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I P�pa"
I oao virá,

�
" o Pa,pa Paulo VI, na

sua' visita a Oplombia,
não poderá extender sua
visita ao Brasil Esta ex
persaa, visita dó Papa
ao nosao pais talvez se
dê por ocasião da inau
guração da modernfssima
Catedral de Brasilia.

Orgão pe maior penetração' no i�terior do' nordesfe. catarinense

Fundação;
A r;tur'M ii /I e r

•

"

lmpreeso na:

Soeietl"tle Gráfica A.,.".,tla Lttl•.

Diretor;

BuoêNIO VÍTOR SCHMÖCKBL

I

,

(.

,

Ob \ Meu Cantinho � �.
:t,w:1IZ FERREIRA DA. SILVA

Há duas semanas atrás, tivemos � salisfação
de ver- nossas esnedes em bom estado, com as
máquirlas rràbalhando e com uma grande movi,
menração de hornene e caminhões. . .

F i c a mos s u r p pê s o s, e àté um tanto
desconãedos, .com tanto trabalho. Será mesmo

que o Govêrno resolveu lembrar-se que existimos?

Ma�, .nossa ilusão logo ecabou. Tendo que,
ir à Blumenau, encontramos uma granqe caravana

de carros oficiais, tendo à frente o Gélexte prêto,
com er condicionado e fabricação especial; de
S. Excíe. o Governador da rerre barriga, verde.
Eram, soubemos depois",' as nossas autoridades
maiores que iam almoçar bom as candidatas I ao

titulo de Miss Santa Cerertna 68.' ,

É até ínteressente ver-se .a fôrça que têm Ias mulheres bonitas. U:na dezena delas' consegue;
não só trazer quase que um govêrno estadualrodo
r.1" "."R r'nade para outra, como, em consequência,
arrumar' estredes e, filzer funcionários publicos
trabalharern.

Assim sendo, se foi como me contaram, que De'p. Colin apela r:::::::::==-==- :::::6=:::==-:..... ::1
:�u�fu:����,t�g�D:: :��:��:;a���:��·,m�!�:s� a Ivo em fovor de � Uma caravana �stá passando.

" IIaquf vão duas sugestões, uma ao povo, outra 10 J
'

Ó" IIGovêrno. 'arag,u II II
,

� Ao lado,1 um guapéàa que �lardeia II, 1. -:- StJgtro ao povo que, em eleições futuras, ,O' Dep, 'Pedro Plulo ao concluir: '''�eu. apê.lo sua passagem, fazendo:
' '\ ,Iesqueça 08 -mermanlos e só vote em candidatos Colln defendeu da Tribuna o Governador Ivo SII. a

I

do sexo feminino, e que sejam bonitas. Os s�oho- requerimento de sua auto- Ira não tem em vlsta a ti U
res iii' TdfagfdlratD utfla. Oâírlilta- ie�Vereaâöfes 8 ,t:r 1rtr"1ftlar "'Solleltõtt· a !õ' �ife lar!ftlir �'O II â:tL .. á'u •. '

• ,II
I de Martas Rocha e Anas Cristina Rizzi? Acre�ilo' instalação de um Curso tocante' li arrecadaçao II \' II

'que tudo seria mais bonito. As paredes do pltnário Cie'ntifico para Jaraguá do estadual, mas tão somente Ull . II
. Sul Ao J'USII'fl'e", a mate'rl·" demonstrar, qUA 'cêrca de

II
Adivinhem quem está na caravana! .

seriam 'pintadas de c:ôr-de-rosa; os móveis seriam .
.

.. 'OI �

manifestou tratar..se de mil e quinhentos alunos, II
em estilo \Lui� XV, com toalhinhas de renda a

uma a{Jtiga aspiração, .já cursando o Ginásio, não I:L...__�

recobri-los; em cada çanto ver·se-iam vasos com lendo' em 1967 a AssQcia· têm possibilidades
anturiuns, cravos e as tão belas ros8s; as reuniões ção Induslrial e Comercial acesso aO Cientifico, ,

seriam levadas a efeito à fdrde, com' as senhoras daquela cidade exp�dido face'ßd ausência do r ir Ivereadoras tomando,o seu cházioho, filzendo tricô, oficio ao Governpdor Ivo vindicado c�rs�� naqu •. \: «",.' -;: . -;
bordjlodo, e ao mesmo tempo,iresolveodo os pro- SilVeira. näste sentido. comUna; hOJe, levada ,'_ ��,�'" I

blemas de fioa.,ças, 'educação,,) s a ú d e e ranros Para 'se ter uma idéia Umitar-se .em seu progres� '""'P;1�Ç,
,'r a d' es:... C 'o'outros que surgirem. Seria uma beleza... MlIS, não generalizada, - acresce0' so cultural.

é 56 isso. Nós teriamos, quase que diàriamenJe, tou - da' im p o r t â n c ,i a -------_----

a visita de homens do Govêrno. Ninguém nos
econômica ,da a lud i d a

UM ß' ft E TI F I r. R C ß-ß' I
.

I
. "

e'squeceria. Nem o próprio Governador. Terfamos ���u�:�'ag!as�� ��br::, I ,L I I I ii.. u n C:,O r p o r a � c o- .�estrada� asfaltadas, melhores esc�las e a lavourjl rel�ciona eOI�e. os dez Na edi�ão de lode ju- - Afim de dar a orientação nosla cidade, a08 pinACul08e ti indústria seriam majs, amparadas. 'Tudo isso maiores cootrlbulDtes dos oho dI corrente ano estam- da transferência contãbil do da história bancária dó nosso
as nO$sas vereadoras conseguiriam, com a maior cofres público� em Santa pa,mos artigo de faleci· Baneo Inco para B�adesco Pais.

,

facilidade. Bastava serem eleitás, e boniras. .

. Catarina. Encareceu o mentó do sr. João' Ru· (Banco Brasileiro de Descon· O nosso diretor .ficou Viva"
orador é;l IcoberlUra gover dolfo Florêncio LOSB, re tOS). eltiveram .em l!.�ssa ·�i. mente impressionado com os

.

é) E" S G d do ÉSla'd''o '
.

,.

d d dade dQis paulIstas. eOUllil1U' I srs Orlando Lopes, Olsen eAo xmo. DT. lOverna or 'nament�1 ,no que tange a, glrstran o o nome e ,res de bôa cêpa, orgéWizú:u._" Neison José Gonfinetti,' quesugiro que, óa próxima v'ez que resolver Jazer educaçao, como forma �e \\ aldemar ,Bruch como Oll serviços--.,que lhes corres.' vieramdalonginqua Sio PauloDma visita ti qualquer município que seja,· hão estímulo aquêle Município, seu gênro. quando, na pondiam na cidade de cIaragui impl.niar um sistema renova.�dtga nada a ningu�m, nem mesmo ao .seu fun- que já recebeu inveslimen verdade deveria ser do Sul e Guaramirim, o vizi· dor nos 1lS01 e costumes ban.
. ,. .

h d d 1hor confiança .

I d
.

W Id
'

B hl' A
nho mUnicipIo. QueremoS' nos cálios aproveitando os mo·ClonarlO mais cega 0- e e me '. t�s _pé!rIICU are� e meio a emar, e �D.g. o referir aos srs. Orlando Lopes mento� de folga para contão.�esolva sozinho e vá. B, outra coisa, não vá de bllhao ·de...cruzelros velhos, fazermos a retIflcaç.ão, Ollen. cont..dor lotado no tos sociais muito proveitososGálaxie com qr condicionado, que não adianta. por, iniciafiva dos Irmãos apresentamos _ a.o sr. Bra�4\'sco da cidade pauUsta para ai futuras relaçõea en-

.

