
A Câmara Municipal de Victor Bauer, de congra
Vereadores de Jaraguá do tuleção aos dois homens
Sul,' reuniu-se segunda públicos pelos melhora
feira última, sob a presi mentes lntroduzldos no

stdêrrcla do V,e r e a d o r Município pela eletrificação
'Eugênio Vítor Schmõckel rural, notadamente a região
e secrererteda .• 1' e los de 3 Rios do Norte e do
Vereadores Dolcidio Menel Sul que estão gratamente
e Sigolf ôchünke, reconhecidos pelo grande
Da leltura da ata ela benefício recebido, da quel

sessão enrerlor, ficou participam diretamente a

entendido a I r a v é s de CELSSC, de Joinville e

man i f e s t a ç ã o pessoal, laregué do Sul, tendo à
de que o Vereado!' João

I
frente neste último setor-.Hermllío Cardoso não o dinâmico sr. Alfredo

proferiu palavras ofensivas Krause. \ :

ao presidente ou à presi�. . _

.

dência, tudo pão passando Outra m�D1festaçao de

de nervosismo ficaódo destaque Iol a do Vereador,
suspenso qualq�er

.

prece-
sr. Ocrectlto P�dro �am.ö�,

dimento contra o referido Líder do Goyerno MUDlCI'

Edil quanto à reeponsa- pai na C a m a r a de

bilidade por calúnia ou yer.ead�res, que�a�resentou
rnjjíria. índlceção, un�D1memen!e
',c'No

'

dl aprovada com tntervençao
. pequeno �x_pe lente de v á Í' i o s vereadores,

o Vereedor D�lcldlo Menel plenamente favoráveis que
requ�reu c ,VIIi apl'p�a�o solicita ao Govern�dor
unal;Jlmerr.enfe exp�dlçao Ivo Silveira, a criação de
de teJ,rgrama ao D�p. um Ginásio Estadulilil em

�:der Lauro S:�rnelro Retorcida, velha aspiração
�oyola e ofiCIO ao daquela p r o O' r e s s ist a

Prefeito Mu" aI sr: .

Õ .
•

mClp , localidade jaraguaense, à
partir dp ano de 1,68.

O Cep, Perdínendo Pis
ke vem de receber corres-

Orgão. de maidr penetração no interior do nordeste catarinehse pondência de Ferraz de

I-----------------------------�-----.�-----�--����----------�--------�--�--------------------� I Vasconcelos-S.P.em Que
Díreror : I t

um leilor do "Correio do
mpresso na : Povo", comenta, emuslas-

BUOBNIO VITOR SCHMÖCKBL Socieelaele Gráfica Avenicl� Ltela.
.

medo, a crônica estampe-

I================================-=-=-=-======�================= das nêsre semenarío, dl-

NO? 456 I. zendo a certa altura - "Igno
.[..... ro completamente o que

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!=I!II.:!!!!!!!!!!!=====!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!======�====�� aconteceu, mas pelo que

Leg·I-slotívo fo'co A C IJ Apóia Dia do Professor faur��u�e:�zg�l, ���5�� ��
_

"..

. em /' ' OlrmãoAlcídioSchmidt fÇlgesle que senre prazer
-, Ioteg 'aça- por ocasião da passage� em quebrar as inocentes

� O do "Dia do Professor", seu a�vor�zinhas. Há t,empo que
dou os professores arrevés nao tl�ha o praz�t de ler

da seguintemensagem: "Os ,u!D artigo, que feito espe
Irmãos Maristas do ceis. c�alme�Ie � um_ desconh��
glo São Luís, integrados cido, at�nglsse tao em cheio

ne grandiosa tarefa de edu- como este �e V. Sa.- Oon

car, com justificado orgu- fes�? qU! nao .Ienho e nun

, lho e satisfação vos seu-
ca nve esse .111'0 de pre

A Associação Comer- dam, nesta dat� em, que
zer bestial, que é destruir

oíal e Industríal de Join -

transcorre o "Dia do Mes- a naturese, mas ee as suas

ville, tomando conheci- Ire". palavras fôs�em dirigidas d

mento do movimento que Irmanados ne mesmo mrm..morrena de remorsos.
Tse corporificou em 5 Ideal, empreneíros de Itma, E conclue o sr. Osnt
municípios que compõe mesma missão, recebei a :liineu Pizzo � "Gostaria que
o Vale do Itapocú, vem sinceridade' de nossa ho- jode

.

eedeta lorneltsnce
de solidarizar-se, expe menagem pela grandlosl- Brdsil pensesse com V. Sa"
dindo telegrama ao (jo- d d d

-

vernadorlvo Silveira, no
aue e vossa cenrrlbut-je fizesse campanha pere

ção em prol de uma ali- proteger -es propriedades
seguinte teôr: "Classes d f' d 'bi
Produtoras Joinvillenses cerça a na e a coragem pu ícas, pois, infelizmente'

e edificada na coragem niutro poucos o fazem, es
a.p Ia uso s atendimento da fé nos destinos da Pá· peclalmente em minha cida .

Vossência díspensou [us- tria 'Brasi�ra:' de."
tíssíma reivindicação ci-
dades que compõe vale
do Itapooú, determinando

Dep. Fed. Car�eiro de Loyola Departamento de Estra

No grande expediente ?as �e Rodagem estudos

foram aprovadas, em prl-]�medlátos confecção pro
meira discussão, projetos Jeto. con�trução nova Ro

de lei que aumenta 'pébsão dovla lIgando qoru.pá
da Sra. ßertha Froehlich através dos MunICípIOS
e que declara de utilidade de �a�aguá do S�l, Gua
pública a Sociedade Des- ramlrlm até a BR-�Ol ;DOS
portiva e Recreativa Vi- arre,dore! de Jo�nvIlle
tóriá. \

. C.q.ns.t�uç�o men�lonad
� �.� ,..\ - , ''EB'ttlida :e-obra impr

cindivel pls.nos dese
volvimento global est' �

\

Região, visto além, per-
•

mitir rápido escoamento

importante produção
agropecuária e ,fabril irã'
possibil�tar integração
rodoviâr'ia todo vizinho
Vale do ít'apocú, formado
por progressistas mtlDi�
clpios como Jal'aguâ do
Sul, Corupá, Guaramirim,
Ma8saranduha e Schrae
der,

.

cidades essas iden·
tificadas geoeconomica
mente com JoiDville.
Respeitosas Saudações.
Felinto Jordan, presi.

dente."

