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Ano XLVIII -- ,JARAGUÂ DO SUL' (Santa Catarina) Sábado, 10 de Fevereiro de 1968 - N,o 2.470

Fundação:
Ärt., Miller

Câmara Municipal Tem
, '

Os vereadores da Câmara Municipal de Jaraguá do' Sul, acabam de dar urna
demonstração de maturidade política. Depois de atravessar uma fase das maís compromete-

. doras, em que predominavam agitações e ataques' ao próprio .legislativo e aos vereadores que
não afinavam com o então Prefeito, o órgão legislatívo encaminha-se riovamente para os dias
de esplendor. � verdade que, de permeio h uve uma revolução e das eleições que .se segui
ram emergiram homens públicos com uma mentalidade renovada, em sua grande maioria.

::B, pois, diante dêsse quadro que os 11 vereadores da Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul, compareceram pata a primeira reunião ordinária dêste ano. E, no plenário escolheram,
entre si, a nova Mêsa, dando, assim, oportunidade a um grupo de vereadores de dirigirem
os destinos do legislativo, em substituição à Mêsa diretora anterior.

.

A eleição, .em sucessivas votações secretas, apontaram o vereador, sr. leão Lúcio
da Costa,' o novo Presidente da Casa, seguido do sr, Hans Gerhard Mayer, como Vice-Pré
sidente, o sr. Sigolf Schüncke promovido de 2.1> para 1.C Secretário, entretanto para a êsa
() vereador Dolcidio Menell.

'

A capacidade e a experiência do vereador João Lúcio da Costa asseguram ao Iegis
lativo jaraguaensé dias de tranquilidade e muito trabalho, assessorado por um grupo de
vereadores jovens, os quais terão oportunidade marcante de realizar uma' administração das
mais felizes. '.

.
O ",.rea-dor, sr, Oetaeílto Pedro Ramol. pela afinidade que tem com o Prefeito Munici-

pal, sr. Victor Bauer e, diante da representaç'ã<l já excercíua no ano de 1967, deverá ser recon
duzido à liderança do Govêrno Municipal na Çâmara de Veread�re-s.

.

O ex-Presidente, vere�do� Eugênio Vitor Sehmöekel, segundo fintes autorizadas, deve
rã ocupar. no ano de 1968, s 11deraLça da Arena no Legislativo Jaraguaeb§8.

" .. N,a {}portunid�de usaram da :,palavra os vereadores Qctaôilio' �dro amos;:' F.t�gêi'lio '

Y1t()1' Sóbmöekel e' Norberto Hàfermann, além do recem-eleíto Presidente. Nova reunião ordiná
ria roi marcada para a prõxlma 2 li-feira, quando serão eleitas as várias Comissões Permauentee
do Legislatívo de Jaraguá do Sul.

VENDE'--S.E
. 1 Propriedade, com ca8l,.'sita à AV. Mal Deodoro •
Fonseca, (Próximo à Igreja
Matriz)

I
Demai. informaçõel nesta

redaçlo.

Nova. MêsCl

Hans Gerhard Mayer . Vice-Presidente
v

. \

Joio Lúcio da Costa
Presidente

Sigolf Schüncke
1." .Secretário

Octllcilio Pedro Ramos
Líder do Govêrno MUnicipal

Eugênio Vítor Schmöckel
Lider da Arena na Cimara

Pílula de Jsentos de IPI. os '.

"

, Produtos Vendidos a.

Cafe Viajantes em Trânsito
no País

Imunidades - Perlcmenteres
Pará, os Vereadores

.

A exemplo dos deputa- säríos políticos». parecer Mtoistro da rJus-
dOI!l federais e estaduais, O Ministro da Justiça· tlça, o Governador Pau
08 vereadores também sehe que é competência lo Pimentel já,' enviou Pelo vlsto vai dar a
denrãO gozar de imu das assembléias legisla mensagem concedendo mania da pílula, como já
nidades parlamentares, tivalil legislar a respeito imunidades aos verea-

'1eu:de outras coisas" O
den�ro do território mu- da imunidades dos ve dores no território muni- p�of. Francisco Antunes o
níetpal é claro. readóreFl, por se '. tratar

.'
.

A opinião da Consulto- de matér.ia afeta à orga eípal.Ao que DOS conste. homem da á'gua oxigena
ria Jurídica 00 Ministério ntsaeão dos estádos. . !o! .0 �nico I;' romae tal da, esrã agora com outra

g:. Justiça é a seguinte: O mínístro . da Justiça tntctanve. Idéia na cabeça: o cefé
rara que possa cum- ressalte que as constitui em pílule, E em dols
prtr 8 missão com desas ÇÕ88 estaduais se refe ���--<f, tiPO!t, simples e com leite.
10mb ro e Independêncla, rem timidamente à inde- Cure seus mal.. e poupe leu O pro]. Ant Des declaroutratlindo livremente 08 'pendência dos 'edis por bom dinheiro compran.o na '

bens locais, denunefsn -uas optntões e Vc,l 'I', Que a pastilha não vai ser

�o os êrros, omissões, não asseguraIido, comó FARMACIA' NOVA maior do Que um com·

lDjUstiças e desmando", ssria licito de esperar,
primido 'Para dor de cabeça,

deve o Vereador estar a� ampl�8 garantias de d8 BOB�Br� M R�BST Que dissolvida na boca dá

ré�guardado contra re' que taml!ém n�ces8itam a que dis õe de n aiorlortimeu- O sabor de café. A idéia
Pr á I'

.

• h to na oraçA e oferece seul .rti. .' ,

etl lU pOUCI8,IS e 8f>l p�ra o dssempen Ü,!lH gos á preços 'i ntljelOi velO nas suas. co�slanlesperseguições aeioOflds8 m:aodat� .
em território . villgens pelo Inlenor. on

por int,eress'es cootesla- municipal. , , Av Gelúlio Vlirgas de são servidas misturas
dos, inimigo8 ou lidver

.
No ,Paraná,·eDi face ao,��� iotragáveis.

� c.
.

Com a publicação no Diá
río Oltefel da União, de D
de Ienetro do corrente, da
Circular . número 12. do
mintstérlo da Fazenda, são
esclarecidos a isenção do
Irnpôsto sõbce Pr(\dUIOS
Industrteltzados (IPI) pare
prOdUIOS vendidos dir,età,
menre a pessoas resldenre
no exrertor e em trânsuo
pelo País. .

no exterior, em trânsito
no Pais, mediante cheque
de vi age m [Trsveller's
checks.
A Inobservâncte de C�-

.

las normas contidas n�
Circular poderão ecarrerar
aos tafrerores multes IZQui
valentes a 50% ou 200%
do velor lnscrtto no cheque,
Esta Ci -cutar, revoga li

Portaria de 13 de março
de' t 967, sôbre êSle assuD·

to.Por esta portaria. os

produlos vendidos pelos
estabelecimentos' industrio

n
.

ais ou pelos .Que Ibes são .

