer�,menlo e!ltr�gue. à
'

,

'. PASSIVO
"

8Iden,��.da _.Câmat:'a-de Vereador�s, o sr. �r. Murd Iospetófla, Regtonal ,c.om, ,sene eJO ;:JplDyllle, �u �. ' ; ,,,
, . ,.J�:,��·�rreto d� AZ��'i!dof. '. r.epr�8elltante' do, Rotary r,emeter�dire'amente ,pa,r� ao �xmo; Sr. s.ecretá.rIo Ião Ulgllel ::- . Capit�l, Oorre,çãoplut) de Jaragu,á do� Sul é o Prefeito. Municipal, da (i'azenda.: Outros' .es,�larecJfi1entos;'8: respeIto, ,Monetária.. Depreciações; Devedo�e8-'""sr: Yic�orBaue'r.

"

.. '"
'

"

.

.

,
assim comp mOd,êlo qQ; ·,.,equerimepto-poderãü 8�r" uvidosó�, Reser,vâ Le.It'QI, '.Reserva ..

:
.. , \ ,

AP9S �8 deba'te'�, ficou cODstituída uma ,90 obtidos na sedê' da, A880ci8Ç�o. com�Í'çi.81 e lndus�· ,Especiah Aumento 0apit�1 Lei'4357, ..
· ,Pl,iS8ã:? :�rovi�6rià" �8 . qual' ingr8:rão 2 memb�ü's da trial, à r-u� Oel Emtlio C�l,'lq� Jt1Uf,d�o,: 175 r sala 1.. .Funji<> .Amor"z�ção" clReavaliaçâ'o e

ASSO.OIação Co�erOlal e IndustrIal, ? Prefello, o Jara.g.uá' do Sul (SO),.'�,de agosto,�de 1967� 'Luo�o�.S�ppnso ,f .' " ..PreSIdente da Câmar�, 2 mem:broe, cada. doRotary' \ EIIO.lel1:orlo e LORgo PralO - 'Conlas
e Lions, memb'r08 do Cléro e' Pre8idtmt� da As ' ,

� I
.

Correntes, Coutas Me'oI'8i'lii, Dividen
sociação ffpral. A Gomissã,o Provi!iória

.

cab:,rá a Coope' ratl"va�Ag,!l'l I'C'Dia ·MI".sta It"aJla·r.a Ltda. dos, Duplicatas Paga r, Empres�ill!os,realiza.ção, düs contáctüs' com o� demais muniç! �'ornecedor'es e Obrigações Pagar
piüs que formam. (> Ville do ltapocú. como sejam, ,

" Cj 'CompeoslIçáo _ Depósito Diretoria
Corupá, Schróeder, Guaramirim e Massaranduba. AssembIe.'ia 'Ger.aI Extraord.in,ária, ,Oportunamente, deverá realizar-se uma nova

, \
reuLião,' contando com represent�ntes ;de tôda re Ed' 1 Id C

-
.

/ �_ gião, .,afim de.' q'ue. em conjunto, possa)n· ser 6Q'mà '1ta. e onvocaçao .

d
..

ê
.

V 1 d' Ficam co'nvidados os Senhores
I
Associados da Mércadorias, Deved9re.1!l Duvido· .,

·

.
a8 as provld' nOlas para a .integração do a e o

Ooop�rativa Agricola Mista "ltajllra" Uita., cQm sé sos � Juros & Descontos
.

.

[tapo9ú à BR· 101, 'pois- que, �abiã� está q�e o. ri-
de ein Itapocuzinho; Munieípio e Comarê& de .Jar.aguá

",

Despesas Gerä'is, Fretes, Corre
·

co val.e, �om a
. c�nclu�ão do. trecbo asfáltJ�o en

do Sul, neste Estadp, para a AS8elflbléiaGeral Extraür· são Monetária , ;.
;
tre JOlnvlHe" e,. I�aJa1, fiCOU .co,mpletament� Ilhado

� dioáJ!ia, a ,�ealiz'lr .n:u 9Ía.. 1-9, de Agôstft.d.e 1967" à.s Fundo Devedores, Duvidosos"cOIQ, l{r3�e'S p eJuizos. para a sua e:o�nomla e da
1400 h a' féde da Oooperbtiv8 lifim de .ser Dep'r�ciaçÕe8 e Amõrtiza'çào,.c/ Rd'a:

.qua�, [Qdlretamel!_te, devE:'rá ressentir-se o Govê�' .

