
G�B;nde Festa ,Popular ein �B�efic.i>, do Hospítal e Maternidade "Jaraguá".
Días 11. e 12 de Maio o 'Esperad9; Festival" BQ 'Pát'eo da Oomunídad e
Evangélica, Completo Serviço de Bar. e:Restauraute. ,M-qitas Diversões e

Interessantes Jogos.
'

Não Percam!

,Orgão de maior penetração no interior do riorcíeete catarinense

Fundação;
Â,t�, Mali.':

Clmpa"lba �. E�. I" Clvlea
O hesreamento da

Bandeira t o canto
do Hino Nacional são ,

obrigatórios, uma vez

por eemene, em todos
os estabelecimentos
de qualquer gr6u de
ensino, públicos ou'

particulares.

Diretor:

BUoêNío VITOR SCHMÖCKBL

Vende-sel
'1 terreno suo na Rua Cei.
Procópio Gomes ao lado
da .Textll Cyrus S. 4.
com as Dimensões 15x6õ.
Informações nesta redação.

Impresso Da:

Soc/,J,.Je G�jllc. A.,.qld. LtJ•.

ÂDo'XLVIII �ARAGUÁ DO ·SUL
, ( /'

(Santa Oatarina) Babado; 4 de Maio.de 1968
,

lj�� I�.'o 2.§;rt:.

I.C.M. PROVOC
TUMULTO

"Dia 30 de abrllp. pas- I feáerais,\ estaduais 'e inter�
Com o advento do

Ise movlmentado, visando Estado. Coletortas que se para receber dempnslra- eado, reuníram- se nesta nacionais, pera solução de
Decreto nO SF-29 12·67/ demover o Govêmo do recusem de- rêceber as ções de desagravo da cidade, os Prefeitos Victor problemas de origem local
6,938, que acrescenta mals propõstto de 'aumentar em guias com 16% .Ourres, parre dos atingidos pela Bauer, de Jaraguá do Sul e regional. _

,

, 3% ao ICM, em parcelas 3% a alíquota, que além como no �t1JSO de Blume-j ennpéttce medida que, 'a Ralf Knafsel, de Pomero-
mensais de 1%\ aJé atingir de encarecer o custo da nau, dep(:)Is de �onsul!ar eetas horas já foi atiolida de, Dr. Heraldo do Valle,

A. Comiss.ão em aprêço
18% no mês de junho de vida é o tnsrrumenro mals o mundo fIscal e ünancetro pelo Estado de Goiás, um representànte de JoinvilJe,

elaborou o proleto que,

1968, leve inicio um movi- precioso para afugentar as do Estado, entenderam de. dos signalários' do' Con- Bernerde Aguiar, de Barra
uma vez identificado pelos

menro de r e pu I s d ao indústrias dODOSSO Estado recolher pelo que fosse do vênio e que est� prestes Velha, Emanuel t Pínto, de
demais membros da Co

ConVênio dos Secretários ou impedir que novas se tnreresse do, conrrlbulnte. de ser imitado por outros Piçarras e' Orafr Becker, missão, será submetldo à \
da Faze,nda dos estados instalem. e dizer que tudo E aí a cobra fumou: 8sta,dos. ' de São Bento do ôul, .sob eonsíderâção do plenário
da Região Centro-Sul, Em -issro, acontece, quando se Pd' d

doa 17 municípios e, no

ôd E d bAlguns foram obrigado" As classes conservado-
a resi ência '

o último.
C",so de 'sprovlça-o seré

"t o, o sta o estourou sat e que a arrecadação ... � � N I d d
'

..

como u�a bomba reter- estadual aumentou em 90% a r e c o 1 h e r com 16%. ras preparam-se para '

a q�a i a. e _de Mern- aplicado os' seus membros

dada, o aumento decretado em relação 'lo ano anterior. .Outres, depois" só reco- im p e r r a r mendado de
bros da Comlssão d? Pia- tntegrantes, podendo' ser

em dezembro de' 1967 A arr�adação do-acres" Iheram 1b%. Foi o ínstenre segurança, para derrubar'
no Integr�do. aqui v!er.am, extendido. em caso de su-

pere entrar em vígôr em -cimo de lã para�l�/o, em dramático para o Coletor' If d I i I
-

. para os eSl!-1dos prellmlna- cesso, aos demais muní-
II

,

_,

••

,a m� a a. eg s açao que res do prcleto de.estatuto
abril de 1968. inúmeras março, sem Iez de modo de Blumenau. que VIU. l.!l- tenro castIga o sofrido da Fundação Inter Muni. c(pio&- cáterínenees.
entidades classistas tem desordenado em todo o vedída a sua repernçao povo de no se terr .

, ,� ,8 a. cípal para o Desenvolvi- , Ao meio dia daquele dia,
,.

menro de 'Santa Caterlne, o Prefeito Municipal da
que ,lern por obléro o' as- cidade ofereceu aos com
seéeoremeero jurfdicó e ponentes, um janrar no C.A.
fécnico e oulros correlatos Baependi, a que compar�
-das �dminlslrações muni:' ceram demais membros
clpai� bem' como a carrea- do legislativo é Pêtsonali.
çãó áe'�recursosdosórg�os d�es ligadas à ImpreDsa�

"

Grêmio · Ida· Jlventu_e
Empossa Nova DiretQtia
No dia 4 do corrente, horas - Missa: Comunhão Dr. 'Paulo 'Konder Bornhausen

hoje, portaDlo, verificar .se:.. geral da Juventude - ,Alo
ão os festejos alusivos ao cução' do Dr. Demétrio R' I ·t'

.','

D· t d Ie 't·
'

�o anó de fundação, entre Badafó; 20,15 horas - Pos· ee 81 O Ire or a' 'ar, eira
nós, do Grêmio, da, Juven� se da-- Nova Direforia e

tude, que . .::ongrega a '21 hora.s - Soirée _;_ "Os d C éd'·t G' I' d B'
"

juve'ntude jaraguaen�e. ,

P�raJtas" �d TV Parami
,

' e-
,

[ I o
."

era •. ---:,' 6 anco
.

Para assinalar a posse Canal 6.
'

,

da nova diretoria, toi ela· do Brasl-)borado exteoso programa
Amanhã a programação

de festividades, que coota.
lerá início às � horas ,

inclusive, com a vinda de com disputa.de basquet� Em Assembléia Ger.:al tarina, pela certeza da
uma embaixada de eslu· e,ntl'e B,ae,pendl x A.A.TupI, I réalizada DO dia 22 de continuidade de ,uma

dantes da c i d � d e 'de 10,1� horas - FUle�ol de Abril último o Dr. �AULO orientação marcada pelo
Taubalé, �sob à, chefia do Sa!ao. entre ii .S�le�a_o. do KONDER BORNHAUSEN dinamiBplo e pela com

Dr. Demétrio Ivayr Badaró, Gremlo x UDlverSltarlOS; foi reeleito para exercer, preensão dos problemas

I
Diretor, da Faculdade de 1',3(). hora� - �hurra�c� pol" mais quatro anos, o regionais, 'para cuja so
Dfreito daquela cidade no RecreIO Sao joao, mandato de/'Diretor da lução muito tem contri�

I paulista.
" 14,30 horas ,,- tarde da�,., 3a Zona da Oartfllira de Cri- buido '08 trabalhos que'

Oomo alração, estarão çönte com Os, Peraltas., dilo Geral do 6anco doBrasil tem apresentado à Dirá-
presentes "Os Peralias de �9 horas. - Janlar DO Ita S. ,a., que compreende toria do Banco do Brasil.
Curillbb", in'legrantes da Jara Têms Clube e as 20 'êste Estado e os de MaIO I A sua atuação à frente
TV Paraná Canal 16, que horas - Reencontro social, Grosso, Paraná e' Rio da Carteira de Oredito
abrilhantatão -

a paNe re- com entregà de faixa·à Grande do Sul. Geral tem sido a mais
creativa da posse. ,Rainha' dQ Grêmio no

- A ocorrência é uma louvada ,nos, meios êin-
Em data de hoje, a período de 78 e déspeáida. ·demons�ração inequívoca presariais dÓ. sul do país;

programação é a seguinle:' Os jogos,;-Serão realiza - de confiança do Govêrno para onde tem carread-o

14,00 horas, recepção à ,dos na quadra do Giná$io Costa e Silva na atuação recursos ,financeiros' de

caravana, páulis'a; 18,46 São Lufs.
'

.

