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Banda Lyrá da Aurorl

"

I

Êm. d a t a dê hoje e
"

amanhã terão .lugar' os

'I'
festeio� 'd� ,P,assagem

do
JO. auo. de fllndaçao da

..
" Banda Lyra Aql)Orll. de
Rio Cerro, nl MuniClpio.
\ Hoje à noite;,terá lugar

:\'.
__---'-.--7'"""�----�-O-'._r9_&_Q__d_e_.....m_aior penetração no catarinense um grande coneerte da

''\.- ..:-:
.....,---.-....___---------:..--.í''"',._,._.,..-�--:--'---.----·---------'-----I ,So'(:,iedade Alvorada, em

F'Qnd'ação': Dtretor : j.x- lri,Pl'ess6 na: Rio Gerro e amanhã, 'pros�
,>

, '';1. ,"

J'
, seguirA" os festeJos." abrí-BUOBNIO VITOR, SCHMÖC�L ,Socie',It:ele Gráfica Aun cl. ' bel.. Ihantadoli' pelà Banda Trml de

1==========F===:::;======:::::i::==============�======::;:::::::;============·=r======1 Sio Bente' do -SUl.

(S.. C") 25 d M'
.

d 1968 _:..' '�\N.o �.485 Nlnguem deverA!, faltà,r ao,

anta I atarma) e alO e' .. � grande aeonteclmei;lto Social,

�!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!l!II!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!,:�!!!!!II!I!!ÍII!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!����!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��=��=�=!!!!!!!!!�=e�=!!!!!!!!!!!!!!!!!�=!!!!!!!==�=� ,cultural que vai desenvó}ver,
r se em lUa Cerro.

R'O'T "y'''�
�s '1.5 mai�_ no Es\a�o de, Santa Càtarina

.

AR, o a=. lugar C�b.� à Jara(;luá do' .sul,
===;============;==':::o:!=====, Rei. por Colemrfas e Postos ID" .ArrecadIGão, da Receita Tributária '

Di. �.&- Mães Heliões' :'coleloriás e\
\

\ (PÔr'Mario Souza) \ Flscals Poslos, de Allw:adações
./

r

"'"
'""'

Artu, Miille'. I' ;.

Ano XLVIII .JARAGUÂ DO, SUL

\

"

Para dar eumpríniento, à
: determinação, do' li1. 16.927.056,30

comp. Loreno, que maís um ano escolhe-me para' �d. 10.037.192,15'
proferir a saudação à nossas queridas: mães, sen-

.

o'a..
'

3.834.,298,4:6 A' Câmara Municipal de Jaraguá' do Sul,
tei-me- a' escrivaninha, papel e caneta a mão, ,8 4 ãlã46.591,87 ao tomar conhecimento do artigo "Luto em

',es'pera de expressões capazes de por sí .sós, de-
.
a.

3297 3'1. 97 ? Jaraguá do Sul",' publícádo ),10 jornal, "A
. terminarem tôda minha, e infinita gratidão de meus'

56., , ,3, Noticia!', da vizil'illa cidade de Joínvllle, em,
, companheiros- às nó"ssas veneráveis mães. . 6a. 2.�2t.f61 ,06 data de 22 do corrente. que envolvaa ho-
-

, Conturbado, inicialmente, pela maguítude da 7a. �.276,676,15 norabilidade dêsta €Jâmara e. nove 'de seus

data, 'pela dificuldade de expressar p"",!S(j!, pensa 8d. 2,208.538�48 membros, pelo presente convida o artleu .

mentes, em meio a confusão �n!re ,a alegria de 9a. ,�u4Ll06,42. lista que se oculta, sob o pseudônimo/ de
nossuí-la e a tristeza de saber que tanto� outros,' 17 6'l(,Q 88 "�NDI" para comparecer à Sessão Ex
não maís tem a satisfação imensa de retrfbuír-Ihe, 10a. " / . 44: ti"". traordinâ�ia, a :realizär·sà às 20' 'horas d�
neste dia, com um só, onde - estivesse contíâa tõ- 1.Ía. � 1.740.601,05 e

dia 27 de MaiQ de 1968,11a S,ala do Forum,
da nossa gratidão, tantos beijes, a nós otertado pcr 12a. '1.712.466,38 afim de que se.fdeatíhque; como seu autor,
ela talvez até nos momentos maís tristes ,de sua taa: 1.694.961;59 eonfírrne o inteiro teôr do referido' escrito;
vid�, como triste é o 'momento de

'

não poder 14a. Araranguá 899:984,44: di�� dq seu conhecimento sô'bre. as veladas
beijá-la.' _ 15

'

São Mtguel do Oeete 71756056 denúncias e receba 'dos Senhores Edis as
,.. Conturbado, por, saber que tôdas essas ex

a.
, -' " considerações que couberem, ilnPortando� O seu

pressões 'e até bem mais e�presslvas que essas, .Emre ós <,197 Municipios ex�sfenfes, acha:se nio cpmparecimenlo ,eil julgamento de que se traia de
poderiam com maíor ,gt!indeza ser perf�!tamente JARAGUÁ �O �UL, �a� �r:ecadaçoes de _Coletorias nrliculisla covard!, caluni�dor, leviano e irresponsével. ,

substituídas por um beíjo ...• por u,m beijo saído. � Pestos de ,Arrecadaçao,,,. 8 lugar. Sala das Sessões, em Jaragoâ do Sul,
das profundezas de nosso amor e quertríe signifi- :It sem dúvida, /a' arrecadação do' ano de 1�67, 23 de Maio de 1968. \

�
car com, maior eloqüência tôdo nOIilS() reconheci..." um. sinal verde para' 'as e!speranças do, nosso MUni-

JOÃO LÚCIO DA COSTAmento,' amo.r e gratidao ao ser q,ue ineontestàvel· clpio, transformar;'se num ,eficienfe. confribuinfe de,
mente e de �aneira inconfundível mais nos \ am· 'rendas parll o Erário Estaç.lual, além de s� encaminhar

.

Presidente,
�

parou, compreendeu e amou. O alIlot de mAl)! é parit o põsto de 0° parque indl,lstrial de Sanfa Cafarin9.
indmcutfvelment� inco�fundivel, nenhum outrl1 . é Paràbell,s operários, e industriais de nossa ferra. Um

p 1:_ btão grandioso e.signlficativo, e nesse sentido" ter;n atestado eloqueDle .de �rodl1tiv.idàde das emp�êsas,da
.

auW. Born,' au','senªs mulhe,l'e6 a grand� :,veottlra �e poder retribUIr Mefrópole do Dinamismo. '

:u::Q:':�:os .0.lnco�fUndíYel'� �mor', recebhlo de
" �. , .' � _, � '� • _"', '�í.�- f� �" �.,.�. • .. \�lfQDlt:\UClg�Qd9', � �

,

� ",
E .nês:st(eontu:."öaçã6 dá ,men�e; .

petrocedí. � ,que talvez até 'pQr covardia, nunca a havia
..
dito� Tendo en'1 visfa à' sua 'e Jaraguá dorSo!.

m.�nha IDfânCl8, 1)ara em penea�en�o �star ,n?iVa Mesmo. ela não tendo escutado, 'sentí·me fehz por recente recondução ao , .

