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Orgão de maior penetração no 'interior do nordeste catarinense

invillense
fUNDA•

de KncómpreeIDlsiveli . Vlóftência
Que Estará Ocorrendo Com A Nação

.

Norteamericana 1 "

Porqúe êsse sacníícle inglOtio . do�'
seus melhôtes líderes '1

.

Por JOSÉ CASTILHO PINTO

) .

de J(I-�-..:. 4, '"� '\,�
'18 ,

I
• Os Estados Unidos da América, Um dos ptfzelil -

o ' /;- mais evoluídos do mundo e pelo qual temos (ati
'}..,,' .....__ ../� particularmente) grande admiração, seguidamenta
. :(JliJq o"',, ai>re�en$a fa,tos e realizações que ora, nos deixam

A'Fuedação Jolnvlllen- nais e internacianais.- será divulgado .nos pró- prática em 1 o.. maravilhados, ora 8$tar,recidos. confusos e perglÍI�:
"

se de Ensino, durante a Mante'rá ainda ínteroâm ximos días. Entrementes Por outro lado acertou- tando o que estará ocorrendo com essa mesma na-
ultima· reuatão do Con bio com entidades con- adiantou, se que será se durante o último en- ção norteameeíeana.

' .

selho Deliberativo da en gêneres nacíonats, deveu- completamente modlãca- eontro do Conselho De- No primeiro Cas" e como fatôr. positivo temos o
tidade,' decidiu criar tu dn elaborar estudos para do o sistema admintstra- liberativo da FUNDAJE, o seu oouheoido espírito de "ju_da aos povos subde
tursmente dois' növos promover a expansãe do tivo da' Fundação Joín- 'início n08 próximos dias senvol,idos; o loavhel hãbito de hospítalidada paorgäoa-« O Centro de ensino .

...,. A diretoda aj· víllense
\

de Ensino. Pre- dos contatos com Preteí- ra com os demais; e' o seu extraordinârio progressoPesqulsas de Desenvol míntatratlve, do Centro teade a entidade atualizar. tos da região, visando a em .todos os ràmos da atividade humana, inclusíee
vimento Economtco (CE· de Pesquisas será cons- seus métodos de easíno criação da Universidade os feitos espaeiaiaque nos enchem de 'orgulho pe
PEDE) e o Colégio Uni- tltuída de 12 membros, nos cursos suparlores, do Norte - Catarinense. los seus filhos' e-pela própria espécie. Na' segunda.versítárío. - Ao presta .. principalmente de proles com '8 criação de ínstí- Para santo serão visita- hipótése e de um, modo negativo lembramos os
a informação A FONTE sores de cursos superío- tutos que abrangeriam dos os preíeítus dos 18 roubos, as coações, os raptos e assaltes levados á
DA FUNDAJR i,,,, qu � res, exlstíudo o diretor em seu tôdo a Faculdade munleípíos, Iazendose efeltospor'verdadeiios sindio .r.. C :111'-; as atroei
já foi elaborado '" apro admínístratívo e a secre- de Filosofia (já em tun completa exlbíção "dos dades da organização clanuesuna Klu Kíúxklan; e
vado o regimento do cen ·taria executiva, - eíonamento) Ci! as duas detalhes e, maneira ""de ódio racial- entre brancos e prêtos' geraudo ondas
tro de pesquisas"

�

que Por outro lado a FUN outras que começarão a funcionamento da. Uni- de violência; as tentatisas de morte e a eliminação
tem por finalidade ade- DAJE decidiu iniciar a funcionar no próximo \'Iers.dade, que será vín pura-e simples de altas personalldades

.

da nação,
quar o estudo, a pesquisa, partir do.mes de agosto ano (Administraç'ão e culada a Fundaje . ..,... Os fatós que horrorizam e nos fazem indagar porque
o planejamente à reali o funcionamento do GO; Gerencia e Clanelas COI!_- municípios que parttel- êsse sacrifício íngfõrío. dös S9US melhores líderes.
dade do desenvulvímento LÉGIO UNIVEIlSITÁRJO täbeís), além da preten- p�rão da empreitada. Em 196'3 tivemos a tragédia do Presidente Johnregional e nacional. -- 'T�rá por finalidade "re- dida vinculação à Fun manterão por sua vez, F. Kennedy, que enlutou não só 08 nerteamerreanoa,Ao CEPEDE ca-berá rea- parar alunos que desejam dação da Faculdade de cursos de nivel técnico-

mas lodos os povos da terra; em abril p e . passadoIízar estudos teörícos
-

e frequentar cursos supe- Oíeneías Econ.ômicas� - secundário, oeíntados por o massacre do Pastor Martim Luther ,_f(ing, queprä
.. nóo.s sôbre a

.. S8.untos. rior.e.s.- I.nformou to
..

nté [.0.s in.sti.tutos. (POSsive.�.- fundações nos móldes da
paz em suspenso a ,HumaQidad�; e .ag01'a ;1:;10",dia 5das cadeiras ministrad�,s �re_d�nciada 9u� qtia!ttl!º� p!EJma-.,em' n�!11�..co . � e�tet.e.: em ,J-oillyille.", do corr;'ori\ê o assã"8sinalO' bl{utal à. que" rev'ol.tou_ n....-a··s·�a:nJl'i1ãa-

..