CorretO do Povo
e::fu'parõdos, t:lsfarão Iseo um Jornal a
loS do (PI QuandoadQuiri Serviço do Povo
dos por pessoa domicUiada ___:. _

). :l
J
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móbiliudo
Imóveis 7.327 24
Mäquinae e Instalações 4.501,69
Móveis ., Utensílios ,,;«< 6(16.85
Ooutratos Imobiliários >,,;.;"':{':��'� ';' 682.40
Correção Monbtárl& dosHmó,eis 47.888,48
Oorreção Monetária du;Mãqui·
�1IiI e Instalações 54.242,70
Correção Monetária dos Móveis
e Utensílios 4.439,30
Correção Monetária des Oontra-
108 Imobilíärtes
DI.ponl,el
Oaixa
Bancos
Rellizaval \

AdICional Li't'1474-
Petrobräs
Partioipações
Obrigações da Eletrobrãs
Baceo da Brasil S. A. -.- Fundo
de Ind80lZBçÕtls:; 'l't'� balhlstas
Lei 4.367/64
Eletrobrás
Lêtras do Bsneo :Nacional da
Habitação
Obrigações Reljustheis FIT
Iihpôsto de Renda na Font�
Mercadórias
Adicional do Banco Nacienal de
1)...envo19imento EcoDômico
SelArio Família \

CI.plllado _

A9õ" Cauoionadas'

In�ú3tri8 e Comerem' [eopoldu ,. )OBo firobba u
JARAGUÃ DO SUL, -: SANTA OATAR.rNA
BALAr·'ço GERAL encerrado em 31 de:-dezem

bro de 1�67 o transcrito às páginas nrs. 173 e 174,
do llvro "Diário" n.O 3, registrado 'sob n. 7.344 m
Cartório do Registro do Comércio d"e A m a d:a u
Mahfud, ds Jaraguá ;do Sul - Santa Oatarína ,

ATIVO

·tORRffÕ ,DO POÜO"

-

���s InstUuto de Idiomas Yázigi

4A 94855 168.587.21

'Frutíl�r., e Orn4menfais

p AIS.S ItV�O

o Inglês.: a Língua Universal
. ...�. .

Laranjeiras, Peoegueiros; O senher aeredits no esperanto?Kakts-Iroa, Macieiras, .Ia- Acredito no Inglês. 'Efita a verdadeira língua
boticabeiras, etc. Roseiras; unlveraal que eRt8. servinuo para o mundo intéiro
Dahltas, €lamé lias,' Oont- se CODfuoicar, Não há uma cidade em nenhuma
feras, Palmeiras, eto., etc. parte ao mundo, onde não haja a)guém que fala

Inglês.
PEÇAM OATALOGO Quem viajou pelo mundo sabe que com inglêa

ILUSTRADO e dólar.•.
,
não há problema, Nos Estado! Unidos,

na Europa, na Ásia, e na África. João XXIII
BNDl.!Rt!ÇO: Let!poldo Seidel oltua aprendendo inglês, aos oitenta enos. E falou

c.ilC'ill POIt.I, 19
Á algumas frases com Jaqueline. Oitenta e cinco por• i�- u-1 "'--'" 210 - CORU!-' -

liven - ...... ..,_.oro,
'

cento (85%) da correspondência mundial é escrita,_J"'_._ru_á_d._�1 - §. cataria.
c.:::::::::.c::::-�c:::::ac::::::=o em' inglês. Setenl. por. censo das rev,istas e -quaren-,-----,

,ta 'e três por oento (43%) .dos livros oíenríhcoa •

Reaistro Civil la Larsen. técnicos também. O português (aqui entre nös) nãe '

chega a Um por esnto (0.6%). Nenhum estudo sérioEdital n. 6691 de, '2-2·68 pode ser realizado hoje sem saber inglês. Eege.-
Mario Corrêa e nheiros, médicos, economistas, todos devem oonhe-
Dalva Gonçalves cer esta língua. Nos exames vestibulares de tôdafll

as gra.ndes uuíversidades o inglês é um'ingradíente'
necessário. Os profe�sores sabem que- Bem o inglês
a' ciência não progride. .

-

E felismante .hoie há possibilidade, há, chanca
para quem q!l�r aprender inglês.

Há equipes da técnicoß que fáz8� os livros
mais perfeitos, p.ara aprender a língua mundial. O'·
Institiito de Idiomas Yázigi, O Instituto Cultural
Brasil: Estados Unidos. são entre nós, duas escolas
espeelalisadas no campo' que n09 interessa, E os
resultados estão aí, Alunos da, FAB s . da Escola ds
Pirassununga em São Paulo, "abafaram' numa via
lem de estudos 008 Estados Unídos. Todos pergun
tavam onde tinham estudado inglês No Yázigi.
Como? Yá-zi-gi. "Isto ser americano"? Não é um
instituto brasileiro, era a resposta orguthosa d o 8

jovens oficiais, Oomo úhim�. espetacular novidade
de ensino, o Yázigi introduàirä, ainda êste ano, o

Edital n. 6.592 d.e 3}2/68 método audio visual: os diáloges serão ,rojetad08oa
tela E'nquanto o alUDO escota a aonurS8. ,

Orival Vegioi e Apó$ um total de 220 horas de aula, O Infilti·
Elivera Mot:lch tuto de Idiomas Yázigj, por exemplo garante ao

.

Ele, brasileiro, solteiro, aJuno que SGguiu o método, o dOlliínio das estrutu'
balc�mi5lt8, natural de ras da língua inglêsa. O resto fem com R leitura .

Luiz Alus, neste Estado, E, ihbretudo, o Institl1to pode garantir o que é
domioiliado e residente à ma�� importaote; p.9DSar e falar em hlglês. Mais de
rua Jorge .Czerniewicz, 200.000 alun08, há ló anos, em to.do o Brasil, fiza·
nefia cidade, filho de ram a experiencia e apreDQeram Inglês.

Edital n. 6.588 de 1-2-68 Francisco Vegini e de I

Ana Vagini.. ,;::.: . .:.. ::�.:::::::::._=====a:=:::===::::::�
..

, Ele, brasileira, soHeira .. rf .

.

.