\
" eficiente d� jóvem e di� grapde

.

monta para, o'
nimico catarinens€'. que, grand'e parque industrial
,aliás, tam recebido a sul-brasileiro. "

solidariedade 'integral de Saudamos com shn
Governa�ores t;l� es�ado patiá a reeleição do
e o apÔlO maCiço, das ilustre catarinense, prin-

A importante emprêsa Iheiro; Werner Ricardo classes empresariais e c�almente tendo em

r jaragoaense Eletromoto- Voigt, Geraldo Wernin.' dos pl'odutores rurais, vista a existência de'
res Jarl\goá: S.A., levoo ghaos e OUo Kotscher que \nêle, têm encontrado uma agêncta do Banco
a efeito no dia 23 de de Oliveira, Oonselheiros uOl.vbatalhador autêntico do Brasil S. A. em oossa

Rua Jorge Czerniewicz (Salão Döring) ,abril' de 1967 a aola e Professores e Gabriel pela caus_!ÍJ do. soergui- ci��de, mui,to bem, ad-
.Jaraguá do �ul - Santa'Oatarina' ) iuaugoral do (Jen,tro de Maorissens, Oonselheiro me�to economl�Q. d�sta m�DI�trada 13elo sr. dr.

( Pelo presente,-fieàm convidados os Srs. Associa� Tfeinamento _W E G. ,A .Executivo. �articiparam, região.. , He�rlque ��lS Bergan, e
dos da �ocied�de Atiradores Progre.sso, para a As� ;Eletromotot'er." iDanteIíe- tambem. os srs. Américo A manutençãp, do, Dr., que tem Indo contem�

sembléla Geral Ordinária a realizar-se dia 18 de maio dora da Escola de Apren- WiUaézik e Loiz picoili, P�ulo .
Bornhausen, na pIada com

,

constantes

(sabado-) com inrCioàs··16,30 horas, para deliberarem 'dizagem WEG, tem, por Professores ,e o sr. 'dr. Dn'et�rla. �o 'estab�le�i- aumento� de aplic.ações
JSQbl!e ii seguinte �' ?.scôpo o treinall!entO de Paulo dos Reis, repre-

mento �flclal de cr�dl�o nos.' ,melOI!! agro-lOdus.
,

Ordem do Dia lO v ti n 8. preparàndo-os sen tante do SENAI de por maiS um quadrlênui trial8,

Prestação de conlas da Direloria como fotoras . 'écnicos. Joinv'U .

'

• teve int�nsa repercu�sãoL-----------
Bleição da Nov� Direlorid' FizeraQl-se pr-eS9QCesOs

I e 'nos melos econÔmICO' Fornece-se Barro'
Assunro� d� interesse social. 'membros' do Conselho Proferiu Il aula in8ugu� finanoeiros de Santa Oa- t O fF

'

OBS: NãQ havendo número legal de ,sócios 'e,lt Ooordeoador do' Oentro. ral ó dr. Paulo do� Reis,
en rega-se para

1. (primeira) convoéação f�r se-á a mesma, meia holta ,nas passôls' dos srá. abdnçto �s �rabalhos com o Pf.esídeote do Oéntro,
àreas dentro do peri-

'_pós 'com quaI9uer'Il"II\�rO de 8ÓC;O'S pre8ente�. ,Eggon �QãQ, ;�a. Silva, uma behsslma alopuQ�o após' o "que foi feUa a metrp urb.ano. ,

, Jaragua do 8ul, O! de maiO de 1968, ,Conlelheuo' Presidente; em tôrno do assonto. aprtllentação dos alon08 Tratar com o' sr.

H,aDs O�rh'lrd Mayer - Presidente ViC8r;lte Dónini,- 00ns8 Usoo tambem da palavra 'em número de 15 jovens. José Narloch.

-

L�o:p(jlde ,Seidel
� ,

,

'

Repercutiu de ,maneira pezarosa, o pas-
samento do estimado cidadão corupaense'
Leopoldo Seidel, öcorrido às 17,30, ho'ras, do
dia 27 de abril-de 1968, no Hospital e Ma·
ternidade Jaraguá, da cidade de Jaraguá do
Sul, onde tinha sido internado ha dóis dias.

i \ O seu passamento loi muito sentido no

vizinho ,Municipio de Oorupá, onde mant�nha
prôspera ,atividade de arboricultur", con�i-
"derada Uma (las' mais importantes 'no país�
com inúmeros especime8 em todos os Es
tados brasileiros, riótadami'nte, em Bra�ilia
önde, defronte do Congresso situam·se can

teiros inteiros 'CQID rosas finamente tratada8
e criadas, coin' adiniração de quanto visitam
o Legislativo Nacional.

'

Logo �p()8 ,a stia 'morte, foi.o seu corpo
transladado para a Bua reSidência, em, po�
rupá, onde foi gu�rdado por grande número
de paren.te,s" aIIiigó� e 'aÕmiradores.

"

,

No tUa 2'8 de abril de 1968 deu se o

seu enterramento,
�com gr:�nde acompanha

mento, tendo usado dá p'alavra o Rev. Pastor
logo SeIl, o sr. A,Jtt�dó. Langer, em nome

da Sociedade Hiuis8"-Humboldt, de onde o

falecido éra' um dos ex-p ....esidentes.
Na oportunidade foi-l,he prestada signi

fic'ativ�, ,homenagem pelos desportista ,da
Sociedade Hansa

,�'

Htimboldt, através das
ordens de seu" Comandant� Haroldo Lang-,
hammer.'

. '� hÚ'_.
'

O sr: Leopoldo Séidel faleceu com a

idade de 52 an()s .. " ".

, --------------' I

Sociedade Atiradores

prolgr<esso
III

"

I'
I

I
I

Comissão dó Plano
Integrado Reúne-se em

Jaraguã' do -Sal 't.

I

Centr.o de Treinamento
da W E',G

'

I'

/
. \

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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G:ORREtO 00 POVO
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, '

: "CIlII8flo 00·. PHn'; .�. Delegacia. �e .�ol�iá .�� �g�á do Sul,. �dita;l / de ,Cila�a()
'

.

• Fundação: ftrtUt'm� I er - 1919)
"

,.0 �os senhores Presidentes-de �ocledÇlde,s �e·,
.

. .:9 Doutb� Carlos Ronal� .Schmidt. Juíe det
,

.

•

-

..f
.

Fr.utll�ras e rlJamentais crestívas.: Canchas ,de Bocee Radios Cinemas Direite ,�a Oomarea de Guaranifrím, Estado de San-
Em�re&a Jornalisbca ; . I ._' .

•

' .', ' �a� Oataríaa . na forma da Lei ETC
'

"CorreIo do Povo" Uda.· . '. . Salao de Snoocker Bares e Botequins
' ,

A
' •••

;:'1968 • Lar�nl?lraS, Pe�e�uelr08, '

' '.' Fa� saber. a. todo.s· quantos b presente edital.
( Diretor Kak�8elros, Macieiras, Ja- ,A \V I S ·0 com o prazo de trinta dias virem, dêle conhecimento

EugêniO Vito," Schmõcke/, •
c

I)oti(l�beiras, e�e.� Roseira:s '.
"

. . '>. I ti,ve�em" �tJ '. �ntere�sa.r possa que, por parta de
I Dahlias, Ca�ehas, Cpm·. Esta' Delegacia de PoliCIa. torna público aos Dárlo, _l\�a.lochl, braslle�r?, casado.latrador, residente'

ASSINA'rURA; .íeràs, Palmeiras, ete., etc. mteressados aotma, que est' procedendo a cobrança e dO.�lc�hado na locàlidade de Braçal do Norte.'
,A�ual 'e' .'., NGrS 6,OP \' .)