Q senhor faz assim: Resolve, por exemplo, que Maristas e das Irmãs de Waldemar 'Behhng e de Clementina e do sr. Nelson tre os cHentes e' oestabeie..

'. . . José Gonfinetti contador do ·c· .... nto ban árlvem a Jaraguá do Sul (não, não prec!sa.se preo- Caridade. seus f�mlhares as' nos, Bradesco da cidade de LaVf.....e o o

cupari é sp um e�emplo); vai a uma repafrtição Foi enfático ,o repres�n sas desculpas pelo in· nea Portadores de ltradiante Ao registrarmos o retorno
I d· ( h trar

'
•.. 'á

.' '-' .

, . dos dota competentes conta·qua quer e pe e um Jeep se o sen or encon tante do Norle CatàrlOenSe, VOlunt fio eçglino; persol\slidade, o primeiro em dores para as auafl aéde ope-"algum funcionáriô por lei, não esqueça, por favor; nosss- cidade. e o segundo, na ]I&clonais. queremos desta re.de dizer que é o Governador do Bstado, sen�o Vilz1nha cidade de Guaram�. daçAo apresentarnossoB votOI
êles vão dizer q.ue não é naquela I �ecção, que é· durante 30 dias estiverall\ Imo::. de renovados progressos em

em outra, e' o 'senhor vai passar, o dia indo e P{efel·tur.a Munl·cl·pal de Jaragua' 'do Sul �����td�o �C()tr;::!o�m�r�� sua-s ocupações,
'

vindo, e não vai conseguir o veículo). Mas, como desco, gr�njeand9 um largo
'

dizíamos, o senhor pega ,G jeep e vem. 'Quando circulo de amizades, embora ,..1, ---

chegar a It.ajai, já vai estar se arrependendo de Portaria' N. 23 a curta estadia em nosso melo.
(O Anuncio é ater nascido e aproveitará a cidade para entrar

VI'ctor Bauer, PrAfel'to Munl'cI'pai de Jaraguá As personaHdades citadas, .'

em um ·bar' e tomar UßÍIi água mineral, para tirar ... jovens de muita experiência, Alma do Negócio
a poeira da garganta. De Irajaf a Blumenau, o do Súl, Estado de Santa Catarina, no uso 'e) exer· temi um futuro promissor pela anuncie nute
senhor vai ver o asfallo' mais esb:ua.cado do cicio �e 8uas atribuiçõ�s> .

. �:�:á:çC: d�e���dOc:n::zfri: Semanário
mundq,. (dizem 'as más Uoguas que são tantosos' IRESOLVE: o Brades_co, agor� tambem em ....._. ---=

(buracos, que 't�in' bl,lraco no lado d. estrada,
,

' Conceder licença em prorrogação: "

esperando a vez�'para entrar). D� B(umenau
<

a I De aCÔrdo com ,os artigos 126, lãl e 137. da t,:==--=======.::=--==:::==========ttJaraiuá, o s e ri h o r vai sofrer outro bocado� lei no 198, de' 18-12-1964, adotado por esta Mu· li
'

'ncomendo poeira e enfreolando enormes crateras. nicipalidade: ,I.
II �To IIÉ �em provável que quando o senho.r aqui chegar A Inêd Pedri Bersan. ocupante do cargo de II Comercia' Vfuct«bf =

tera que se.r inte�nado em um hospItal, pllr� curar
professor Paqrão "I" . do Quadro único do Muni- II

_ IIos "galos:' da :a�e�a e !ratar de -outra parte �o cfpio, de 'trinta (30) dias, a contar de 10 do mês' II II
corpo, pOlS s�bao nao

va,. poder sen!�r por multo em cura0. '

III NECE SS ITA' DE UM IIt�inp'o. E seus ass,ess�res .receberão. Ja. n? �esmo O unfrt e-se Registre-se e Publique-se. I -
'

.

dia tJm lelegrama mais ou meDOS assim. Favor om ':1U, .

,

II
-

,',

J'ma�dar meu Gálaxie .vir me apa'nhat em Jaraguá".
•

'p
..

refeitura Mu.nicipal de Jaraguá do Sul, ã der'I DArILOGRA�O. - COM URG�NCIA
. f

.B nós teremos melhores estradas... Junho de 1968. , .

" .,'\

_
Victor Bauer, Prefeito Muni�ipal �.::::===�====::;;::===:::=-_;_:::--:::==::=:.:9

" .Dle Õ. do coerente, rece- �overnador derermlnado a irado ínteresse na sua so- a Câmara Municipal de
hemos em nossa redação apuração... dos fátos apon- lução, -com comunicados Jaraguá do Sul, receber
o sr. Armando Ramos Ma· redos óo mencionado oíí- às perres e aos meios otí- detalhado ofício, com os
clel, Inepetor Geral de Ar- cto, com manttestações da cíats tntereesedos. esclarecimentos que, se
mas e Muníções do Esta- $ecretaria respectiva e da O Serviço de Fiscaliza,- fazem necesérlos e, quemdo, rendo em' Vista uma Assembléia Legislativa do ção de Armase MuniJões, sabe, com notícias. que,Publicação nêste semenä- Bsrado � -

d d t d·.... ta.;o •

pressegutu o Ir. Armando estarão an o a en lauen orio," com o título acima, e �

d f" dC
. A Ramos Maciel, - há 30 anos aos lermos o o ICIO ocomentando oftcto dirigido orno o ertígo em apre JI'ih h

'
.

d '" dir'ift'l'do pelo sr. Alcides Leglslettvo 'araguaense,ao Exmo. Sr. Governador 'r" ouvesse menciona o � er

Ivo Silveira. ao Exmo. Se que o Serviço-'de Píscalt- Bastos de Araújo, 'homem pondo, assim, têrmo, ao

crerärío da Segurança Pú- 71ação estaria fa�endo ou- ligado intimamente a essa momentoso assunto, que
ld I espeCialidade e, no seu ver, tanto sacudiu os tnteressesblica, e aos Deputados �J os moucos aos c amo-

Adhemer Garcia e Pedro res, ou seja, ao problema um dos poucos serviços dos lavradores de Santa
Oolín, pela Câmara, de do registro de armas, vinha organizados no Pllís. .Cetsrtna, especialmente os

Vereadores. ' para afirmar que o órgão
I

Ao concluir a sua visita de Jaraguá do Sul.. vone-
J Dlsse-nos o Sr. Inspetor. Sempre foi sensível 'ao pro- disse que veio a JaragiJá remos ao essuntö, esslm
que a publíceção tivera 6lema, do regtsrro e porre do Sul, pera enrrer em que' recebermos qualquer
intensa repercussão' nos de armas pare os lavrado- contácto com o Servico de comunicado da espectalt-
meios oficiais; tendo o sr. 'r�s,\ tendo mes�o, demons- Fiscalização locet (JV v',- IL;O, !�J;Jda.

'

.'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Q,QRRE{O DO POVO r,
, SABADO. dia 8-6·1968

, \

·'CllftftflO DO -POUO'" �co-c:::a��c=w Atenção
-

/

' ' r--�-C-O�NV--I\�TE��MUDAS � ,

_"
Fundação: fJrtur Muller -,1919,' Fr"t'f�'.$ e O�II.ment�;$ Jaraguaense �,' A Associação de Pais e Professôres da

Emprêza Jornalistica 'f Escalá Reunida "Professor Hola,ndo Marcelin'o
"Cor,reiodo Povo" Ltda,' , IV A C h 'A -

S�
.