\1

auxiliar de I&critório, na- ii DR.. WALDEMIRO MAZUREGHEN M
EI.e, brasileiro, solteiro, tural de ItO���V8. neste ii 'cLfNICA MÉ:DICA _ CIRURGIAGERAL finatural de Jaraguá do EEtado, domicIlIada iii ce- li, .

iI:Sul, domiciliado e resi sidente em Ilha da Figuei- ii kdente em Nova Bratlilia, ra, ueste distriio, filha oe II [Ineste distritô, filho de �RudolfoMorsch e de Ade U 81.75539 220.197,31) Agoetinho Marutti e de la M6rsch. II ULTRA SOM dMaria DeUn. Prim Ma. H ONDAS CURTAS II
17 Ono "'O rutti. Edital n. '1.593 de

3/2/68�, :R, ULTRA,VIOLETA, b• v.' ,\I
Ela, brasileira, solteira, ii

___1._7_8 17081.78 doméstica maturaI de Vi�ente Cisz e
'

ROR Presidente Epitácio Pessôa 704 li
Itoupava. neste Ea;ado, Domurga Leandro \:�=::::::=-===========:::==J
domiciliada·e residente Ele, brasileiro, solteiro,

206,47 em Nova Brasili&, neste operádo, natural de Hou
distrito, filha· de - João paVl, neste Elftado, !!lo

. !'in.on Luiz Freiner � e' de Ana mieiliado e residente em

NCr$ 237 4!óá,64 Valer Nova Brasília, neste dis-
trito, filho de Mieceslau

Edital n 6589
.

de !! 2,68 ,Cisz e de Alexandra Oisz.
Renê Ramlow e·' .

'

EIl, brasileira, solteira,
Helga Stein doméstica, ,natural de Oa

Qador, nelilte, Estado, do
miciliada 8 residente em
No.. Bruilia, neste dis
trito, filha de Dion'rio
Leandro e de Bernsrdin8
Maf.a Muon.

-Emprêsa- J<rnalística
"Correio do ,Povo" ,Ltda.

- 1968 -

Diretor
i EugênIo Vltol' Schmöcket

ASSINAT"RA :

Anual ••• NCr$ 6,00
Semestre • • • NCrS 3,10
Avulso. . . • NCr$ 0,12
Niimero atras.tlo • NCr$ 0,14

5952
84.00
386

6.989.48

Adelino José des. Santos
e Nair Soares

'

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
raguä do Sul, domicilia
do e residente á rua

Blumenau, Desta cidade
2567.00 filho de Alfredo dOI
36,30 U.60�.39 Santos e de Tereza Pa

cher.
-

r

50,00 Ela, brasileira, solteira,
NCr$-2-S-7-4:5-;'-S-4, domé8tica, natural de

Blumenau, neste Estado,
domiciliada e residente

, �m Vila Nova, nes(e dÍl!;·
trUo. filha de Sebastião
Soares e de Maria Se

A urea Müller Grubba, Oficial
do Regist o Civil do 1.0 D s
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado, d- ' Santa

Catanna, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exib ndo os
documentos exigidos p la lei
atim de se habrlitarern para

casar-se:

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de As
eurra, neste EstadO, do
mtcílíauo e residente em

Nova Brasília, nesre Dis
trito, tílho de Antonio
Benigno Corrêa e de

Edital n 6.587 �e 1·2· 68
.

Oarmela Travalha.
Ela, brasileira, solteria,

doméstica. natural de
São Francisco do Sul,
neste Estado, domicilia
da e residente em Nova
Brasllía, oeste distrito,
filha de Alvaro Gonçsr
ves e ne uarolina Gun
calves.

54.09304
3.122,00 57. ..215,04

708,03
7.20
10,00
190,06

105.87
84:2,13

. Nia EI!glrel
Oapital regi.irado e inlegralr
zsdo
Fundo 6161 DepreciaQão
Fundo de Reser.. L,,,II
Fundo de R.seru para Aumen·
to da Capital

I
Fundo de Corr.ções MenetArias
Lei 4.357/64:
Oorreção Monetária do Fllndo
de Dt'preciação das Máquinas e

Installiçõe&
G,orreQio Monetária do Fundu
de Depreciação de Móveis e
Utensílios
Elil'''1
Emp éstimo. Banc6rio8
Impôsto de Renda na Font.
Reslilldo Peldelle
'Fundo de Indenizações Traba
Ihl8tat .. Lei 4.357/64
tUllpe.sldo
Oaução da Diretoria

1,588,82

Terino.
180,000,00
1.590,90
5.030,22

30.077,23 Antônio Marutti e

Leonilda Freiner-

18574.79
, 1347,43
12622,36

.

69627.73
26958,20
27.113,99
6000,01)
6.25312

11.986.65

'.,

20.154,83

nesta cidade, filho de, Wil�
li Llpinsky e de Icmgard
Lipinsky.
Ela, bnlsileira, solteira,

induslnâda, natural de
Jaraguá do -Sill, �omioi
liaà-a e residente em Vil.
Nova, neste distrito, filha
de André CorBino de Ma'
galhie8 e de Joaquina
Dutra da Magalhães.

-

CamplD�a de EduCtÇão I'Cirlea
O hasteamento dd

Bandeira e o canro
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os e$rabtlecimentos
de qualquer grãu de
ensino, públiCOS ou

particulares.

Jara,uá QO S'ul, 31 d. dezembro de 1967.

, ' Leopuldo Joio�Grubba, Diretor�Pre8idente
Norberto S. Emmendoerfer, Técnico em
OOJl'abilidaâe CRO-SO sob D. 1.9�5

,

I

Oeenon.ar.tão da conta de "LUCROS E .PER·
DAS" eucerrada em 31 d. dezembro <Je. 1967 e
'('»uI.rU. 1 página' 172 do livro "Viário" n. S,
regi,tr.do 80b n 7344:, no CAI t6rio do R�gi8iro do
Comércio d. Amadeu Mahfud. de JarlguA do Sul
Santa O.tarina.
COllli atatlo CRioilO

Ele, brltln.iro, solteiro,
lavrador natural de Co
rupá, nelte Estado, do
miciliado 8 residente em

Itapocuzinho, neste dill
trita, filho d. Bruno Car
los Frodtrico Ramiowe Edital n. &-ó94 de 5/2/68 .

JOl!é SabeI e

de Clan,.. Ramlow. Maria f'edri
Ela. bralileira, solteira, WQ\ldemar Siaehelin e

Ele. brasileiro. solteiro, COSI,-nheirad
'

é t' t I d Tereza Diasom ! lca na Ura e tecelão, natural de Hou-", ._

Itoupava, neite Estado, Ele, brasileiro, solteiro, pata, neste Estado, domi Procura· Be cosulhel'ra
domiciliada e residente lavrador, natural de Ja' ciliada e' residente ,em compett>nttt p�r.� traba
em Itap cúzinho, neste raguá do Sul, domiciliado ,Francililco de Paulal, neste lha� em Curitiba, em

dietrito, filha' di Leopol- 8 rellidente nesta cidade, distrito, filho de Benja� r.es)(l�nte de casal sem
au Stein e cJe Erna Stein filho de Arnoldo Alfredo mim SabeI e de Olga Pe- Illhos: _." .