"

.

oras n
.

Ie. .' r
_. .

no do Estado. de Santa Catarina em fututo muito discutida a segUIn.
.

\: ' J va laça0 .

, pr6ximo'. ';
.

; " ORDEM DO DIA: Luc"os em Suspensos
\ 1) 'Reforma de Esta:tutos: . /-

.

2) Assuntos de interêsse da Sociedade.
Ilapocuzinho, 5 de Agôstc de. 196.1\
Paulo Leooi - ',Presidente:

(
.

"

Comércio 8 In�ustria W. "adUIDz S/A.
,
.,

Relatório da Díretorla

.' -i t. ,;., , .,!�'
.

, 129:'448:51
.

" 40.0e}
21 .333.02

.. _,...:.........

7!l.285,39

, "

\ .

Demonstração da Conta de Lucros & Perdas

133.007.63
,

40,00
212333 P2

"

.

,/SL560.0a

,
: 71.521,46'

..

'

Jaraguã do Sul: 1.0 de juJho ße 1967
Comércio e Indústria W, RADUENZ. S/A.

C 'Ydhelmi Rad�enz" �ir. President�
"

- Delfino Raduenz, Dlre'o1' C,omermal .
,

Eogênio Vitor Schmöck'fll, Cantador ORC SO
16.05 DEO- 51083 Escritório 0048

_

Parecer do Consélho' Fiscal·
"

81.560,03 81 560.03

4.130,23
'5 ..908.34

EscrItório ao lado da Prefeitura
. JARAGUÁ DO SÚL

Congresso Regional das
, Testemunhas, de Jeová

/ . r

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



, I

(Conclusão)

'ANO,XLVII ,IARAOUÁ DO SUL (SANTA' CATARINA)
, ,

'.'� ':. ''o "UE VA'I, 'PELO "LIOKS', rDe São Francisco do Sul or;g,�O�� T����;:O h;I:;,.��,.�i;�h����I�:����o�
.

,

,'1"
'\ '

Irazer'mos aos cornperrhetrés deste Rotary Club,'
j' " '.

,

'
, :' "

, ,

'

',' (
,

I AI dr)' alg�ns esclareetrnebtos 'sôbre 'o -

me�mo., Para /jS!O,
I, '

, '

" Arqo do elaß e
" 'nos ocupamos de um, rrebalho realizado pelo senhor

,1. Reunião do Conselho DIstrital PARA,
discutir

_retV,'indicações,
sôbre o pôrto ellrin,e\1 Peler_s �o,

m (J

(,0, leboraçêo -d�, Alv�_Cir ,Rosa,
L 1, ,'.,

"

, estrada,. do!!,! 'g�and'es pr.oblemas do empe�ramento da anll�o, morador de Guerernlrtrn, hole resídenre em

,

.

- 0" em RIO do,Sul economia de S?lo Francl-?co do ,8ul, reuntram ee, em Cunnbe. :-' ;.
,

-
' .1'"

, '., ,'�' ,

',' ,'j " I data de '�l do correnre as Câmaras' Municipais da ' TODQNIMIA TUDI GLlARANI - Arlmgua usada
I .• .Dtas 29 � 3C' de julho do coerente ano, o Milncheste� CataritJens� (jolnvtlle) e, da cidade-por- rupíe, guarenís, orlgtnaram a malorte dos nomes geo
LI�ns· Clu.be de Ri(o tio Sul, comemorou o seu 110 'Iuqria de ôão Francisco do Sul. Os trebalhos forafI1 gráficos.. do Brasil, r.azão porque nos 'predlspuzernos
aDlvers��lO e no mesmo ensêjo - foi sede da slmulraneamente prestdídos pelos vereedores José Ca a fazer um., pequeno estudo dos diversos nO,mes
1. ReuLlao do Conselho Dlstrttal L-to, empossando mergo e Hermes Keesemodel respectivamente prest- dados a rios, legoes e 'localidades e. em primeiro
o n�vo Governador CL Vit�rio, Fornerollí, e seu dentes das CC. MM. ãe S. Francjsco' e Joinville. Na pleno; .sproxtmarmoe do, h conhecimento 'público é!
gabinete.