I � Gonçalves" de Ilha da li'igueira, por sua
,

• 1968 • Laran;eiras'MPecegUeiros,,-. oce on ece a eao oCla � Diretoria, vem...convidar o povo em geral para
Diretor Kakiseiros, aoieiras, Ja- de Jaraguá do Sul? � a feeta de São João. que farã realíear no

E�gêD1,'o Vitor Schmöckel botíoabeíras, etc. Roseiras .,.;,
uma 'ínstítutcão beneficiente, ' fundada a 15 � -páteo da escola, nos dias 15 e 16 do coerente.

Dahlias, Oamélias, Oöní- � y

ASSINATURA: feras, Palmeirasv.etc., etc. de novembro de ,1964. '

'-.', '� 'PROGRA.MA:
Anual ...• NCr$ 6,00 te - Você .sabía que a AÇÃO SOCIAL atende � Dia 15 - com- 'início às 18.80 horas,

, i Sem.lIVe ..• NCrS 3,10
PEQAM OATALOGO 120 familias sem recursos e zígorosamente � FESTA JUNINA. Haverã fogueira, Dança da.

��':!s:�Bk_IIö . NN��S ::�: cadastradas?' � ,Quadrilha, 'Casamento e BAILE CAIPIR,i,A..
,

' -
,�LUSTRADO 20.;;...., Você sabia que a AÇÄO SOCIAL está per-�' ;E não faltará: quentão, batata assada, pínhãe,

BNDBRêÇO: Leopoldo Seidel feitamente ,organizada em seu, trabalho � etc.
'

cá.. Poetai, 19 \.'
�

Á através de planejamentos prévíamente � Dia 16 -- no: páteo da; Esóola f

l�:::rd�l�·;�C:t.��. ,- OORUP , �, estuãados? '

',
/ /,

I
às 8 horas - ,00uUo 'Evangélico.

____o c:::::>co-"'co-c::::::.c::;:.co- 30 - "Voeê sabia que' a AÇÃO SOCIAL faz às 9 horas ,-;- Missa em Ação de Gra-ças.
f

,
' I funciónar os seguintes cursos?:' 'Após a missa, início da fellta popular,

Registro' Civil Oampregher e de Adélia '

'

IA.If�betização _

de
-

a�ultos, corte. costura, �
, com divertimentos' varíados, churrasco. etc.

, "CaJD,pregher." higiene do lar, hortíeultura, corte de ca- � ,

.
'

" _.

Aurea Müller Grubba, Of�cial Ela, brasileira, solteira. belo, trícot, créche'?
"

'I
Pelo seu co.mpareClmento, desd,'" lá os

do Registro Civil do 1.0 DIS· doméstica" natural- de '4o __ V Ab"
.

d
'

f' líd d d
melhores agradeeimentos da DIRETORIA.

oee sa la ,aIO a que, a IDa I a e a
'

trito da Comarca de Jaraguá Jaraguá do Bul, domici- , AQ!:O SOCIAL, não, é 'apenas dar mas �-------""�---
'do Sul, Estado \ de Santa liada

.

e resjdente eml recuperkr ? -, '? J� :\ �� •••••• ::.J�G'.� •
..�.�.·••·.Jc�, • J ,

Catarina, Brasil. Lt a p o c u z i n h o, neste o' ,.
•

-, I" .

• H .

A t
- _

Faz - Saber que comparece- distrito, ,filha ds. Jósé 5 -,. Se. voeê sabia tudo isto, então já compre- 8 .

� e n 'ç a o
'

ram no cartório exibindo os Bridaroli e de Elidia de
endeu que a AÇÃO SOOIAL precise da s: . \ "

,

.

r

d�cuJ:l.lentos e�i�i.dos pela lei Souzal
. sua ajuda p�ra promover o próximo. ��,

<

A g r i c u 1 t o r
.. tim a hab 11t e r� Oferece aquilo-que lhe sobra. q "

.....
' e secasa��se�r m pa co

Edital n. 6684 de 5/6/68
Y

f) Temos
. �",i_'��Bjdade .de roupas, sapato s, f� ResolVI de um� vez o problema da lheCaniz3Gão!

Edital n 6681 d_e 29/5{68' g��11° T��:�aNi��el�::v: ��i���e::t u::'c�os, contribuição me n sal f� -.

/ A solução está' no:
Norberto Wandorf e Bortolottl

'

Mandàremos nossa equípe recolher I os f:.' .»

Reinilda ,.de So.uza Eló,) brasileiro, solteiro, drinativos. �:
MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ'

.' Ele, brasileiro, solteiro, lavrador. n a t u r a 1 de" á F tlh lO
. •

'

(O pequeno, gigante)
operário, na t u r a l' de Jaraguä do Sul, domíeí- Jaragu não pode ih ar .e lembre-se

.
: . I

...

Jaraguá do Sul, domící- liado -

e re,SjdeQte em Jarag�aense que é. dando que se recebei (� -

Não espere mais _,

liade )
e' residente em Ribeirão Molha, ne s t e. A g r a d e e

í

d o s Ao· {: • ••

, . Estrada' Nova; neste dis- distrito, fi1lho de Luiz .
h DiRETORIA 8 \

..

Aproveite o Plan?, de

,,,ma.nClame,
nto super

trita, filho de Cados NichelaUi e d. Emma' 8 fa,clhrado l?eloABiI�co d? �rasll. '
,

Wendorf e de OHly Glase- /Menestrina NichelaUi.
'

J; A� S S ISt e n.c I.a ,recOlca permanente por

napp Wendbrf. ' "'" Ela, brasileira, SOlteira., A V I .iS I "'-';,
l:

'

I,!!ecamcos espec!a,hsados. ,

Ela, brasileira, solteIra. doméstica, 11 8 t D r a 1 de l: �", '. :

doméstica, n 8 tu r a) de Corupá'. n\iate Estado,

1=
.... '

_

Procure o sep, vendedo,r aUforlzado =
Gorupá, neste Estado, domiciliada e relid�Bte ' '� ,na praça de J a r a � u 4 doS � I, com ó Sr. :

,domiciliada e re6��en�e em Ri�ei�ão �olha, I
A Ohefia da Circunscrição �egio.nal

'

do TaRA i Edmundo LombardI.
A

�

,

:
ã Rua 1>res. lj1Plt'áClO neste distrito, f 11 h a' n'a Oapital 'do Estado, comunica a08 Slilnhores pro' : Enfrente o Posto Wolf. :
ressoa, nesta cidade, filha' de Attilio Bort?lo,Ui e de prietários dQ imóveis rurais do município de Jara' é ..··9,..· ···�r ··y·�·1·�c�· �r e: ..,r '�· •\·�r···· ··,

d. José de Souza e de IRosa BodoloUI.
,� gu� do Sul. que vieràm a ingressar com requeri,

r;������Mar�a Eggert de Souza. E 'para que ,chegue \ao co. menta. solicitando .ao In_s-titutoPBrasileiro qe llefo!ma ' \'
,

'-
)

Edital n. 6682 de 29.5.68 nhecimenro de todos mandei, Agr�rla.- IBRA. IsenQao,
do

pagam,en!�
do ID;1po�to 11))r

-

[lUl n°I �e §O lUllat. d S passar o presente edital qae Terrltor,Jal Rural com batte no § 1. do arl,ígo 22

i
\

,

'

Altair o� antase· . . - F 'fI - , o ,-

-

Delfi E ert, será public::d? pela i,mpren�� da C.onstlt�lçao aderal, devetao, ate 20 de Junho, _.._.....,,__��.........._.
..

gg
'. e em cartorte' onde sera .próxlmo vmdouro, apresentar aquele órgio em

i ADVOGADO nos fôro's deEle, .br�sdelro, solteIro" afixado durante 15 dias.. Se Florianópolis, a �eguinte documentação: '

.