Carta a um

Homem Máu

Fundação:
Artur Miiller'
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gmenn Viégas, Líder da
Arena na Assembléia Le
gtslanve do Estado. \

,

O Vereador. sr, João
Lúcio da Costa, enalteceu
o dia consagrado ao-Pro
fessor, requerendo cons

tasse do Anais, o que foi
aprovado unanimemente.

do Vale do

Itapocú

�
. )

Hani Gorhard. (Nutzi) Mayor

Vereador Octacilio Pedro Ramós

';C6pjcMtO.offclo dirigtdO
ao sr., dr.' \lvo Silveira,
DO.Governador do Estado,
airida por indicação do
Nereedor, sr. Octacilio
Pedro Ramo$; foram envia
das às 'seguintes autorida�
'des: Dr .. Galileu Craveiro O "Correio do Povo"
dI Amothn, DO. Sezretá· apela para seus .leitores
rio da Eduéaçãe e Cultura; que os que ainda não
sr. Osmar.> Vieira;, Inspetor efetuaram a renQvação

, Re,i9P�1 .. t!�,·:;E;ducação; d.e sua assinatura, que ú

sr�;.��g'r
.

;?p.o." Pre· façam no correr do mês
fei�o)':�lttr :

"
. Horá- de Novembro, afim de

vio "HJ"e "ê �'._ß ·Silv,a. lns- evitar atropelos com o

pelor ; c�-olar· , Estadual; encerramento do ano

Deputado Ferllando Bas· social e civil.'
.

tos, Líder do Govêrno na f A Tesouraria manda
'Assembléia L,,:gislativa e avisar que está de "Caixà
Deputado F,ern�ndo Brueg· Baixa". � Diréção

Correio'
do Povo

/

!!!�no:deita mão em qtIadrilha Veread.or Rudi Franke
.

o Govêrno da União de previamente elaborada por .

há�muit() eslava às vol� gente muito astula. esta- - Amanhã deflue NOh diél .24 do corrente, deverá ocorrer o ani-

.tas com intrincado proble-' vam em condições de ven. o natalício do sr.
versário do sr. Hans Gerhard Mayer, destacado in�

ma, mobifizando tôdos os der tais sêlos :>ara' fabri� Rudi Franke. resi· dustrial .

jaraguaense, diretor-comerciál da' Jaraguá
setores do Ministério da 'cantes ,de cigarros. uso- dente em Garibaldi. Fabril S. A. I-- Como bom rotariano, ocupa alUaI-

Fazenda. para desvendar fruindo, assim, proveitos O aniversariante, mente a direção do Protocolo, enquanto que, na po·

as atividadis do que de· em. c,ifras que akpilçariam halongo tempo ra- lítica, sua extrllOrdinária atuação apontou�o nas elei-

veria ser uma. quadrilha vulto astronomico, de vá- dicado em Jaraguá ções de 15 de Novembro de 1966, como o vereador
\

organizada para impôr rios milhões de cruzeiros do Sul, é / cODcei- mais votqdo, com 884 votos. Na Mêsa da Câmara
vultuoso prejuizo à Fazen- novos. tuado comerciante o cargo de 10 Secretário, A sua popularidade imensa

da Nacional e à economia À prinCípiQ presumia-se e, graças ao seu e facilidade nas amizades, probro, trabalhador, hones-
do País. _ que estivessem os quadri- interesse p e los to e avesso a corrupção, é sério candidalo à suces-

Tudo teve iníe'io em Cu- Iheiros operando érn San: problemas da cole- sao municipal, junl�ment� com oulros "cobras".'
tUiba quando uma supos- la -Catarina; tividade, valeu Ih
ta �mp�êsa apresenlou�se'à cODfudo, pode-se afirmar uma eleição para À testa de importante indústria,

.

tudo tem feito'

Repartição Fazendária' p�- que os seus autores encon- vereador, c a r g o pétra engrandecer a emprêsa, propiciando compensa-

ra' solicitar sêlo� que ser· Iram-se prêsos �m S. que ocupa atual� ções aos in�mer08 acionisras. Na vida social está à

vem para vedar' o fecho Paulo, sem que as diligên mente como inta- frente da Socidade de Atiradores Progresso, entidade

das carteiras de cigarros. cias prossigam entregues grante da Arena. �!le" p,or influência de su� dinamica administração,
Como a repartição não à alçada da DelegaCia de Vompleta o Verea Ja esta pensando na acquisição de i'tnóvel e cons�

dispuzes$e do quantum pe- Crimes contra a Fazenda dor Rudi Franke o trução da séde própria. Um homem que se projeta
dido pela "empresa" fabri· Nacio�al. seu 50.0 ano de vi na vida

cante de cigarros e, temen- Sabe-se que os Agentes dã, o que, sem dú /

do perder·se grande pro Fiscaia...-e demais funci.oná- . vida, será motivo í>8:3��x:í::8::::e8:;e.:8:3€��D8G�I!:>R(!CA::�

dução,' teve início proce· rios da Fazenda Nacional, 'de �at' f ão para t.odos os �eus faml'll'ar'es, co·m- I
. Si!

dimenlo contra a Caisa da lotados em Santa Catari· IS aç C I d'
Z

Moeda que,. afinal, liberou 'na, tiveram brilhanle par;' panheiros de lides politicas, bem como para ó seu

.1""
"0n a o r .124 mUhões.daqueles sêloS'; ficipaçáo, resultando daí o gl'ande circulo de .amizades. As SUBS oportunall

Feitas '. as indagi;lções, desfecho que vem de tran-

consr�tou se que algo es� qililizar novamente o Go intervenções, tem propiciado à localidade q u � Encontra colocação em
tava a levantar' suspeitas. vêrno Brasileiro, pondo representa, reaiS vantagens, como, por exemplo, a

.
. i

Sabe se, ag�ra� que as fóra de circuração uma mal
' "

I c. I. 'BRE.I''Tr'H'A·UPT S/A. �.
suspeitas procediam, pois, ta de homens nocivos à instalação da luz e fôrça em Garibaldi, por'. onde �

medianIe ffrma f4ntásticél economia do BraSIl. se fez a p�itiva colonização de Jaraguá. �. X��
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OORREIO DO POVO )SABADO, dia 21-10-1967 i _ Página 2,

Pelà presente proibo
terminantemente a entra
d'a de �essoas estranhas
em minha propriedade,
sita em Três Rios do Sul,

r=--=::=:::=:::�-'--=::::::----=::'''=,:::::==·-:,,::c:-_:::c:==---·::::::=:::::::::--_.::::::::::::=;�) :fi�a�:arc,a::t�o: ���coa:.
II ß não me, responsabilizano

'II! Dr,. Jörn Soelter, ,III �:r p:�� f:f�afo��ss��cor- F b 01Ss membros do const'lho 'fisdal de Jaraguá
, a ri. . Ä., no cumprimento das obrigações, tendo

1,1' \
CIRURGIÃO-DENTISTA IIII Alvino Koch exammado o balanço, a demonstração da conta de,

II \._ ,( \ lucros e perdas, livros e demais documentos da

\"I,!I! •••AG ..
'

I,I!� � contabilidade relativos aó exercício findo de 30 de
• V� A Empregador! junho de 196�, �, ten� enéontrlido tudo ná mais

li ','I A
'

d
absoluta exatldao, sao de pareeer que merecem

li II '

segurança os leus, total aprovação da assembléa geral ordinária dos
II II empregados é uma pre,o- acionistas.