.
. dO,lLrespectivos Alvarás de Lieenea. Anilai, corres- ,�UDlClPI� de �assarandllba, desta comarca, porSemestre ... NCr$ 3,10

'. PEQAM 'CATALOGO, pondentes ao eorrente ano de 1968.
' ,.

mterm:é�!o .de s�u bastaute procurador Dr. Helio_

���:o'at�a;a"ö .���$ ��.� ILUSTRADO'
Outrosim os proprietario,s de Bares, Botequins �l�t:s, f�I;'!_equerlda uma ação de usucapião de um

, .ReRtaurantes, principalmente da Região da Ioealida- ifnõvel Illt�ado no 'lugar Braço do. Norte. Municipio
Leopoldo� Seidel' de de Nereu Ramos e adjaceneias, que ainda' não de Massa.fand'uba, neste Estado, contendo .a ärea'

pagaram os seusAlvarás, ao Escrivão da Q,Oi.P.S. de 71.49,9,45 �etros quadrados, extremando na frente \
- CORUPÁ - J

que ulnmamente estel'e neste municipio, procurem a Leste· medmd� 110 metros, com a· Estrada Braço I
'. c. .:

, legalizar as suas situações nesta r:ßpártição.- -do Norte, Iundos, Oeste, na mesma distâucía, com�=:::::::ac:::::o.,.".c:::::::ac::;>ii!iC:íI O prazo para estes pagamentos, será snesrrade terr�s de Alberto Zastrow, de um 1890, ao' Norte,
• • ,. '

.'

..
'

'

.

.
.

. no dia 31 dá f Maio do coerente
I

ano; quando será medindo 649.995 metros, com terras de Olíbío BllzziReSIstro" 'CIvil Edital n, 6.661�.de 26/4/681 ma,fora�-(). com multa de 50 por cento.
. .' e, ao Sill! na �es�� di�tância com terras do rsque-

A Müll G' bb Oficí r Leonardo
.Otavío Lopes e Leõnidas C. Herbster. Delegado de PolleHl' �ente. Feita a [ustifieação dá poseIe, foi a mesma

, urea. U er. ,.ru a, acia . Helena da Silva A__..--,_...."., � · � .

l julgada por sentença e, para que ehegus ao eonhe-,40 Registro CI�tl do LO Drs-
. ., '".. , � u �.·..•..·.,: ,.· ;'.. cimento de

..
tôdos ma.ndou exp·.edit o nr·(!.sen.e edital,..,,' trito àa Comarca de Jaraguá Ele, braslleíro, solteiro, [: . 1· � IV. •

do Sul '. Estado de Santa i�dustriáriö, naturel de f� "P'ra matar o desejo; �l que. será atlxad� no lugar de costume e publicado
Catarina Brasil. . São. Bento cio Sul, neste

� _:�
na form�.da Lei. Dado e passado nesta pidade ds

�. Faz Saber q�e comparece- E�stadt), domic.ilia.do e re,.. �. Só um.,bom queil·01 .: 'GuaramIrlm, a�s vlOte' e qove dLas do mã.s de março
ram 'no cartório exiblOdö os' sIdenle em JOlnvllle, nes. ." , 'v� dO/Rno d.e mIl novecento.s e ,sessenta e oito. ,Eu.
docnmentos exigidos peia lei t� Estado, fHhC}.de Euge· t�: Q,ueijo m,arca ",'C:Ol\UPA," j::l. ��b'��.�:�� C,arvalh

..

o" E,.SC�lvã.o,.qUe o.da,t.ilogra.fei. ,e,

atikn de se habilitareQ'l para 01,0 Lopes e de LIDa Lopes t I .- g ( ) ,

<:asar-se: i
• Ela, brasiléira. solteira, f� ,E. O melhor que ha." :�

�

.

9a�os .Ronald SChm. Id" JUIZ' de DIreito
'I d é t' t

.

I Ai' Ib" .

" ' ...: . CERTIDÃO· ...
om s lca ,na ura ue '1,:" .' "

.

! .

'. : � Certifico .ql!.le' a', presente có;"ia conf:":'''e 'com
(

Edital �.' 6.64�i de 25/4/68 _I·a.m.a!
.

�este E�tado. 'dõ" c:·�···\·.·Jo······
..

·
..,���··········'�c:·�r·.··..o.o:· ��: �Q o·�orig�nal 'do que dou fé.,

IV tllJ
.

.

.
7".' .' micillada e reSIdente em GJosé lFossUe, e Rua 'Emilio Stein, nesta r;'���� . Uar!mirim, 29 de março,"de 1�68 l .)

"

.. Elsa DIlI.Ri cidade, filho de M.anoel '. . .'
.

.

,'. \. (�8) ",enato Carvalho, ,Escrivão .

,_

Ele bD8sileiro solteiro 'Severino da Silva e de Dp. ReIDoldo ,l\(upapa'. .
.

����d!�J:!::�:i�� :;�::iD.��:�::2·:� 30/4168 .1, � ADVOGADO � '--iF;r-'o··�IL-;n�:;�.:::�Rios do Norte, nest� dis . Escritório ao lado' da Prefeitura .ll.J) l!.IJ. liJ �� ó) \lU l!.I1lL& ltlL itrUo, filho de José FQs-
. HelDz Krehnkee, .

'

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

.

.

. "

,.'.

sile e de Saturninha da Elmira Kath t. JARAGUÁ DO SUL

i
. �.;��;;;;:;��__,�

fSilva.
. .

,Ele"brasÚeiro. eolteiro,
Ela. bi'asijeira, solteira. lavrador. natul'\al, de Ja.

.

'.'
.

São
..

�aulo�Gu;n8bara�Es t a il O' d o Rio de.
.

domé,stica,'natural de' Ja- raguá do Sul, domiciliado G ·1"....' S'
'.

A
t Janeiro-BrasílIa. .

.'
.

raguá do Sul, domicUia·, e residente em Ri9 da Luz I U InZ rInaOS. .". é p'roeessamen�os perante quaisquer Mi.
.'

��o: �:s����!� n���,TJi�� i��':ld:iS�!�h;��h� , :: INDP.STIUA,..:.?M�.·RCIO E AG�IC.�LTU�A
. i !ll!t :��:j: A.�,tarq�las,;e..... �eparti9õ.�S\�ÚbliCáS. í"'trito, filha d� JQão Dal-Ri Teresa Mathia.s KrehDke. AssembleIa ,Geral OrdInár,Ia-' i (,EscUJouo CeDtr,aI:e de Pàulina Flor da Sil� > Ela, brasileira. s9lteira,

va Dal-Rt doméstica; na�ural de,Ja- '. éONVOC'&II!("'I:.I..O· ,
Avenida Frankl!n Roosevelt, 23 - Grupo 30s

raguá,_do Sul" domiciliada, '
•

. ,v ,

'
,.

i (Fone. 52-1894)" , i I

Ed't I" ..

6649'd 01:1:./4'/68 e reSidente em Rio da São convidados bs. Senho.res A):.ionistas. para a l:C'
- .39

.
I

' ./'
la n. �

.

e l;()'
'Luz, neste qlstrito. filha Assembléia Geral Ordinária a se realizar, nó dia 27 ·RIO de Janeiro, J

, Alido, Pavanello e de Walfrido Katb, e «Je de Abr,il de 1968, na Séde Social em Rio do Cêrro
'

Estado da GUANABARA. _};Estelita Prestini' 'LL' J t' K th I�ura ung on a·. I • nêste Municipio de Jar�guá do Sul; às 9 (nove) ��������
Efe. braàÚeiro, soltei>I:o, horas da rrIanhã, para deliberarem �ôbre a ·seguinte.

.

la,vrado,r natural de' Ja- EdUal n. ;6,65õ de ÕO/4/68 -..'
'>

ORDEM DO DIA .
.

.
.

r4g1Já. do Sul,'domiciliado In�go W8gen�knecbt e
10 - Apresentação.' discusão'e âprovaçâo c;lo Balànço CallXa ECOnOAmllCa Fede'al da' S 'C t·

I

e re$id.ente em Itapocu Erica Bier
' (�eral e conta .de Lu�ro& e �e-rdas do; exereício_ .

. I,. " a arlna- 1-
. zinho. neste distrito, filho encerrado em fI de dezembro de 1961; .

" • .

.

de Luiz PavàIlello e. de, Ele. brasillitiro, solteiro, 2.0 -'- Eltição, do Consel.ho Fis'cal;
\

Ban.c.o 'N..acionl),l deI' H_abI·ta�a-o·
,

Matild� Zapella Pavanel- lavrador. nstural d. Ja, ÕO - Eleição da DireJorill,; . ,_ y

lo, ..... .', .

, ragwi 'do Sul, doiDicil�a- 40 _' Assuntos de interesse Social. B'N'H.