..

"

. '., .' .
' secreterte-Iábctonou <> -sr: Paulo Fuechter, DepOIS das razão do- nome Guerernlrlrrr, escolhtdo. pare: ,!Josso

, restivlda�� das ,mal,S SignIficativas 'para o saudações proféridas �elos ers. prestdemes, fa'larám,munrcípto, antigamente,. Bananal; .quaado ainda não

LeonJs_mo Oatarlnetrse, não só pelo congrsçementc 7 vereadores, àlrernadamenle discorrendo sÔhre 'os era autônomo e sim,' um doe mais prósperos dis,tl1i1m�
de Leões .de' todos os rinções do nosso estado, mª8 objetivos da réunião

-

É sabido que a economia [oín- de Ioírivlile, ,Na ling�a de :

nossos aborígenes, os

em espécíal, �el, :..Ul�ta exposta pe.lo .nõvo Gover- vlllense, como de rôde a região fisiográfica de São adjetiv�s pospõe-se -eos àdíeüvos, Por., exemplo:
nador. Oonsolídação e Desonvo1vunento do Leo-: Francisco, do Sul. esté intimamente ligada ao pôrro Guarl::-Mulm" ,A� palavras compostas formam-se por
Dlsmo.,

. ,

_ ,

,
, •

,"
_.

frenctsquense (Cuer A. Mönlch) e 'que estamos viven aglutinaçã<l., sendo e-ordem das pal/avras componentes
.
O Nosso Líons Clube (Jafaguá d? Su!). no- do uma época em que, :isoladamente, nada velemos' a mesma do .elemão. ASsim é que, efrm de ddr_ uma

vamente se fêz presente. sendo agraeíado com 2 (Antonio' Silva). Não há dúvidas de que São Fran versão da palavra, GUARAMIRIM pera 'o vernacl,llo,"
troféus;' .: '.\ ,'_ cisco do Sul foi e continuara a ser "uma porte-aber encontremos uma variedade de esplíceções, mas é
1 : - 100%. de Divulgação do Leonísmo no porío- ta para o progresso e desenvolvimerno do norte e nosso pensamento o -de chegarmos a I werdedetra
,do 66/67.

.
do vale do Irejef". Aqui, óa Bebtronge, começou San, roponlmta do vocäbulo., Inicialmente !eremo�' que

2 : - M�lor Delegaç'ão presente sql Rió do Sul. ta Gatarina. JU!fO, é agora' que' out,ros, muniCipio:s;' ,estuélat q�lal a verdadeira p.ronú,ncia do a�ixo Gullro.
,

r'
, ,

oiais jov,ens e desenvolvidos. dêen as mãos ao 'velno iste é, si -é Guera ou Guará Sabido '�é que 'o nom,e de

_--;__-,--'-� ,..--_..:._ ----.:r, -município que lhes, 8ervju�de_ "saJa de �sperâ". Ap9s I nossa cida�e não t_ell! �sse�toi,mesm.o qu�'.usualme_nte
a leitura dos meltoriais que foram entregues aos ex· se pronuncia GuaramJrlm e nao Guarammm. Guara,
ntos. srs. ,Mif!istro dos Transpürtes (söbre o pörto) vem de gú que significa ··comer".

,
Aquêle que ,éome.