'

irl II eupação de que não te Jaraguá do Sul, 14 de 'Seteolbro de UI67
- I ... , li deves descuidar. Zelan- \ ,

,It Av�nida GelúhQ Vargas, 198 - Jaiaguã do Sul - Santa Calarina ,'I, do por ela, estarás sal ! Alberto H., J. Richte,r

II, ' .

'
" ,I vaguardando iii tuà pró-

.

Wólfgang Weage
IL I

......'----.==--...�-- --==---:::P pria emprêsa.'
,

,)
�==::::=':::='-:::::_-�""-7 -_._--�-----

- ---- - J

"CORROO 00 POUO" �J�; Jndúshia Intil JARIU S. iA. Jauratguná fat�d� S. A.
fundação: f1rturmüller.- 1919)" ,

.

C,G.C. �M,F.) 84 430 �1� . ,JARAGUÃ DO SUL - Santa Catarina
- . 'Frut11�ras e Ornamentais ; Assembléia Geral Ordinária '

, ,

�rêsa Jornalística, Edital de Convocação RELATORIO DA DIRETORIA
"CorreIo do Povo" Ltda. .., .

'

� 1967 • Laranjeiras, Pecegueiros, FICam convídados os srs, acíonístas para uma Senhores acionistas:
I

Diretor Kakiseiras, Macieiras, Ja- Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se em
,

Atendendo as dispoaíções legais e estatutárias
Eugênio Vitor Schmöckel boticabeiras, etc. Roseiras Itapoeuztnho, Myn: \de Jaraguá do Sul, às 8 horas submetemos à apreciação de Vs. Ss. o balanço do

. Dahlias, Camélias, Ooni- do lUa 30 de Novembro de 1967. em sua séde exercício encerrado em 30 da junho de 1967, aASSINA'r'lRA: feras, Palmeiras, ete., etc. socíal, com a seguinte ordem do día.
, respectiva conta de lucros e perdas e o parecer doAnual . . . . NCr$ 4,00 I. .a)- Exame, discussão e votação do Relatório, .

Ih fi'Semestre . . • NCr$ 2,20
�EOAM CAT ,&LOGO Balanéo e_ Parecer do Conselho Fiscal, ínclusíve

conse o Isca.
,

Avulso. . . '. NCr$ 0,08 'conta de Lucros e' perdas, do exercício, encerrado ,Permanecemos ã ßispo�ição dos senhores acio-
Número Rtr.sallo. NCr$ 0,10 ILUSTRADO

em 31 de Agôsto de 1967.
nistas para os esclarecimentos, que julguem

" .neoessârios,'
Leopoldo Seidel b)- Eleição do Conselho Fiscal para o exer- Jaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1967.cicio 1967/68;
- ,CORUPÃ �- c)- Assuntos de interesse da sociedade.

o:::::::-c:::::::>c::::::::=.."'c:::::::=oc::=:o::::::::=o AVISO '

Acham se à disposição' dos srs, acíouístas,
o===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=�::::::::::::::::::::::::::::::==:::=::� na séde social, os documentos a que se refere o

"II S <O ,C I, A IS· " d��'l��O.dO decreto-lei n,0)2.627 de ?6 de setembro BaJaoGo teral, encerrado em 30 'de jiluhà de 19Ç7
li ,Assembléia Ger.ál Extraordinária /'

A T I V O
'=::::::::::::::::::= ::::::=::::::::::::::ii \ . (Ficam, convidados os srs. acionistas para uma' Dlsponivel

I Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se na Caixa e Bancos �

.------------1
- a sra. T e r e z a, séde social em Itapoeualnho, às 9 horas do dia 30 ImobilizadoIAniversários esposa do sr. Geríno de Novembro de 196'f� afim de tratar a seguinte Móveis e utensílios,mäquínas e instalações.Ponticelli, residente em ordem do día:

Garibaldi. a} Aumento de capital, medíante recursos
imóveis, construções e benfeitorias, veíca-
los e reavaliações 118.392.09

»-r- da Lei 4.357/64. p, créditos. ReBlizavel a curto e longo prazo
'

El í z a b e t Brun&r,
- -Eaeem a,,:os dia 25:

dá 19�;'s
. J,I:lraguá do Sul - SC, 17 de Outubro

Estõques inventariados, almoxarifado, du-
residente em Bela Vista

E' M' f'lh d Indústria Textil JARITA S.A. plioatas a receber, valôres transitórios,
\ \

do Paeafso-Pr.; mt ana, I a o ' contas correntes, ações .
a integralizar,

- a sra. Betwig Modro, sr. Germano dos Santos; J���e�!C�o!�r�r::� adicional lei 1474, participações, oapíralí-:
esposa do sr. Alvino

- �rlando Wapkerha , zações, Obrigo Eletrobräs, depósito pl
Modro; '.

ge, filho €lo sr. Adolfo " .

,........._ �� , obrigo trabalhistas, taxa melhoramentos
_ O sr. Ricardo Jung.. wackerhege.

I cr..
·
..··Jc:..•..··Jftc:..•..•..'(::..·..·.J •

..
• -

,
C":'..•..r Prefeitura Mun. Jaraguã, depósito Sudsne,

residente em Pomerode. 77 ,d'
,

f� �r F� r n a n fi � � � � r'l' n � man n
ll, depósito vinculado FGTS, adicional.BNDE. 249.271,16

..I! aeem. ano" �a 26:�:,. :1 compensaçao, /

.

Fazem anos amanhã: '.
)

. . f�, t
,
I �l Bancos ejoobrança, Oias. de Financía-

A Jovem AlZIra Pradí, �: ':l manto cl vinculada e Ações da diretoria
o. sr. .Batista Ara!di;

fHha
..
do sr. Eu g" n i o �� . CIRURG!A DO' ES�OMA�O -. VIAS 'BILIA- �l em caução '82.146.59

- o Jovem Bodrígo Pradf
1 d í A� di: �ES, INTESTINO� - CIrurgIa.., de Senhoras :1, / 468'2Q1.69

N· I'
•

J
. 'v - W a Ir an o • 'I.)