JDen�8, co�o n,,:queles tem'po!!l, Juntu�ho d� m�n�a. ter dito nó meu própriQ' isolucionismo. Estas foram cargo de Direror do Banco Gr�n.de caravan,a de ,I�-
qUbr�da ma�. Qu� s�udades da ,m�nha � l�fânCJa as expressões a miriha mãe; e é minha vontade, ao Brasil, as classes eco- �ustrl!lls e pro!lssionals
querida, mUlto bem dlss� o

- poeta CasseD:n�o d� que estas mesmas iexpres,sões sejam', a carinho'sa nomic�s do Dorfe catari-' h�eral� d� Mefropole. do I '

�b,reu. Como gqstarí8!Õos ge yoItar à nossal!lfân homenagem a tôdas as miles, presentes ou ausen- nénse homenagearam o sr. Dma!Dlsmo esfeve preselJ�e
�I.a com a compreensao que atualmente po�sUlmos� tes, v:ivas ou mortas, qU,e foram 'ou são e sempre dr., Paulo Konder 501'0- ,ao .

Imporfanfe acontecI ..

,lrl�mos �os' c.omportar e�m. tôda, certeza, de ma

CO,ntinuarão, a ser a matriz geradora e perpetua 'I hausen, com um banquefe meR, to,' tendo �sado, da
neua mUIto !1lferente, pnnClpfl,lmente com nossss dora da vida.

'.

.

�
.

, de 400' talheres. .,

'

palaVra o Presldenfe da.
mães. I I

,

,

"

• .' t .'
. , Ao pronunciarmõs o nome santo" de nossa A homenagem teve lu .. '�ssoci�çãö C0!'1e�cial 'e

.... Por um dever de, m,Ulta JustIça, no enta�to, mãe querida, o nosso coração agrádecido volta-se- gar na cidade de JOiPvil,le, Imlustrlal, de JOlßvdle, sr.
rendemo� ,g.raças � Deus, por nos ter con�edl�o parar a mãe,' cujo' nome é �im�olo de am!>r, àbn.e às ,20 horas '(lo .dia 23 d�i F'elinfo Jor�an,. o Pr�s!� "

e� substItl_ução ao amo� ma�erno e q�e se ��slm gação. constâneia, despreendlmento e renünCla, c�menfe, aa SOCiedade OI ' denfe d� Cam�ra MUDlCJ

n�o lÔsse,. por certo, tenamos o coraçao esfa�ela, para _a mãe heroina, porque ,tôda vardadeira lilás nástica, comparecendo o p.al da Manschesfer C�ta-
do pela trIsteza, o amor �e no;;sos estImados frIhos é uma verdadeira heroína: alfo mUlJdo economico e rme�se, sr. Curf AlvlDo
e esposas, que tam_pé,m sa? maes, a quem I>�r ce_r- Heroina 'porque como um alÍio p"oteior passa oficial da Cidilde dos MODlch � o homendgeado
to só I'remos dar o merecIdo valor quando nao ' • ," '" 1 , 'p f' d If' i S- d P UI K d B" .

" ',' . longas noites de insÔnia embalando o blfrço do r. nClpes, e âJa , ao r. a o on er 01'0- ,

maia:.. a tivermos junto �e, nos, da mesma,forma quel filho q'ue chora ou e'stâ doente' sem ilUnca dizer Btnto do Suf, Blum�nau hausen. I

fazemos com nossas maes. '
., .

"

,
.

, 'b'l"d d "lh .
um aI Blquer. I

. ),
SenU-me, pela pOS,Sl 1. I, a e m�rs,vI, osa qu� ,

Herofna,f'porque é santa. ;Faz do seu lar, mo, I h' ,'\
•

M" _j_
,

Deu� nos' deu �é re�roce.der mentalmente _"80 pas, rada de amor, trabalh,o e santidad�.
. Zenaide Espezi�msa�o, pelo efeIto bI?/lóg�co da recoFdaç�o, um�

,

Herolna, ,porque não pode,ndo ter no' ventre
.

" .' ,

'.

crlancmha. " u_JIla cnancmha com a cabe9a encos
um filho seu acoß'(:hega no seu cora�ão de mulher Recebemos da Senhora com 'Os vol�s de que goze

tada ao seu seio, �e_ntindo, como se na verdade o
um �ilho de 'outrem.

' -'

Pro!�ssora Ze.rraide !Yf. �s- j�nfo �� seus familiar,es a

fôsse, sua mão melga a roç�r meus cabelos num .',',. -, d' peZlm, afenclO�o carfao, mereclaa aposentadorl�r '�

carinho in�onfundiveJ que me dava a certe�a de \ �erolna: porque suportando ,as ap!arguras e
agradecendo a. cõoperação .

'

d '·h 0pria' mãe.
. um la�. desfeIto, de um

,I
esposo IDc?mpreensiyel, dêste semanário. durante 1'1 .•

\. ler o a ml,n a W _. '
. cobre sua fape dolorosa, com um ,sorrISO nos lábIOS, •

,

-

'

.

" ""re)a.{ Que coisa exuberante· Que estad9 �e' �hna entrenta a ardua tarefa do 'lar. e encaminha os li. �ua ge,stao no educ.an-,. ,
'

�

I

m'aravilhoso .. ,. Tão. ina,i'avilhos�, extraol'dmárIO, e filhos para a vida e para Deu�. ' ,dario "dAbdon /' Batl8féiJAdven''�tlsta II... 70 Ol"afabuloso que COLtmuel por malS algum te,mpo nes-, , , ,"

.

. . _ desfa, CI �,de. .

,

DU
,

'

ta etamorfose .mental a sentir embeveCido o ca·
.,

HerolD8., porQ�e Já t�ndo, cumpr:ldo sua missao O carfao em apreço, ' Apos anos de consfru-

lorcie seu amor a auscultar maravilhado o bater ,diVIDa '!la t�rra, val contiDuar. no cé� o t.rabalho prende-ge à. apo.senfadoria ção, realizou-se ,a inaugti
d@ seu coràção,' � 'me transmitir felicidade imor- de dedlcaçao pelo esposo e filhos, tot!_os uner.:sos desfa educadora, ,�p6s ra�o d� Igre�a �dventis�a'
redoura Só então notei quanto estava. sendo na dolQrosa perdI!- de sua esp�sa .,e mae querida, longos anos de serViços do 70 Ola, em nossa ZI

e' ofsta' 'ois estavamos no dia das mães e eu Quando esta � a vont.ade de Deps tudo, "parece prestados em favor de nos;.. dade, localizada, à ruà
gt' ,.P

b d
.

m ve'z da "m o'lhar ag'radeóido perder o sentido da VIda. O lar, Já sem I.olqutlla ssjuvenfude tendo res"'on- Quinfino Bocaiuva; A ce- -,es ava rece en o, e, '"
, -..Jd· d d'" O ' ,..;,.... , .,

Ih ö' .
_ Que pena mãezinhá,. 86 agora lIlao, OI' ena o�a que () Irlge.: e.sposo, se!D a dldo por lario período remõula teve lugar no dia

��� re:ndliZ�\eu amor e-dediçação. Passei t�nt()s presença querida de sua c�mpa,nhelra, e os fIlI;loS pela" direçãó do G�upo' 17. do"corrente, às 20 ho'.P ::[., eu l"do e\ agora depOIS de sem a proteção daquele anJo de bondade, ternura escolar "Abdon Baflsfa" ras com a' comparên"'ia \anos como. Crlança a .s u ,... d d'
-'

P
. -

é 1 b" f d ..