'

Jomerc�ár�o, Safur;l _d� alg�em souber de algum 1m· JJ 'CcuIiprovaQão da dimensão ,do ÍDi,óvel (Oertidão São' Paulo-Guänabara-E 8 t a'd o d o Rio de

l·arda(lu .od u. ,gmBlc1· �edlm,en,�o acuse-o para os ' d,a escri,turä ou registro, públi'ca forma, ,e�.) i Janeiro-Brasilia. - \,

la o e reSI en�e e��.. u ims legaIS. ' ", 2) D I
-

d
.

tá',
,"

d ",' 2' Processa_mento� perante. quaisquer Mi.
menau neste distrito fIlho ",

,

'

ec araQao o proprle fIO, aS8ma a por .

té' A
.

R' t'
-

úbl'
d Alf' d' d' S' ';'� AURE1\ MUL,.L,ER GRUBBA ,'testemunhas, (lom firma reconhecida, ,de que i

DIS 1'108, utarqUlas e epar lçoes PICas
a re o os a.,..os e Oliclal' -'.

t
. ,

1 " -

--' I em gera].
,

de Terez,aPacher., nap _POSSUI o� 1'0 Imove •

..
'.'

. .,.

-

EI� .. brasileira,solteira, '_ 0.,080 en�ammhamento da.,raferld:" do�umel}' � Escr,ltono Celltral: '

domestica, natural 'de Ja- ,
,

.taçaC? lmport�ra em que o pedldo� d�,l8enQao 8el� , Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
ragui do Sul, domiciliadal, 00n�lderado Imi.i:,-,u_�" ... te por aU8enCia de. compro�, ,.

, (Fone: ,52-1894) ",'
,

e residente em :Ribairão V d "

vaçao legal. -

'. /

j
,)- Z C ---39 '

,'...
-

Molha, neste disttito, filha
. ,en e - se ,Os ,interessados

deve,rão
se

d,irigit\à
'Prefeitura

��RiO de JaneirO,� .

',' �de Hu'go �ggert e de
8.000 m2 com 2 casas, Mupicipal qe Jarag�á do Sill onde lerão os escla'; " Estãdo da GIDU\BARA, '

Ursula Krsmbeck Eggert. M' d� . reClmantos neceR8árlos.' �,

.,
, .'

-

. ora a e uma casa péUl6 ,'���������
�dital n. 6,fm� de 30i5 68 Comérdo !<?das d� �adej. �

Florianópolis, 23 de Maio de 1968�
. J'P�==:'_':::::�===--=::::--�==::;==!::===Il:I.,Ernesto Alvioo Campre ra, rua FalJma-Jo�nvllle. ,ORIVAL PRAZERES, Ch�fe CRS/Z-õ .. i!. .,' -',

,

' 11

gher e Ma�i�. Brid.a,roli Informação em JaragU'á =

.

_ H D�� WALD�IRO.MAZU�EGHEN I;Ele,. b�as�lelro("'vlUfo, do Sul com o. Snr. E.d-,' N
.

"
.

,i,'
d O,' -'i

_"'" ,Ih CLfNICA �'ÉDICA - CIRURGIA GE�AL' ii
moto�lsta, natural, .d.e !,!UtldO, hombardl ém J?I�� egoclo e 'cas ao 8' \,

-:.. !I
Jarag\uá do' Sul, domlCI- vllle com o Snr. OlIvlo "

,

- =--oI. ii ( .
( �'l�adó .8 residente em Gonçalves, Ba� Celltená.. ,,'

, VE.ND E EI § E ,H '11
,

l � a p. o � � z i n h <?t • nes�e rio def�oD.f� a fuma Jorge
1 _ Sorveteira c/8 bocas ii '

ULTRA SÖM t II,dll�trl�o. fIlho de VlCt<?rlo-Mayer!e. 1 _ Geladeira c/3 portas II ONDAS OURTAS :1
.

t ..:... Balcão vitrine � , ft R. ,lJLTR� VIOLETA II
,

2 - Prateleiras
- II· Ruà Pre8iden�e Epitáo'�o Pessôà 704 '" D

7 :- Mesas de formica I \\::---;x::-.-----_;_...----,_--...---�-'IfJIf

2� _ ����ra:/;::;!�.d.. �,�:�:,:,��:;a�"1 Porta· copinhos \ ,... 1 D
t ·'Pia inoxidavel, e outros pertences.

' \

I II 'ADVOGA.DO �'
Tratar com Antô,nio 'Mahfud _ I

"

" /'
-

Av. Ge,ulio Vargas, 73
,

'_ Escritól1io.' ao l�d9 \da Prefeitura

I

-
-.,

·1 "

.

_ ,JA�AGUÁ, DO .SU,L ,I.,==--_
..._-----_...'::-._----------====------_ ..._--- -

�'
.� -----D'-�,j""'��'< �·-�S��--I�t .•.. �-:--�-·:·--l· AtéoGão Caçado'r,eS:. ,.,' -..�����,.....

' ,��

n' ,

d' r orn, oe, er II É terminantementeproi.- \ " "

I, ') CIRURGIÃO-DENTIST.A II, bido ,a entrada de pes· ,Muatu', rg,l·,ca' Jo,a""o II·-e,'sl'" S/II, :: 80&s\naminha 'propl'ieda- IH
. It,

II •a.8.· .. II d� sHa à TUa dos Pereir�,
'

" --..... � G II afIm de caçar, fazer pl. r

ii n, cadas no mato e Cl1usar
- NECESSITA DE SOLDADORES E TORNEIROS-

U
. i II outr9i . danos. não ,me ' ,

II ' -II r'esponsabiJiz8ndo' pelo • OS�OANDiDATOS POD,ÉRÃO APRESEN.
11'1 � ;, -lo

'

, ,I que possa ocorrer aos .__ , \.. i
I .

f t
,\ ,TAR,-SE P,ARA, TÉSTES l"FABRICA, À

II
'

')" ti
10 ra ores.

,) .

I' Avenida Getúlio .Vargas, 19.8, - Jaraguá do Sul - Sonra Catarina'

'I' Jaraguá
do Sul, 25 de ESTRADA NOVA, .s/no;I \.,' '

-
, II maio d-e- 1968 '

'b.==========;::===:::c:::::==--===�========:::::;= ";.::::=�====dJ Alfredo' Lewerenz·
, _

(

I ' Dr.
.

Fr_cisco A.lo.io Pie_eione I
, JH::2D"ICO - C_K_JU'. :1'%'

Cirurgia e Olínica de .dU!t08 e Crianças
Partos - Doenças de Senho�as. 1-

HOSPITAL JBSÚS DE NAZAR� - CORUPÁ'
r'

•
• T

\, Residênoia: Dr. Nereu RaQlos, �19 .,

collil:uP.1 ..:. 8AN�A. C�2'AH.INA
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1968: ,Ano de Loucura Solar', Edital de PraçaSociedade Cultura Artística ,_

Já falamos, aqui Ihá Acontece que, nêste O' Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direito
. tempos,' que nêste ano ano, os três ciclos coín- I?ecebemos oficio da Sociedade Oulture Artisfi- da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

em que estamos ocorre cidem: completa-se o de ca, nos seguintes termos: Catarina,/Brasil, né! forma da Lei, ele. 'I
"um fenomeno, extrema- onze. o�de oitenta e oito .... Senhor Diretor. \' fa7; saber a J:odos os que orpresente edital de

mente raro na vida do de quatrccentos anos e,..;, , ,praça, com o prázo de dez (10) dias virem ou dele'
, noSSO SOl:' coincidem em que as condições sôbre

.e. com saíisfação que informamos V. Sa. �a conhecimento tiverem e tnteressar põsse, que hão de

1968, três ciclos solares a Terrà podem sofrer composição da nove Diretoria, que regerá os desn-
ser errematados, por quem mals der e maior <lance '

relativos a, emissão de grandes influencias.
nos dª ôoctedede Cultura Artistica no próximo pe- oferecer, em Ireure às portas do,Edifício, do Forum,

enérgiaradilinte quevaria
ríodo e que ficou assim constlrutde: no dia 5 de Julho próximo vindouro, às 10 horas, o

com as chamadas "man- '2.400 Anos Antes Presidente Dlerrlch Hutnueseler auI6movei de OSCAR e MANOEL WERNER, pe-

cbas solares", seu tsma- De CRISTO' Vtce-Prestdenre Henrique Reis Bergan nhorado nos' euros da Ação Executiva que lhe move

nhe, ocorrência e dura- O Astronomo Raymond 1',0) Secretário �igmar Benno Luch' WALDEMfRO CORRBA, abaixo desci'iminado:-

ção, .