�,'Govel'ria,q:or dô Estadó.Jsôbre a �strada), o pleo,á o v!vente ind.ivi,duo� )habila�te: ,_Aqut,no 'su� é comqm
rio aplaud'iu e élprovo�. sem restnçõés, os textos Guara ser afIXO' na denomlOaçao de Rlödel",as. Potle,'
reivindicatórios. 1 8er ainda""tOára,' que quer dizer bur'Hcb. Ic$ca, cova.

r,
_ '-X _

_ I
. Guat�, é Ifarça verm�lha e pode ser ainda 8gU81." cão

• SÖBRE o pôrto foi reivindicado s,eu reaparelÍ:t� silvé8tre, 1<100, iaguara, o que devora. Guará, jpmb, m,
'_

" ':vlaia mento e a' dragagem, da qarra no sel1tido de permitir pode' ser p�ixe do mar (família (fös, catângídlos),
a, entradêl de navies de llÍaiores calados (50 pés), de naturalmente alteraJo pa�a atarl nosso GOnhe:cldo
vez que, no momenlO; a bilrra apresenJa õ profundi pei?,e do Ita'pocú e seUs aflu�ntes,' Significa, o que \

dade- de 23 pes' -
,

"

�,
'

tem casca, escamas. /.

'

}

X _ 'Feitas estas versões. resta o têrJIio mirim, que quer
, 1'1.10 TOCANTE 'á estràda foi plei,teada a 'aber- dizer pequeno. Isto posto. cheBamos a conclusäo 'lue Guara· -\

'1 ,mtriifi, pode ser traduzido para dlv,ersas formas"porém, com
tura e apronlamento do Irecho compree'nd'ido entr� parcQI'conhecl�entos da lingua nheegatú, adqulrid08_ por
Linguado e São Francisco do Sul. 'méra curiosidade 101clól'1ca, concluimQs Jlue a mals vláv,el e

,Á ,-, X
\

,que se nos apresenta é que, GU�l'amirlm significa UUárá,
APÓS a historiea reunião dEsenrolada com pl�1 garça (ibll ruijer ou Rodocinus Rubet). e ne�se CaSO procede

.,_ '-. '- \ de Guag. aaôrno. enfeite e rah, plumas. e n irlm, pequena.
no êxito, o sr: Cdso Salazar Amurim Pes�ôa. pre- Assim o nome do nosso MunicípIo é traduzido para GARÇA
f.eito anfitrião. recepcionoif os edis no Reslaurante VERMELHA PEQUENA. Conhecemos pOl,' cODstatação pesso,)
Ferroviário. que nas' margens dos principais dos que cursam o Vale do

, ltapocú, (!x1stem diversas espécies de garças, abundando 'uma
pequena.' com plumagem rósea um pouco' intenso. É '-ela, 8

(hil. segundo 'elassif1caçäo de Llneu ExIstem outros, que tra
duzem, mais com dentido pejorativo. para �chorro pequeno,
Óra. sabemos e, muito bem que na regUlo lltorâne,. nlo exis
tem Gpará,s, o lobo brasileiro, e si exiin�m é em catiVeiro,
como o caso .do Jardim Zoológico de Pomerode. Outro cahl
no é o aguará'xaim ou graxaim. �mo é comumente conhe
cido. que telJl por tradução 't;lI.o �Ir;VESTRE. É Aguará e, nlo

guarA.' Lob.o 010 tem procedência.

/ Na semaDa que passiou. �,colégio São' Luis
!l0s'so, princjpal es�abelecimento dá ensino. estev�
mtensamente movimentado.,

'

,

,

� que, depOis de quasi 11 mêses de ausên
cia. r,etorDou ao n<Ysso 'meio o Rev: Irmão Alei,
d.io S�hmidt, que estdve Da Euro,pa, ou mais pre
Cisamente, /em Roma - Ualia """?�bairro EUR, Da
Casa General1cia dos Irmãos Maristas, submeten
d«;t-se. ,8 c�rsos de extensãQ. ende pontificavam
m�t,erias! taiS. C?DlO Filosofia, Teologia,'Catequese,
,PslCologla,' I;>irelto' Canonico, IMblia Doutrina So·
cialoa Igreja e' Re,gra8 da Congregação. "