. ' ". " .!':, .

adulto Ion e do seu. afago, é que reconheço o e e Icaçao:. or 18So., 9ue ca.a em_lo on Q, _n� e GlDáslO Norm:JI, anexo, de grande \ n,ume�o de fieiS,
verdade-irogvalor de seU" carinho ä gramliosi�ade I n��so cora�ao, esta. planJel_lte verdade:

,

S� �I�da s,empre com �!ogios p�la adlI}iradore� e convid�dos. ,

'f'
� '"

d Beu a'mor Q·ue nena mãezlDha na,o ve,rteste a lagrlma mais amarga de tua vld,a flrmesa que a mestra Im· O aro d,e' ,lD'auaura�ao dee magDllcencla o . � ,
d -o tl�v mal's uma Ma-o

' . ' .• y. ,

.
se o tivesse compreendido ainda na minha inf�n,ci�, oonserva apara quan on, .:ereS' -',.':'. primia �os seus trab{llhos, �!.S um femplo em 'Jara-
'com tôda certeza teria sido bondoso fil!I0 que nao fm. A todas as Santas'e ,hero.lnas !D�es" as malS aos qual� e!Dpres!avamos ,gua do. �ul. confou com

. Passei um momento que, Ipela feliCidade extr�or· f�rvorosas ,prec.es e a eterna grat1d8;0 dos ,se�s ,.nossa_mais mestrlla cola- o pr.eS)tlll.16me�ro . dos �d.'
dinâria que senti, me ,pareceu, 'um \l�ngo ,'te�po., filhos �.econheoldos, expressas ,ptlr u� só, maHt boraçao.

_. �e�flst��,de cl�ades Vlzt
embevecido a enleÍarms com 81S caricIas d� mmha, ,um belJo_ s8ido das, nossas .prQfu.n(le,zas,; das pro, Óai o cartao que óra nhé:ls, pross,:gum�o'lIs ce

mãe., A di�er lhe tudo 'aquilo que sempre :senU " fundezas do. nosso,. �X�t:.�SSIVO e Imorredouro amor. agradecemos· penhorados, remonl�s até ,o. dia 18.

�------------�----------,_-----,------,--�--------------�-,�,;,--------'--,�------�_'---------------.----

'tDias �1 ,f! 2-- de',Í,unh� 'T-rad'icià'n'al ; Fest(!\ nd.o, Espírit� Santo 'no, "C. A.
B(lep�ncii .;.... A�an,tattleRrtQ. �a :�a!'l�sCl Banda:, M1,lsi�àl: de BIO nfillnUO•

. /, ---'
, ßran:des :I'11J:q;,Ç�es, ,- . ',� ,

,� "

)1 r i"
..._.

"',.�
,," "":;' �i� ,,:.- "1: .� .. �"".;�.:</.

Por 10�alid8de·

-r

Lufo',em:Jaraguá do' Su�\. "
,

" I'
'.

. Convite,

, ,

"Colun3' Bisolhando •. '. '

r

" .
.

!

\ . ,)

I
.

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



..

;

"

1 '

OORREIO DO POVO .','
-

� SABADO, dia 25�fH968 t,'
" ������"�������������ai,,;

...

l.
I

c
.._' \ I'

.

'1toRRflO DO pio" M�; A I�orte de .Martin \�utbe'r Dllegacía di Poliei. da brauuá �o S
fundação: ffrturmo Ier - 1919) \. K�g Portarís N '6168

\
- Fruffl.ras e Olll.",.ntaií '" (, \_. ,or aria .

Emprisa Jornalistica .

"Correio
_��o�o" Uda... Laranjeíras, Pecegueiros,'� QUIU;tdo do aB�as8íno do Pa_!lt,?r n�gro Mart!� O Ten. CeI. Delegado de Policia; do muni\",,'.
Diret'or. Kakiseiros, Macieiras, Ja- Luther Kmg Jior. o �er�ador Eugênio Vitor Schmo- cipio de Jaraguä do Sul, de acordo com o It

• Eugênio, Vita,. SchmöckE!1 , boticabeíras, etc. 'Roseiras ekel, fez �r0!lunoiamento sôbre ra
..�norte do deren- I do art, 14 do Codigo Nacional de Transito

Dahlías, Camélias, COln1· tor do Pr,a�lIo Nobel �a Paz� oca�lao em que apre-
. _ RE'SOLVE ,� ."ASSINATURA: , feras, Palmeiras, eto., etc. sentou oíícío ao Presidente Jobnson, dos Estados

Allual • " , • NCrS 6,00 Unidos, unânimemente aprovado pelo plenário. Art. 1,11 _ Os estacionamentos de- vei�ulosgemetire ,- • • NOS 3,10
PEO'AM ,OATAL'O'GO I Agora. a Câmara Mllnicipàl acaba da receber t bí 1 t t t "1

'

'A I NCr$ O 12 mo or, icic e as, mo one as e smn ares, em carate
Ni���o' aka�âõ, NCr$ 0:14 ILUSTRADO ofício do Consul Amerioano, dê Curitiba, dirigindo provísorío, a contar de 1 � ,de Junho do corrente

- ao Presidente João Lúcio da Costa, fI seguinte ma- ano, na Avenida' Marechal Deodoro da F'onseca,
BN�BRÊÇO: Leopoldo �eidel nífestaeão: "Senhor Bresidente: -

,I
•

em. sentido unten, passarão a ser:- Automoveis,
1 " CaiilIa Postal, 19 Á

A pedido- do Presídente 'dos 'Estados Unidos Caminhões, caminhonetes; jepes 'etc, no lado d�
.
t\venida Mal. DIodoro, 210 -! OORUP ,-. da América'acuso, o recebimento de sua carta dá- Prefeitura Municipal. Posto Irmãos EinmendoerffeJaraguã dó 5ul '-ß· Catarina

c:::::=o'c::::::a.....c::::::ac::::::ac::::::=oc::::::=- tada de 5 de abril!p.p., sôbre a 'trágica morte de e os demàís, bicicletas. motonetas e
·

...ongeneees
,

(
.

1 ,Martim Luther King Jr. Esteja certo que o govêre no la�o _dO Banco do .!�rasil e Igreja Catolica Ro!
R C.. \', ) h no e a vasta maioria do povo da meu pais estão mana.

-
,

edistro, ivil Rosa e de Luiza Lec s- continuando a luta para a completa igualdade racial At" E t Portart â
.

," '.
_ tenberg Rosa" . r', ....

0 - s a ortarta entrar em ,vigor na
Aurea Müller Grubba, Oficial .

\
O assàssíno da Martin Luther King privou êste data de 1.0 de JunhQ dEI 196�, revogadas as dispo.

do Registro Civil do 1.0 Dis- Edital n. 6.676 de 17/5/88 movimento de 111m grande líder, mas as idéias por síções em eontrarío.
C êle. de,fendidas. - integração racial e mudançastrito da . ornarca de Jaraguá ( Raaldine Zanella-a social pela aão-violência )--

-

p.revalecerão.' Leônidas C. 'Herbster
do Sul, Estado de Santa .....

Euridice da Silva Ten. CeI. Delegado, de Policia
,

� Catarina, Brasil. rQuero nes.tà ocasião, expressar a V.S. meus
Paz saber -que comparece- 'EIE'! brasileiro, solteiro, protestos ds alta consideração e apre"Qo.
ram no cartório exibmdo os mecânico, natural �e Ar-

/ \ Atenciosamente.
'documentos exigidos pela lei ,ro.z�I.ra, neste �8tado, do· Willia.pl B. Young, Consúl
atim de se habilitarem para ml.�I�\adO, e .resl.dente nes- " �/

.

.

c:asar�se'
ta Cidade filho de,Artur, r "

..
.

Zanella e de Ema Zanella'. � .••••••Y.':C"."••4.';� ••••••••• ';� ••••�.:�:' ••••••••• ';���.::o:. ••••••.;��:. ••••••••• �

Edital n. 6.673' d� 16/5/68 Ela, brasileira, solteira, l:iL' A t e' n cê o .:.3.