Lautié não afirma que 2.°) Secretária Rodolfo Emmendoerffer .. 1) - UM AUTOM0VBL, com as seguintes
Essas emissões variam haja catacllsmas, embora 1,0) Tesoureiro , Bwaldo H. Boss cerectertsttcess-« marca CADILAK, motor n. 486210352,

em função de ritmo. re- considere que êles podem 2.0) Tesoureiro Getülto Barreto da Silva 4 portas, categoria particular, côr verde azulado bege,
lativamente

, preci,:osoS'j
ocorrer. Salienta que ....0 Orador Murilo Bar.reto de' Azevedo ano de Fabricação 1948, soem placa, lotação para 4

De algum modo" o Sol fato dos três ciclos coín Dir. Musical Francisco Ferdinando Fischer pessoas.. avaliado em Ner$ 1.500,00.- '

tem sua8 "estações" - cidirem e excepeíonal, Dir. Teatral João Budal da .silva' Assim serão ofJ' referidos bens arrematados, por
como disse em "La víe 'porque, segundo meus Dir. Artístico Guido Ferdlnando Fischer quem maís der e maior lance oferecer acima do preço
Claire" o sr. Raymond cäleulos, a última v�z D!r. Socia.' .

Milton Slange ',da avaliação. B, pare Que chegue ao conhecimento
Lautié, doutor em cíen- que' êles coincidiram foi Dir. ReI. Publicas Sebaslião R. de Farias de todos, foi passado o presente edital, que será
císs e membro da Socie .. no ano 2.400 antes de A tornada de posse da nova Diretoria. será afixado no lugar de costume, às portas do Forum e

dade Astronautica de Cristo. Esta atual conjun efelivada no próximo díe 16, com uma proa-ramação públicado no jornal local "Correio do POfo".- Dado

França. Nessas emíssões ção fará de 1968 um anó fd'tiva, franqu�ada ao público e que obedecerá ao
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos trinta,

se manifestam por meio de loucura solar. .. . segulnre programa: ',dias do mês de maio do ano de mil novecemos e

dasmanchas �companha- Quando ao que s!, pode '
sessenta e oito.- EU, Amadeu Mahfud, Eserívão, o

das de erupçoes e tem- receiar exatamente, êle 1) .Desüle de Modas, com manequins esclusivos da subscreví.e-. ",

pestades na alta atmos- não arrisca muito: Sociedade (apresentação de modêlos inéditos), (a) Lauro Pereira Oliveira Juiz de Direito
'

féra solar. Os homens, especial. 2) Apresentação do Coral "canarinhos do Gtnäslo . Certidão
'

, OS TJ?E:S CICLOS
'

mente os agricultores, já 'São Luis" Certilico que a presente cópia, confere com o

O número e a extensão repararam que as colhei - 3) Show - Música - Oanto, ortglnal; -dou fé.
.

de tais manchas" alean- tas são melhores e mais 4) Bôll�,...l.- Clássico e Moderno. Jaraguá do Sul, 301 maio 1 1968
, çsm um máximo segundo abundantes quando-. as Cerlos de sua valiosa colaboração' no Séniido O Esctlvâo

.

os três ciclos fundarneu- manchas solares são mo de tornar, público as notes acima' em seu prestigioso,
tais: um de onze anos, um tores e mais numerosas. semanário, valemo-nos da oportunidade pera expres- ----------'!"'----- _

--.I de oitenta anos e outro de Por seu lado, os médí- sar os nossos agradecimentos e apresentar' ás .nossea
quatro séculos. De cada C08 observam que .duran mui.

- ,

'vez que as manchas pas te êsses mesmos período Oordteis ôeudecões , \
sam por um dêsees- mã- na recrudescenola de epí- SOCIEDADE CULTURA ARTISTICA
ximos, a natureza e QS demias, de acidentes car Cumpl'im�nlº� à novel direção,' com votos de
homens sofrem certas díacos, de hemorragtaa profícua, gestão.

, •

crises maiores ou meno- tuberculosas" de acessos

res. de loucura, de suioidios.

Comércio Interestaduat,

Preparou tudo para as NOIVAS DE MAIO
Olhe só o que fêz com suas ofertas; que

jã eram loucas! ,I'

LIQUIDIFICADOR NOVO ARNO à vista
'a p enas ,NOr$ 65,00' ou 10,00 .m e n s a is

s/entrada. "
_

ENOERADEIRA ARNO ESMALTADA à
vis-ta apenas 'NOr$ 169,00 ou NCr$- 15,00

mensais s/entrada.
FQGÃO DAKO O/VISOR OOM INSTALA
ÇAO OOMPLETA à vista apenas NCr$ 185,00
ou NOr'- 12,90 mensais s/entrada.'

I

LAVAROUPA NINA à vista, apenas
NOr$ 245,O(} ou NOr8 18,00 mensais s/entrada
grátis 3 cai�.as de Sabão ALBA.

FRIG IDAIRE - MODÊLO 1968

NQr$ 42,50 mensais s/entrada.

Comprou, ganhou UII lindo presente

\

dêsde

o Dou\or Oarlos Ronald Schmidt, Juiz de Di�
reito da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa

,

:...l' Catarina, na forma da Lei, ETC ...

G'1:�···
..· ..·"'· ..· ..· ..·J� ..• ··J�� ..o J� J�,•..� J�, '(;'J�

OI���
,

'Edital de �:raça
.

�az 8�ber a- tôdos quantas o presente edital '

�:: "P'ra m,ata O 'desel·O·.' "

• �:: de leilão, com o prazo de 'tinte (20)' diás virem,
.I.