Ela. brasileira,.1!!o�teira. do e residente em Estrada Jaraguá/do Sul, ÕO de março de 1968'
doméstica, natural de,Ja· Garibaldi, neste di��rito, Ann.a Gumz -- pire.pra Presidente _ , ...., j

ràguá do Sul, domicilia-lfilho de Ge.rman<}, Wa- ,AVISO_. Depósitos de PouJ?3nça Livre' com' Jutos e
da e relJi.dente em Itápo· gencknecht e de Amalia Ficam à disposição dos Senhores Acionistas ... Correção Ydonetárja
cuzinho. 'neste distrito. 'Enke. os Documentos � que se ref.ere o Artigo 99 do De-
filha de Roberto PresJini Elà bra8ileirà solteira creTa Lei nO 2.627 de 26 de Setembr�)' de 1940, na

e de Natalia '\Pradi Preso domé�tica natu�al\de Já: séde Social em Rio do Cêrro II. nêste' Municipio:
tini. '

- raguá do Sul, domiciliada A' DIRETORIA
.

.
e residente

.

em
' Estrada

Edital D. 6.660 de 26/4/68 qaribaldi. neste'di�tr.ito, doméstica, nàtural de Js•

..----------.:;.....
,

M
-

. fIlha de Alfredo ,.BIer e a uá do S 1 d'
.

'1' d Aten'-"a'-O
. Alfred.o aas e 'de 'Otl'll'a Bossh""m.rner

r g u, .0mlClla a
, y

A L t
Q '\"" e residente em Ilha da, A' ,. Itna .. enner 'Bier. Figueira, neste distrito, .' grlcu or I

Ele;brasileiro� solteiro, filhà de Bertoldo Drews O.ça tôdas às sex',as-l�v.rador, naltural �� .

Ja- Editalin. 6.654 de 30/4/68 e deWally Gaedke I;>rews. feiras, à 1,30 horas -daraguá do Su , domICIlIado ..

e .res.de�te·. em �aribald.j
.

José_.Raulino e , oE 'para que chegue ao co-
tarde na Rádio Ja�aguá,

,��ste �s�rlto, fIlho
.

de\ _' Verena Drews nheclmento de todos mandei
o programa:.

.

Rlc�rdo Maas e, de MlDa. :Ele. brasileiro, solteiro, passar o presentei edital que finfeno Rural'
Gutz�Maas.

_ lavrador. Datural de Ja- será publiçado pela imprensa este programa. é feifo
Ela. brasileira, solteira. laguá.do Sul; domiciliado e, em cartório onde 'será pel6 ACARESC. espedoméstica; nat_ral de Ja- e residente em Rio Cêr.· a1ixado duninte 1,5 dias. Se

ragoá do Sul, domicilia· ro, neste distrito, filho de alguem soubér de algum im-
cialmente' para o Sr. e

. da e residente em Gari. João Sebastião RaQlinp ;pedimó!'nto acuse-o para os 1I...-su_a_·_F_a_m....í_li_a_.. _.__
'

_--!

baldi, 'I;les�e distrito, fUha e de Inês' Esdeg0tti Rau. í�ns legais. ..

.' .'
. de Franci'3co\ Lenner. e lino. ; AUREA MULLER GRUBBA
deMaria'Stengei' Lennert. Ela, brasileira, solteIra; .o icial .

7

If/I==----�..;._.--===''. .:..__ __.-_.-�-_.:.:.=-------------- - Um terreno. sito na Ilha
'I( ---":"--- � _--...----- ----'-----.--\'1 da Figueira com 2.60Q m2.

III; . ;"
'

'.
' ".,

- III � COlHendo uma casá de
VE •D E 'EI ti E .

I!I.
I

.�, Dr; �.O·",rn Soelte,r I- 1111, madeira. 1 - Sor\"eteira c/8 bocas
, . l' - Geladeira c/3/ portas '

III .

.

CI'RURGIÃO-DENTISTA II Informações com o Sr. 1 _ Balcl'lo'vl'tr'l'ne-
I . " Carlos Hardt.!.f a

II "
.

II - ........--.------ 2 _ Prateleiras

II •• ,e. JS �/ ,Il Kt'enção �.. 2; -'�:::�r:8e :::o��::sII . 'I II.· , '

II i I

) 11 'Xendemtse lotes em 1 - 'Estufa p/pa'steis,
.11 II Ba:rra Vellla" -tenho ain- 1 'Porta coplnhoB .(".)
II ." N° qa sqmenté 'p 'lótes. ,. . 1\ Pia inoxid�vel� e outros pertences.'. 1ft

III Avenida OelúHo Varg�s, 198'� JaraJlu� ,�o Sul :- S�D.fa �a.l,âriDa
'

li .�. Preços d� ocasf�o. Ttata.r com Antônio Mahfud
.

I
.

.' ',. I
.

t'.' / '.... I' ..Tr�.tar ,F<?ne 297 '. 0/ \. Av. Getulio Varg!ls,-73' , ...

��=_...====--_.,-=......;..:;_.;.,....--=:;:.-�..._�---�=�;..==:::b Glto .

"

.; !.,iiI__��.'Iii'IIII!I'·
.,

..
,

li'_.':.'.!ÍIIII'.....· _!II..•..•
'

__... ..1--- -- --""-_., ----r :.:.. �- �G-\---- ,_ ./'

-

;. 'j

;

ENDEReço:
,

Caixa Postal, 19
t\venida Mal. Deodoro, 210

.

Jaraguá do Sul • S. CatariDa

.

. Depositar nà C,ixa .EconÓmica, agora é inves'
tu:pento! Faça seu �lDheIro. render mais. garantin�do-o c�ntr� a desvalorização.

.

.

Va hOJe� m�smo à Ag�ncia da Caixa' Econô.
mica Federa., Blta à� AveDlda Marechal Deodoro J

n. 192
..

em Jarag'!á do Sill e. abra a ,sna conta d�
POUP��Ç.A. LIV RE� Com apenas' 100 cruzeiros
nov,?8 IDlclal8, .você começa a ganhar juroB- e cor
reç.ao monetária. Qu�nto mais cedo você começàr,
maIs depr�ssa seu dlDheiro crescerá. Faça logo o

8�U depÓSito'! de p�u�ança livre (DP.L), ,.
.

_

E lembre-se Mao que economIza' -é mão quenao pede". .: ..' .

-

Caixa EJconomi.ca ,Federal de Santa Öatarina
, (Garantida pelo Tesouro Nacional)

: EXPEDIENTE EXTERNO' ,

D(', maDhã / A tarde
. 8,30 às 11,09 13;00 ,às 16.30

Vende-se �--""I"""�"""�"""""",,

.Negócio. de Ocasião
-

I

y ,

.1',

I
-' "

.,/ ". 1/ , .y

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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O,ORREIO DO :POVO �, BABADO, dia .....5·1968'; '-, -: �",�.,- \� Página- 3���������������---!���������������!��������������-'/

I,

1IfU1ß'e
,_......__...............___......._

. . -..-. ..-.•.........................�,.
-

..
-

. .-

.j � ,\,� \,A te ncdo IJ
� )� � ,J
e ,

• ./!- :Ao g' r i c u I t o r �l
._-� J
Uv _ a

,

�Pelo presente torno público que 0- senhor esolvi de uma vez o problema da meclnizaGão! ,I

_ '.;.AMi\_NDUS LEMKE.· requereu a êste Conselho o

registro a Titulo Prec{Írio, como CONSTRUTOR, f.�:
-

A solução está no: �1
para o município de,GUARAMIRIM de acôrdo com o � Sparágrafo Único 'dq Artigo,5.0 do Decreto Federal

l::�
MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ ��nO. 23.569, de 11 de dezembro de 1933,. ' ,(O pequeno gigante) ( �Ficam pois. conviãados os profissionais Inte- , •

ressados já reglstrádo� nêste Conselho, a se pro- H Não espere mais " �.lnunciarem a respeito, para b que lhes é concedi- 8----
do um prazo de 30 (trinta) dias, a contar da pu- 8 Aproveite o plano de financiamerito super :

blfc�ção do presente, EDITAL. , , '8
'

facilitado pelo Banco do Bfasil. :
Eng ° Oivil - CELSO RAMOS, Fl�HO \

f: Ass ist ê o-c i a técnica permanente por :::.:1- Pr�sid�nta do OREA - 10,a' Região '

f� mecânicos especi'alisados�
J

. I' f� .....
,

.

Procure o seu vendedor autorizado
.

B
g nll praça de J a r a g u á doS u I, com o Sr. :J

�

J W
·

t S jA p Edmundo Lombardi. '.

'

Bli

Metalurgica . Dão les ./ [� "En!rente o Pôsto Wolf. ' iJI, ======================�============== r����.���'ry��'r��V�C��ry���c.�:�.���v,����r��.�I,

EDITAL
. .'