·de-8-vjncuIãâà8 que-' frequen.ta.rem
.

o Clnco) terão su.as .atI.vI Finalizando disse afon, yII J. "",. mundo, de Robet F; Kennedy, futuro candida'o áà FUNDAJE. além de Oolégio Unive,l'sitärio- dades subor4inadas ao te da FUNDAJE que já
governanQa dos Estados Unidos, isto pra só citat,proceder pesquisas e preparatprio ao ingresso. Conselho Deliberativo da estão se' des�nvolventlo os casos mais recente's. Pois ou.trOB existem,<. comoanálises relacionadas nas faculdades-não terão' FUNDAJE. disse a fonte as gestões tendo em vis,
o moita 'conhecid,o a:8sas8ínio do Presidente Lincoln.com os pro,blemas sociais necessidade de efetuar o informante 'que com. � ta a locâlização de áre.a
atentados contra a vida dos Presidenteã Clevetand, ..

econôP1icos. universitá. exame ves.tibular.- As intrOdução da me�Ida de terra para construção Roose�elt. e Trumann, revelando notar, nêste ponto,
.

riós e coordenar cursas, aulas serão noturnas e haverá um melhor apro- do Centro Universitário
que de 1865 á esta data um presidente norteames6minários levantamen· os. interessados obterão veitamento dos professo- de Joinville.· 'Acrescen-
ricano 81Q cada 5 toi assassinado, e um em cada

. tos estatísticos criar con· melhores informações no res, uma vez que exis· tou que nos próximos três anolÍ sofreu atentado de morte.
.

dições para execução de escritório da FUNDAJE. tirá uma distribuição 84e - meses serão iniciados os
\

uma poUtÍ;ca desenvolvi- Já está ,s�ndo c()�itada q�a�a dos mestres para estudos em tôrno da ela- Embora o- matador de Robert ,Kennedy não .seja
mentista. mediante con a nomeaçao do dIretor mmlstração das aulas. A boração do� projeto ar· nOL'teamericano, pois é natural de Jordâoia,.o crime
vênios com orgãos nacio- do. Colégio, cujo nome medida., será pósta em quite, tôni:co.,- oilo- deixa de refletir de maneira desafavoravel Cóo-

r tra Estados Unidos, unia vez que o'criminoso é um'
produto da sociedade norteamericana, dentro da
qual vem vivendo 13 dos seus 24 anos.
Seja como for, face á êstes episódio� de 1963·1968

e outros do mesmo feitio que desde 1865 vem· acon,.
tecendo nos EE.UU, achll�os que algo de llstranho.
talvas de g�ave está ocorrendo com o� habitantes'
dessa importante' nação norte continental. A desco
berta desse algQ cabe aos psíc6logos e sociólogQs,
que abundam em número e quaituude nesse patz;
restandO-nOS esperar que iniciem aß consultas, dia- '

gnostiqu9m o mal e indiquem a terapêutica pára'
êsses casos de incompreensivel e desumana violência.

NOTICIAS DA FUNOAJ,E
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g � a e c I ',rn e n, o 'l,i;I:. 'Vimos de tornar público que em face de deli

I . beràção contida no Decretd n.O , -62.158, de 19 de
I A Diretoria da AÇAO SOCIAL de Jara· U janeiro de 1968 no que concerne as Notas Fiscais

II, guá do Sul, sgrnltece' sensibilizada, 9 gesto !! Interestaduais, esta Agência vem', de comunicar a

I humanitário do lAube dos Benefi.ciários do li quem interessar. possa, de que está, autorizada a

II Sesi, representa·öos, pel�). PresIdente. Sr. II receber as segundas, vias das mesmasr

"u Walmor Lima e TsSOUreIl"O Sr. " Dommgos li. A fim de faciJitar o trabalho de recebimento,
II Correa, pela' generosa contribuição

.

de III devendo a A.M.R. dar quitação a todos OS que efe
il NCr$ 150,00 II tnarem entrega d,e :fiotas, e AE local vem de ado-
II 'Agradec�m, outrossim, as Damas de .11 tar o seguinte critério de trabalho:
n Oaridade d.esta . cidade, na pessoa de a�a II a) As firmas inbustriais ou comerciais deverão
ii Presidente Sra.rIn�s Maffezzolli; pela doaçao U relacionar às notl&s fiscai,s em oUcio ou memoran

li de mesas e cadeIras para a Créche desta li do, efetuando a eIntrega, '

, _', .

II Associação.
.

.

ii b) As entreg�s, deverão ser feitas:

III ' J.araguá do Sul.,. 20 de junh.o de 1968. 111.i.:. 1) para estab leciinentoB induatriais, em cada
I dezena;

.

"

.

. .

.

.

I Carmem P .. Brelth>lupt, PreSIdente. ii
, '2) p'ara estab le.ci.mentos comerCIaiS,. pol' qUlD'U h

�:::::-::::::=-õ-."====!::==.::::=:"'_=.::-=,,,:-====::::::P zena'Comunica ou ossim; de que a segunda via da

relação de Notal:l 'scais' será a8�inada e/o devolvi- Com. a presença' de àltas autoridades CIVIS e
da, .sanindo como comprovante da entrega. ' militares. da representação diplomática de,Portugal,

jaragúá ,do Sul, junho de ·1968 .

.

dos �r�sidentes' do InSfj�uto H'i�t�rico e Geogrflfíco
Abílio das Anjos Soares, Agente de Estàtístlca. BraSileirO e da Academia BraSileira de. letras, lanu-

.
.

,

,gurou o Sr. Presidente do Banco do Brasil S.A., acom.
--.......-----10--_--------'-- 'panhàd.o dos Srs. Diretores do mesmo estabelecimento,

]I))
o

� 21�"
a exp.Obição comemorativa do V centenário do nasci-

-, Pll\).Ol�' p...
..

'. 'lld))�. mento de Pedro ÁlV.ares Cabral, a décima rerceir� daCresce o' número de,l-qosIilO distinto cónterrâ , �W' � � <tU.Ul série inicioda em 1966 pelo Museu. Arquivo Históric()
homenagens de gratidão neo titulo de "Cidadão, '.