' industriäría, natural de 8 y u. BIrll�eu Bardt '·e � Guaramirim,nesteEstado, r '�Laurlta Klabupge � domiciliada e residente �� A 'g r i c u l't 0- r �j'
Ele,' brasileiro, solteiro;

nesta cid�de, filha de Ja-

l' ".:::1lavrador, natural de .Ja- cob da SIl�a e de Nair i ResolVI de uma vez o problema, da mecaniza,ão!
� raguä do Sul, domiciliàdo SaDl!On da Silta. E

, e r�sident9 em Jaraguá '. "

, /'" 'fE A' I
- tá" :lldo Sul, aos dezeno,e de EdItal n. 6,677 de 17,5 68 ��

,

so uçao �s no:" �J' ,dezembro de mil novecen' Clemente Meurer e f: MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ
'I

. .

tos e quarenta e .sete, fi, Iraci Catarina Blunck
, I {� (O pequen9 gigante)

.

� O' I
·

d pi'·· d' J 'ar d S' tlho de Augusto Bardt e

I' Ele, 9ra�ile,Wo, solteir,o, ��'
.

:�:.J ,e 8UaÇ(18 8, O.lCIB 8 a
..
ragu: _

o U
qe SeIl y Spredemann lurador, naturál de Jar : Não espere 'mais '

,

Bardt. I

• • • raguá do Sul, domioiliado i
"

., AVISO
.

I
\

'. EI�. �t'asllelra, -aoUelra, e repiden,fe em Guarapua' � I Aproveite o plano 'de financiamento sUPer :�domestICa natural de Ja- EdP ·f· facilitado pelO Banco do Brasil.
. :

-" ,
.

'. . • va. sta o do araná. i- • :., �,Esta Delegacia, avisa aEf seg,uintes, s,ociedadesraguá. do Sul, dom�olh.a,�a lho de Pedro'Meurer e

�
Ass i s f ê n c i a técnica permanepte por

1
n

\. 8 "residente em Rlbelr�o de Bilda Momm Meurer� : I,m�cânicos especialisados.· � para requererem no corrente Mês, ()s respectivos
G�and� da Luz, n��te dls�

.

...,

Ela, brasileira, solteira, ,:
'

o � AIv.arás Anqa� de licença, para o funcionamentQ
trIt�, fIlha de Emlho Kla-, industriá'ria, natural de f: .... Procure o seu ven�eßor autorizado H 'das mesmas, a saber:- Ind.ependente Futebol Clubll"
bunde e de Irmgard Gu'� Jaraguâ dó Sul,_domici· U na praça ,de J a r a � U á, doS u I, com o Sr. - iJ Sociedade Llesportos Acarai - SOCo Rec., Vitoria.
KI*bunde. liada" e residente em' ElF �:' Etdmundo Lombardr, )' '.

,
'

'ß !Iro. - Soe, Atiradores Progresso' -' S<tc. Ree:
ital • . 74: d 1;--',5/68 t�ada Nova. oeste distrito, f� Enfrente o ).)ôsto Wolf.

I

�J São José -:- Soco Atiradores Independencia -f . Ed D 66 e. ,filha de. I-ogo lJloDck e r·.·····..,··,..,··.. ,,·,.,·······, ·�..�,··..:;e!!��:'·· ·:..·, ,&:- " *•••• � G'b Id' FbI Cl b S A' d'
,

AUamiro Born:burg e' de Matilde Sebold Blllnck.
" ,Soco arl a' .' ut� o u e - oe, tIr�....:.ore8

.

ElZira Erdmapn
' .

.

. I,
' Rio Oerro J.O�":::: Soco Viairense - Clube, Atletico

'EI 'b "1'
.

1"'
Edital n· 667& de 20/5/68 Baependi ....,; It&jlJra Tenia

_

Olube - Soco 13ôa Es"
e, raSI elro, so .elro, .

' . , '

estofador, naturàl de Ja' Antonio Amallri Silverio e N.egócio de Ocasião perança - Botafogo Futebol Clu�e - Caxias Esporte
ragllá do Sul, domiciliado ldaloides' ROsa " Clube :._ Esporte Clube Estrela - Gremio da Ju-,
e residente em Três Rios do Elé. brasileiro, sQlteiro, VE'NDE .. § E ventuda - SOCo R�c. Amizade. \y
Norte, rieste distrito,' filho opérário, natural de Ja· '...,

Outrosim os p'roprietarios d� Canch,as de Boc-
de Bertoldo Bornburge de raguá do �u), domiciliado.. /1 - Son"eteira c/8 bocas' "

Belena Friedel HOl'nbôrg. e residente em No�a Bra-
\
1 - Geladeira 'c/3 port,as

I ce e salão de Snoker, ficam- taiIlbem avisadQs que'
Ela, brasileira, solteira, silia, neete distrito, filho 1 _ Balcão vitrine nece,ssitam dos referidos Aivará�.

/

,

doméstica, natural c}e Ja- de Oscar Sil�eri.o'--e de, 2 _ Prate]eiras� i
,) Leônidas C. Herbster, Delegado

"l-ragu�d'
do �SUI, dOTm5cilRia.da Marià Pereira.

/ 7 � M.ésas de formica, I ,,

e reSI en.e em res lOS Ela. brasileira, solteira,
- do Sul, neste distrito,ß· doméstica, natural de Ja� ,28 -:-\Cadei'l'8s estofad�s / --------�--------.
lha de COlirado ErdmanD raguâ do 'But domiciliada 1 -+ Estufa pjpiisteis (.

.

e de Edite Viebrantz Erd- e residente em No�a Bra- 1 por)a copinho�
mann, í'" silia. nesté distrito, filha 1 Pia inoxid'avel, e outros pertences •

.

" (de 'Alminda R.osa.
E litfl}'O 6675 de 16l5/68, �,

,

' Tratar c_om Antônio Mahfud

Có
.'

d' Ed·. 1 d G E para .que chegue ao co· (
•

Av. Getulio Vargas, 73
p�a. o ,ha e ua- nhecimento de todos mândei

rammm
..

passar o presente edital qne '.' ,-
.

GAelry�,zioL �a SRilva e será publiCad?_pela,idmprensa -..__ .__ ....=_= ..__� ...__..._ �_� OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN:
zl.\a, Ulza osa .e em cartóflo. on €: .Será r�""----"'" -:--, ---------:-;-- ....--- ---...--- n -TARr.-SE PÁRA, TÉSTES À �ABRICA À\

Ele, 'brasileiro, solteiro; aUxado durante 15 dias.. Se, ii DR WALDEMJRO MAZUREGHEN It,
alfaia'ta, naturál de Jara- alguem souber de algum 1m- n ., .

' .
, II ESTRADA NOVAi �/no.

guá. do Sul, domiclljado e �edim'eIi�o acu�e-o )para os II CLIrQICA �'ÉDICA - CIRURGIA GERAL fi
.

residente nesta cidade, fIOS legaIS. P ii II

filho de José da' Silvà' e AUREA MÜLI:.ER GRUBBAi!" H
de Benta Soares da Sil;va.

�

Olicial�! ,II
,

Ela, brasileira, sölte�a, . II

ULTRA SOM
'. I.

d.ömésticâ,natura�de.Gua� Correio do PQ� II, ONDAS CURT-AS .' "I!
ramirim, ne.ste Estlldo, fi R:" UL'rRA VIOL�TA II Pela presente o abaixo assinado, Hercilio
domiciliada e residente 'um Jornal a ,ii,','

.

'.
u

.