- \

Conselho Regional' de Engenharia, Arquite
e Agronomia da 10.� Região. ' ,

Edital n.° 1855/68.

Empresarios Rurais Vão' Colaborar Edital de Praça
.,

\ Para' a
.'

Reforma Agrária .'

com �-����:r �:rl!� I(�::d Schmid�
ON

" \
.

II'
.

" ,

Juiz de Direito da Comarca deRio (Agência acionai) I Os participantes do en-I qualquer categoria de pes-· eiro podera proceder em
Guaramirim, Estado de Santa Oa.Através dos órgãos de centro (líderes do empre- soas pressupostérnenre de· sentido individualista e

classe reuntdos no III ,En- sarlado rural) considero sioteressadas na aquisição egoista procurando lnclu- tarina, na forma da Lei, etc. �

contro das Federações da ram que "a propri�dllde, da propriedade,' ou sem srve adrescentar aos pró- FAZ SABER· a todos 'que este edital de praça,
Agricultura, realizado em direiJo fundamental e natu acesso a ela", o documen- prios lucros parcelas da com o prazo de viote dias, virem, dêle conheci- <

Salvador, 0& empresärios ral do homem, constitui to apr,ovado pelos empre- justa paga devida .

peJo mento tiverem que, no día vinte (20) de maio; às
rurais decidiram allnher-se garantia da líberdede hu- sários rurais afirma que "o trabalho humano e' com 14 horas, o porteiro dos auditórios dêste Juizo,
à frente' das iniciativas que mana, de tal modo que-ês- uso da propriedade deverã. " . . . levará a público pregão de venda e arremataçlo
têm por fim a execuçit0 'da se direito deverá ser não ser condicionado ao bem rsro reduzir 0_ ass�.larlado, à porta .príneípat do Edificio do Fórum desta Oo-.
Reforma Agrária Brasilei- só conservado como esteio estar social, ou bem co- enqu�nfO

d
nao I�e� da marca a quem maior oferta oferecer do objeto.

ra, cristã e ''}emocrálicd, indispensável à di_gnidad� mum".
,

porçao e pr_oprle � e abaixo trans,crito, penhorados ./HENR1QUE PE�
manifestando-se dispostos das pessoas, como tembem E frisa mais o documen- que

. �erece, a íqfl�a REIRA, nos autos d� ação executiva que lhe move
a cooperar para que, de atribuída a rôdes elas, em to do III Encontro das Fe· condlção de p�oletárlo, LENA BAUMANN [autos nr. 4/68) em tramitação
acôrdo com a Carta de caráter privado e privatfs -dereções da Agricultura: ou ,da pessoa cUJO braço nêste Juizo: Um Balcão Fricprifico com Sorveteira,
Brasflia, as atividades :r�- tico"./

. Nen�um empresérlo rea! de��ê à categoria dos be�s medindo 3.20 metros de comprimento por 1 metrô
rais alcancem seus obletl- DepOIS de .ressaltar que mente Instruído na tredl sujettos ao r e g a t e lOde largura; sendo o motor do Balcão marca G. E.
vos essenciais. ,. "não é possível manter-se' ção cristã do povo brasl comercial". Série nr. 41601 e .o motor d� Sorveteira de marca

Búfalo Ltda., tendo, a referida Sorveteria 6 com
partimentos destinados ao fabríco .e depósitos de
sorvetes. �O Balcäo é de cores, azul, amarelo e
vermelho, .com uma porta de madeira ,e na

.

sua
frente contendo uma abertura envidrada, em estado
de novo, que foi .avalíado pela Jmpartância de
Ncr$ 2.000,00 (doiA mil cruzeiros novos). Em vir- j
tude de que,.. expede-se êste que. será afixado e

:

publicado na forma .da Lei. Dado e passado nesta
cidade dC! Gusramirim, aos vinte e dois dias do
mês do ano de mil novecentos e sessenta e oito.
Eu" Renato Carvalho, Esérivão, que o dati-
lografei e subscrevo.· '.

'

,

. Certifico que ii presente cópia conlére com
o original do que dou fé.

Guaramirim, 22 de abril de 1968
as) Renato Carvalho - Escrivão
as) Carlos Ronald Schm'idt - Juiz de Direito

I,
I,

Edital
I

de Praça
com o prazo de 20 dias·
10 Doutor Carlos Ronald' Schmidt, Juiz de

Direito da Comarca de Guaramirim, Estado do San
ta Catarina, na forma Íei, ETC.

Faz saber a lôdos que êste edital de praça,
com o prazo'de vinte dias. virem, dile' oonhecim9nlo

,
. _--------�------._\-'--...

'

- tiverem que, no dia. vintá (20) de maio, às 10 horas
, ,I "O porteiro _dOS aUditórios dêste Jui�o, letará a pú-Dr. Fl'aaciléo Alltoaio ;Picdone bhco pr6gao de venda e arremataçao à porta prin-'

OS CÀNDIDATOSPODERÃOAPRESEN· :M::eD'J:CO "" C_B..:H. :1:%' cipal do Edificio do Fórum,desta Comarca a quem
,

. maior oferta oferecer do objeto abaixo transcrito.TAR-SE PARÄ. TÉST'ES À FABRIOA À
CI�

.

Ad I Or' penhora -8 IVO MILCHERT. nos 8U·08 d·e' a""a-oCirurgia e lillea de u t08 e lançai • 'Y
,

S h executi'a que lhe move ANTIDIO M. CORREAPartol!' - Doenças de en oras
(autos Dr. 30/67) em tramitação nêste, Juiza: Uma

HOSPITAL JESÚS DE NAZARlt - OORUPÃ Radióla, som Stereofônico, marca Phillips, com dois
. ,I Mto-Falantes e Três Reguladores de som, que fOi

( 'Residênoia: Dr. Nereu Ramol, 419 avaliada uela importância de Ncr' 250,00 (Duzentos
co_up.a._ -, 5AN�A c.&.rAH.I::NA

.

e Oinc-oenta Cruzeiros Natos). Em th:tude 'do que"
expede-se êste que será afixado e publicadO na forma
da Lei. Dado 8 passado nesta cidade de Guaramirim,
aos vinte e doi& dias do mês de abril de mil novecen
tos e sessenta e oito. EU (às) Renato Carvalho
Escr\9ão, que o datilografei e subscrevo. .

(as) Carlos Ronald Schmidt" Juiz de 1 ireilo.
CERTIDÃO

Oertifico que a Presente Oópia Confére oom o
Original do que doli Fé.

'
-

Guaramirim 22 de abril de 1968
(as) Renato Carvalho

. Escrh'ão '

I, NECESSITA DE SOLDADO'RES .E TORNEIROS

ESTRADA NOVA, sino•.
I

.-

SOCo Desportiva, D. Pedro II
�--------------�-------------------,

Em reunião realizada em lQ de Março em

sua Séde Social, a SOCIEDJ).DE DESPORTIVA
,D. PEDRO II elegeu sua nova diretoria relativo ao

ano 1.968 e,stando a mesma· assim constituida:
Presidente de Honra:. - Wil1y G. Gessner 8.000 m2 com 2 casas e....Presidente: Engelbert Oechsler

.

I
Morada e uma casa para .........

1 .• Vice Pre'sidente: - Teobddo Schneider Comércio todas de Madei·
2.0 Vice Presidente: - Ary Azevedo \ ra; rua Fátima·joiDville. Barco! pesqueiros so'

1.° Secretárl·o.· _ Bo'ris Zalawski viétipos em atividades
Informação em Jaraguá ..

d d
'

�.o Secretário:'...;. / ReQato Wolf
'

do Sul com o Snr� Ed- operaClonSIS e pesca e

1.° Tesoureiro: - Heinz Becker mundo Lombardi em Join- arrastão, foram localiza·
2.0 Tesourel·ro·. _ HI'lário Borges

' '- dos no litofal catarinense
Orador'. _ AHred'o- Langes

'ville com o .. Snr. Olivio em frente 'à Ilha de São. i .

�. Gonçalves, Bar Centená- F
.

Ad' ... '. Multas do Co'dI·goConselho Fiscal: - Carlos Gess-ner rio defronle a firma Jorge ratncldsco'F d eãnuodcla o.

Ernesto Blunlr' � Harcilio Mathias par e a e -araç Q as

N
'\,

I d T:�E
.