, Stehelin. e de Bemds Sch· reira Sabei.
• SalarlOIDIClalNcr$ 100.00E·dital D. 6590 de 2-2-6� ,mi�H Staehelin. /

,

Ela brasileira soHei'ra, Ir formaçõt:>8 na Comer�
Ivo Gutknecht e Ela, brasileira, solteira, industriAria n�tur&.l de cis1 Victor
Alzira tarsen doméstica" natural de Jaráguá do' Sul, domici· Jaraguá do Sul

Ele, brasileiro, solteiro, Guararnirim. neste Estado linda e reside'nte em VIla ....;' --. _

'operário. natural de domiciliada ,e �esidente NO'V8,. neste distri.to, filha ·AtençãoGuaramirim, n/ Estado, em I�h8 da Figueira, n�ste' de Is�doro Padri e. de
,Agr'.1·C·.u'l't-orodomicHiado 6 residente' dIstrito, fIlha de FranCl"'co RosalIa Pessate Pedrl.

em' Trêa Rios do Sul. Solano Dias. e de Maria
E 'para que chégue ao co

/

d Souza DIas Ou,ça tôdas. às sextas-neste di�trito, filho de e .

nhec.mento de todos mandei feiras, à 1,30 horas dáEruilio Gutknecht e de
Edital n. 6595 de 6/2/68 passar o presente edital qlle fareJe na Rádio Jarö_guá,Anny Nagel

-

Gutkne·cht. será publicado pela impreosa.

G ld L" k O programa:Ela, bl'aslIeira, solteira, era o IplOE> y e
e em cartóriO onde sera

doméstica, natural de Sdtina de l\!{'ag"lhã"M atixado üurante 15 dias, Se fintena Rural
Corupá, neste Estado, Ele, brasilairo, solteiro, alguem s uber de algum im·
domiciliada e residente ope' ário, oatural de Tram pedim. nto acuse-o para os
em Três Rios do Sul. budo .Gentral; neste Esta· fIns legais., ..
neste distrito, tilha de do, domfciliildo e residen- AUREA MULcER GRUBBA
Nidor LafBsq e de. Ade- te à' r.u a iJoin.ville, 243

.

O ieia.l

Edital n. 6596 de 6/2/68

. De Mercadorias
Aluguéil

, Rendas Diureu'
Fundo para Dendores
Duvidoso. '

Fundo d. Reaena Es
pocial
Fundo de Reserva pa
ra Aumen\o de Captial

A Daspesu Gera,ii .

Aposlmtadori8
Salários
Impostos e Selol!!
.Impôsto de Renda
Despesas Bancárias
Pro�labore
Fretes e Carretos
Comiijsõss
Fundo de Garantia do
Tempo de ServIço

124954.97
2.400,00
127,29

2.312,81

2629,49

4:7.51""3,15

Jaraguá do Sul, 31 de dezemblo oe 1967.
Leopoldo João Grubba, Diretor-Presidente
Norberto S. Emmendoerfer, Téonico em Contabili
dade ÖRG SO sob n. 1.945

este programa é feito
pelõ ACARBSC espe

.

cialmen1e para, o Sr. e

sua f,lämflia.

NCR$ 179997.71 179997.71
413.44

_
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I '

Pelo presente levamos a v/conhecimento de
que em assembléia getal ordinária realizada dia
28 do corrente, foi eleita a nova diretoria desta
sociedade que deverá regAr os destínos da mesms
nurante o exercício. de 1968 e que ficou assim
composta:

.

Presidente: João Lúcio da Costa (reeleito)
Vicb Presidente: Erico Froehóer (reeleito)
10 S e c r e tá r í

o: Ivaldo Sacht (reeleíto]
20 Secretário: Valéria da Costa
lq 'I'esoureiro: Afonso Rech (reeleito)
2° Tesoureiro: Teobaldo Frankoviak (reeleito)
Conselho Fiscàl:
Membros Efetivos: Ary Zerbin (reeleito), Lino

_

, Schwarz e Paulo Sacht.
Membros Suplentes: Ingo Jehn, IIson Noltêneo.

Bastes e Waldemar Jahn ..
Aproveltamos a oportunidade para levarmos

à vI couhecímento (je que faremos a Inauguração
Oficial do Estádio "JOão Lúcio" nos dfas 16 e 17 de

. março, próximo vindouro, no qual estarão Ise apre."
.

.

sentando um grupo de bug res oriundos do Pösto de
Proteção ao lndigéna "Duque .de Caxias" do Intel
ror de Ibirama (SC).

.

riertos de que V. s-. tudo �8rá para que nop_.Ed·t 1 dso objetivo alcance êxito reiteramos nOSS08 protestos 1 a . e
de elevada estima e consideração com

.

Saudações Esportivas Ass'embléiaP/Sociedade Esportiva João Pessoa
.

.

Ivaldo Sacht - Secretário
VISTO: João Lúcio da COita Presidente

Cumprimentos à. valorosa, entidade sediada' em

Itapocuzinho. /

.

Horário de Verão

PO�!!��d.�.r�l�?:.�d. o dJ 1
de novembro terminará à meia noite do pröxtmo
dia'29, quando 08 relógios deverão ser 'atrasados
em 60 minutos, em todo o Brasíl, de aeôrde com
o secreto 57843, 'de 1& de fevereiro de 1966.

. Durante os quatro. meses dohorärío de verão 8

economia noe gastos com energia elétrica deter
minada pela modíflcação no comportamento impos
to à Indústria, ao comércio e 80S consumidores em

geral será de mais de sete. milhões de 'cruaeíros r
SOl'bi fDlP'rel1r.. b"e'DI' O' .seu Bl'obel'ro

.

novos, segundo cálculo efetuados pelo Ministério � 9da!!! Minas e Energia, com base na economia pro
porelouada pelo horário de ;verio de 1966' 67,

O término do horário de verão a partir de
zero-hora do dia 1 de março tem por base o fato
de os dia já estarem tornando mais curtos, pois
sua manutençãtt obrigaria estudantes e trabalha
dores a 8.e levantar antes de o dia clarear, prin
cipalment� no sul do Pais.