� o

AI e Bibliote�a do. Banco do Brasil.'
ao Sr. Dr. Paulo Konder Honorário" daquele prós-I m,�rre ®

j

lU'�naI.�ellr!ß TaLmostra, ev�cativa do Descobridor de stia
Bornhausen, pela, sua fe- pero município sul-rio-. . época, é destinada aO'grande,público e, principalmente,cunda atividade à frep.te grandense.

r

S. PAULO, fdi�sep It,ado', prometeu para as :Jróximas- a estuda�tes dos .níyeis primáJ:lo e médio, a.preseo-da Carteira de Crédito' ...
"

.' o corpo do boiadei.�oJoão h�ras, um pronunciamento tando ale� de palOeis, mapas ete., moedas clrcula_!l'Geral- do, Banco do Bra- NotICl�ndQ o expr�sslv.o Ferreira da Cunha, que sobre as .::ausas. da· morte tes nos relOado�_ de D. Joao I J, D. �anoel J.p� Joao ,

sil. 'acontecImento, aqUI del- morreu 27 dias dep s de do boiadeiro. Fontes do III e D. Seb.asuao, �braDgendo assl� o perJodo de
xamos as· nossas f,elicita- sofrer 'uma

.

öperaça de Hospital das, Clínicas re- 1481 "" 1678. , '... .

çõ-es ao Dr,.' Paulo Kon- transplante ,cardíàc. O velaram que ouve rejeição Quem fôr aG Rio de: Janeiro, estã convidado a

der Bornhausen. médico Euripides Z rbiai,do órgão:implantado. tlt'a visitar' a exposição 'comemorativa acima comentada.

I

Co'mércio 'Interestadual

.Exposição
Comemorativa

Nova
.. ,

Homenagem

Agora,·é a Câmara
Muníci.pal de. Taquara
que vem ,Ge conceder ao

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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'Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 �����
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nistérios, Autarquias e Repartições fúblicas .
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' l em gera. . l _

II! II t' Escritório CeDlral:

I gi1�� ���TAS II & Avenidà Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

H R. ULTRA VIOLETA. ii • (Fobe: 52-1894)'
.

n Rua Presidente Epitácio l'es ôa 704 II � Z 'RC, -d 39J '

.

'
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e anelro
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CIRURGIÃ9-DENTlSTA' I casa, ossuindo pastagem Campanha:' de 'Educqão Cure leUS malés e poupe .eu

II I�
sito estrada Francisco Civlca bom dinheiro compra.ao, na

I' I' de, ,p ula. Tratar com o

II •••8. ,. I prop etário sr. Leopol· O hasteamento da
FAoMACIA NOVA'

II � M Bandeira e () canto 1\
I

'1 do _yer. '

. do Hino Nacional são ' \

U - obrigatórios, uma vez
d. ROBUTO •. BOBSr

II II A' é
.

,

t d a que dispõe de maior 10m...•
II ' nunClo·a por semana, em o os

to .a .....- e oferece .... arti-
II ' os estabelecimentos ..--...-

II
".

�
Ama do Negócio

.

de qualquer grãu de
ros á prep .....;0.0.

II, .

Avenidã Ge,tÓ,lio Var�as, 198'
� Jaraguá do Sul - S�Dta Catariná

I, nunde neste ensino, públicos ou Av. Getúlio Vargas
} Semanário . particulares.

.
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Os .Sonhos"COßHflO DO
-

POUß"
.�Úb;; Edítal da Cif�ão da Hardeiros Ausaotes

fundação: firtur MuNe,. - 1919 O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de
. V. Serrão Vieira, da Agência' Brasilel'ra

-- FrutlF�ras e' Ornamentai,
. Emprê�a Jornalística,

Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de . de Imprensá, especial para Coirelo do Povo
"Cor,reio do Povo" Ltdá. '.

.

I Santa Catarina, üa forma da lei, etc. ,.
'

I.

_ 1968. .' Laranjeiras, Peeegueíros, '

FAZ SABER a todos .os que o presente edital . Ninguém melhor' do que o pr6prio leitor para
Diretor Kakíseíros, Macieiras, Ja- de eítação.. com o prazo de 30 (trií;lta) dias, 'Virem dizer se o sonho, da noite anterior foi agradável ou

Eugênio Vitor Schmõckel botícàbeíras, ate, Róseiras ou dele conhecimento tiverem ou ínteressar possa, um terrÍYel pesadelo.
ASSINATURA: Dahlias, Camélias, Ooni- que nêste Juizo e Oartõrío do Escrivão que êste Com um pequeno esfôrço e espírito de oon->

feras, Palmeiras, eto., etc. subscreve, tramitam os autos do ARROLAMENTO' centração, você eonseguírã lelDbrar-se,' ordenada-
dos bens deixados por falecimento de GISELA mente. de todas as fases' dêsse sonho. '

PEQAM OATALOGO HOHSPTARCH,_no qual figuram como hardeiroa Acredite, as pessoàe.maís ativas.maiatrrjquíetaa
'ILUSTRADO ausentes ELLA DE SOUSA, casada com Antônio e mais expanstvaá criam sonhos mais Intensos e

Jacinto de Souza: ARTUR· TONI, casado com variados; vivendo, igualmente, com, pleno realismo,
Oleusa Toni; ERESINA GLATZ, cas�da com Fre- as mais diversas situações apresentadas nos.sonhos.
dolin Glatz e ELIDIA TONI, Solteira, pelO prsssn- Entretanto, 0& sonhos nada, possuem que pos
te edital chama e cita aos mencionados herdeiros e sam estar ligades ao futuro, uma vez que são êlss

.

respectivos cônjuge, para se fazerem represen- produto exclusivo de acontecímentos presentes 8

tar ou comparecerem nêsta Juízo, a fim da falarem passados, que se aproveitam do repouso da "sén->

Red'istr,O C."vl"1 EJdital n.6705 de 20/6/68 sôbre os têrmos do mencionado arrolamento sob tinela' (o conslénts) para intentar' mil e uma (lia-
.. penas da leí. E para que chegue ao conhecimento dos brur�s, estilDula�do reações positivas ou negativas,

Aurea Müller Grubba, Oficial
.