M ff� II' J
-

R Mayerle. Indfttltrias, que acaba de ·aCl·Ona e ra"''''n''S'l·t-'ougemo a ezzo I /- oao osa
solicitar providencias às

'

.e Fritz Pfutzenreuter. _,______________ -

Sergio Menel
'

v .E'JS" ]OE"" S.E autoridades brasileiras, - Não 'dirigir com cuidados indispensáveis'
Cumprimentos. do "Correio do rovo", com, 1 Propriedade" com ea'fa de vez qu� aq,ueles barco.s e a devida atenção. .' .

votos de proficua gestão. sita à Av.(���eo:o�o 'a estão prejUdICando as atl- ,Multa: 10 a 20% dQ salário mínimo
. .

Fonseca, ,.' o g�el "idades das emb1Írcações / '\

"
. --- Matriz). '. . F·

,

-. Esiacionàr em, local _proibido. ,p=--:::=::._.:::�=�====:::===:::=::;=:::=:::===---, Demais informações nes,ta naCionaIS. or sua vez, Multa: lO ,a 20% do salário, minimoP: .DR W LD'C"IllltRO 'MAZURL"GHL"N' II redaçl1o. o_presidente d�) Sl� disse .

II ' • A l:d'U I:.
I

C.
I' , nao ser a prlmeH"a vez - Não respeitar (guardar) a distancia de'

II CLINICÀ MÉDICA - CIRURGIA GERAL H ����� q�e t�is t�pos de incur- segurança. ,

I
•

'

!i ,- IJ 180es s�o feItas nas costas Multa: 20 a,50% do salário minimo -

ii RI Vende-58 brasileiras, lembrando o Não encostar bem para desc!arga e desem-.n· II '., ep!sódio da.
_ pesca das b d

.

!: >< 11 2 terrenos (Juntos) com Lagostas levada a efeito' arque e passagelros

IIII ULTRA SOM II 15x46 '_cadaj" na _Rua mo
no Nort� do PaíB, por

Multa: 10 a 200/'() do salário mípimo .

,
ONDAS, CURTAS ,_ . 'I:i

Branco - Jaragua do Sul
embarcações francesas. - Mesmo caso, na estrada

. :H R. ULTRA V�OLETA II lnformaçöes nesta Disse aind!! que a admis- Multa: 20 � 50% do salário
_

.

r II Rua Pfesidente Epitácio Pessôa 7�4 .,.
li redação. são

�
de t,IS fatos sell\ a \ - Não dar pbssagem pela esquerda

\\:: . _==:::===::::::=�===:::P pUDlÇã_? dOi Iqfratores, Multa: '10 a 200",0 do salário mínimo.,------.-==-- , ����� seráevllientementeomes.(
.

O 'I B I' Ç'A- O
.

m� que renunciar aos - Desobedecer sinafs
PR

V d direitos sagrados confe- Multa:, 10·1& 20% salário minimo

H filo e n· e· s e tílios à Pátria brasileira., -- Não pa�ar o veículo antes de ent;ar emPela presente o abaixo assinado, erc 10
,

Karsten brasileiro, casado, industrial resijente e preferencia,l
I '.

i' d C"u á
.

Multa: 20 a 50% do salário minimo,domiciliado em Isabel Alto, mU�llc pIO e Oa: p, Um ótimo terreno com

---------�Proibe d�teminantemen� a entrada de PessôaS es� CREia. pospuindo pastagem ,O Anuncio é a'
.. -:- Não da� sinai� antes 'de sai..., parar .outranhas em seu terreno a fim de caçar. e causar sito à estraQa Francisco Alma do Negócio redUZIr a velocldade

..maiores (lanost não se responsabilizand9 pelo que . I

anunM.e 'neste I Multa: 10 '!. 20% do salárlo.míDlmo .

possa acontecer sps infratôres., de Paula. Tratar com o ""a

.

Corupá 20 de abril de 1966 proprietário sr. Leopoldo Semanário - Não prestar socorro a vitima de acidente
HERCILIO KARSTEN Mee)'r. ,.. .....:..' Multa: 10 a 20% do salário mínimo. '

(

Vende io se Soviéticos
S.C.

I ,

I,

/
/

/
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C:O"· R',' 'R' ,,("1"'0' ".
'

.

'D7 O"" I/P' O'
"'

Y'r,O" ;�-i�t:���i�:.. .iL�:'':
'I ,/" \

"

Clr,Cular,q. 01/68, qe>.,�,�"d,�,ab.rn 4.e'''19�8,; :vizad.a:,n08 '.e�.
,r

" ,tes termos' , (,<' '

,

' " ,

, '\, '

,

I' r I
, " ,� ,.",

""
"A'DiretOrl'!o� do I'PAJAltÁ;'TENIS CLUBE, em re�o

,
, /'

I ,/' ,
r�allzada em SUA Séde.social, deliberou realizar umaAssem•.

-:-:�==��;'_ ���--: "!,-:- .,...._-:-� ......:.�",,,:, ,�;...,

..:,;_ bléia, G,eral Extraordinarla, DQ dia: 19 de maio de 1�68, às lo

_i\�NQ=X�L�V�II�I�"�,,�'==��=���=:!:=!=�==��!!!!!!�S�ÁBADO, 4 PB MAIO DB '1968' N.o' 2.472' hor"as, com a fiDa1id�de de aPl'!!SeDt&r,ao seq' quadro asso·,

_
_

' ciativo as seguintes' proppsições: ,

'
' ''_ ',"

, ,"" -; ,

-, -

-,-,-
,

a) - �raDstor!D.!lçllo das &�S, cotas reallz.nast, ÕU a

All
'.

Il))IE' '((])[J':ffi){fl\,' 'o e p u't a do
J

q'uer fl·SC81·S',' ,da !f:e:;:�!:e:�sa��:�::;:o.m�u���!(r:telr� Ir �on8�çI�
,

1l\\lJ,I ,

,
, .

' b) • Na hípõtese de não ser.; Beeita a al1:emativa acimá.'

tr lri\mTl\)U;,ptd]' 4){()) an trl\� / 'f d'
� :f" d· I'

' ,:t:�!�n�:�st�::�agl1:�!�::��:: c�:aa::�uaYs,�:�:t�!:J�
�\Ui �ll�ll(W. ��< (QL. '\lJ}�. azen a somen e com, Ip OmaS,,��:nt::��� :ee��fi�.s para aço�strução de �m� plscina,�

I, O verera A dOM H' 'K hlbac
'

'.
;' , c) . NO,Qleação de uma' eomíssão que fratará da refor-

. ' 1J0 ,'� e uro .·l�rca"o" emz e ach, técn'l.co'S� ','1
.ma dos estatutos a fim de enquadrA-los dentro da propost·

ßolic�,e.Ol�be! com,plet,a�á Wolfgang Weege, Alfredo
,

'
, ;; ça.o vencedora. . '. '

no proximo dte 8 de mero .Schulze e Nelson Drlessen.: "

',_ - Contando com vossa preaenee a fim d� noa.áíudar r9- '

de 1968, o seu 200 ano ." .' ,'- . ,'.

,solver ti? Importantes assuntos, valemo-nos da oportll.nidatlé

de" fundação. o. éconiect: Em outros telVPOS, o Az , .0 . deputado estadual diplomas reconhecídos no pre8en�e, a fim de vos apl'eseJ},tar ,as .nossas.mats . CI1lor:osall'

mento eesumerelêvô, �elo de quro Ie"!. contado com �Ilo Belo, do MDB cata- '!"in�stério 'de �aucação�.:�auda�t��ciosam�nte; ITA.(,ARA TENIS O�UBE. _ 'J.' Sér i'O"
'

fáto de sua -exlstêncía a. salaboraçao de, outros .nnense. apresentou na f�nvla!ldo _
depois, para Sampaio, Secretário e,�VJcto;Zijnmermann, Presidente.' g

{

Ialnrerrupra, nêese gênero destaca,dos desportteres d� ,Assempléil\l �egislativ� íscalização-dessas mes-
'

"

' '

;, ,

, �,'

de esporte e com. muitas Jaragua do Sul, c,ontando do Est�do P�ol�t� de .leí mas escritas \ elementos
---,,-----f-------------

vitórias alcançadas erb se e�rre. o� e.xll�roS, o .que visa dísctplínar : os leigos na matéria: ,SemlnãriQ S�bre

b � n e'fi)ci o' do .. esporte bolpmsra\'A mfrle.d Hasse, cog.c�r8os para o� �argos Gónsidera" ainda, I um ' Planejame'nto '