O adiantámento de ,um hora nos reló�ios, denO\"embro li feve-reiro, permite que o consumo de
energia st'ja distribuiJo em uma faixa mais .larga,
nàs h. ,ras Ilf� "paak"; ou seja, das. 18 à� 21 horas.
O restabelecimento da hora . normal [Ião provpca,
mai()rt�s gastos, em relaçª,o à �conflDli� que está
sendo ftitel durante os. UH·:.>J6S de. horário de lTerão;
Além disso al\l' e8ta,tf8tica� mostram qu� o cresci
mento vegetativo de 1% por an.o no co�sumo de
enel gia elétrica se dá justamente na entrada do
i�verno,

.

�

Rio (Agência Naciona,l) O minis'i.ro Mário An·,
dreazza, dos Transportes, acei,tou em prinCípio
prop08ta que lhe foi

.. end�reçada . pela JAPAN
RAILWAY TECHNIOAL. SERVICE, para constru HOSPITAL JESÚS DE :NAZAR�
Cão de novalioba ftlrroviá.ria entre Rio e São PllU-

. Residênoia: Dr, Nereu Ramos, 419lo, projetada em bÍt.ses racionais para of.erecer o
cORupA _ 8AN�A CAT�Rf[NA Imáximo rendimento econômico, Com a construção

projetada, trens expr,esao8' poderão eircular entre :- �--------_:_
\

a�. Ou s 'mais: importapfes cidades do pais com a
.Velocidade médi�· ho"rár:o de 120 qu�lôme-tro8, po G.'••4••4 J�� ••-.'••4••4.J�.·•••••·.i�.: � ••••••••• J� •••••••••JC"••".:gpd:endo CI nsià�rar·se ainda. a elevacãodessa média t: _:1para 2.00 quiJômetro� Além disso, a capacid�de de g "P'ra matar o deseJO: Btransporte da ferrOVIa ser'á aumentada de três 8 g. '. ••.

:

.
quatro vêzes. Chm segurança e rapidez, gra(.l8S à f: Só um bom quelJo! irealização. de inovações como racionalização. do : .. .'"

, :1s��t.�ma de conse�v8c.ão .d.OS. trUh.os, formação dto �i Queijo mar�a "COR,UPA? �.'l�n�� dupl� c�m InCh[l�ção lDfe rIO r _a 1,20/°, �ub8 fi ",
'

.....
_.

....:. " , :
tjt�IÇ.ãO de ca.rrps. p�

..
8a

..d.os, colo�açao de
..

«bal1ast� fi E o" melhor que .ha.. .

.

. '. iJ. Quma 'espessura mÍ.olma·· de 25 cm, eletnftcaçã." �: .. • . :�t��al .�. COl1lôltrp'ç� .d�: ilp,vas pontes e. viadutos." c··........·�: .... ·....:,�:..c· •.·)=='·.. ·...h:.......:.;,." ... :.."
•.6: •.: .......c::Wà

(

.

Socíedode ,João'" .

, � ... t.·· •

. Pessôe de Diréloria
Nova

-----�--��----��------------------

�

Japoneses propõem trem

lUo�Sã6 Paulo a 120 K� a
I. .

hora

·Dp. Relnoldo Murara

II ADVOGAD�. i
EscPi16rio ao lado da Prefeitura i

URAGU! DOSU�

r;j;�;;;-'
r Necessita-se uma moça

. � para o referido cargo.

�
.

Inscrições n04>Escritório Local
,=====;:====;=:=============,'

r da ACARESC, hor�rio comercial,
.

i
ID�ustri3 8 Co�arcio leopollo ��

Joio Grubba S. A

Empracarnéntol
.

O CÓdigo Nacíenal dê 'l'râasíto , exige. S8·
guro obrigaió.rio para os velcul�s que . vje�em
de ser Iiceneíados pela Delegacía de Potícíe,

Em Jaraguá do Sul apenas do!s corretores,
devidamente inscri,tos e lícenelados pela Pre
ft'itura Munieipàl, estão' em síta-cão regular
para augariar seguros dessa natureza.

Os demais. angariadores, mesmo como ín
termediários, estão em situação írregular, po
dando eS88' desobediência! trazer embaraços
a08 segurados.

Muita atenção, portanto!
Consulte-nos e verá como é fácil segurar

qus Jquer veículo. F89� o seu seguro com'cor-
retor legalmente habilitado, '

, ,

A Comercial - Telefone 234
G. Rodolfo Fisch?r - Telefone 306

Convocação
'Geral Ordinária

Pelo 'presente, são convidados o' Senhores
Acionistas a se reunirem em Assembléia .G�ral Or
dinária no dia 30 de Abril de 1968, na séde social
desta Sociedade, a Rua Joinville-328, .nesta cidade,
88 10 horas, a fim de deliberarem sôbre:

a) - Ralatörfe da Diretorta, Balanço Geral,
r.onta de Lucros e perdas

..

referentas ao exercício
findo de 1967. apresentados pela ])!retoma 8 sôbre
o- respetivo Parecer do Conselho FIscal,

b) - Eleição do Conselho Fi.scal e respetivos
Suplentes, fixacão de seus honorários,

c) -- Assuntos de i.Qterê�se geral, '

, A Diretoria comunica ainda, que se,. aehan
a disposição dos Senb4V6s Acionislas na sé IH< I>()

oial, os documentos a que se refere o art.·99, .d(
Decreto-Lei n" 2627, de 26 de Setembro de 194:0."

. Jaraguã do, �ul, -3o.j de Janeiro de lli68
Ind, e Com, Leopoldo J. Grubba s. A,
Diretor Prêsidente, Leopoldo João Grubba ',.;

OPORTUNIDADE'
:NEGÓCIO DE OCA.81A.O.
Vende-se um terreno com 7 morgos, ·ha

um Kl. do centro da cidade pelo pre� de
NCr$ 2.500,00.

Veniie se lotes planos e· secos na Vila
Baependí, a pr.azo de 40 meses sem entrada.

Vend» se belíssimos lotes planos e secos. •

DO centro da cidade prazo de 10 meses.

Diversos Iotes na Rua Rio Branco; a

partir de NOr$ 750,00 à vista.

Informações com Orglln,ização Lombardi
Av, Mal Deodoro, 141,
Em frente Posto Wolf.

Exclusívo com "CYCLE":AIRE"

(Frio e Calor)

NOVO
• M'ODERN.O,

'

• INSUPERÁVEL
Atê 15 me.ses'

Le ras de Câmbio, c/renda de 37°/0 ao ano,
livre do impôsfo de renda, Letras Jmobltiárias de
alia rentabilidaqe.