�20 d· dêle conhecimento tiverem, ou interessar possa
l: Só b

-... •• , :1 com o prazo �e la$ que, no dia 19 de junho, à� 10 bOfas, será levado

li ,um om '9.uellP. �1 o Doutor ,CarlotJ Ronald Schmidt. JUiz de a público leilão à porta principal: do Edificio do

li:' Que,11·o marca "CORUPÁ" i:.l Direito da Comarca de Guar$mirhö, Estado de ,Forum de�ta COpl�rca a que� maIOr Isnce ofere·

fi '
, ) Santa Cátarma, na forma da Lei, ETC. .. ..

cer do obJeto ab�uxo transcrito, penho!ado a IVO

� \E O melhor que ha" :j'
Faz saber a todos quantos o, presente edital rtlILC,HERT, nQs autos de ação executiva que lhe

, • : ' � . .. move ANTIDIO M. CORREA (autos nr. 30/67) em\ : ti: praça, c0!D ,o pra�o de vIDte. (�O) dias Virem, tramitação nêElte Juizo: UMA RADIOLA, SOM I

e..··�·•..,r ........o.,t·.·:....··.:;o ...·,.· ..·,o.·.......· ..r·....c'!"m ........."...........r·......·• ..ö dele con4eCl�ento tiverem, ou IDteressar possa STEREOFÓNicO. MARCA PHILLIPS, COM DOIS
que no dia vlDte 8 quatr? (24) de Junhõ às 10 ALTO-FALANTES E TRES REGULADORES DE

Ed-t 1 d P horas, será levado a públIco pregão de venda e SOM 'f'
'

l' di' tâ' d
1 a

-

e raça arrematação à porta prinCipal do EdiUcio do Forum • e que OI .ava Ia a pe a Impor_ nOla e
,

'

, de8ta Comarca a quem maior oferta oferecer as NÇr$. 250,00. �m Virtude expede-se .êste que será

b Doutor Lauro Pereira Oliveira, Júiz de Direi rezes abaixo relacionadas, penhoradas' a nONÚ. aflXad? e t>u�lIcado na forma.�a Lel.na�o· e pas-.

RIO BARDINI nos autos de apão Executiva que sado. nesta ,_Cidade de <;tuaramlrlm, ao.s vIDte e ,no
to da Oomarca de Jaraguá do Sul, Bstado de Santa

lhA mnVA GTTTLHF.R.MF. TOMRLIM (an tOR nl". 10/68) v� dias do· mê.s de maio do ano de mIl novecentos
Catarina, Brasil, Da forma da Lei, ETC,- ,

- � - -

-;
-

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

,-. --_.� �.
- -, '

e sessenta e OitO. EU, (as) Renato Carvalh" Escrj-
Faz saber a todos os que o presente edital de em .tramItaçao n�s�e J�IZO. tres (3) :vacas, duas (2) vão que o datilograféi e subacr vo

praça, com o prázo de dez (10) dias virem 01,1 ,dele Dovllhai, três (3) tourIDhos e três (3) bezerrotes, (A'S) C I' 'R Id h 'd' Je.. D"
cOllhecimeoto tiverem e interessar póssa, que hão de que foram ava1iad?s por NCr$� 1.20.0,00 (um mil �

ar os O�!lB RS� log loUIZ de' !relto.

ser arrematados, por quem JIlais der e maior lance e duzentos" cruzeirOS, novo�); Em VIrtud� do que Certifico que a presente cópia confére com
oferecer, em frente às porIas do Edifício do Forum, expede·se es�e que será afixado, e publ�cado na

o ori inal do que don fé.
'no dia 4 de Julho próximo vindouro, às 10 horas, os fo.rma I �a. lai. Da�o e passado m�sta elda.de d�

de aramirim, 29 de maio de 1968
bens penhorados de OaVAL.pO ROCHA, na Ação Guaramw.m, aos trIDta dlss do mês �e maio do ���--�4,. (as) Renato Carvaiho
Bxecuriva qae lhe móve a firma S.A. WHITB MAR- �

aDO de mIl novecentos. e sessenta e Olt?" EU, (as) ..!.;�/" \� Escrivão
TINS, abaixo descrimin4dos: _

- Renat9 Carvalho, Escrivão, que o datilografei : / "ft

1.) - UMAI LlXADBIRA de arcab-ouço d� ma·' subscrevo.
. I �"'ü�i I',

deira, com todas tiS suas respectivas apqrelhageDs, (.t\$l 'Carlos Ron&ld SChmidt, Juiz de Direito. �....�..,_'I-!!I'.,_--�-----------,�"
avaliada em NCr$150,OO;

,
"

_

' 'CERTIDÃO, I .;'P'-_/ ":,�
,

2.)/ - UM MOTOR BL:ÉTRICO, com as seguin-
\, Certificó que a prtlsente cópia confére com

I
')$1 IÀI

OSEMM E N O O·· R F Et�s caracteristicas: No 3.430, HP�t, ciclos 50/60, volls o original do que dou fé.. '

'

, '

\ /
" R

220 a 380, aOlP. 3,4,2, RPM 1.400 a 1700,"marca WEG Guaramirim, 30 de maio de 1968

Série 14, avaliado em NCr$tOO.OO.- (as) Renato Carvalho
,

Assim serão os referidos bens arrematados, Escrivão

por quem mais der e maior lance oferecer a,cima do
preço da avaliação. B, para que chegue ao conhe·
cimento de todos, foi passado o presénte ,edital. q1ue
será afixado no lugar de costume, às portas do Fo·
rum e publicado no jornal local "Correio do Povo".
Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
Irinla, dias do mês de maio do ano de mil novecentos Vimos de tornar público que, E'm face de de

e sessenta e oUo._: Eil, Amadeu Mahfud, Escrivão, liberaçãlJ contida no Decreto n.O 62:15&, de 19 de

bI- janeiro de 1968 110 que concerne as Notas Fiscais
o su screvf.-

'

I t t d' tê' d
.

(a) Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direilo '

n ere� a ,uals, es a Ag nOla vem, e com�Dlcar a
, Certidão quem IDteressar possa,.de que está autorlza�a a

Oerfifico que a presente copia confére com o ,receber aB seg!lndas Via, das, mesmas.

( original; dOll fé.-
"

'A fim de ,fa,cilitar o .trabalho ,de 'recebimento,
-

L Jaraguá do Sul, 30 / maio 1 1'968.- devendo a A.M.E. dar qUitação a todos os .que afe�
, o. Bscriv50 tuarem entrega de Notas, e AE local vem de ado·

tar o ieguinte critério de trabalho: ,.

--<I��

�--------=
a,), As firmal industriais ou comerciais deve-

,

. Correio' do Povo rio relacionar as notas fiscais em offcio ou me-
Cure IleUS �alei e pOUlJe ••u

um Jornal a
'

inorando, efetuaLdo a entrega.
bom dinheirO \ClompNnlto na

Serviço do Povo bl As eÍ1tregás deverão ser feitas:

FAftMACIA NOVA __,;_
,

de z��; par� estabelecimentos industriais, em cada

de �OBEBro II: BOBS� Vende-se zena.�!) para estabelecimentos comerciais,por quin
a que dispõe de maior sortimeno o •

d d
.'

dto na praça e oferece seua arti. 1 tem�no silo tia Rua CeI. ()omuDlca outro6Blm, e que a segun a VI!l a

gos á preços vantajolol .

Procópio Gome� ao lado relação de Notas fiscais será assinada e devolvi-
i ,

, -Av. Getúlio VarlJ'fls I da Textil Cyrus S . .\. dll, servindo como comprovante da entrega.
•

com las Dimensões 15x65. ' Jaraguá do Sul,' junho de 1968

��� Informações nesta redação. ,
Abilio dos Anjos Soares, Agente de Estatística

/'

Edital de Leilão
com

, ,

o, prazo de20 digs

,

I

frmãos Emmendöner'
Elétrodoméstic:o

Avenid. M.recb.I Deodoro 557 - Fone 245
;

Bem enfrente a IGREJA MATRIZ.

)
,-
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Campanha para A�recadação do,
Talão de Luz .

�

co
N08S'0 diretor'\acaba de redeber
-agradävel 'missIva, de Frei 'Ãlido
Rosâ. .ofm., um ilustre [araguaenss
Da cidade d� 'Petrópolis, que traus
orevemos C9m prazer,t na in'egrà:

"Primeiramént� deseio-Ihe muitas fàHei
. dades e feliz êxito em todos os seus uegö-REIS DE SOUZA,' da Agência Brasileira cios. Peçó perdão se não tenho eorrespondldo

, d,.e Imprensa, especial para Correio do Povo à sua amizade. Contudo, em breve preterido
retê 10.