Ademar Burchardt e interessados, 'foi expedido o· presente edital, que culminando, muitas vêzes, no pesadelo, que nada
do Registro Civil do LO DIS- Rosa Maria Machado será afixado no lugar de costume, . às portas do mais é do que um sonho provocado 'pela. ansiedade
trito da Comarca de Jaraguá Ele, brasileiro, solteiro, Forum, publicado no [ornal.Iocal "Correio do Po- ou pelo mêdo.'

.

40 Sul,
.

Estado de Santa mecânico, naturaí de vo" e no Diário da Justiça, em Florianöpolis. Dado Assim, o sonho não deixa de ser uma fuga,
Catarina, Brasil, Oorupã,' neste Estado, e pasado nesta cidade de' Jaraguâ do Sul, aos uma fuga, diferente. No entanto, basta \1'ocê verificar

Faz Saber,' que comparece- domtciliado e residente à cinco dias do mês de junho do ano da inil nove o conteúdo de um sonho erótico, por exemplo, para
ram no cartório, exib.ndo os' Rua Fe.lipe Schmítt, nesta centos e sessenta e oito. -- .' chegar à conclusão de que o mesmo não passa de

" documentos exigidos pela lei cidade, filho de Eri��' Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. um eonflito emoeinal ou de uma insati�fa�ão íntim�,
atim de se habilitarem' p<lra Burohardt e de LIli (a) Lauro Pereira Oliveira que aparece, sob a forma de uma fanta.81a, p�camI"

. casar-se: .
"�o Burehardt. '.,

_ Juiz de Direito _ .

n-isa, �ue tanto pode se� altamente aatisfatöria ?U
Ela, brasileira. solteira, .

f
.

.

. .' contundentemente' derrotista, dependendo, é , ObVIO,
Edital 'n. ,6702 de :20/6/68 doméstica, natural de

A presente copia con ere com o ortglnel; dou fé. do comportamento normal de sua vida consciente.
P J .. iiliUá do Sul, 5 di. íunh., de 1968;
.. aulino Liesenberg e Tiiuc8s, neste Estado,
Angelina Vavassori domiciliada e residente O Escrivão: Amadeu Mahfud

Ele; brasileiro, solteiro, em esta cidade, filha de

lurador,' na t u r a 1 de Jovtto Francisco Machado . , '. ,

�:��gD4.dor.��!'àn��m�,! �.:�.d�aria de Sonza f·MM'···
..'··..

"A·'t·;;;'�'"'ä;·';·'''·'M."''·'
..

1 Meta Iúrgica J o ã o W iest S/A
Rib6irão Molha, ne 8 t e

I�:: �::ldistrito, filho dre Leopoldo Edital n. 6706 de 21/6/68 A g r i cul t o r s
. I

NECESSITA DE SOLDADORES E TORNEIROSLieeenberg e 'de Otília Ped�o Carvalho e .

::�:Liesenberg.
I Ni�za Ersehing 1= ResolVI de uma vez o problema di meclnizacão!

,

Ela, brasileira, solteira, EI b "1' I" H I os CANDIDATOS PODERÃO APRESEN·
doméstICa,. natural de e, .

rasr eiro, so t,eno,
f= ::.:lItoupava, neste Estado, lanador, natural. d.e =

A solução está no: TAR-SE PARA, TÊSTES À FABRIGA À
domiciliada e residente �araguá do S�l, domlcl-,: MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ

':::')
ESTRADA NOVA, s/no�

em Ribeirão Molha, neste had� e. tesldent�" �m f� ,

distrito, filha de Francisco qarlbaldl, nest� dlstríto, h (O pequeno gigante) .

, Q)

Vavassori e de R o s a fllJIo de Ambr.oslo c�rva-I f= �:::
--------,----..----------;

Vavassori. lho. e de Deobnda Nlche· : Não esper� mais8) ,

" lattl Carvalho.: . ,

Edita1 n 6703 da 20/6,68 Ela, �raslIeira, solteira, � facilit!:�o�::�e g���od��B�::i�.cia.mento super' i.1Nilson Walz e
doméstIca, natural. d.a �� Ass ist ê n c i a técnica permanente por J

. Terezinha Gorges �aragu� do S�l, .

domlCl- H mecânicos el!!pecialisados. .::.:�". / hada e re�lJd'ente em fi J
Ele, brasileiro, solteiro, Garibaldi, neste distrito,

f: ....... Procure o seu vendedor ,autorizado :� i
'operArio, na t u r a I de lilha ,deOswaldoErsêhing � na práça de' J a r ag u á doS u I, com o Sr. :\:
Guar amirim, neste Estado e de �ertrudes, Hafemann : Ed do' Lombardi ' �:)domiciliado' e residente ErschlDg �: mun

.

"
•

nesta cidade, filho de' [�Enfrenle o. PöSIO ,Wolf. I • i
Carlos .Walz � de i ElIa Edital D, 6707 de 24/6/68 �..* �:'.* �r·.··" ··,. •• ·�:;��r·.··.··.·� :� �,:' �

Schmauch Walz. , Danilo Piva � IEla, brasileirà, solteira, Alice·Marquardt
doméstica, D a tu r a 1 de -

I'Guaramirim., neste E,stado Ele, �rasileiro, solt�iro, '

domiciliada e residente operárIO, natural de Nova Dr. Franoisco Antonio Picdone
eQl Ilha da Figueira, Tre�t�,. neste �stado.
neste distrito filha de domICIlIado e reSIdente

Zeno Gorges 'e de' Anna ,e� I.tapo�u-Han.�a, neste

Lafiri Gorges.· d�strlto, fIlho de Au�ust�
Plva e de Ana TralDattl

Edital n.' 6704"d-ã 20/6i68 Piva. "

,Rovino Bloedoru e' '. Ela, '�r8�i1�ira, solteira,
, Eleina Gruetzmacher mdustrlárla, natural. d.e

. .' Jaraguá do Sul, domlcl
Ele, brasileiro, solteiro, liada e residente em

lavrador,
.