Depósitos à prazo fixo com correção!mone
,ária e juro compensador. Ceriificados 'deZDepó
SIlo ....;. Estimulas FJ1scais (Decr. 161)

Depóshos do Banco Ndcional de Habilação
Açõ�s -.Tílulos Públicos

Segurança em tÔdas as faixas do mercado
de capÜlli.s
AGORA COM iOIA A fRAIQUILIDADE EM S'\HTA C"4RlMa

'Em Join�iIIe, li MANCHESTER S. A.; Cor
reJora de Câmbío e Títulos,

Em Jara,la do' Sul, informações no E�crilório
A (OMERCIAL, Av. Mal. Deodoro, 130 - Tele·

.

fone 234.

Enquanlo você descansa ... seu dinheiro se

mul·jplica. Por isso, empregue bem o capital pa
ra ter rendimen10 assegurado.

CONSULTE-NOS SEM COMDRO\1J��"'O
/

Dr. FraDcisco AaloBte Picci8n8
lH:�Dl=C,O ""'" C.R.l9:Il. 1'%'

Cirurgia e Clíni_ca de Adultos e Criança

, ,

• .' • , r
�

_
...

_

DO' ·S"U L,· S.·C .
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S'ASADO,
,,�

N.O 2470

fi. �COIODa ROTARY"
I

I. i
-.._

t '"

A'>Plát-a{o'rma de Ilötary -

"
t "

.�; ',,' c' \ /
" '«Reiconhec�mio a bese éomerêlel da' vid(l medem

I'.'
-,

-'0' ---QUE'
-.

VA� p"EtO LIONS' 'E a' Ja rn'leid
-

n,�a'" o -, p--'a ra �Oo�.�yOq�:"fC�la o��"C�e:,i�:�, ::,:v�,��::d.c��m'a���,u"

,
,

,

'-;,
,

. ". da,reldção entre os -mterêsses 'pessoaIS � o conJunt
. dos ínterêsses tndtvtduets que consntuem ,a c socted"

.

. Terminf\ram •

08 vestibulare8, 'outros cur808 de.
-

!
terminaram, ds próprios cursos de fér�a8' se ence�' ,

,Dara' mals efetlvarnente' alcançar êsse propósi�o.'Formar o Homem ram, 'mas ali no Abdon Batista (gentlIme�te' ced}- adotou os prtncíptos da limitação e d.a representaça.
, do por Dona Zenaide) tôdas .88 noites brilham 8S de modo a rrrregrar-se o seu quadrá / soclal de Unii I, CL Paulo' Mor.Ui luzes à procura do saber: É 8 JAMED que não '�representante de' cada negócio ou proüseäõdlferenreí

, � . . .. para, A]guns alunoe que �ão conseguíeam .a apro- Sendo assim, cada SÓCIO é �enficiado. pela convívên-É uma dlhcd �arefa! t-a�vez a meis dlffc�1 �e vação em tõdas _as matérll�B farão .em abr!l aque- cia Com 'homens representallvc;>s ,de. dlVoersa.s
_

ocupa,rôdes•.enquanto os ser�s lDferJor�s, em sua mal,�)fIa le exame que Ihes taUa para cönsegutr o tão ções hehllttando-ee ao exercícío meis I�fellge-nte. deaecessnam de um míntrno de CUIdados. e por vezes
almejado .título,

. .. suas responsebtltdedee; ne vida CO'l1.iercíel e cfvlc&.Inenhum até alcançarem. o. eSla�o a�ulfo, o hom,em, .

São poucos, sete apenas dos 2� do' prllnel�o A base de inlegração do.quadro social assegurapelo contrário, pare a'loglr seu completo .desen�ol ciclo, que prestaram exames. Mas êles també� a represenreção de todos os i�terêsses\ em ,jô�o, se_�.��menlo,. per<:_orre _ urna longa estrada,.mUlt�s vezes serão ap.royados.
.

-

"

,predomínio de qualquer um deles, na 'con�lderaçaonao essim tao bonançosa como a prlncípío possa Foi dura à luta, porém 08 res�lta�os - fo�am das questões públicas relenvas aos,' negócIos.: Emparecer.·
.

� \., .

. compensadores. Re�el"imo ..n08 ao prl�lelr.o CIcIo., rezão de seu quadro social ltmtrado e represenfallV<! GE, por que �ss�?- Porque. o desenvolvimemo d� Quanto ao segundo, apesar' dos esfôrços Ingentes ROlary Club, embora não sendo o porta-voz d� lO�8mundo, a !VOrUçao prog,resslva dos t�mpos grevi- do Dr.' Maflo Souaa e de out os? houve.�, que a comumtdede em rôdes as questões de imporla��I�,'.''!IT! em torno desse figura ra�lo·nal que. po� ser
po eríamos denomiaar de "praga da OO!uJ� . Os erue Influenrememe no desenvolver do seJ.l bem estarrácíonel, tende a desenvolver-se

_ Infelectu�l, SOCial e alunos de Jaraguâ sofreram as conseq.ueocl�8 de cívtco e comercial.
,

,espirit��lm�Pt�. � _nessa !ormaçao paul�I1,na.a.pre�, problemas ctíadoscom S8US,CO]6g88 de Joinville, OIRolary Club exige Iealdade; métodos �one_s-,cupeçeo e almgy li plen�tud�' dp ser, ,e, lndlvlduelí e as coisas' lhes lotam adversas,. '

'

_ lOS e elro padrão nos n,:gócios. �enhuma obrlga.çéJ-0zat- se;: -cóin o pensämenly vohado para 'o :pl'�z�r, 'Mas a lei da M8du.r�zll ,permite reçupe_r'çao. há em ROlary.' de' influenciar direta ou' indiretamentesadio, .' do "eg!l"!. que naa comporta o sublerfuglo É o que está se f'_,�endo tôdas 8S nOites. E
a realização de negÓCios: ;

,
, . .

do �gols{Ilo malsao. '

agora vamos em frente: Nova turma está, se �o�., Por isso, a cOQ.cessao de t,(lulo' de SOCIO sigOl-Formar o bC?m�m 'é 'aborrecer a: medio:riàãde, mando e' 8S inscrições,' obedecem ao segulJ�te fica especial aprêço e confiança do clube .a quem o,Vala comum onde sao s�pulradds aS.lOdlt�lsoes dos horáriO: Diaa 1l e '18 das 9 às 12;OQ horas. DIS!!! recebe. Como seu negócio e parj(� iQlegrante dêleincspazes e as, in:lIpacldades '-dös l�de�lsos<. For 13, 15, e 19 'd'is 19,3Q horas em diante. No Grupo próprio, eSDera se que, ol'represente äliv'amente.,mar O' homem e nao c pactuar com 1) 1O�lferenllsmo. Escolar AbdaD Batista.,
, ,Ser sócio de' um Rotary Club é privilégIO 'e,pols, os indlferenles podem �er menos bons aue os

As au]ae terão iniciO' dia 19 às 20,00 h'lr8S opürlunidade, acarrerando ....esponsabilidade e eXlghl"bons, e ,mais -perlgo,�os q�e os ,maus, ; Flores Frerberger, Ooor�e9ador do a prestilçao de serviços, honesta e efjcient�mente
. '

Formar o homem .� argumenrar eom' �1l8e nos. '; ,

e solicitude para' com seus <companbeiros, �{, ),prinCípiOS coadunantes com uma 'per�ona.hdade CI
i, � IIÍI

"

, Se-rviço 'é a base de todo o negócio.�ment:adll n9. rochedo" da honestidade, edIficada no

1;\ V I SO'" "A PONTB"� R. C. P. ALEGREalicerce da. responslJblJjJade. � não olvidar os _

,

.