-ICO UZZI untor., Meier,. fi 1 h o ,

sr. �i Diagnllstico Precoce do Ctn�er nas, Senhoras il »:

PAS S, I V O
� 'd·' )Estefano Meier, residente {: :l I" I �
..I! az,em anos ,�a 23. em Estrada Itapocú. , �::

'-

�::
' ,Bexlglve

COllsu/t6rio .. Rua ArtnUl{)�iille, n, 160 Capi1f11 social, fundo de reserva , legal,
O sr. Se b a s t i ã o : (AO LADO DO NÖVO 'HOTEL) : fundo pl depreciação, fundo -p/ devedores

Ayroso, n/cidade; Fazem anos dia 27: �� Das 9.12 e das li 18 horas FO,NE, 384' B duvidosos, fundo de indenizações traba'
- a sra. Rosa da Costa {: :J Ihistas, a disposição da Assembléia Geral

Meier, esposa do sr.
Linda Bleich, profes. ::......··,:·...··':...c,:.r·.:...·'I......•• ..·y·...···.·'W'·......�c· ....·• .............,c.....or�:·.......:· Ordinária 138832,32

Estefano Meier, residente sora em Côrupâ; Exigi,el a curlo e longo prazo
em Estrada Itapocú;

- HAildta daf.slhilvad; r=--=:....:::=�-:-a:=:::-=:::=:::=:::===::::::, Impôsto sI produtos industrializãd<ils.
/

- Mario Sckiba, Estu-
- yr on, I o o sr"1 DR W L MI GH �mpôsto sI circulação de mercadorias, ho-

dante do Instituto de Albano Stinghen; li. A DE RO MAZURE EN" norários da diretoria, salários, ordenados,
Santa,-Maria em Curitiba - o sr. Mfguel Müller, ii CLfNICA �ÉDICA - CIRURGIA GERAL li gratificações, previdência social, contas

Pr.; rasidente em Vila Nova; II li diversas� fornecimentos"contas correntes,
- 'a jovem Renilda, _ M á r c i a Mars. de II f, comissões s/ vendas, . empréstimos ba neo

filha do sr. 'Alfredo Almeida, residente em ,ii H do Brasil S. A., empréstimQ FinaáÍe, ban- ,

Keiser. Lap'a-Pr.,,· 'I ii cos c/ desconto e Cias. de financiamento
1 , II ULTRA SOM

" H Q/ vinculadas "
247.222,78

Fazem anos dia 24:
- Amélia, filha do sr. ',ii,

ONDAS CURTAS II' Compensação
,

' .

_

José Scheuer" resident� R. ULTRA VIOLETA
ii Bancoi dupls. em cobrança, Cias. de fi-

Maria Moreira" filha em, Jaraguá 84; i! Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 li nanciamento dupls. vinculadas e CI�ução
do sr. David Moreira,' - Luzia Wasch, filha ,'6::::==:====::::::=:::::::;::::::::::==::::::::::::::::::=:::==' da diretoria 82.146;õ9
residente em Itapocuzi- do casal Irene e Fran- ,'" I

I

468.201,69
, nho; \ '\ cisco Wasch. Bôdas, de' Aviso à Praça DemonstraGão da cont,� de, Lucros 'e Perdas

,. Dl-am'ante ' em 30 de "junho de 1967', ,

G
'

-

I
-

S.' A '

Aviso ao Comércio
D É B' I T O.urnz rm.aos '

• Festejaram, dia 12 do desta praça e das loca-

corrente. em Rio Novo, lidades vizinhas, que Estóques inventariaàos 1966, honorários

Corupa, suas Bodas de não me responsabilizo da diretoria, ordenados, salárioS, 13°
(

sa

Diamante o estimado casal por dividas que venham lário. salário família, gratificações, previ
J

-

B 'f' 'D' a ser contraídas pela mi dência social, FGTS, imnostos e taxa�,oao, ODi amo las, e
nha �spoAsa ,Bilda Bruch ..

sua digna' companheira previsões trabalhistas, despesas financ,ei,
d 60 D J f' 8chinidt -

ras, despesas gerais, com.(ras, deprecia·e Imos, a. ozé ma B. Rió Cerro�Jar8guâ'
..

Maes Dias. ções. fundo pj de'9'edorf"s duvidosos. fundo
Eoi sua residencia, ro- do Sul, 25 de setembro de reserva legal e.a Disposição da' As�

d"'ados de seus 12 ft'IK de 1967 sembléa Geral Ordinária., ' )/. - 500.397,53
... ' :uos -

Paulo Schmidtvivos e inameros netos e

bisnetos, alem de inu'me
ras convidados e demais
parentes,' realizou 'se uma

bela festa em comemora·

ção a tão raro aconte'
cimento.
Correio do Povo, em,

bora tardiamente, deseja
ao benquisto cssal, ainda
muitas felicidades.

BNDBReço:
Caixa Postal, 19

flvenida Mal. Deodoro, 210
Juaguá do Sul· S. Catarina,'

Ernesto Leopoldo Czerniewicz
Diretor Presidente

'

Hans Gerhard Mayer
. Diretor Comercial

18391,85

Eaeem anos hoje:

ORDEM DO DIA r

Próibição
C-R É D I TO,·

Ind. Com, e Agricultura
"

,

Assembléia Geral,Extraordinária r

OONVOCAÇÃO
São eOllVidados os Senhores Acionistas para à

Assembléia Geral Extráordinária, a se realizar no dia
9 de 'Dezembro de 1967, na séde Social em Rio do
Cêrro II, nêste Municipio de Jaraguá do Sul, às 10
horas da manhã, para deliberarem sôbre a seguinte

Juros auferidos, descontos obtidos, vendas .

e estóques inve�tariadqs 500,397.53

Jaraguá do Sul, 14 de Setembro de 1967.
10 - Efetivação do,' aumenlO de Capilal por

subscrição, aprovada pela Assembléa _Geral Exlraor
dináriél em 7-10-67 e alleração do Art - 2' dos
Eslatutos Sociais.

20 - Assuntos de interêsse Social.

Jaraguá do Sul, 7 de Outubro de 1967.
ANNA GUMZ - Diretora Presidente

Ernesto Leopoldo Czerniewicz
Diretor Presidente

Hans Ge�hard Mayer � Diretor Comercial

Eugenio Vitor Schmöckel
Contador CRO-SO 1.605 Dec. 51.083

,

Escritorio SC 0048
'

Parec.er do Conselho Fi.�cal

. franz Xavier Weigert
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Informativo da· Associação Com.rcial FatouLendasdaHistória doBrasil(lll1) übUlt) �e lffiolllD1�dro§ �

e InJustrl'al da J'aragua' do Sul ' Jefferson Davis de �8ula v,,1 tflIluntãn Ifl\� Al,p' (.,o/l1f�e<?.,U.
-,

O AUTOR DE "TIRADENTES. a áspera estrada V Ilvll llllll@ JlIUJ� �\.Y II '�Y"'" \� )para a liberdade", incor;npreensív.elmente. assim