Localizado no Bstado do
I

Paraná e na re�Ulo' Mae o, objetivo principal destas linhas
limítrofe .eom as Nações do Paraguai e Argentina, é informá-lo quanto à graça que Deus acaba
o município de Fóz do. Iguaçú é, seguramente, a de conceder ao bom povo [araguaense. TenhoFoi marcado o dia 22 de junho - num maravilha do Brasil sob .os aspectos de paisagem grande satisfação ds lhe comunicar que houvesábado, portanto - a realízação da campa- e turismo. A poucos minutos dOI centro da cidade' por' bem à bondade infinita' de. Deus, chamar.nha à margem. Serio percorridas as 'dive�sas a Visão ímpressíonante das cataratas do Igu�çú para I) seu ministério também ti meu irmão,

.

rUH;S .da cidade e visitados _os residen.tes. a_fim,lde que sobrepujam, Ionge, tu�o que se �enha" VI�tO FRATER LAURO ROSÁ, so]. A Ordenação,.solIcltar-lhes a colaboração � contrlbUlça.? dos
como Natureza em sua "orça, sua exuberãnela, qêle será ua matriz de Jaraguá do Sul, noseus talões _de luz pagos. Co� aparte, restituível seu s,elvagem esplendor. As c8t�r�tas são, ao meso 'dia 6 de julho, às 16.30 horas, pela; lmpoaí-de cada talão, será, no futuro. construído com o, mo tempo, um panorama sublime e amedrontador, ção das mãos de S. Excia. Revma. Tl. Gre-.resultado dtL campanha um asílo para os velhos. já que o poderio dos elementos surge com tôda gôrio, DD. Bispo de Joinville. O neo-saeer-/ I \ I?o pouco de cada um poderá resultar algo sua pujança, adornado, sempre, por um tranqüilo dote 'celebrará sua primeira missa no dia.grandíoeo. ,

'

,I
•• arco-Irís.

.

seguinte às 9,30 horas, na capela de SantaNo sábado quando você fôr vísitado por um
. oi' 'Luzia. Todos os fiéis j�ragllaeBses estãoLEÃO receba c-o rbem. ltle não está trabalhando - Fóz do Iguaçü é admínístrada por um jovem, convidados para êstss atos ,litúrgico� a fimpara sl, 11:1e está pensando. em . !lÓS -:- todo�, o sr, Ozírís Sant�s, que, tudo 'tem feito para trans- .

de .agradeeer pelas maravilhas que Deus, \ talves um dla venhamos a necessitar de um I 8SI- formar seu muníeípío numa sala de vísítas do
opera em seu Povo Santo. _

j
'.'lo de ·velbos.

'

.

'

.

.' - , Brasil, para os turistàs,' de tôdas as nacícnalldadea ,O Frater Lauro estuda, há 16',anos com: Lembre-se, também, que êste homem que I que ali aportam, atraidos pelas. belezas dRFI ftRtll
ös PP. do Sagrado Coração de Jesus. Fêzlhe procura poderia estar naquela hora' descan . ratas e pelo florescente comérclo. Ruas asfaltadas
aéus estudos em Rio Negrinho. Oorupä, Rio<Bando e pensando eDi sí só

..
No entanto, êle : deí- bon� hotéili, model.'n� rodovíäría, aHoport? inter- Oêrro, Brusque e ultimamente em Taubatéxou o comodismo do lar, 'deIXOU horas de lazer, nacional, as comodidades de uma metrópole e

_ SP. É filho do Sr. Eielino e de Dona.para de.Hcar-se ao próximo. Colabore. Compre� prrnc�alm>ente, ínícíatívas na área partlcular, que Maria Rosä, rsaidentes em Itanoouztnbo. Aenda a nossa intenção.
.

valorIzam constantemente as glébas de Fóz do ,familia tôda agradece as orações' de todos.Dia 29 de Junho o Líons Local Iguaçú.
'

.

IImº. Eugênio, terminando, abraço-o e"

\

D A EMITUR - Empreendimentos, Melhoramen- .dantro em bre'e pretende
....

agradécer - lhe
. ,Mudará de ireção ,_.,'

tos, Investímentos e 'I'urlsmo - i>�Í' exemplo',' se pessoalmente a divulgação dêste acontecí-
Foi indicado o dia 29 do eorrente mês para propõe construín, em terras próprias, um ,fabuloso

1'\
mento a' dar-se em nossa cidade

a substítuíção da atuàl diret�ria pela nova. enca- 'conjunto resip-encial, com D?ote�, �rup08 de aJ?ar-
.

'

P�. Frei Àlido Rosá, ofm." ')beçada pelo CL João Lúcio d.a Costa.-, A festa tàmentos, b�Dgalôs,. �ago, bOlte, res,tsurante, ,cIneserá re'alizada no Itajara Têms Clube com a par- ma,. posto de ga'Zobna etê., que transformará Fóz
ticipação das' autoridades municipais, para .as do Iguaç� na "m�c�" do tu�ismo brasil�iTo. Se�á',
qU'ais já está seguindo o correspondente convIte .sem dÚVIda, a, m81�r realIzação �o genero� em

"

.para prestigiarem a no�sa organização. nosso país,

C A' B 'd· T NR·Campanha Pró Retransmissora- do, Quem vai ai Foz do Iguaçú não pod� dei��r •• aepen I em . ovo el,

C· I 4- TV I . de, atràvessando o monumento à engenharIa bra�n·, Co' .
'

.

.

.
aDa - guaçu .

.

leira, que repre�enta a Ponte da, Amizade, visitar A festa do Espiriro SaDro; foi ,cO[]�ignamenfe
, A comissão encarregada está em franca a- o fabuloso caSSInO Acaray ec 'conhecer o com�r- comemoradl! 'pelo C,A. B!lepeo,dl. ,:<'Pos IrlUnfal mar-tiiidad•. Aspectos técnicos,' legais e de Iev&lAta- cio paraguaio, sortido e vendenuo com enor·me� ,cha que �arcbu a rec.epçao do R�! --: sr'_:.Arno He!!s�

mentos de fundos '. estão senUo e8tudadQ� com facilidades.' , .,chel, segunar,1 os compon�nre�"em dlr�faol �.o clubecuidado. Em principio já ficou assentada almpos· 'I ú b i d B '1 d
.' .e, ,posrerlormenle, ao Hospital'. Jar�ua , on�e com ...

sibilidade de captaçäo da imsgem diretamente de F�z do gU8Ç, e eza. o. r88\ '.
eve ser

pooenres do clube e a Banda de ,RIO NegrlDho foiCUl'itiba sendo que o sinal aqui recebido não é conhecIda por {t�ddo8do8 brasIleIros. Abd'u� �rupo prestar merecida homenagem ao sr. Georg Weinzirl,Isufieientemente forte para uma perfeita retrans· de ho,m�n8Mco�G,!l aI 00 Pí�r uSm tmoço f
In tml�o

-

um dos mais aofigos ariradorés da vererana agremia-· .'
.

. b
'. o PrefeIto umClpa Z rIS an ,os - HZ urlsmo, - "

.mlssã�. �sslm s.endo, deTe�emos o. ter á·a Imagfem realiza o que em outros Estados está apenas no çao.
Após um almoço de, c,oofraternização, tiveramde J,oInvIlle, cUJa retransmls!!lora e�trar yeal uno

el e na teoria.
'

oionamento n6 d,ecprl"er do mês deJunho. pap lugar as ,diversas competições: ,enrre riro e bolão,
.Oziris Santos e .sua equipe. são verdadeiros sa,grando-se vencedores' os seguinres:

Ii'loneiros do �urismo no, Paraná e no Brasil.
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I'

lFra�'er

•. � our VAL PELO (IONS
,I',

/
. ".