natural·
.

de Jar8guá-Esquerdo� neste
Jaraguâ do Sul, domici- distrito, filha de Alvino
liado � resid.ente em Rio Marquardt e de Edite
Cêrro I, neste· distrito, Horstmann Marquardt.
fi�ho de Enino Bloedorn,
e. de· T e c I a PaEold E para que chegue' ao co·

Bloedorn.· nheclmento de todos' mandei
Ela, brasileira; solteira, passar .0 presente edital q1!le

doméstica, "natural de será publiCado pela imprensa
Jaraguá do Sul, domici- e .em cartóri0 onde será
liada e· residente em Rio afixado dur�te 15 dias .. Se
Cerro II, neste distrho, alguem souber de algum im
filha' de Emilio Carlos pedimento acuse-o para os

Augusto Gruetzmacher e fins legaisJ.. .

e de Lili Hass Gruelz- AUREA MULLER GRUBBA
macher�

,

Oticial

Anual . . . . NOS 6,00
Semestre . • • NCr$ 3,10
Avulso. . . . NCr$ 0,12
NÚl1lero airasado . ,NCr$ 0,14

LeoPold,o . Seidel
- CORU'pÁ, -

BNDBAêço:
Caixa Postal; 19

t\venida MaL Deodoro, 210
Jaraguá do !uI • S. Catárina
1---___ c:::::::a�c;:::::.C:::::::c:::;:::.c::::::::aC:::::=.

,

�---------------------------------------.

VENDEsSE
1 � Sor\"eteira c/8 bocas
1 - Geladeira c/3 p'ortas
1 - Balcão vitrine

.

2 _; Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 _;, ·Cadeiras estofadas

1 - E!!!tufa p/pastei"
1 Porta copinhos
1 PIa inoxidavel, e outros pertences.

T..ratar com Antônio Mahfud
. Av. Getulio Varg8"s, 73Cirurgia e Clínica de Adultos e CrianQ88

Parios - Do�nQ8s de Senhoras
.................................... '...

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura
.

muniaipaI de
!laraguã 'do Sul

Lei n. 192
.

Portaria n. 26

Tragédia num campo de
I

'Futebol . argentino:
'73,' mottos e, ·42,,' em'
estado

'

grave

.

i

\ ,

/

· Victor' Bauer, 'Prefeito Muníelpal de �ar8guá
do sul; Estarto ne Santa csteríne, no USO -e exer
.cício ti� Itjua$ atribuíeões,

,
.

'.' Res.olve� '.' .

Conceder,' 20 dias de liçeôça pàra tratamento
'de 8attde 'a Z&ferino Pauletto, ocup&nte da' cargo
de Matertsta, do Quadro Único. do ,Município, a

contar dI:! 25 de maio do ano em curso. .

Et,

Oomo.Dique�se, Registre se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de

junho de 1968. '

·

, VIOTOR BAUER, Prefeito Municipal

Victor Bauer, Ptefeito Municipal de Jaraguá Victor' Bauer, Prefeito Municipal de Jaräguá
do Sul, Estado, de Santa Catarina. no uso e exer do Sul, Estadd 'de Santa Catarina, no use e exer-

cício de suas atribuições.
.

cicio de suas atribuições,
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni.

. Re_solv�: J
.

cípío que a CâmaraMunicipal aprovou e eu sanciono . qonceder, 15 días de lIc�nç8 para ,tratamento
a seguinte lei: .

. .

"
de saúde, a Odete Baratto Sal�I, ocupante !lo cargo B. AIRES _ O Minis� numa ésoada pela qU61Art. 1 ;0) - Fíca concedida a partir de 1.0 de de professor, do Quadro Omco do MUDlCipIO, a térío do'Exterior íntor- tentavam

. abaudonsr
:

o
maio do 'ano em curso, subveução.:mensal

.

de contar de � do mês em.curso. " mon que cêrca de 42 Ie- estádio.' Outras dezenas
NOr$300,OO (Trezentos Cruzeiros Novos), ao Am- Comul!lque-se, �R�glstre-se e PublIque-se. ridos encontram-se hos- de torcedores' ficaram
bulatõno Nossa Senhora do Amparo, anexo ao. .

PrefeItura MUnICIpal de Jaraguá do Sul, 10 de pltalízadoa em Estado feridos, sendo que peloPatronato Sagrado, Coração de Jesus, sediado na Junho d� �968." .

.f" M "'1 grave, em consequência menos 42 pessoas encon-
localidade de Nereu Ramos. . VIctor Bauer, Pre eíto umcrps dos tumultos

.

Ocorridos tram-se em estado' grave.Art. 2.°) - As despésas decorrentes de artigo J

domingo no 'Est!idio Mo.
anterior, no presente exercício, correrão por conta 'Portaria n. 7-7 numental, durante o jogo Esmagados
da dataçâo 3.1.4.1144, exlstente no orçemento dêste

...

1 d J ' realizado entre o íÚyer . B; AIRES" - O Ptesi-exercício..' Victor Bauer, . Prefeito MUDIClpll .
e araguä Plate e Boca Júníors, em dente Juan'Gados Onga-.' Parágrafo Úpico:_;, Nos exercícios subsequín- do Sul, Est,ado de Santa. Catarina, no use e exer- que morreram 73 pessoas. nia e outras alias autorí-

tes, o Poder Bxecutívo consignJirá nas orçamentos creío de 8ua� 'atribJlições:'
.

A nota do Ministério in, dades argentinas visita-äotáções especificas para o antedlmento desta leí.
.