JdJlfdJlglUlcrJí 4iI tfl\ �llllTI .� 1 t, ",','« I ....Fundo de Garantia por relatou à p. 226 da ob. eít, o convite que o Alfe- cru. cru. cru. \\llIUJ'�' II � \ �'.I (, ;;'9/;' ,

res Tiradentes fizera ao ten cel Francisco de ' ,\:'" ...
/�Témpo de Serviço I

Paula Freire de A'ndrade, Com. de seu Regimento, Departamento de Relaçõe Itb;Y. �"

para entrar no levante:
, • 'O "Diario Oficial" de 29 de setembro ultimo, "O tenente-coronel, que se achava adoentado, Públicaspublicou o decreto n. 61.405, de 28 de setembro de �e pôs a fixar um ponto, meditativo. Foi quando1967: que altera o Regllla.mento do Fu-udo de Ga- Tiradentes disse que se projetava um levante ge- É com satisfação que transcrevemos a carta

rauua por tempo de Serviço, de que trata o de- ral para se fazer a independência..... recebida pela Corporação do Revmo. ßispo Dloce-'creto -n. 59,820, de 20 'de setembro da 1966. "Vossa Mercê tala-me nisso?" - interrogou sano, de ' Ioínvtlle, Gregório Warmeling .em atenção, Nas.notes que se seguem procuraremos desta- assustado o tenente-coroneL a nossa comunicação do növo quadro diretor quecar as alterações de maior interesse para empr�- "Só depende da vontade de Vossa Excelên- assumiu a direção da organização:gados � empregadores, �bservando que as �emals cia," ...... respondeu o Alferes, maís confiado. "No �Saudaçõe8.alterações _dIzem respeito � m_aterla' relacionada Rio o povo está disposto a. seguir ês�é pa!tido e Considerei muita distinção de V.S. comunicar
com a Gestao. do Fundo, a�llca�oes _ do seus reour- só aguarda saber' que csmtnno seguirá' Vos s a me que foi eleita e empossada éJ, nove diretoria do
sos, agentes fmancelro� e fuwah.zaç.aC! da cobrança Excelência." A essa insinuação, pôs se o coman- Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá. Obri-compulsória da reepeetwa oontrfbuíção. dante-a "mascar". -

"
...Já me falaram nisso .. ." gado.1) - PARAGRA�OS. 1: e 2', do artigo 9': - Tiradentes afastou-se e ficou à espreita. "Quem Nessa mesma oportunidade quero cumprimentarO § 1', ora aUera?o, díscrímínava os casos, em que teria já conversado com o comandante sôbre aquê- os componentes da nove Diretoria pela confiançanão obstante esteja o empregado afastado do ser- le assunto?t Joaquim SilvériÖ seguira-para os lados que mereceram por parte de seus companheiros,viç�, a empresa �eve contll;lUar procedendo a.o l:)�- do Rio das Mortes. Talvez tivesse reduzido o pa- e deselo uma gestão feliz e abençoada .

. posíto de Garantia, detsrminando que, em tais hí- dre Garlos C'orrêia lá de São José!" - pensava Eu desejaria, é claro, que jamais devessem en-
poteses a percentagem de 8�/o devia incidir sobre O Alferes."

'

frentar êsse inimigo rerrível e devorador que é o fo-
a remuneração do mês em que o afastamento se Ora as dúvldàs aí atribuídas ao Alferes Tira- go. No entanto, sem êle a vida humana tambémverificou. dentes s'eja' com relação a "quem teria conversa- não pode existir. E de vez em quando êle se esque-A alteração ora introduzida não modificou os do coria o comandante sôbre aquêle assunto", seja ce dos limites que deveria guardar pera não prejudi
ca�os. ali menci�na.dos, ?stabelecen�o, porem, .

novo sôbre, a hipótese de haver, talvez, Silvério dos caro Mils. permitem-me essa pergunta: Será que só
oríterto para a inoideneia da referida percentagem Reis reduzido o Padre Carlos Oorrêa de Toledo, há fogo queimando um prédio ou uma propriedade? ..de 8%, a qual, agora deve incid!, .csobr� o valor lá de São José", quando postas em confronto com Para mim não.
contratual mensal da remuneraQa�, IJ�cluslve a partl" o que díssera 'I'lradentes no Interrogatôrlo de No coração de cada um dos bombeiros naquela�ari8Vel calcul�da segundos os ortteríos da 00n80- 1811790, não nos parecem adequadas a um livro mesma hora e.stá quei�ando um outro fogo, .. E
-Iídação das LeIS do Trabalho», valer esse que por da Importância de "Tiradentes, a áspera estrada êsse é nobre. E o fogo do amor pelo bem estar dos
inovação intro?uzida pelo decreto ora noticiado

para a Iíberdade", '

'outros, É o fogo da caridade que não admite que
I deve ser atualtaado, sempre qus. ocorrer aumento Se não, vejam08.1.'iradentes, em verdade, acer- as propriedados do próximo sejam destruídas, E por
, 'geral na emprêsa on na, categorIa ,a que. pertencer tara com José Álvares, Maciel, o modo pelo qual isso êle s,� entrega de corpo e alma para ajudar o
o empregado. '

/ deveriam convidar o tenente-coronel Francisco de semelhanle. Êsse fogo queimà no coração do bom-2) - ARTIGO 24:: - .0 novo d�c,eto aCres Paula Freire de Andrade, para o le'vante. beiro.' ,''-centou RaS previstos no Artigo 24: maIs um, o qual Convencionaram; assim, depos Tiradentes i�aabéns por êsse espírito de allru{smo e com-
diz respeito à hipotese do contrato de trabalho s.er "que o dito José Álvares Maciel, seu cunhado lhe preens- humana., '

rescindido me�iante ac.ordo. Neste caso, a8�lm fal6ss8 primeiro nesta materia, e o dispuze.sse, e m vo'os de felicidades e bem eslar, reafirma
como nos prevIstos nos Itens I, II e .I�l du A�tlg0 que depois dis�o elle respondente lhe falarIa. co- apreço.'

'

24" o �mpregado optante p<?de�â. utl�lzar.se lIvre- mo fez p'ropondo·lhe este negócio em uma occa· Mui atenciosameate.
mente, da par cela da conta mdlVlduahzada. cOJ'r,?s: sião, que o dito TeIrente Coronel estava doente. as. Gregório Warmeliógpond ente ao ,período.�ue trabalhou naq,uela empresa ao que o dito ,Tenente Coronel a principio respon- Bispo Diocesano."

. em que se tIver verIfIcado o avento, fICando o ras- deu estranhando e dizendo - Vossa Mercê laIa· � sem dúvida uma mensagem de otimismo, de
tame soj'eito à assis,tsncia do Siudicato da ca.te�o- me nisso? _ e procurando o respondente persua· incentivo a todos nós que pretendemos Iran6fo�mar,ria do empregado, ou na sua faha, da autorldtlde _dil.o melhor, lhe disse, que o negocio só dependia o Corpo de Bombeiros' de Jaraguá, do Sul, numa
local do MTPS.