-.

,,-. ,

-

princípIOS, '.' é ser intransigente perante l! Verdade"
.

"

";'. ,
.

sem ular panos quenres," sem encobrir dlos ou fatps Grupo Bscolar '''AbdoD Batista" e Ginásio Nor W'""4I]l,TIAI'PMdJrr-, ,11) n° dJllDlA'lkliiIDlii,com a manta aveludada da hIpocrisia, II qual se mal "ProfessOra LeollÖr de SOUZclI Neves".
, <tllJllMl \\"f!l11H(ßl, lfl) (tU, �lUlll IIcompraz na mediocriddde, que cal\lpeitJ nas conCiên I ...... X )_ .

ciás- adormecidas,'J indi'ereQfés e Cilé diabólicas. Dia t 9/1; às 8 horas E:cames de 2•. �POClJ

�'
Govêrno ,da., União 'I sociedade,' local, exerceUI

Todo o 'lastro dE' uma formação representa não
_

_X-ac li de conceder (i apo identicàs i!ltividad�s Il''0 ·temor de ,atitud�s que se v�nha ,a assumir, nem a Dia 19/2 fn&criçiio para os EXImes de Admis- se adoria. a _ um 'i-J::stre. Exaloria Fedérc1,1 de Itai.amedrontamento de 'responsabilidades por que Se
são ao Gin.lio. Os Exames

-

de Admissão ao Giná funcionárto federal. Seguß polis, em
- MlIng,ueiriiJhIresponda; antes e rão 'sômelJ�e a energla... ·a coragen.. sio serão rell!zados nos dills 20 "e 21 de' fevereIro do nos foi dado vêr, pela (Ex·Terr�ló.rio Federal deEI -desenvoltura, ii ,responsab,lldade ii ser�lço do �em às 8 horas. Porldr:ili nO 600, de 18.1267, Iguaçú), em Luiz A!ve�,e dil, Verdade. '

_, X � publicL'àa no Diário Ofi- em, hajaf, sendo, em Co.'Dai de fnfere apriorlsficllmente que formar o
'. MATRfcULA ci-al de 211� 67 __ ,foi o rupá, serviu à vizinha Qi..homem é dedicé2r·s,e 'à ·calJsa: da Verdade, é ,Iular

As matriculas eSl4rãó· aberlas nos dias 1,9, 20, Pr���sso no 23..147 aPre dade� 'desde 195ã até No,pela sohrev.ivênc'ia do (3em. é fanatizar-se pelo ideal
21, 22; 23 de févereiJ'o no bordrio das ciado pelo' Sr.' MinIstro vembro d� '1964. I(tue Bem e VerdlJd� sinfelizam como morlgeradores .

,8 horas às 12 horas e Delfim Nello, aposénl{lndo Nesta oportunidade, que.dos coslumes , dai 14 horas às l8 horae. o sr., Waldemar Bianchini remOB
. cumprimentar aoPinalme'nte, formar' o homem' é capacitá,lo a

.......,X:_, no cargo do Nivel' 9 ·B., 'sr., Wald�inar. Biançhioitcombaler a indecisão,· a complacência e o indiferen- Observação: Só serão"m,atriculadob os -alQnos da' Série da Classe de Au� p�la sua mereclda ap05en-',fismo
.

para proporciomir·lhe os vôos condoreiros
que apresentarem o boletim do ano passado. xilia-r d-e Exataria Federal tadoria, 'afim 'de que gozeque o, farão alingir o.s, píncaros de seus legíttmos Os alunos novos do 1.0 aOQ d�v�rão l'presen- O Sr. Waldemar Bian- daqui por diante maiaanaeio$ 'em' -todos os selore8 de 'sua alividade,
!'at: aJ cerlidão de nasci,ment!a;." .'." <.hini 'dedicado furicioná anos de vida, recuperan-

b) alesiado de vaclOa anllvarlóllca. rio- ;1�de.J'al, duranie longos dô se pienamedie da eil--
- X _:

anos serviços na Exaloria fermidade �ue insidiosa-
JCíT<'Ig"uá, do S�I, 5 de Fevereiro' � 68 Federal de Jarllguá do Sul, mente lhe qUIZ, abreviar a

Zenaide M. Espeznn .:0 N\��C'{&_ onde a�sinalou a sua pre PermanenCia enlre os.enJ.
Diretora ;;,' '/<' ,,-:--, Q.... sel1ça com desfacados se'�... queridos. .

'.

.
"'"�_7 __,;�_-,--__---,.:...I--jf"'�'<?+-/-;;:·D�t1·";ry/:�"i\:-'&" viços em favor -da 'colell 'Ao sr. Waldemar BlaD�.

�;: I ir -,,,l"-�,� ) t vidade O nosso mUil,o chlni,
'

os nossos cumpd-

OellgaclilJ di POIIIC
-.

,���' ';l-'_��/�i- amigo Waidemar Bianchi, ment�s, ex��n5tvos a08
I,a

. ..�,; �.� v Di é desfôcado membro da demaIS fdDllhares., '

•
•

-, ,,'" •• I,

Jaragua do,·
,

,ÇOMUNIVA.ÇA.O __

lNO XLVIii
•

. ,

I"

.

T·ORNEIR-QS

,

Waldemar Blanchlnt ,e FamWa tendo uansferido a s..
residência para a cidade de sao José, nêste Estado - Rua
Getulio·Vargas,861 em virtude de su� aposentadoria, 've�
por êste Intermédio,apresentar as .�a. d.,s:pedidas _ao ...
vasto circulo de amigos e conhecidoS, agradecendo as atençõ�.,."Levo .0 seu conhecimento que emPlacamento de que sempre tem sido alvo e oferece a sua residênot.;veiculos terminará improrrogavelmenJe dia 29 de no--local acima mencionado�., ' .Fevereir�tJ. Ass) Major 'Zvzhtlo !\:lareira-Diretor.
'

JaraguA do SilI,-Fev::'��::r lr�nChini
CONVIT.E

...-;:::=:::=....;...;_::::::::===:;����Afim d� tratar de assunto, de s�us intere�se8, i( ,; II"
.