FOZ .Oo.IGUAÇU, maravilha do Brasil.1 � .

\

\

Departamento de So)lão
, D,epartamento 'Feminino:,

P bl
'

d
I 1 o lugár Clube 'de Bolão Tudo Azul' c/427 palHosfa emas, o

.
2.u litigaI' Harmonia Boliche Clube c/427 paliros

Saneamento ,3.0 .lugar Diana' BolichevClube c/407 palifos
Com muita sattsfaQAo rece· ,

. bemos convite do Aspirante . 1:
_ F .

_

DEPARTAMENTO MASCUL�NO;Aviador - Donald Gehrmg F,POLJ:S.. A. u�dação
o •.

'

.

para as ceremônias de lua SESP do MInIstérIO da'/1. lugar Guaquan Bol\{:he Oube cf469 palItos
formatura. verificadas dia 31 Saúde pretende equaci. �.o lugar Az de, Ouro Boliche Clube c/436 "alilosde mai� Da Escola de Aero. 'onar e da.r solução, ade-:- -3." lugar Senra Púa Boliche Clube c/431 palirosnauttca, Campo dos Afonsos.

quada aos probema8 do 4 alugar Bot-afora Boliche Clube cf428 palirosO jovem DODald Gehring. óra' .

.' .

_... ,. .

.

.declarado Aspirant� Aviador saneamento 'em Santa � Colocaçao IOdlvldua •. - \��Ihor boloDisra femeDl�
da Turma de 1968 é jarag�a. Ca)tarina. É propósito do nó:- Sra. Frifze Piedler cl 101 palitos e melhor boloense de nascimento, filho de órgão, pelo menos, até, nisra.,masculioô:- Cur·r Mohr c/98 palifos, sendo coo�ill��tG���go· ��t:r�� o ano de 1970, de acôrdo decorados cf 1 medalha pelo. Preside�re do Olube, sr.doP�rasil" de: 1- do corrente com a meta traçada. na Bertoldo Klirzke e pelo PreteHo, sr. \i leror Bauer.
na página' 7 do 10' Ca,derno: Càr� de P�nta, alter';\r I Na comperlção de riro alé'm dcs medalh�s que'6s$ampa clichê da formatura O baiXO indIce de 3% aa "'h h' hl ' J M Ad Ite extenso nott.Uno. da pro· i

.

-

b
. couberam a WII y Sonnen o ,enz erzger, o o

gra.áçio que contou com 8 popu açao ur ana �ervI Mahfud, �amir Marrar, Oswaldo Thiem e Klaus 'Sch.
prelença do Presidente çosta da com �g�a encanada

lu�ozen, houve a proclamação do Rei e' dos Cavalheie Silva. A solenicjade�de de- para o Indlce de. 70.% ros que foram proclàmados e que são os seguintes:claraçAo dos 75 aspirantes, • em nosso Bstado A afIr·.' .

I
.

Ih'.
' toficial.aVlador, 'cQntou, com

0/.
-

f" f'
.

1 D' Rei. - Samir Mauar c 59 pontos; l.e Cava elfo -.
, jovem Váltel' Barrientos, BO- maçao OI elta pe ° r.

Rodolfo Hufenuessrer c/58 ponros e 2.0 Cavalheiro _briDho do atual Presidente da �er�er Zulauf, c!lefe �o Haroldo Risiow c/53. p,o'ntos; tendo sido condecoraBolívia e d� outroB alunos sul Dlst�lto. de EngenharIa dos com medalhas alusivas pela Srta. Yvone Ristowamericanol. J Samtárla de Santa Cata-
E b'

.

d T
.' S· r D" -

'F • M"Aproveitamos a oportunida- .

d d' a m alxarrlz_ o urlsmo, r a. Irce rue. e ISS
�e para· cJlmprimentar o jo- ru"a, tquadn o. Iscursa!a Jaraguá 1968, Srra. Iolani Marquardr.
vem Donald Gellring pela bela no a o

.

e Inauguraça..o '

conquista do ideal, com os do servIço. de abasteCI· O baile comemorarivo esreve bastante animado,
votos de que trilhe e�� ocu· mento de ág 'U a, e m dando à fesra aquela carê!cterÍsriciI de�fesra rradicio,;

, pação, elevando·a bem alto e Urussanga. Dal em nossa cidade.
para frente, para orgulhO do " I

- povo Jaraguaense. .

� cl����-----� �etoraida ngrQ �ae!�,�l. '

,J � �M � u � a & ,�,' � ij U I.". TI o
'

'.i� Resultado ,da Grande Rlla - NEREU .RAMOS;
, 1. Prêmio: N. 0590 ..

.:..... Sr. Horácio Lazaris', Nereu Ramos.
"

: (Cirurgião Dentist ..-) �l 2. Prêmio: N. 3827 - Sr.. Àfonsó Friedich, São Bento.f:'
.

Á!'
: 3.0 Prêmio: N. 2258 - Sr. El'no Spizia Bampani, . Jaraguá do Sul.g CLíNICA PRÓTESE � CIRURGIA BUCAL - R OS X 1 4. prêmio: N. 2842 _ Sra. 'Cléria Bressani, Nereu Ramos.'li C ltó·· Rua Â�lo Piazera 86 ('ao lado da Ponte Velha) �l 5, Pr�m!o: N. 0823 � Construtora Hew:okra, Jàràgufl do Sulf: oqS1l no. a.e;-, I :J 6 PremIo: N. 1929 - Sr. Edair G. Silva, Jaraguá do Sul. '

�• Manhã - das 8 às 12 :1 7. Prêmfo: N. 0938 - Sr, Afonso Denessel, Guaramirim.
:

H O.R Á R 10: Tarde _ das 14: às181
'. '

ß. Prêmio: eN. 0161, - Sr. Lino Pia;era, Ne.réu Ramos.
,,

'

,

i
\ :. -" ' Nereu Ramos, maIo 1968. .' .

'f: .

,,", J'À.BA.QUÃ. lDO 8tJL " '(: ' '.,."
J

\ A DIretorIa.!l.�, :.: �! •••t '1.� •••v''' ••••'.'''.�.''''.'':.•.� �..; 'I."'''''.'''''''••''''''.�'.'"'''''''''.'''�''.•" J. Festa -. Bruto: 9.471.69 -:- Liquido· 6;48SJ�7' ", , ..
'

.; ..
, .

w-� ,�
,

.

\ )
�

A família de

,João Krijeskie,

Oonald
\

Geh ring

, \ ,comunica o seu passamanto, verifi.cado em.

'Corupá, as 8 h�ras do dia 31 de Maio. de
1968, qu,!-ndo êontaya 61 anos, 5 qJêse'S elO.:

\..tjia,s de idade. ,"
,,

Por êst�' interm'édio,
.

deseja agradecer
· a tôdoa os parentes, amigos e conhecid<?s
as palavras de. confôrto, que aoc)mpan�aram

/ o extinto até a última morada, que envIaram
flôres ,e expressões de pesar, em 'especi�l, ao
Rev. Partor Ingo SeU"pelas palavras qe Fé
Cris,tã, aQ sr. dr. Silvio Lennert .pela sua

d�dicação e,as enfermeiras dQ HospItal Jesus
.dtt Nazaré o tratamento dispensado.

.. Outrossim, convida para 'o Cult� a se
.

realizar no dia 9 de Junho de' 1968, às 8,30
·

horas 'na Igreja Evan'gélica Lutheraoa de
eorupá. Antecipa agradecimentos.

Corupá Junho de 1968.
A Familia.enlutada '/

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