'

' II K,ârsten, brasileiro, casado,' in,dustrial r.esijente e
\

' II \R 'p .

d tE'." P
A

704 " II ,

em Gilaramirim. neste Es Serviço do ,Pov ,'L_��' ...����.e _���:��.._���_. � ,!I do�icmado e� Isabel Alto, municipio de ct_orupá:'ad'o, filhfl de Justino José_ \b..".---f.::-.__._-,_ ... ...__ .... ....... ::!I PrOlbe detemJOantemén.e a entrada de pessoas es

,

'

! ,

'

!. tranhas em seu terreno a fim de caçar, e causar

F=======::::::==:-==----=:::-==:=:::====;:=::e::=�-==::::::::}==:::==r:::=·�) Fornece.se . Barro' maiores ..!!8:nos, não s�. rss,!onsabilizando pelo' que
II _J...--

"

"

�
In., possa acontecer aC?!J Infratores. '

II .

\ D ,.. .. 5 It
' �, entrega-se O I F para Oorupâ 20 de abril de 1968 ,

J '

" r """,orn' oe er U àreas dentro do pe:rí·
-

HERCILIQ KARSTEN

ii .

CIRURGIÃO-DENTISTA' II metro urbailo. \ . ,)

II . ,.r II Tratar com o

II .AI8. :Il _ I! !o�é Narloúh. Dl"�,llein�'-;;;:'�
.. I·

' ,

'.'

l,

'I� ---------', 'I,',' ,�ADVOGllDO. �II II
.
O;Anuncio é �

.

- -

II \
) ,

", "II ' \
-

,

.'

I Alqta do Negócio Escritório' ao lado da Prefeitura

���::����-��J � ) �R���B�

,
!

I

j

j

I
, I

I \ • .

Dr•.FraBeilco Antonio Picdone

,

�. "

I Oirurgía ,� Clínica de Adultos e Cri�IÍQas
,
Partos - Doenças de Senhoras

BOS'PITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
Residênoia:' Dr. Nereu Ra,mos, .419 ".

_ .'" J

I c01llluqp,1 - SAN�A CArAR.DCNA.

.' ,

-

.....

• 'Metalú,rgica João' Wiest' SfA
\ /'

NECESSlJA DE SOLDADORES E TORNEIROS

PROIffLÇ:ÃO

I
_.

, I,
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Prefeitura' ,Municipal
de �áraguá do. Sul

I
,

'

Comunidade" Evangélica
Lateranade Jaraguã do-Sul�

Prestação de Contas da Festa realizada nos

dias 11 e 12 de maio de 1�68, em beneficio do

Hospital e Maternidade Jaraguá.
Receita Bruta

'

Despesas Gerais
Descontos Recebidos
Resultado Liquido

I .:- Portaria n� 22
'16.873.88

Decreto n. ,121/68
Victor BaUer, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Catarina no uso 8 exer-

eíeio de suas atribuições,'
Resolve:

Exonerar:
'

Paulina Nascimento Lazaaris, do .cargo

de Professor do Quadro .Ünico do Município, tendo
em vista a sua, aposentadoria concedida pelo Go\,
Vêrno do Estado de Santa Catarina, conforme De

creto de 17 de abril de 1968. -: \

Comuníque-se, Registre-se e, Publique-se.
Prefeitura Munloípal d� Jaraguá do Sul. 21 de

maio de 1968.

Concede Aposentadoria
Victor Bauer. Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Ossaríua, no uso e exer

cio de suas atribuições,
Resolve:

Conceder Aposentadoria:
,

De aoôrdo com 0S artígo& 237 e -239 item 1.
dá Lei Dó 198, de 18 de dezembro de 1954. E�tatutos
des Funcionários Públicos Civis do

,Est�,
o de Santa

Catarina. adotado por esta Municipali ade, oombl-
� nado com o hem �.' do art. t t, da leí . 3.5H. de
24 de setembro de 1964: ,

A João Mathias Verbinenn. no cargo de Es
criturário Padrão "P-5" do Quadro Único do MUni-
cípio, ,com os proventos consignados em leí. (

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 17 de maio de 1968.

"

.

Victor Bauer, Prefeito Municipal

3.811.55 -:

22.34' õ.789.21
''C NCr$ 13084.65

Ação Benelíciente
1:0 Prêmio - Walter Brandenburg - D.o 0013
2:õ Prêmio - Rudolfo' Lenz - n.s 2616
3.° Prêmio. _ Daniel Uber

'\ i. '

_:. n.O lõ75
4.0 Prêmio - Arno Grützmacher - n.s 2479
5,° Prêmio - Afonso Bartel - n.O 2755
6.0 Prêmio - Carmen Grützmacher - n.s 1363
7.° Prêmio - Adolon Holz - n:O 2612
8.0 Prêmio - Victor Gaulke - 0.° 0318
9.0 Prêmio - Bertoldo Fiedler - n." 2019
10.° Prêmio --- Marlize Bartel - n." 2269

Vencedores do Palpite sI aRenda
Bruta

Victor Bauer, Prefeito Municipal
\ "

Os contribuintes cata- Um ótimo terreno com
rinenses recolheram trib�- casa. possuindo pastagem
tos aos cofres federais, sito à estrada Francisco
durante o mês de Abril.
no montaute de NCr$ .de Paula. Tratar com 01 _

8855.848,51, .tótalízando 'proprietário sr. Leopoldo ,
êsta ano, até, àquele mês Meeyr. A'tençäO'NOr$ 29,170,432,õ6.

,

\'
,

'

'

'tOs dados acima nos fo· ,,_-----------.

Jram fornecidos pelo·Sr. Atenção araguaenseMoacyr de Morais Lima.
_

DD. Delegado Seccional Agricultor
di Arrecaeação em Flo- Você Conhece a Ação Social

.

6 lí Ouça tôdes às sextas-
rran po IS.

\ de Jaraguá .do Bul ?feiras. à 1,50 horas da ,

tarde na Rádio Jaraguá, É uma instituição benefícíente, fundada a 18
o programa: de novembro de 1964.

finlena Rural
este Pfogramà

I
é feito

pela' ACA'ResC 'espe
cialmente pare o Sr. e

sua Família.
' ,

f

Atenção Caçadore�'
'E terminantementeprol. Ibido a entrada de pes- Isoas naminha proprieda
de sita à TUa dos Perelra, :.....--------..:
afim de caçar; fazer pi
cadas _ no mato e causar

outros danos, não me

responsabilizando pelo
que possa ocorrer aos

ínfratores.
J,araguá do Sul, 25 de

maio äe 1968
Alfredo Lewerenz .

'Empregador!
o sistema. �ederal

de inspeção do _ tra

balho tem pGr'objetivo
resguardar" em Iodo

\

? terrHorio ndcional.
o I.!umprimento' da
,le,gisJ.ação do traba-

, ���� lho assegurando aos

trahelhadores o exer

CICIO 'da profissão
dentro das condiç�es

FAftMACIA NOVA 'estabelecidas. ,o fis-
cal n�o 'ét- pois, um

'de ROBERTO M BOIST inimigo em pOlenhial,
Um .terreno, Sl'tO D.a II·ha de

.'

t' mas um f a t o r de
a que cüsjJõe malorlOr Ime!!-

da Figueira com 2.500 m2, to na praça e oferece seUl artl· equilíbriQ nas suas " _

gos á preços vantajosos relações c om, os '/
. ',. I

e contendo uma casa de '

d Campanha de Ed'uca·.io

I----.....__----�--....--l'madeira, ' emprega os. li'" \
. ,

. Av. Getúlio Vargas Ci'Informações COIJl\O Sr. '
- vlea

AD· t' tCarlos Hal\dt. ���,

V d
.