. _ da sua vontade;, porque no Rio de Janeiro estavam organização capaz de cumprir com os seus objeiivos.3) - ARTIGO 25: - F�l ,,�lt�rada a r,ed.a�ao dispostos, � só desejavam saber da determinaçfio· -x-
do § 2' deste artigo, o qllal dlsc!�hna_ as condlQoes delle dito Tenente OO,ronel, e do partido que elle ATENÇÄO - Auxiliem-nos. QUélndo forem
3 Stlrem ot1serva(i&s quanlo à utlhz3çao da con�a tomaria sobre o que elle mascou. e disse a elle res- procurados pelos nossos direlores para ingressare.mvincu�ada n.o.caso de desemprego. APela r�daçao pondenl., que já oulro sujello lhe lilha lalado na mesma maleria, com9 sócios, façam-o e estar�o ajudando a si próanterIOr eXIgia-se. que � 8mpregado fosse re,gIstrado 8 que não falasse em tal, e pergunlando-Ihe elle respon- prios.
,no Fundo de AS�lstenCla RO_ Desemprego'?o D� denle qllem era o sujeito que já Ihe.l�nhl falado Da mesma male- _' _

partamento. Na�onal �e Mao de Obra. eXIgenCla ria, esl6 em duvida que se elle lhe disse, que era o.Padre Carlos
I;lsta que fOI. abollaa pel� no!,o te:rto'IO qllal, en· Corria de Toledo. Viglrio da lUla de Säo José, ou seu cunhado A, Salvaça"'o da VI-da e dos Benstretanto, eXige que a slt�aQao sela .co�prcrvad8 José Alrares Maciel." (A. D. vol. IV, p. 48)
a,travps ,de ?te�ta?o forneCIdo pelo SI�dlCat� .da "Depois, - p,rossegue Tiradentes" passando Nos Incêndios e Cálamidades Pl1blioasCa�pgol'la ProfiSSIOnal. Pel? texto anterIOr � dlreHo dias �u.ccedeu passar elle respondentbl por casa
do empregado sacar quantIas da conta vmculada do dito Tenente C01'onel Francisco de Paula Frei- (DE CURITIBA - Por José Castilho Pinto) �

estenaia-se até quando obtivesse ele. ou I�e. fosse re de Andrade. e nßUa acbou a seu cunhado José Aqui na capital paranaense, onde estamos estagi
oferecido. novo emprego. Agora aque�e dlrelto s.6 Alvarez Maciel, e 'ao Vjgario de Villa de S. José ando nos Laboratórios de nossa Repartição Chefe,
'poderá ser exercido caté. o prazo maxImo' de seIs Carlos Corrêa, e aproveitando-se' da occasião, co lembramos que dia 27 de setembro último foram
mesesl'. '

mo também o dito José Alvares Maciel tornaram eleit6s e eJDPossados o Comando e Conselhos do
4) - ARTIGO 27 - Pela redação anterior a falar no, mesmo negocio, e, a persuadir 80 dito CSUolr.po de Bombeiros Voluntários de Ja�aguá do.deste artigo o Regulamento -condicionava a libera- T t Cl" (ld l'b p' 49)enen e orone '.. � em, ,', .

E t
.

1 t a d' t
.

dção da conta vinculada pelo Banco' Depositante,
. Como ,vemos, Tiradentes, que não tocara si � a posse velO comp e ar Ire orla !I. ,

nas hipoteses dos artigos 24 e 25, a alvará judicial quer no nome de Silvério dos Reis, apl'lOas teve Entidade e comisso encher de satisfação não só o
ou a comunicação expedida pala autoridade local dúvidas se s�u Comandante lhe dissera "que quem povo jaraguáense, como também as cOQlunidades·
do MTPS. Agora, o Banco Depositante pode liberar lhe falara na mesma materia era o Padre Carlos vizinhas que em oaso de necessidade certamente
a conta 'vinculada, na ,hipotese do Artigo 24" a vista Corrêa de Toledo, ou José Alvares Màciel." poderão contar com os serviços ,dessa, nascente
de declaração da emprês8. segundo iI1struçõeb e De mais a mais, a despeito de lhe haver dUo Corporação d08 Homens do Fogo. E diga-se.ie pas-'

I·

modelos aprovados pelo BNH, ou na sua falta por o Ten. CeI, Francisco de Paula Freire de Andrade, aagem, que Jaraguá do Sul, pelo fileu apreciável
alvará jUdicial. "que outro já lhe tinha falado na mesma materia", desenvolvimento comercial, industrial e soci�l,

Na hipotese previRta no Artigo 25 foi mantida
cumpre ter em conta que no interrogatoria � que já estava se, ressentindo de uma Instituição de�se

a exigencia do alvarâ judicial ou da comunicação responêieu em 21 de janeiro de 1790, na Ilha das caráter, para preservar suas riquesas, 'pQis con
da autoridade local do M.T.P.S. Cobras, dissera o mesmo Francisco de Paula Frei- quando não tenhamos tido. nê,stes últimos tempos,

, Esclarecemos que o Artigo 24 permite a uti-
re de Aridrad�: "Que a prtmeira 'pessoa, que lhe nenhum caso de calamidade, os acidentes dessa

lizaçã.o da conta vinculada; pAIo empregado optante; fálou na matéria do levante e conjuração, que se natureza são inevitáveis e não raro de conseqüen-
nos seguintes casos: premeditava fazer na Capitania de Minas Geraes cia. imprevisível. Dai 'a ra�âo porque a criação •.

I -'. despedida sem justa causa,· inclusive a foi () Alferes Joaquim José da Silva Xavier na do Corpo de Bo�beiros era uma das grandes
indireta, de culpa reciproca, ou de força maior; occasião em qu� tinha subido desta Oidade para aspirações da comuna jaraguaense e cuja con-

II - extinção total da empresa, fechamento Villa Rica. indo visitar a elle respondent�, que se cretização recebeu aplausos gerais.·
de quaisquer de seus. estabelecimentos, filiais ou achava molesto .. ."(A. D., vol. IV, p. 215). E o mais O Corpo de Bombeiros já foi reconhecido
agencia, ou ainda, supressão de parte de sua s

que esclareceu o Ten CeI Franéi�co de Paula pelo Estado como Instituição de utilidade pública,
atividajies, sempre que essas ocorrencias impU Freire de Andrade, no interrogatório acima citado, fato que veio . alegrar seus operosos criadores
quem na rescisão do contrato de trabalho. . confirma o que dissera�o Alf�res Tiradentes, sem, e componentes da atual Diretoria cuja vigência

III - termino do contrato de trabalho p o r contudo, mencionar o nome �e Silvério dos Reis. se estenderá até 28/8/68,·
prazo determinado.

a que fêz surgir, em caráter romanesco, o A. de U,ma das particularidades do Corpo de Bom·
IV -:- aposentadoria concedida pela previden- "Tiradentes. a áspera estrada para a liberdade". beiros ora criado, é que os componentes da Cor-

cia social. .' ,.