�. Resolve:.. forma' que a ca�sa apa ram a Delegacia Polleíel \Art. 3.°). � Esta lei entrará em vigôr na·da.ta )
Conceder Iícença agI prorrogação. ,'rente dfl tragédia fOI, o londe se encontram as

de sua publicação, revogadas. as dtsposíções em' '. De acôrdo com ol.artigos 125, 131 e 1�7,. ds mau funcionamento da vitimas da pior tragédiacontrário
. .

leí n. 198, de 18.12-54, adotada por esta MUDlCIpa borb-Iete de "'passagem esportiva uosúltímosanosPalácio da. Prefeitura Municipal de Jaraguä' lidade: de uma das portasc.oque O total de mortos do
'do Sul, 20 de junho de .1968:

. . '

..

'

A Arthur Günther, ocupant.e do car�o. �e provocou o pâníco, Papéis estouro humano' do jôgo,

.

.

VICTOR BAUER, P!"'O'f<.:>ito Municipal FIscal, Padrão "H", do Onadro Úmco do Munlclplo, acesos Iauçedos do alio Ríver Plate x Boca Ju-Nesta Diretoria de Expedíenté, Educação e d� noventa (90) díss 'a
.

contar desta �at&. das arqutbaucadae, fize níors subiu para 73, se..
Assistência SociaL foi registrada e publicada � <. Comu��que.se, ��gI8tre se e Publique IU�. ram com que .c�n.tenas gundo ,font�s oficiais. I'presente Ieí, aos 20 dlas do mês de junho. de 1968.. Prefeitura MUDlCIpal de Jaraguá do Sul,12. de de pessoas se dírígtssem Outras 42 pessoas sofre-WALTER A. BALLOOK, Pelo Diretor 'Junho de 1968.· . àquela saída.

- ram graves ferimentos.'

Victor Bauer, Prefeito Municipal. -
.

St;:gupao . 'uma autopstaEstouro Humano realizada .nos corpos" a

B. AiREg - ,A� autort- maldria das mortes ocor,
dades responsabílízaram reu por esmagamento e
OR tor-cedores r�beIAf'loR em éon.Rflquênci8· dê pí
que incendiaram 'papéis soteamento. A responsa
pejo trágico estouro hu bíüdade da tragédia foi
mano \ v .� r i f t c a d o imputada �aos torcedores
no Estádio d'o River Piate. que atirando papéis em

7,3 pessoas ID'orr�ram es- chamas, provocaram o

magad&s ou pisoteadas,. estouro humano�
.

Portaria n. 24 '
..

'

Portaria n, 28:
.'Victor Bauer.Pretelto Mun'icipal de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer-
cicio de' suas atribuições:

.

Resolve;

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jataguá
do Sul Estado de Saôta Càtarina, no U80 e exer

cicio d� suas atribuições. tendo' em vista o dispôsto
no Capitulo I, art. 4.C! e § 1.� da Lei n.O 18, d�. 12
dei dezembro de 1950, de acordo com o permItIdo
no §·S.o do art. 110 da Constituição do Esta�o de O Doutor Carlos Ronald Schrrtidt, Juiz de Di.
Santa Catarina, ' reifo da Comarca de G'uaramirim, Esiàdo de

. JIlAtificRudo . os
. rAlõIIlI- pôrto d�' São Francisco \

,Resolve: Santa Catarina, na forma �a .Iei, etc... .

tados 8li11isfa&6rios e pro do Sul uma 80ma consi-
Contratar, por 30 dias, João Math�as.. V6!bi-- FAZ S�BER, a tôdo� quantos o p.resenle edilal feitosos alcançados na derhel de benefícios 80

nenn, funcionário apQsentaào, para. responder pe}a de leilão, com o prllZO de viDte' (20)' dias virem, dêle Região Amazônica. oode seu. désenvolvimento eco
direção do Departamento de ExpedIente, Educaçao conhecimento 'tiverem, ou interessar possa que, no as c�ndic;ões de sub de' nõmico, 80 r;nésmo tempo
e Assistência Social, co'm a gratificação de NCrl dia 18 de:"'julho, às 10 ho.ras, sera levado li públi�o s8ntoll'imento exigiam gúe propiciaria condições20000, a contar�de 1. do mês em curso.

.

leilão à port� principal do Edifício do Forum desta madidas para a implantá' favoráveis ao incremento.·

.

'

ComuDíque�se, Registre-s8 e Publique·se. Camara a quem maior Jance oferecer do objetivo ção de tiJma infra-estru' do 'afh�xo de navios es-Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 3 de
..abaixo transcrito, penhorado a IVO MILGHERT, nos tura racional de integra trangeiros, desde que o'junho de 1968. '.

'

. . autos de Ação Executiva que lhe move ANTIDIO M. ção econômica, a Deputa· govêrno se dispuz8sse' aVictor Bauer, Prefeito MUDlc�pal CORREA (autos Dr. 30i67l em.trami]acão nêste Juizo: da Líg;� Doutp! d� An- ro.;n"""!h'''·· Os ,0:+' do.

UMA RADIOLA, .sOM STEREOFONICO, • MARCA d'rade gem de apres�ntar pôr,o, dando·lhe nova eos·
I'

'

.................,."..........._ PH-ILLIPS, COM DOIS ALTO·FALANTES E TRES na Câmara dos' Dépu'a' trutura exigid'a pelo 'co-��':'." ••'�"'." •• ".J�'••••"'••Q�"."..•.��"..... ·'-Q,· ..• ..····�········�··· ..··�·_······?l RBG...ULADO.. I}RS !)� �OM. ' ..

e qne. foi avaliada pela dos o 'projeto de Lei cri mércio de navegação>ma-l: "P' t d· . : imporrância de Ncr$. 250,00, em Virtude do .que ex· andQ no pôrto de São rí-tima;
" '

fÊ ra ma ar Q eseJo.
�l pede.-se êste que será

afixad.
o � public�do na for.Pl� .da Francisco do . �ul' u,m

..
a

J

li S-Ó b
••. f . : Lei. Dpdo e passado nesfa Cidade de Guaramlflm,. zoua franoa d'e lIvre co- -----�--......-

H um om queIJO. " .