O hasteamento dd l' mor,' l,S an e
�

����-:l en e-se Bandeira e o canto�� -

do Hino Nacional são

"" lO. A1.� Um ótimo terreno é�m obrigatórios, uma vez � , (Alcides Buas) �

i lUJr lUlnl wC �(fJ)llilZat i
17 �orgos, n� Tlfa porsemana,emtod05 � Háum mês atráS, no fogo'dos abraços, �

o '

, .' PereIra. 1 .Klm. distante os estabelecimentos � ,Os afetos misturaramrse ao chorar'. J
...
......._..-...--.......,.----

i'
do cent�o da. cidade., _ I'

de qualqu�r grãu de. � Minha querida, eu viajei de olhos baços,

IJt ADVOGADO nos fôros de DemaiS lDfo.rmaç,oes ensino, publicos ou

I Mas lev�i comigo 'a luz do teu olhar.
,\ São Paulo-Guan'abara-E S't a d o d o Rio d e com' o sr. Edmundb particulareS.

'

.

i i
Lombardi'.

'

. Sinto distante a melodia d'()s teus passos .•.
Janeiro-Brssflia. '

,

.., �'A distância \Vai tentar nos separar,'
. Processamentos perante quaisquer. :�1i., .�..

•
..
·
..'O�.·..•..•..�.·..• J�.·::,,·.J�":.·.f.JO::-.:,.·..•.."Q� Jç �.J, J� .� Mas, eu levo tua imagem n,os meus braços,

i
nistérioB, Autarqúias e Repartições PúblIcss

t· � E
.

f
. .

:

"p'. t 'd· : f
... 'ma.18 eu 'so ro, mais eu sei te amar.

Ie�gera). -'
: ra ma ar ° eselo·:

"
'

E s c r it Ó r i o C e n t raI: ��' .:� Das minha8 chagas tran,borda um mudo amor'
t ': Só um õom queil·O'

-

� . � Em sonho. don· te c�t.rfcias de saudade... J
, Av�nida Franklin Roosevelt, �3 - ,Grupo 303 :

•

,
: � Por isso ... ViTO sonhando minha flor. J

,. (Fone: 52-1894) �: Q
..

arca "CORUPA" .� I
'

), z � uello m -:
.

A

UD.ião
um dia .vai dtrvolver, felicidade •.

' .

!G �O-d:9J8D&iro .

. r- É O \melhor que ha." �. ::�e�/im . ��:.;,�f�r�ev:;;,e.r: /::gki.de' .

�� ·J.w.:,.';'. ..,:v.:v";".V"v""",v.",,,,,,,,......,,,.,J.,.•"::,..,j.�

"\

Arrecadação Federal
Em Santa, Catariná'

(
,

'

'I '.,

Caixa Econômica Federal de
- "

.....

Santa' Cararí na
B.N. H.

Banco Nacional de Habitação
Aos Proprietários de Imóveis Alugados

" ,

Os recolhimentos feitos no Banco do Brasil
S.A. a favôr do. Banco Nacional de Habítação, a

partir de 1964, sôbre os aluguéis recebidos, para
,

resgate no prazo. de 20 (vinte) anos, podem ser

,transformados em depösítos com correção mone
tária, aerescídos de juros de 6% (seis por cento)
ao' ano. e liquidados no prazo de 12 meses. Os
interessados devem procurar a Agência. da Ca(jxa
Econômica Federal de Santa Catarina à Av. Mare
chal Deodoro, 192, apresentar '8S 4. vias das
Guias de Recolhimento do Banco do Br�sil S.A.
e receberam suas cadernetas de depósito' com os

valores eorrígídos.
Horário do Expediente Externo

,

De 8,30 - 11,00 horas e de lõ,OjL· 16,30 horas
.

"

.I

Pr�ibi�ão
Fica terminantemente 8000 m2 com 2 casas

proibida a entr�ada de Morada e uma casa pata
.peesôas estranhas em nos- Comércio todas de Madeí
saa propriedades rurais, ra, rua Fá1ima· Ioínvllle.
sitas à Ribeirão Grande Ióformação em Jaraguádo Norte -, Bela Vista, do Sul com Q Snr. Ed
com a finalidade de ultra mundo Lombardi emlotn
passá-las, caçar ou eírar vílle com o ônr, Olívio
plantações, danificando- Gonçalves, Bar Centena
as, não .nos respensâbili rio defronte a Iírma fJorge
hndo pelo que possa Mayerle.

'
.

acontecer aos infratores.

Jaraguá do Sul, 26 de ,

a�ril de 1968.

Vende-se

Aníbal Lopes
Alberto Goetz
Angelo Lunelli

Cure leus males e poupe ,eu
bom diilheirO compl'llnao na

Vende-se

Vendlf·'se'
x

1. Oolocado - Sr. Friedrich Barg - Ncr$ 16,879,00
2. Oolocado � Sr Aldo Busarello - NC!'$ 16837.00
ê, Colocado ... Sr Mário G. Campos;" Ne. $ 16.803,00

Temos a eatísfação de agradecer a. todos
quantos nos dlstíngulram . pela sua cooperação e

apoio. a que devemos o êxito, alcançado.
A DiRETORIA

\

,
.

Informações nesta

redação.
����

It. DIRETORIA

Temos necessidade de, roupas, sapatos,
brinquedos usados, contribuição. m e n s aI
ou a n u aI, etc.

,

Mandaremos nossa eqyipe, recolher os

donativos.V.ENDE ......S.E
1 Propriedade, com eall,ll,

aita à Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, (Próximo- à Igrefa
Matriz)
Demais informações nesta

redação.

"Jaraguá não 'Pode Falhar" e lembre-se
Jaraguaense que é dando que s� recebe.

Agradecidos

--------------_�----�_I_) �� � '/.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SÁBADO, 25 DB, MAIO DB 1968 N.O 2.485 O Corpo de 'Bombeiros' Voluntário
�������������!!!!!!!!!!!l!!��!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!__

'

._�'
-

de .Jar�g�á do Sul l-

A
,- .' III' t"d S I

x: Tendo (surgido no seio do nosso clube a idé

, g,oo,la }'e, "

o"e·, ,O" (�, 'l de congregar homens de boa Tontade e organiza

,

• rv

o Corpo de Bombeiros Voluntários em Jaraguá d
Sul, não DOS poderíamos 1urtar de manifestar

(Ensaio de Ciênç_ia e,Ficçã,0)\ nossa satisfação, neste momento, em que a Cor
.� poracão ·toma sentído eoncreto.

'

Por J6Si CASTILHO ,PINTO
'

Realmente, quem olhar para o äntígo imóVlt
do Patrim�n,.() da Uniã?, hoje em poder do Corp

3a. Parte - Con�inuação / 4a. Parte - COr'1clu�ão de Bombeírós Voluntäríos de Jaraguâ do Sul, ver
São 13 .horas do dia 1-6 agóra_�fi-cain parades ,face A luz do dlaz que já era de calor e de frio ortglne- uma nova paisagem surgir. A tôrre para secagem

e nêste preciso!' instanf ao frio Intenstsslmo que crepuscular, tornou se l1}ais das por demolldores ex-
demangueiras, treínamento, iluminação do páte

II tempererure que já é até já arrebentou os canos fFaca ainda não sendo p'Os, plosöes solares seguidas e' colocação da Sirene está, prãtícamente pronte
e i m p l e.a m e-nt e

'

mortel da rêde de égue dacídede. sível identificar-se uma do total resfríemenro do faltando apenás retoques finajs. A 'Obra da sed&.

porque de,86 graus posí- agravando em tôda parle' p�sl!0a.11 !res merros . de Sol, com o posleri�r COp,-
um prédio em alvenaria e .conereto de 18 x 1

tlvos, começa a baixar com a falta desse Iíquido que dlstêncte, isto es: 16 horas, gelamento da Terra. E com metros está tomando forma, dévendo receber o

rapidez; norendo.se que o ten I
-

., , acusando os termômetros efeito é isto o que está seu telhado nos próximos dias.

céu até' e n tão d e c ô r ��v��,:m:� e te::p::t���: a temperatura frtgldtsstrné sucedendo, pols o Sol, tC9nyém se. tObSebrve, quet' ads dObras, �tm ,anda�

'a m a r e I a de fogo está abrasadoras Que dê I e de menos 49oC. A energia Que é nm milhão e trezen- me� o sao proie os em es U a os, elos Com
� escurecendo e a claridade ' .