'

solicita se a presença nesIa Delegaçia das, segUIntes III! EM P R E G A O O Rf I,i:. V,ende•••pes�ôàs:-'Bruno Behling - Alfredo Schulze' e Nel·
son ·da Silva. II 'O exame. médico II 2 terrenos (junt.os) com,'" Jaragu6 do Sul' 3 I de Jaheiro de 1968 ) II dos leus empregadós II 15x46' cada, 'na Rua Rio

.

Para aquêles que' nasceram',nà d'�cadfl MdOS vidnte'soomo ·De" leO'''do d� POliCli:l, LeoOl,'da,s C,, Herbs"ter !.l. ob'rigal'�rl'o' fi'o
.

,mo- 1'1•.Branco.- Jaragqá do Sillêste arüculist&. o embaixador JOllé Carlos, 'ace o ('ares e;W
u'era n"o, s'ó co,nhecid,o, como -tam,bÁm conf!ide�ad,o um dO$ li

me,nlo .de admissão.. ii '

...
:1:'" . • '

. II ' .: lnformaçöes nes!.,UU8tre���0:0�:I�t:r:;:���nhu1P:t���"jUs:, í!zroi ,po� ::: lsclla Particular ]ar8Duú Curiosidades ,JOP. 31 iI ::��di���e���.o"N�� 1,:1 redação.
.

persQnaUdade além de poss r e ucaç o n 88 ma
-

'

"

, '
, . II atividadli!s e opera ,: ��rer..-�'generosidade sem pár, ocupou funçõ,es as má,i& elev.das tl�S- A" matr.r'c"ul- p'--a"r'a' o' c'�:,r' l'{oticias' pro.cedentpf'l .1

I b
-

I
. :ite Pais entre elas a de Ministro d.. JustiÇ$, Interventor em w IA'

d EE UU d m que ti çÕes. insa,ures, a· el r. .

aão Pa�lo. Ministro das Relações Exteriores sendo ainda so primário· nn supra-cHa '0'8 • ',' lze. 'á ii obriga, à, realização !'
, .

' '" .'. . "._. ._hidtoriador emérito, oondição que lhe valeu um. c,adeira na da es'Cola acha-se aberta dentro de � an?8' ser !I!j' düs exames de seis III,', V'.'en,'de .. se
Academia Brasileira de,Letras.. onde sempre se destacou..

no dia 2� dêsle mês Quin" pôsto E.>m ser,vlço, um., em sei'" m'es""s., ZelaComo Ministro do Exterior várias e importantes miss,ões
per avião de 3 andares "'... IIlhe foram confiadas no ,âmbito da diplomacia lnterl;lacional, Ia-feira, das 8' h. às 11,30 h. su t' i.lli pelo estado físico de Ilf, 8 O,00· ',m2' com> 2 ,.

casa,'
uina das quais a de mediador Da Guerra do Chaco, 'entre e das 13,30 h, às 17 horas. c�m velocidade de qu�se Jeus empr.egados!. ,Paraguaye BolívIa, medillção 4ue poz, firu áquêle inútil -Acha, se lambém aberla 1.000 quil�mefr08 e ca ii ,Jj Morada e uma casa, paraconfUto eittre,irmãos admieritcdanos. tri ti o amor á a matrícufa para alunos pacidade para mil paBRa -'::::::::::;:::::::::::;::::::::::::::::::::::::::::::::-.;.r Comércio Iodas de Mit,dei .....
'

O equllfbrio e a gn Aae, o Pa o smo e

que· d;"sej'am àprender o É á Ú V' 'd
_','

ra, rua Fáfima Jofnville-.liberdade foram.sempre partesintegrantes de sua personali �

geiros. avião pr xux eu ,·e sedade. de sua vida qUßr particular, quer pública ou polftica, Idioma alemão, quer f'\ejafll .

" ',- .'.

jlJf�rm-ação em Jaraga6convindoJ;lotarque.8,.ca,:r::reira política nuncao�eduZiumult� :>rincipiaoles, quer já do'

'�I U'·.' ii o'" Hhi.l do Sul com o Sor E,d.
Era graDLIe demais, era IdigD� de sobra par8jdelxar se envo - '.

em o idt'omá e desejam I O A
.

é "

m erreno,·_,8 o �'
- .'

J
• ,

ver pela poHtica e tornar-�,pollti·!o profis�iDnaI.
, mm.,

, n�clo_ _�", da Figueira com2 500 m2 'mUndo Lom,bardl em �t�.Estamos, pois, de luto, panI ,9, fa,làcim,ento QO embalxa- -aperfelç,oa� se na �5crila e � Alma do NegÓCIO e contendo 'uma casa' de viUe com o Snr. OlIvlOdor JOl:lé Oarlos Macedo Soare!!, qlle, desaparece em sao, na g-ramáuca, ' • '""

t
' 'dl"', '

,

.' -'

OOnçahtes, Bar Cenfeodpa,UI,O.
aos

�4,a,n�,a,
rodeado pel() Carlnh()de, pa,rentesoami'i Inform,"ações

,na Supra

'1 :., anunCie nes e

'l m� ftra'a Õ fi com o Sr !rio -defronle a firma/JorgegOB e admirado pelos demais bra8ileirp�.qui!', tinham QOmo Cilada e$cola com o pr.o* Semanário', ': �.Grm ç e -

"

MI', .
um_dos ilustres filhos delta grande Pa�••-,e;" ,qq.ept, hoje, f

.

1 or�'l?i "ardô Feldens -. Carlos'Hardt. ayer e.rever�nciamos com todo respeito. '

", I ' I!',; ess . \::.
_

"

Têmos vaga? para torneiros·mecâni
cos, cqm experiê.�cia. em· trabalho ,de
produQão�,

'

"
,

_

Os candjdatö� deverão apre&êtltar-se ,

para te�te e: seleção no D.epartam�nto,
Pessôal, ,no horário comercud.'
ELETRÖMOTORES JARAGUÁ S. A:
Rua Prof. Antoniu E. Ayroso; S:t
Jaraguá,.do i3ul.

AGR'ADECIMEN'TO
Esta DelegaCia acab.a de receber o se�uinte r�

diogrtima da Dire.toria de Veiculos e Transito Pubh
co:

Eslamos
.

de -Lufo
Desaparece JOSé Carlos Macedo Soares

Era um filho i1u�tre desta G.rande' Pátria
:' Por José Ca$tilJlo Pb:lto

;,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