���
poração não percebem nenhuma renumer�ação,.o

V - rescisão do contra,to de trabalho median· • que importa em dizer que sau trabalho em pról
t do ". da tranquilidáde e segurança da COmuna advé�,e aCQ�a�tó ao Artigo 85, esclarecemos que o Dr. Reinoldo.JMupara. do seu elevado espírito de bem servir sem visar
mesmo se refere à r,escisão 'do contrato de trabs- r �

I � ! lucros pecuniários. Outro particular é que a ßn-
Ihoj pelo empregado optante, sem justa cau�a, ou ,?

.

ADVOGADO � i'
tidade conta já com vma possante bQmba especial

pela emprêsa com justa causa, caso em que a

i para incêndio monta�a sôbre carreta; DOO metros
utilização da conta 'individualizada só será lfcita Escritório ao lado da Prefeitura de mangueira; sirene e material elétrico; um J�ep
nos caS08 expressamente previstos pelo artigo.

�
Willys bem como terreno no centro da cidade para

5) - ARTIGO 31: - Pelo Artigo 31, na OCOf'L
' JARAGUÁ DO SUL contrução da seJe da Corporação,

rencia de rescisão de eontràto de empregado op- ,

"

Ao Corpo de Bombeiros Voluntários da Ja-
tante, para a qual não haja dado motivo. inclusive raguá do Sul, Entidade que desde já conta com
no caso da aposentadoria compulsoria (§ 3,°, Arti· A alteração introduzida neste artigo procedeu- inteiro apoio do-, povo e em particular, deste arti·
go 30, da Lei 3.807/60) a emprêsa devia depositar s'e pelo acrescißl,9 de um paragrafo. o qual deter- culista, os nossos cumprimentos com votos de
na cO,nta vinculada ,do empregado o valor da .in- mina que na hipotese de acol'oo entre a emprêsb consecução de tudo que jndiaa o seu humano e

denização Correspondente ao tempo de serviço e o empregado este receberá daquela, dir�tamente. pqtri6tico lema que é: - "A Salvação da Vida 8

anterigr à opção. a importancia convencionada como indenização. aos Bens Nos Incêndios e Càiamid�des Públicas."
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ANO XLVIII SÁ'BADO; 21 DB OUTUBRO DB 1967,
Rotarianos tem nôvo companheiro

Talvez o litulo pareça um tanto estranho, à
primeira vista. Contudo, se dissermos, que nossa

intenção, neste despretenstoso esbôço, é opinar sôbre
o reverso da inatividade ou do indiferentismo, con-

,
virão conosco que o título procede.

'

De 14 a 19 de Novem
bro de 1967, reatízar-se-ã No día 26 do eorrente
em Joinville a Festa Na' transcorrerá maís uma

Se)·a:QlO's A'tuantes cional da�' Flôres, inte data natalícia do ,sr. Oc
grando a EFA (Exposi- víano Tíssí. Torcedor do

CL Paulo MoreUi
ção de Flõres e Artes) "Estrella de minh'alma"
em sua 30a. exposição, é um dos mais queridos
AJAO (Agremiação Join- elementos da localidade Sendo como é o R. C. da Jaraguá do Sul um

vilIense de Amadores de de Retorcida. Comol ex- dos membros natos da Comissão Permanente para

Orquídeas) em sua' 36a. vereador honrou a ca- Integração do Vale do Itapocú, o Oomp. Schmö

exposição, e o SESI em deira ocupada- na Oâma- ckel relatou aos presentes as, atividades desenvol

sua 8a. exposição de coso ra Municipal de Jaraguá vidas pela Comissão Oentrál junto do Governador

turas e ornamentos. do Sul, com intervenções Ivo Silveira � d'a atenoão de que a Comissão foi

A cidade será especial- as mais marcantes. Hoje, alvo pelo Chefe do Govêrno Oatarinense, a1ltori
mente enfeitada para dar sob o pêso des anos, zando estudos para concretização da oonstrução
um ar fesUvo ao aoonte- continúa com sua fibra de' uma estrada que, ligará Oorupä à BR·t01,
cimento e a Sociedade 8. conquistar a terra, fe atfués dos Municípios de Jaraguä do Sul e Gua

Ginâstíoa de Joinvilld, lizmente contando lago- ramirim. O .assuQto Ioí muito - comentado, dada a

entidade com mais de 100 ra com a eletrificação atualidade do problema, com oportunos comentários
anos de existência farai rural, que muito benefl- do Camp. Mário, .ã respeito (ia conatrução da Es-
funcionar a sua tradicio- ciou Retorcída e da qual trada Federal BR-280

'
"

nal :'BAVARIA" com pra- foi o ilustre nataliciante '

ros
\ especiais, churrasco, um dos fiadores. C o m Dia da Criança Dia do Professor

chopp e salsicha com muita experiência, é o I
.
t

xuerute. Restaurantes e ex-vereador e o atual t.s Na oportunidade usou da palavra o Oomp,
boteis, por seu turno, 8uplent� da Arena, pes- Nor�ertb para em oportunas palavras, homenagear'

Deduz-se daí que seremos eiuanres se compare- darão atenção especial sôa mUIt0lhProcuradd� Pt� a. crianças e os professores, no dia a eles dedica-i
cermos às reuniões, dentro do horãrlo previsto, seja aos forasteiros. Cartazes ra.conse os, q�e' IS n- dos, muito aplaudido.
o rempo bom 0';1 menos bom, seja ou não horário e material de propaganda buí .às maneheías sem

nobre de TV. . - do grande acontecimento nada pedir em tróca. Por
,

._ .. já está sendo distribuído, isso nos sentimos hon-
Seremos atuantes se, �urante a reuDlíl2, sollctta- 'fazendo antever um re- rados em "poder cumpri

40s a
.

emprestar colaboração neste ou naqlt'ele selar, turnbaute sucesso, com mentar o "seu' Tissi pe
nos dlspuser!"os, pronta e resolutamente, .eem sequer repercusaão internaeional, Ia mudança de ano com
pensar Aem. dizer �ue, la.l ou qual trabalho sefd de de'endo chegar à Joín- os votos de muitas feli.
competêncra da díretorte. � ville .earavanaa de turis- eídades,

'