,

'

,

bolonísrtco jara_guaense. ,en"�o "gerente de:> �ilDCO �e fiscal., e auxllíar de ultraje 'à: -proíissão de 'Local Inte'grado E,rn p' re'gi'ad'o'r.' ,.;'.
,

O transcurso do vígé- "Indust,rla e �omerclo de f,ISC�1 da fa.zenda.J , contador '8 fiscalização ',,' . . ,;
..

simo ano f de fundação Santa' CararlDai local. 'Dljll ,f! art. lOdo projeto de setl
.
�t r,a b a I h.o ' p,or {) Ins�lt�to BrasIleIr.o Q sistema fed'eràJ

será assi'n,alado DO pró-. Os primeiros movtmen-, de �el" J;q�Et ,,'

sóm.ente elementõs !!lem'os devidos ,d� AdmInistração MUDI- " de inspeção do tra

prió dia de', reunião, uma. ,'tos já se"l'ealizam por parte ,poderão pr�star conc.urso conhecimentos, técnicos. CJP�1 I�AM,mediante c09' " balho rem pCfQbjetivo

qua,rra feira, com, um,baD- dos sócios filndadores e p,a�a o� .cargos �e flSÇ!l1 ,- ; � " ,vêDIo firmado com a Pre- resguardar, em tódo

quere nos 'amplos, salões ,�iretoríil, no' sentido do ou' aUXIlIar de tlscal da 'feitura Municipal de Join- O' terrifc;>rio nacional,

.dp C. A. 6éu�pendi, 'ocasião comemorar' condigna,mente �azen�a,. excet9 .os que, ' "ville, ministrará um' se-
o cumprimento ,da

em .... que, 'possivelmenfe, a passagem de, rijo' grata ,Já' es.tªo na, carreira! os Nota de'
"

minario naquela cidade legishllção ',dó trabc1J-

ler� lugar um retrospecto efeineride dentro da his- candIdatos que P?s�ulr�!D' , sôbrePlanejamcmto Local ,lho a�segurando aos

dos. ytiiJte anós seguidOS .rária esportiva.< de, J"miguá além, das aO"º�lç<?es' Já ',Eal"ecimen'
. to' JIntegrado, no período de trabé!lhadores o exer-

.

\ d� reuniões de bolãb np do Sul. ' prev!s��s, em l�l, dlplom_a '20,a 24.d,e,maio dêste ano.' cic,io da P,rofissão
.< I Clube qu� lhe serve' de',

de tec'DlCo, etp. �()-ntabilJ!- MArcia Reíioa' Horch - F�' A Prefeitura de 'Joinville dentro d"s cond,ições
, 'séde, o' 'Clube0 Atlético I

� .dad�, ec.ooqmIsta •
.ou leceu ,às 4 boras da ma: recrutará ,��' 8e.�ecional'$ estabelecidas. O fis·,

, BaepenQi.' "
�

,
eqUIvalente, f,ornecldo drugada do dia' 2 do cor �a!a o'SemlDárlO 25 par- cal Dão é, pois, um

A .diretQria esrá com- Proibiç'ào' por. e8t�b�IecimeQto de l'e,ále, no 'Hospital são �I�lpa�tes' entrá os p�rtÍ. -Cinimigo em potencial,
p,Ost8'peIQs:seguintes, cujo " " e�slDo of�clal ou reconhe· José, com 21/2 ,mêses de clpantes entre �s técDlcos mas' um f a to r de,

mandá!9 vence nq di'a 8 Fica terminantemente cld_O. . ", '

.• i�a,de, a. pequ.enina Ml,r� ne ��u proprlO, qua�r,o equilíbriO naS,
-

suas .'

,
'1fe maio de 1968\: Presi- proibida '-8 entrada de"

JustIfIca, o, ',refe.rIoo c,la Re,gu:aa, fliha do dis- f�nclo��l e dos �UDlCl- ,relações �,o\m

dente! ,Eggon" Joã'o� da pessôas estranhas ,em ,os-
deputado o. �eu proJeto, t�nt� casal Wal�er. (�ar- p�os. VIZlDhos, ,'c�Jas fun

., empregados.;
'\ Silva' ,'Qe,cretário' L'ul'z 'sas proprl'''d d

1;1
• por c o n s 1 d e ra,r 'um garJdª) Horch. O, seu coes ee exerçam na ,área

\
' \ "

U " ' o:> a. es raral!? t rJ]
, " / 'd I

• 't I

Ferreira' da SlIva; T�sou sitas à Ribe' a- , 'G d' co�, !a-senso O uoverno sepqhamento' teve lugar .
e P apeJamen ,o ..,

,
\, ' , Ir o ran e

I eXIgir que só possam
'

d' 3 '!�IÍ"I'..1111••-----reiro: 'Henriq�� Reis Ber· do Norte _ Bela Vista "
i

'

','
"

' no Ia ,d? correB�e, às .--------

gan e Orqdor:' Eugênio C(>ID a finalidade de ultrJ fa�,er, e assl�al" esctitas .9 horalil, 8alDdo� feretrp �

t
\

Vilor 'Sçh�õ�kel. passá-Ias, �8Qar ou tirar
de e�t�b�le?lment?s: co- da Rua. N�'Y Franc,! I?ara

Os atuaIs componenles plantaçÕes, danificaadQ-.m�r�Hns e lßd�strlais .o.s o lOemItérlO MQD1Clpal, .-

..:d� clul;»e, além djl direção, as, não nos respousabili' tdécdnlcros , em ' contablh· com _grançl.e acompanha-
,

"

�

J
t·

.

SilO .01S que se, seguem,: z�ndo, pelo, que possa' � e., armados, com seus mento. '.

_

Hen,fique, Geffert, Geraldo acontecer ao,S infl"a$ores. � A6asteeimen.to Prossegue I'T"
" Q' •

"

���::�:r$�Ít�oé:il�s�':;� ,

/

J�nguá do Sol, 26 de No dia 2 \d� maio de
I ,erra c

••

,uelma,
tél, f::ndadores. Wilhelm

abril de 1968. '�' '- 1968, tiveram reinicio as Curioso feilômeno- está

'Laufer, Jos'é Narloch Ale, .) Aníbal 'Lopes' ati9idade da implant'SQão se r�gisti'ando Da' região
xODdre Ha�ke, Eugênio Alberto Goetz da' rêde . distribuidora de suburbana, de Oanoinha,s
José da' ,Silva, ,LoreDo 'Angelo Lunelli ágaa' e� 0.OSS8 cidade. D..Q. planalto Norte do E�'l

Os sefvlQos extén'dém-se tado, Qnde a terra quel' c

A'sso'crI8Pcs-o de Palis I Mastrll do ����ad:��n�:��:�'e�b�: ·b:�'o�nh�:.rg�� :��r��' . Leopoldo Seid�l,
"

, , ' :
I JJ' ta. GS trabalhos de ,aber-' que passou, estiveram ilo \ ocorrido às 17,30 horas do dia 27 ,de .Abril d�

,

GI
',' I

S L
'\ tura� de valos, Dum dos local' Q' Prefeito Behedi·' ,1968, no HospiraJ e M'àtel'nldade "Jarag,Jiä". ,

," ma,110',' " a-,o.. :UI'(" '.l�doe. da principal artéria, tllo l'erézio Carvalho Ne-, Por êste, interm�dio, ��sejamos\ agradecer
, ,

QS transtornos Ião supor:. to, Revetleildo Vigário da a lôdos, ,pelp $ua -parficipação DqS funerais,

, I ReA8li�Qu�se no dia '21 .de abril' de 1968, nas tados�pm, reconhecimento Igreja _Ma;tri� Oristo R�i que enviaram flôres ,e c'o.rõas, 'espécialmeDte .ao

\ dependenclas do Salão ,Oristo Rei mais uma reu-
e ,paClenCl8 de vez que a ,e o Sec�e.tárI,ú d� Prefel' 'Rev. Pastor Ingo Seil pelas Buas palavras 'de

nião,'da AS80ciaç.ão de p'ais 's' me�tres do Q-jnásio ,sua. conclusão está 8endo tura, verIf..can�o 'Iin loco" conforlo e ao Oôro da Igreja Ev,!ngélica, ao