:, aos vinte e quatro dias do mês de Junho do ano.de mércio de importação e

l: QueI"J·O marca ."CORUPA" B mil novecentos e sessenta e Oil.o. EU, (as) Renato exportaç�o, in.cen. ti9.oe fisr ·M.. UD,.·CI··p.·O· .d· e'·': ).. g Carvalho Escrivão, que o d:afilografei e subscrevo '. cais especiais e para ar! ," 'h' ", .

=1 (as) Carl�s Ronald Schmidt mazenaménto ou dep6si- Ib·
.

f� E O melhor que a.·. .

'i '". Juiz de Direito .-' to� g�arda, conse�v.aç.ãO,
. trama.g .

,

'

"

'. .: . 'CERTIDÃO, . beneflC18'mento e retirada ,',
- .

cr·.........�.........ooú...··.·�r·....• ..·':.:...... ,�· ..·..··�� ...·..�·w...· .....v·····
...,

Certifico que a Presente Cópia Co' .
o de merÓadorias, artigos Comemorará,. 70:

Original do que dou Fé.
.

'tio' .... .!.--'..�...� ou· produtos de' qlJalquer "

á· d"Guaramirim, 24 d� jU{lho de 19 ��/ ..� ,'\� natureza, provenientes do aDlvers fiO' e sua�. ..'
. \ (as) Renato Carvalh aI·' \.. exterior e destinados ao f d

10#

l D�.'Reinoldo Kurapa Escrivão �,\ ' }:: consum� int�rno �a ärea un açao

I
.

�l t .--------- .. ·Q"'f ....--�_/� e_ 8C?8 puzes IDtere�s�do�, ,Governador Ivo Silveira
..

,I

�. AD�OG��O< tl �. '''p, ,-,I""
. hm�!��f:e��d�r:es�. som' Prestigiará As ,'. .

t .Emp.r.eg'ad.or! Correio dó Povo bra de dúvida.'traria' ao Festividades
I

, Escrit6riQ ao lade da PrefeiturQ ., um Jornal a
'

\

De 13 a 28 de . Julho

JARA,GUÄ, DO SUL ��. .'

O fiscál do Minis- Serviço do Povo próximo, o município de
.

_

tério dó Trabalho é AteDc;ão Ibirama comemorará a pas ..

��.......�...�.-...,....-..."..,.'.....-(!)�
.

um fator ôe .equilí- -'_.------�

Agrl.CU·'ltor, sagem d.o 700. aniversário,
brio entr� o. capital de fundação, aconfecimen.;' :

7

.' e oJrabalho. De8con-, to histór.ico que constituirá-

V
...

'

, I

d"
.' .

I
'

'

r dI· 'Ouça fôdas. às s�xtas- b I
.

.

."

e.... ,··.il. e�se:'�v·..

·:�
.•.:;-.:;;�

"

::re:��:;s q�:�:.
, , tfaeirrdae�;naà �a,Pdol'ohJo.a,rr�Sg:áa, �a��v:'�:���p�ra;:���i��

! 'I elementos da fisca· V:end'e-s,e .

K ...

se orgulha das suas tradi-:'

Um 'ótimo te�re�9 co� 2. terreJj�s (hmtos) 'COOl, lização e Íalam em (>' prog'rama: çÕes de prog,resso.t7 m' o r g o s, na. TUa: 15x46 éada. na Rua R!<> propinas:' Os f8lsos'
1 terrenO" sito 'na RUi! CeI'. I1nlena Rural Extenso e, vasto progra-;

PeteI'ra l' Klm. distánte Braoco - Jarágu� do SBI fiscais eriquecem, .

de' ma de fesfividades foi or-
.

,

•.. t.'><. '. '.. ,

'. ' quase .
d-iàriamente, Procópi_9 Gomes ao Ia o este programa é feito

ganizado .pela· Prefeitur�.do ceÍlt�o da. cidade, _
.

.

Informaçpes nes1a, (, notici4rio p()Ilclàl da Textil
.

Cyrus. .S. A. pela ACAIlBSC �spe- : Municipal, pâra comemorarD��aIs· . IJ;lforma9,�es redaç'ão-: '

,,' dos l'�rDaig:,
.

com as DimensÕes 16x66. cialmente para o. Sr. e
, o eVento, que coincidir�com

\

o) ·sr. Edmundo .. ', '
.

�,

...

=-_--_-_-._-,.;;, !(o (!:),fmaçõ0.S nesla red.ação .. �su_a.....,;.F_a_m_f_li_a._............._...... cQJ)l o .. "Dia do C:olonp".1f()mb�rdt
'

..",' .', (. ,�����

Designar:
. .'

Maria,Lecir Eberhar(jt.. para na Escola "19
de Abril", da localidade de Jaraguá Esquerdo,
substituir a professôra Odete B. Salai, pelo praz?
de 15 diss, .a

-

contar ie 7' do mês em curso:

Comunique.se, Registre·se e Publique..se. P.r.Olietp"·'.d'e.'. Ie' -I' c·r·.an,do. Prefeitura Municipat de Jaraguá do Sul, 12
. J .

de juuhQ��t��6�auer, Prefeito Municipal zona franc.a' de . livre
___;.--------,-,--.- comércio no pôrto
llizl de Direito do COlorca de fioarBlDirim de São Francisco.

Edital ,de' Leilão Proposição Apresentada No. Congresso Pela
, Dep. Ligia D. Andrade.