.�
(Na sua ausênçia esteve egualmente I na Ale

ma�ha lpara ,pequenos estudos,) Inglaterra «("'urtla
' • ,

�:. lE:�:�h:�a���tJ:�r uns d�as em Paris), fSuis\ CODlun�caç�o à Pr�ça
" . T�o logo regressou à, Jaraguá do Sul. teve a " ( I" I'

gent��es� de fazer,' �ma visitar à nOS8� redação, Comuóicamos 'ao povo Jaragllaense. que () saro
0038]aO e� que manifestou a sua firme disposição Qsny' Carlos Seidel deve -;-em nossa firma, Mecân.ica
de encetar nova fase de realizações, notadamente Braswagen Ltda. de Joibville. a i'�pprlâoCla de
a pa.rte esp?rtiva �ssunto, aliási ,que jà,estava nos NCr$ 302,81) (t'rezentos e dois cruz'piros novos e p./."'" d 'N S A

r

-d', plan.?� do Di�efor. quando foi solicitadO p�ra a ex oitenta e, novif c�utavoR). dívidá esta,' vfHicida a rosslçao' e ;

'f'�' _ ' parecI �'J-tensao c�lturaI' no velho ,mundo. ' 'mais de mri ano, modvo pelo qual, achamos coo >
j " ' \' ,\ , •

" Pediu ..nps o Rev. Irmão,Alcidio Schmidt que v_�ni�n,te fazermos. a pre,sente notiflcilQão pois o Nereu' Ramos deverá Norte - 8P. no', dia r5, do
fos�'emos o 'portador da sua mais sincera sauda. mesmo é clsadp ,e s�par'a,do, não tenelo absolut�- ser palco' dA jntensa vi- cor,rente, ser I entregue
ção-aos srp. Pais', 'aos 'Alunos e ao Povo em ge- mente nada em seu nomá .. Podendo faz�r dívidas b,ração. religiosa, no nró p:Io Secretario do Va

,

\ �aI. 8sseguI:ando �_ certesa_l'le que �OdOf; serã9' ,sem podr R� O)eRlÍlas �I>rem D'ot��t;:!lIa� , ximo. dia H> de Agôsto 1:icano, a Rosa da Ouro
,,' s�mpre be� recebidos nas d'e:penaenclas (lo uolé'. '>,' ,MECANI�)A nib.swXGEi" ,LTDA.

.

(ie, 1967 �'3e., � f�ira. �o Sa�t�;ar:i�!� Par� ��z�.r
. glO. no equacionamento das reJações socie�ade-,' ,'� RETIF'ICAQÃO Pa't,�_o's devidos' fms, comuni É que. como panto ,cul JUR li essa mteDs'� maDl

escola - esporte.
.

' �

"

camos á praça Jaraguaense que o snr Dlllct'o Lenzi miDsnté (jos festejos, de festäçáó ):eligiös�; pe·
Enquanto registramos a' volta do -Diretor do nada tarn a vdr com a dívida do SUl< Osny parlas verá reàii�ar-se a' pro" dem se rosas' e mais ro,

Colégio São Luis, Dão podiamos O'eixar de aDotar SeideL
I , cissão em ação de gra sas que deverão fler en,

o vácuo _-que se e�tabelece,u, '-com a 'partida do' �,..

\, cas com: a Imagem de tregues em ß,etorciQ8,
Rev. Irm,ao, Baldulno Frantz, diretor substituto ''I) Nossa .Senbvra, Aparet.ci- afiDJ� Je enfeitar':� imli('

, d.o Col�gio por t 1 I�êses..J'â· era figura obriga'tó d�. � 'image� em refe�
gem �ara 1'0' <lia - ! fi de

rIa s� todas as reUOloes de Importância da sociedade "enCla �chada \ ha 25.0
A

A

t _'" d ' 1967,' ,e paralocal, concorrendo ,com judic.iosos pensamentos anos, hOle. representa a _g�s o s, ".

na Bolção'dos problemas aflorado.s. O Rev_ Írmão', eadroeira õo -Brasil, de, tornar, maia festIva_a

Balduino, Frantz, egualmente./ao safr da reuniã(J t ,I A, G '8 A O ',Ir" ;C-I M 'E N T.Dl'
vend-o' em Aparencia do

q�e orgdanizou. os: f�Bte,jQS pará It Sema�na� da Pá·( ,'\ ,t ( .
t ,

, ..