São Luis. A referida reumão qlle contou com sele- mUIto esperada. dada a: o ,fenômeno e constatan- sr. Alfredo Lan,ger, : ao Comandanr.e H'aroldo

ta assistência, teve .na pãutf,'" dos tr,abalhos entre a�solu'a falta' de água na �o, que . r�almepte o,f?�o Langhamer ê dema'is despcrtistas', da Socie·

outros assuntos, .uma ,�8:gnffica ,p.alestra prpferid� Cld�de,.com a prolongada J� quelmo� um� ,reglao dade de Atiradores Haosa-Bumboldl,'� "

pel? .Irm�o NarCls�, VIeira, intit�lada :'A RespoR' estlage�.
.

aalc'�lada em mil metros', ; O_utrossim, conv,idámr par,e.nres, amigös e

If8bllI�ade dos I Pais e' dos M,8stres na, Educação C.abe mformar, na opor" de terra. �e8elada. pQr conJ'iecld� para a Mi,ssa a ser celebrada às

,dos ,FIlhos" e como parte' pdm�ipal foi levada a tUDldade, que li grande uma.matéria escqra pr�- 8,30 horas, dO' dia 23 de Maio de, 1968 tJa 'r

efeito: a eleição da nova diretoria e', do DÔVO Con- ,o' número de' pessôas que 8umIndo-s� tr�tar se de Igreja Evang,êlica Lutherana de Qorupá:
'

Por

8�lho Fis'cal para o biêniO. ,1968/1970, o qual ficou consignam da pre�eitur81.resto,
8 oe yegeta,is. As êsle áto de Fé Cristá, agradeceI a fatnW'a

.assim constituido:
-

.:'
_ ,

, ,atrav,és do serviço de tra- ,arvores, depü,is-- de atin enlurad9'; I I

"

/

'

'\ ',',.
"

D • B E TO'B ') ',& ,t�mento, d.e Agua,» pra- gidas 'pelo fogo Jombam -Corupá, Ab,rit dé 1968.
,

, '. '. ",.
"

-'
CIOSO liqUIdO..peJo carro e�ponäo .su�s raizes cal· ,

.

..'
"

,

P!.e8Idente� ,
_: 01\. Or�ando B: €la Silva tanque da Municipalidade. Cln�das, lDcluindo-se pi: ':';'" Vvo-.. Linda Ristow Seidel, '

\,\lce- rr�Idente ...J.. Sr.' Allbert Ewalq ,

A população, acompanha nheIros de grandde porte.( ,;'�� .

,
'e ftl'Hós EI,fi; e, 'Ingo

'

1. Secretário -:- Prof. Norberto Em,mendoerfer com o ma'ior int.eresse o Depois de' cuidadosas " '

2. Secretár!o - Sr. Edm.undo. J{IO�OW8ki pross8guilil�nto\ do!, tra· aVêrig;uaç�ões �{)i chega· .,�-..----_••_--- -----';
J. TesoureIro -- Sr. Caml,lo Plazara palbÇls ,de l,nstal8Qao da dá a h.p6tes,e,de 'tratar\.se, ·1.----....-II)IIi....- --..-IllllÍ�
2. Tesoureiro '-, Ir. Narciso Vieira. .f�de de distÍ'iblJi�ãd de de 'TURFA 'mineral ,co I'''' ,

, '. '" ','
, "

'

Assessor', -:-_ Ir . .Alcidio' SChmf,dt água,'mes,mo porque, além nhecido no Brtisil � ,que 1.14, .,'

11\\ Ct]lt Tm, ,UT �,. ct], _
({]1', 111l.·'I,'ll1l., "({]1'"',.

, '«JO:NSE ....UO FIS(; a ....
'

de pos!!ibHitaF ao quadro se enc0l!tra com ,maior -1" lLJ) ltlL 11ll1&. � <W._� llli �
, "

' ,

. �� , urbano de um eficiente rr.equêncll� ,n08 Estados, ' ./'

(Sr. Afon�o FranzDer, sistema de abastecimento do Ama�onas, eará e.Mi·
, .

Nach Gott"E;'S Willen ;vrur,de am 16 abril'
ßr. He�rlque Wol! < de água, permitirA '8 re�' nas.' O' propJ:ietário das melDe liebe Gattin; unsere' liebe Mutter

Sr. GUllherm� Neltzel I
" . \ liz8Qão dos serviços de t��ras, .sr. Danasio Urba- SCl:\wiegerlÍ1Utter, Grossmutter und Urgrcs�

"Sr. 'Oscar �eldel .
;

, reparos nos calçamentos nIJ(, adiantou ,à reporta-, mutt.er
I / ' "

'

I

• Prorf...Pa1Jlo�M9r9ttl ,
da cida,de', que tanto en� gem 9ue 'já, h,á algum F"

, ,

Sr..,; .W:i1ly MahlJke v

•

'

�, feÍam a ,nos�a � orbe" tida teQlPo v,em se registran, i
'.
rau Alvine Müller

Jaraguá do Sl,Il, 25 ,de abril de 19�8. como padrão de limpesa do .tal fenômeno. ' ) Geborene Koch'
'

I

• ,A,DIRETORIA' t ,Bes"ta região. '. Foi apknhadó material
'.....;:__ ,

'

\'
,

' ,',' ,', ,-
" <iá calc'inado a fim, de

.�.-••
-

••
- 4.X.·•••".:��"'__'���----'"

�", _.

i . \.'
_ �..�� ���..�.A��!�••

�

••
•

••�.-•.•-.��
-

••-.,!I-.tI'
-

••
-

••
- -

••-�-.,�
-

••
-

••
-

••,. :.1 ser procerdido ,o exama

� n II 'no", Je
.

. (l 'u h a II
,I

, n t A � U.I' TI o
'f 1

� técnico ,para r'o devido

,

"

. U O
�',' li U O' UH'

< • �8clareclíDento do fenô
�

� �' ,

'
,', meno,

'�' �t1WI�A, .-C�'��:::::s-I�:R�l(::t:;:�-_ 'RÁlPS X "� , Vend��se
1 "Cç)ßsHltóti?, Rua "Angelo Piazera 86 ,(ao lad� da� Po�te y�lha) '" �l �, rUfD !\tÍtomovel marea'

I ��� r·
,

.' -IH O R Á R I:o.L Ma�hã--:-.. :,das a 'b 1'2, ' � ·.l '�J .:qo�dl�Í. an� 1965 - esta-

'�, " . -" i" '.' .... ,,' /\ /
'

Tarde

�",>d�S �4 àS. �8. o.:., ��? de �?v,o' Á:qUll)<í,'��F'
g i" ,"

,

'J:&B&Gl1A DO, 8lJL , ,'�' " 1J 'prova· preço de o�sião
c:r ,.·T."'· ··J

t
· ,;..

'
� �.�.� ; ;:.:.::.: �.��.,.. ,...r�\• .;. ,.: : oJ: :::r.o� -' tratae fOße '291 ,�/',Git�.· .

y

(
,

I )

, , ...iIIIIIII!I-.....--......---.
'\ '"

"ifIt
. \. tl - !'�'

I
'

.:

ProfunêflJmtmté consternados. "comunica.,.
mos aps pdreotes, a,migos e conhe'cidos o

.pil�samento de nosso' queridc e�pôso e pai,

I ,

'/_J

,

im alter 'von' 72 Jahren,' ,8 'Monátén
.., Tagen, .aus d�esen Leben abgerufen. ',_

.

Wir ,danken allen die uns jin·� den
schweren Stun�en zur Seite standen, bel!lon- ,

d�r� �anken' WI� IJe�rn Past9r Hans Spring
,für s�lDe Trostworte In Hause und ,am,Grabe .

zu gleiche'r ZeilalleD. N8chba-r� ,und Ver:
w�Ildten und allen d�e' Sarg und Grab mit,
Blumen schmückten.' '"""

'

, ,.

Es, {r�uern: der Galte .

"4 'Töehler I 3' Silkoe \ ',.

'1
' ; - '.;, ".,1)" :.�} 4. SFb."�•.ue�jöh,ne, uOd" 3 Schwieuerl,c�ler

7�
- �:i'�t: _'

,',1 _\.' ;(�"1"'� �{ .•
'

r'� ','! •

," ,,;,
.

" ,': !�,i",J.
"

'�!"i'stQ! !b"�J�l·�.,rt, I" ...

' ,

'r

y . i"�, :" .lU,. '}" �;' 8 e ,gé.�(,.r"".,�' s " e.,r '

. Wb ha en�-keine;,Mutter mehr.' j:

i
)

,

,\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