'a elétrica nue poderia reme- las 'mil vezes maior que a
earínho e dentro dos modernes método recomsn,

eXigi m enorme consumo, .. ....
'

,
' d d

. -

Po
A

d t
.

do dia vai diminuindo como e agora volta a escassear dlar :

a situação aquecendo I
Terra que há milênios vem,

a os por orgsnizaçoes ...ongeneres e ou ras CI

,

uma luz que bruxuleasse. por estar congelado. um pouco as residências e, aquecendb e, iluminando ���e:�adeq�e�d�r a:ender con�eDlente.mtente a �OsstaO�do essa espécie de '

.

'iluminando as ruas, é quase regularmente, .epeser dos .'

e. e ce e se az p�oJe ar em an !li

eclipse, a noite veio' meís Es t á semi -paraltzado, nula visto que seus gera 150 mllhões de quilômetros Oatartna. ,,' ,

•

.

cêdo que de costume e �. Iguelmenre, o
I trânsito de dores e outros maq�in.ários q�e os separa, estêve, até O Corpo de Bombeíros l

e
,
os

temperetura agora as d1,7 �oelct�alfOeSg{)íefrlrUe�l!ar��m:rí�fmrtoe p�odutores. de eletflClda�e h� p�u�o, s?fr,en,�o e�plo· ,Recursos para as Obrashoras -é, bemmels agre a- ,u nao se envern .ou entao soes unmegmeveis euren
�

�
,

vel pois já baixou
\

para e aéreo, tudo em virtude funcionam m,uito mal dado do pare os espeços abe .. , Esta coluna teve o prazer de entrevistar' o
50°C, mo t i van d o essa da quase nenhuma luz e que não foram consrruldos tos línguas de fogo de Dr. Gerd Edgar Baumer, Presidente do Corpo de
rápida Queda do calor certa do frio que tudo congela. pera trabalhar em Itão beí- milhões de quilômetros de Bombeiros Voluótários (e, também, atual Presí
alegria no povo, que fica Só trafegam livremente os xas temperetures. Os acl- comprimento, as quais en dente do nosso, Clube de Serviço), tendo o referido
'a pe n s a r' na volta da veículos ofictais como dentes mortais. que ãlé há Ião provocavam as tem .cídadão maníteatado a sua preocupação em poder
normeltdade- pera dentro viaturas militares em geral, pouco eram ocasionados peraturas abrasadoras bem levar a bom têrmo o que está projetado. A falta
em pouco. Mas é equivoco, e principalmente os carros na maior parte pelo calor como as r,ecepções defei- de recurslls é o grande mal que aflige a Corpo..

puro e térrível engano da Polfcia civil, do Corpo ellcaldante, agora estão-se IDosas, os ruidos e si,nais r�ção. De!)endente' de uma arrecadação mensál
visto que algúmas hor,as d� Borri.beir�s e 'amb�lân� repelindo. devido ao frio estranhos já mencionados. qu'efsoma aproximadam�nte NCr$600,00 (seiscentolil

,

após, ou seja� a meia-noite, clas, pOlS !llem �.Os,a.clden- mort!fero, contando-se aos. A·gora essas descomu- cruzeiros novos), com, a qqal deve ser financi'ßda
o termômetro marca apenas tes �e. toda �specle, os milhoes as pessoas adoen nais explosões solares vão a obra e também feitas 8� aquisições de materiais
16 graus acima de zero e marª,lDals. numa demons- 'tadas em estado de coma che êlndo ao fim e come- pára o bom' funcionamento õê um corpo-instalação
3, horas mais larde 4 graus tr�çao, de que realmente e .falecidas, havendo ainda

ça � sini&tra Agonia e' de ';lma bomba nO Jeep Willys; aqui�ição de man

negativos, fato que torDa nao possuem. alma nem milhares de oulras desil Morle de Sol por um pro- guelras; confecção dos engates rápldoR para 8S

os habitantes pensativos, Oeu�,_ aproveitam-se da par�cidas p�la �ia d,o.sui: cesso de resfriamento gra. 1l!8:�gueiras; e outros equipaqlentos não há possi':'
qervosos e imaginando o ocaslao para promoverem cfdlO, medida Inglorla a dativo, que irá até ao pon,

blhoade de grandes' aventuras.
que r e a I ,m e n t e estará assaltos,. i!.rr0!Dbam�Dtos, que chegaram levadas por ..to de congelação E quan- �\ Para a construção da aj:ual. sede, vem o corpo
acontecendo para- ocasio- saques, l,ncendlO.s, �Iolen. áqueJa psicose de mêdo do o' Sól não liver mais o recebendo a inestimável colaboraçao da PrefeUu.
nar ta n t a variação de t�ment,os e, homicídios: A que" al:�ordamos anterior p'oder da luz e do calor e ra Municipal> de Jaraguá do, Sul, tendo () Sr,' ,Pre\,
temperatura. -B recolhidos tal, �onto chegou-se..neste ment�,. com_ isto ,�rando a.,qijejando exalar o úitimo f�ito,. em momen�o, algum; deixa�o de dar OB sellS
á suas Casas e Templos part�cular,., que

_

diverSos uma slt_!la�ao que JO as�u- alento, descerá sôbré a préstll�os onde fosse posslvel. ,.
\

"

Religiosos. reJutam em governos Ja ��c,etaram o me carater \de verdadeira T�rra a escuridão eterna e
' DIsse o Dr. �aumer, no encerramento da

dormir apesar do cansilço E�ta�o de SitiO ou �mer· calamidade �undial. tot I acompanhada de um entrevista: ':Eu acr�dito n? Corpo de. Bom�6ir08.
e frio intensos, permane- gencla, desse modo flcan- . ESfamos,\a� 20 horas de frid congelante dando como acredltQ na IDdústrla e comérCIO de nOS8a

cendo em vigrIia e orando do melhor ,aparelhados pa dia 17 com u� frio pelar morte completa ri todbs os terr•. Tenho quase certeza, que OB homens de
com fervor pela madr�gada r� e,!1fr�,ntar essa onda de de 8� graus abaixo de zero, e,ntes vivos que nela exis- visi.o de

A

nossa, cO.,!Duna, não deixarão de atender
em fora na expectativa do vlo�enclas: � para a�ravar e só agora começa,mos a tem. ,�

a um apelo nosso, se em qualquer momento pre·
que ainda poderá sobrevir. '!DaiS o ehma .�e �edo e compreender a razão da· '

:_
.

cisarmos do seu apoio financeiro. Enfim, nós não
De a c Ô r d o com os 1D8e�Urança Ja eXistente, quêles ruidos e sinais mis- : �n,a� a :rer,�a, que ho- estamos cODstruindo para nós, estamos fazendo

relógios, -o dia 'deveria aves noturnas protegidas feri()sos que vinham inter, Je e o hllblfi!.t do �omem algo qU,e podtrá beneficiar a' t,odos _
e c�da um.. ,

-

1er aIllélnh,ecido"pá bastante pela semi escuridão �evoam f�rindo nasytelecomuóica e de outros ����s v!.ventes, /Nós temol!! úm prop6sito' e tudo .:faremos para coo..