trl�, on e apr,�sent�u as. suas despédidas às �u. �I'V ',F''estt·val, d!a Cer''veJ-a' , d'a'torldades 'locaIS, pOiS segqe para Santa Maria deve-
,

'

rá assumir a
1

direção dos Irmãos formandos. Por' Profuada'mente consternados
nosl!lo inte_!lorédio externa, um 's.idcero agradeci- comunicamos a tpdos os nossos PMentes Guan'a,bafamenta à todps aqueles que tOrnaram ,mais amená amigos e conhecidos o falecimento de nos.sQ! J'",sua a tarefa erp nosso mejo.

'

, ,', q�.lerido"pai. sogrpfa5'ô, e bisavô,
,

r- \
'

GU' LHE
. �

,

, ITe've:�inicjo, onte,m, 00 Rio de Janeiro o 4°.
. ."Correiü do Povo":despede�se respeitosamente'-' ,1 ',I' RME GUNTBER, Fe.sti'val da Cervej':\ da I GUdnabara,' ,que 'conta,
do Irmão Balduino, enquanto�que dá as bôas vicio ocorrido em data de 13 de julho dO' corrente como no. anu pas§!ado. �om a �Dimação dB; Banda,das ao Diretor ef�tivo, �ev. Irmão. AlcidilJ Schmidt,! COJl)' a' idade de 79'Bnos.' Lyra da AUf'ora, de 'Rio Cêrro '_ Jaraguá do Sul.

A familia, enlutada vem _e'xt,ernar por O �entro C�larinense, per ,inte�medio die. seu '

este' meio_ üs :éinceros a'gradecirbentos a todas ,dinâmico Presidente', sr dr. Laércio Cunha' e Sllv�,
I

as pessoas que, P' éstaram o f seu valioso cori�idou o "Correi'o, d<l Povõ';' . p�ra S8 represen-
auxilio e o confortafam durante o ti'anS1!' tár aos imp9rtante� festejos devendo nasso' s�iqa-

que passaram, bem assim como a todos os nário �z�-\ "preSt'Dte",' nas passõas do. gênro do

que acompanharam o falecido até sua última� ISr. dr, Mário /rravares da Cunha Mello,i'o Chefe
,

d ' da Assessoria dOi IMínistro deSs Transportes, sr. dr;morll a. .

'

-'<
' "

"

,

Agradecem \em ei,l'pflcial aos Dr!:!. Wald,e·' Cárlos Th�ophilo, dt! Soq,za e' M�llo, �âoiirlJ�or
miro Mazurf'cÍlt'n. t>,r� Fernando Springmaan, das cÜ,isas de HaDta Catarins e graIide. b.enfeitor
pt:llos cuidados Di�dicos prest!ldo�. oomo d? Municipio de JarHguá do Sul, e o' s�. dr., Gerd

li1mbéni ao Rvdo Pastor Ghering. pf-Ias R(1gar Baumer. alto. funcic,nário do. Banco do Bra-

p:.llavri18 corifortadora'8 Jprof-'rrdas DO lar e �il local e PresÍI1eote do, Lions Clube de Jaragllá
no cemité ia. 'do Suí, atualmente de viagem ,para a Bel�cap

I \ Jarag'uá do' 8ul; ,Ag'ôstö de 1967
"

�Auguram(I)8 aos proÔlotO're8- do FestIval.um
e'�trondoso ti'UC�Stlt). no,tl moldes dos qne anterior,

r " ,A "dm lia Enlutada mente foram realizados. proJeta'odo o Estado d�

�1IÍI_�,,_"-'lIÍÍII__IÍII IlÍI" ,::;'ao ta,�a tari na no cenário nacional.
\ '

' \

I r:m'ãO' Alcidi'o, ScJfmidt -. Ret�rna '

,

,

'. I
,

", Irmão,' Balduiß'o 'Frant�

r

t

(

I

/'

rt=-�::::::::::::::::::=='::::;::::::=::i�::::,:::=::::::==:::==::::::::::::::::�,:�
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