Seremos atuanles se, lrrrposslblltredes de\ssislir tas da. Argentina e do

a uma reunião" ao invés de criticarmos as decisões Uruguai.
lomadas por aqueles que dela parliciparam, procu·
rarmos no,iS inleirar dos assuntos ãbordados durante ����

li mesma, para garanlir se,não a nossa participação Cure seus males e poupe, leu

direta, ao menos o nosso apoio.
bom diilheiro comprando na A legislação trabalhis-

'Seremos atuanles se, eonvidad�s a
A'"

I FAftMACIA NOVA ta impõe a criação de

d b I d d
um pos o condições especiais parae.

e responsa i i a e, não fugirmos a e&sa responSB· de ROBEITO -II: BOUT qu,e fique preservada a
bilidade, compenelrados de que sempre foi mais
fácil criticar dó ·que IrdbaIhar.

a que dispõe de maioflor,timeD- saúde dos empregados
to Da pr�ça e oferece �UI arti,' nos locais de trabalho.

gos a preços vantaJosos A iluminação deve ser
Av. Gelúlio Vargas uniformemente distribui-

���e-..-� da, getal e difusa, a fim
de evitar ofuscamentos,
reflexos fo�tel!J, sombras
e contrastes excessivos.

F e n a f 1 ô r Octaviano Tissi
I

Na r e.u n i ã o de 13 .do corrente, deu-se o

ingresso oficial no Rotary Club de Jaraguá do Sul,
do sr. Fidélis Wolf, destacado indústrial estabelecida
nesta praça, cujo nome de guerra será fidélis. Na
oportunidade seu psdrínho, Comp. Bergan fez
a sau da ç ã o ao novo rotàriano, agradecendo o

homenageado.

,

) \
. :.

o OOl VAI PELO tlONS

Integração do Vale do Itapocú

Juslificádo o tüulo, que poderíamos propor viw
sendo .e alcançar os objetivos que nos levaram a

epigrafá-lo? Alinharemos, a seguir, algumas const
dereçöes que não denominaremos de mendementos,
antes e Ião somente de retlexões singelas a respeito
de nossa participação no clube.

A priori, caberia uma pergunta: a nossa parrí
cipação DO clube, ela existe figurativa ou eficiente
mente, numérica ou quelttetlvemenre ? A resposta, a

posteriori, enquadrar nos-á numa posição lógica- ou

analógica, não a que nos ofereceram mas a que
aceitamos, por fôrça de nossa atuação.

Seremos atuantes se. na comissão de que faze
mos parle, não procurar-mos rorpedear sugestões de
companheiros pelo Simples prazer de provocar polê�
mica ou causar espéCie.

Seremos aluanles' se, quando solicitados pelo
Dresidente a opinar sôbre matérIa de interêsse do Campanha de, Educasäo
clube, procurarmos pesar ii importância e as conse- Clvica
qüêilcias de cerlas decisões é bem assim a sua re·

)O hasleamento da
percussão dEm-lro e fora dêsse mesmo clube que' re· Bandeira e o canlo

pre�eiJlamosJ e ii que pertencemos.
.

doHino Nacional são

P· I
' obrigatórios; uma vez'IDa menle, seremos atuanles, não fazendo ape· Uma casa' e três lotes

b I t t
' .

'd por semana, em Iodos
nas o a so u amen e neCessarlO ou - quan o um b d� terreno em Corupa'.

d
.

d b os esta elecimenlos
grupo e assOCIa os a, negados põe mãos à obra a- de qualquer grãu de Informações em Join-
Iiando o zêlo à boa vontade pelo êxito de uma em- 'bI ville km Erl'ka Man'a }

ensino" pu icos ou

prêsa - dizendo que o clube ferve na "panelinha" dà particulares. Fuchs ua 15 'de No-

queles que fazem dêle a copa e cozinha de .seu pró- =- . --= Aembro,367.
pri'o lar. Se ,a lanto chegarmos, 'euidemo-nos para -- ,., , ._-

,que, deixando de ser atuanles, não nos enchafurde
mos no atoleiro do indiferentismo ou no, alascal da
inatividade que, não raro, gera a maledicência, ví
bora peçonhenla cujo hOle poäe ser mortal.-

R. C. de GuaraDúdm , ,

-:», 1
��. '" '.

. 'o Comp� MarIo relatou para O!hi>r�s�'[rtéS:��:Ú�):"
talhes do importante acontecimento, que êulrninou; \
em Guaramirim,. com 9: !nstalação do s�� �Q,t�'ti� ,;
Club e que, foi prestigíado com a, ,pré's�l:rç��:;pó,'

'

Go,.ernador Lauro Fortes Bustamante e de compa
"

nheíres de Jaraguä -do Sal, Joinville e São Fran
cisco do Bul.v- \,

Vende-se,

��D -':CO' - C••• JM. 1'%'

OPORTUNIDADE
NEG6CIO DE OC&SIÄO
Vende.se um terreno cOJ;n 7 morg�s� ha

um KI. do centro da' cidade pelo preço de
NCr$ 2.500,00.

"

'

Vende se lotes pl�nos e secos na Vila
Bae!Jendi, a prazo' de ,40 meses sem entrada.

Vend� se belissimos lotes plan08 é secos,
no centro dI( cidade prazo de 10 m�8es.

Diversos lotes ná Rua Rio Branco a

partir de NCr$ 750,00 à vista. '

'

, "

Informações com Organização Lombard"

I
Residinci�: Dr. Nereu Ramos, �19 Av. Mal. Deodoro, 141

2

CO_�P.1 - 8AN�A C.A.rAH.lI(NA I Em frente Posto Wolf.
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, ::---.�-:---?�u��r-or-
�: (Cirurgião Denti,sta) , :J Ouça lôdas às sextas-
:

t Ó' .
g feiras, à 1,30 horas dai,

: CL NIOA PR TEiE - CIRURGIA BUGAL RÁIOS X B larde na Rádio Jara,guá,

�� Consultório: Rua .Ângelo Piazera 86 (ao lado, da Ponte V�lha) �1 o

P��t:::: Rural
fi H O R Á R I Ó :

Manhã - das 8 à� 12 :� este' programa é feitofi '
Tarde - das 14 às 18 :

�,..
,

• pelö ACARESC -espe

r
'

,

'

'JA.S.GlJÃ. DO SUL
','

" :.3, cialme111e para o Sr. é
- g .

sua ,Pamflja.
et"······.·"····,:·,,.········t�·.f·,,.·.·�.·,··,·····.,..·,.· -.:, ,.,••, ,....•..•.•...".•••••••.. ,. ".�.:�

••• ,:-:.•••••,c.c.,••••••,. � , --l

Dr. Fraacisco Aaloaio Piccione

Cirurgia e Clínica de Adult08 e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARli: - OORUPÁ

NA

JARAGUÁ:DO SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