tempo, mas a luz costu· conlinuament,e soltando ções e que nada' tinham a
com .uma CIV! Izaçao '1ue seguir chegar ao fim, temo'3' entusiasmo e bo�'

meira não apáreceu e nesta piados lamentosos �.agou- ver' com as ,(.>xperiências se diZ ev?lulda face as vont�de �i'nc'eras, e temos certeza de que recetie�
, altura,. 10 boras do dia 17, reir9s, enquanto que mi- nucleares. com' os satéli- suas conq�stas e progres- remos na hora certa o' apoio .de que' necessitamQs.

essa '�Iaridade re;mme-se Ih.ões de ratos famintos e I(>S artificiais. ou D!scos sos em to os _o,s terrenos� É uma q�eBtão de f�, de acred�tar no� homen�, e

num -SImples crepusculo e fnorentos abandonam seus Voadqres. POlS lessa Inter- tr_!lnsformar se a num pia nada aqUi em Jaraguá do Sul, fez que pudessernos
a temperatur'\, jó àc.usa 13 esconderijos e invadem to ferência outra coisa não n�ta �scuro'�dcon��ll1ddo" e não ter 6sta confiança nos empresários locais.
graus negativos. Para nós dos os lugares, abatendo era senão os primeiros in SI enCIOSo, esa lia o e ---.....-'----- �------_

é um frio de rachar e as mais ainda a saúde fíSica d(cios da pavorosa catás- m,o�to a _vagar fa,�tasm�- FNM faludl f!lhrl'C!lçiO de, novos' Prodoto'ii t i v i da des 'que antes, e moral de uma população trofe que nb momento es- g�>rlçamente pela, Im�nsl- I uU U U U U ..
estavam suspensas em já adoentada- e cheia de tá desabando sôbre o muno,

dao dos es��os cpsmlco�,
virtude � do ,calor mortal, ,receios. do, çonfirmando se a !'Jas, esta Ja é outra esto-

" "\
"Previsão FantáslÍca" de ria.

que um dia él HlJmanidild.,
seria destruida por, o.ndas

,
'

A.NO XLVIII JARAOUÁ DO SUL (SANTA CAT4RINA)

, f

Rio {Agência Nacional) Itomóveis, dos quais po
Pretendendo acompanhar dem ser citados: Land

F i n i s de pArto o avanço técnico Rover Cempany Limited)

Jaraguã do Sul, maib de 68
in1ustdal brasileiro a Fá veículos do tipo Mini

,

'
. brica Nacional de Moto· Morris-Mini�Austi)i e

----------------------
re9, da mesma forma que outros (da Britsh Motor

[1·n'anOI'amon'tnll
.

a
suas congêneres, está em- Corporation),', um nô'o

r (J (J UO penhada em fazer uso total ínodêlo-Dyané-- que na
de seu potencialiudustrial' Europa será lançado só,..'

L t'
e econôll_lico e, para tal mente em maio de . 1998

- 'nn,nora I\lall I, �;.. � faz 'e-studos constantes a (da Citroen), R-4(dà Re-
,i' ' UUpU Y O

,"t
, ,,<� fim d'e aperfeiçoar seus nauU) e alguns tipos mais

A,. Oeput(!da Federal Lí· nêsle Es!ado, â
I exempl� . '... 'A

·Pt)m ""', ' próprios produtos, verifi- populares da pr.6p,ria Alfa
gia Doutel de' Andrade, do pôrto de Manáus,. ,RIO (��enclé� Nacl�nall cente acordo ,o entre oando sempr� a inclusão Roineo S.b A.
'd' MOB

.'

b A d·d v·' .. o �reer- '_ O MlOlstro,. äa,Agrlcul O· B�neo 9�ntral,.0 Banco de novos tipos que 'per·' , , ,
,

o 1�� catarlDense, dca a" me ,I a IS� "

fura assino::! contratos no �aclOnal de Créd:lo 'Coo. mitam atingir êsses obje-' Todos' êsse� p�odutos
de, apresentar projeto à guimento do Importante valor deNCr$ 2,.149.929,88 peraU\,o "BNCC", e o tivos O' Brasil co,mo o incorp,oram ,carácterís1ii- j
Câmllra Federal que, aproo pôrlo cararineDse� motivo para finanêiai:n2nto a coo- Banco Inter-Americano de maior pais ém desenvol- cas da mais atualizada
vado pelo Congresso, t,or- de esqueci_mento por'parte perativas de diversos Es': DesenvoJvil11ento, no total ,imento �a América Lal:' - .

d
.

I
•

lados do pais. Os recur- de, NCr$ U,847.000,00 e tina, é hoje alvo do inte" concepçao In u�trla CU)O
nará Zona Franca o Pôrto das admjnistrações, pú s�� à serer_n empregados que já começam, dêsse risse, de grandes organi objetiV-Ç) é c)olocar o Brasil
de São f'ranéisco do Sul', blicas. sao proveDl�ntt;s' do re· modo, a s�rem aplicados z�ções industriais de todo entre os vanguardeiros da

"u " pelo BNCC. Destinam'se o mundo, razão pela qual Indústria Aatomobilística
.........-(,., �'=) os financiamentos a serem não são raras as vêzes

r.;:.tA">.,·'"",M'""·'·n·S
..

··Oj,n··,··J··
..

·�J�
..

P·
..

U· h
..

aM·s·,'M·:·n·;"I';<·U·
..

··I:<Qn�··
..

o·
..···v

�
...•"J

� ·;.i�.l ��O�;;:�dz:. à. ���:�r�:� g��.,�c!D���:��al a:�•.::l�: �:D�:�rlc. Na.i�nal d.

�. ,U � U U It � f sição de máquinas para saltada por' ess88 Emprê· Motores entretanto, não
. , - i be'lleficia:nento de cereais sas e!, por ê�se meUvo, ,8' �e limita ne'm 88 eireuns-

, �;::. \ ' (ClrUrgl�o·Dentist,a) '.�::·l' e pasterizaçÕ'es de leité, FábrIca Naclon�1 d� �o- ereve apenàs a êsses pro-
f
-'

d dó'
tores tem recebido várias .

d' -

f' 1
CLíNICA' PRÓTESE _ CIRURGIA BUCAL _ RÁtOS X CO�5 fuça0 e. ep S!to�, delegações de outras fá- dutos pOlS, a eCls8á IDa

•

Consultó'n'o: Rua Aoge'lo' 1:l!___ 'cc (ao' 'lado da Pon't'e Velha')', =::'}
mOlDh�s de_milho e

. f�l>�I. bricae estrangeiras. para a fabricação de um

11&

-

.l'IQjljÇUI ou
cas de

. ra�oes,., I1q,uIS!çaO Algumae dess8s visitas n�vO veiculo só serA tõ.i
de cammhoes IzotermlCOS m' •. , .

d'
'

.', 'o'

\ ". O_lv�ra\m 8S mais Iter- mada em face 'das real!
para transporte de leite, ias especUlaçôes. Verdade
de m,áqUi,nas e i�p'�l1le�" 6, que as peaqui'las indus- neees8fd�des do .maré,do,
toa agrfcoll1s e aqulstçao triais I e de, mercado, de- be'm/cómo dos linter.sses
de fíJiros par. li 'vlnifj�a- Ílen'tol1'eram 88 ,em tôrno econômicos da pr6pria fá-

ção.
'

de alrunsmodêlos de aU- brica e do pafl .

I
(-

,

f

,fLígicl' '

,

Quer Zona 'Fran'ca

(

H o R I R 10'
Manhã' - das 8 às 12

'

_. �,
.

Tarde' - das 14: às 18

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