Portaria n. 25

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



c o R R E I-O O O p, O y O
Posse do, Conselho Diretor e InterclubesN.O 2.490

"Coluna ROTARY"

ANO XLVIII JARAOUl D� SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 29 DB JUNHO DB 1968

Cumprimenta ARENA,' I
A Associação Comercial e Industrial de Jara.

guá, tendo em vista 8S' gestões junto do Govêrno,
por parte da ARENA lo<>àl, vem de endereçar aos

integrantes da tomlBsão de Alto Nível o Qf1cio.
que se 8e�ue:

Umos. Srs, \

Integrantes' da, CQmissão de Alto Nível da
Aliança RenovadorR Nacional- ARENA
Nesta
Prezados Senhores'
Tomamos conhecimento de que V. Sas. man

tiveram diálogo com o Exmo; tiro Governador' do
Estado de Santa Catarina, apresentando 8 S.
Excia., naquela oportunidade, reivindicações as
mais juatas, as quais se coadunam perfeitamente
com o nOS80 pensamento; e que se 8inttl�izam nas

seguintes aUneas:
1. Construção da estrada' de integração do

Vale do Itapoçú, ligando, Corupá, Jaraguá do Sul
e Guaramirim á BR-101.

2. Instalação' de -um Curso Cientifico.
3. Construçã'O' de nô'Vo Grupo Escolar e dota

ção de salas de aulas no Grupo E.colar e Escolas
existentes,.

Aqui registramos os nOS80S agradecimentoB
por tão louvável iniciativa, 8 mais ainda pOi' ha
verem V. Sa8. trazido a aprovação de S. Excia ..
Isto representa a cOncretização de um anseio,
não só das classes' empresariais, mas do povo em

ge'ral,' que incansáveis na luta pelo progresso, ve.êm
seu município c,r.scer ràpidameDte em têrm08

, econômicos e dtJsejam situá lo em seu verdadei-ro '

Jugar' no Estado Catarinanae.
Nelse sentido estamos também nos dirigindo

S. Excia., demonstrando nOllSO, penhor de gratidão.
,

Muito atenciosamente, AssociaçãlJ Comucial
e Industrial de Jaraguá do Sul

Eggon João da Silva, Presidente.

r="·MXn";··�"·�·'·<:·'P·'U�···r·a·<"·;··<>"·�·;·:i··�<·U··
..

·I:·in'···�
..·XMMM.M.....

J ������n:'�����U O II J tJ U O U R � u :� I FORTALEZA, 27
i1 Novos Iremores de, remi
:1 voltaram a se registrar
:1 com maior int�Dsidade na

:� cidade de Pereiro, obri
� gando os moradores 11
: relirarem se para municr·
ß pios vizinhos. O Secretário
B estadual da Viaç�o solici

�� 10U inform.ações da estação
3 sismográfica da SUDENE

�������......�......����;,...';,..";,..'.;;ac'•• em Nati:lr, sôbr,e o a'lsunro.

o nosso RC está em febris atividades, vizando a possedo nôvo Conselho Diretor, que terá lugar amanha com a

L J D
prellenos honroas do Ex·Governador do Distrito 465' Comp

a
'

�

Lauro Fortes Bustamante e o atual Governador � Comp'',. .,. JOllé Moruri que, recentemente tomou posse na ÍIa. Assem:
- bléia Distrital, em Concórdia' ",.

Tem No'va
Além das duas ilustres personalidades rotArias deveri

a festividade de amanhã trazer para Jaraguá do sill quasi
uma centena de rotarianos dos RC da região, transformando

F·' d t- 1
'

tí
ainda que por tnstentes, a paisagém de nossa urbs, peloIm e ges ao eonIS Ica colorido das expressões dos companheiros que nos visitam

,

. D íreçãO ,a .da mensagem que cada um trará para a grande festa que'Chega ao fim, nesta data, a gestão leonfstica re- _1,' '

, lira
marear um nOvo período rotário, soba direção dosseguin-ferente ao pertono 1967/68. Mais um ano de traba-

/' _ ,
tes eomponentes do Conselho Diretor: Presidente - He:c.rique

lho desinteressado foi cumprido. Cabe. que aqui R b L' 1 O ó
. ,�Reis Bergan; Vice·Presidente - Jörn Soelter; Secretário-

ece emos da Iga Ja I pe
o Sr s no José Reiner WieIe,' 2. Secretário Osmar Zimmermann' Tesoureirofique registrado ao nosso sincero agradecimento d

'

h
.

.

" 'Dalmonir Piazera; Z. Tesoureiro - Getúlio Barreto da Silva,

à indústria, ·ao comércio e, a tôda a comuna 'que raguaense e Desportos Sc remer,
'

e Protocolo - Fidelis Wolf.
' '

sempre nos prestigiaram,' ajudando-nos a cumprir o ,�e�uinte oficio:,. Esperando poder COD- 'A' _Na parte da mànhi de domingo, deverá dar-se' a cere.
os nossos propõaítos. "SIrvo-me da presente tar com ,o Vos"o, Indís

monia de inauguração da Praça Paul Harris. na confluências
. .. da' avo Mal. 'Deodoro com rua' Bario do Rio Branco com aAo jornal",Corr."" to do Pov.o" e. á R.ádio Jaraguá para levar ao seu conhe- á I

-

t presença de rotarianos, o Sr. Prefeito Municipa], VereadoresLtd d t " á pens ve apöío, apresen O Mil J.a., aos seus Ir� �res e· .lUnClO� rlO�, a nossa cimento que em data ,de o, . uiz de Direito e demais autoridades civis, militares
maIs profunda gratidão pelo que tem feito em prol "

.

'
,

.
mínhse cordiais. e esclesiásticas. '

.

de sua comuna, oferecendo-nos espaço e tempo \16 do corrente tomei pos- Ao meio dia terá lugar festiva reunião no !tajara
Para, as noasas divulgapões., se no cargo de presidente Saudações esportivas Tênis Clube. quando terá lugar a posse do nôvo Conselho

'1 Y
M'lt Ad I 'St "Diretor, realizando-se na parte da tarde visitas a diversosNeste ano leonistico o pouco que foi realízadonoa da Liga Jaraguaense de I on o ar ange .

lugares pitorescos da cIdade. .

e�si.nou a sermos m�l�o�es, mai� tolerantes, ina�s Desportos, tendo em vista Agradecimento a comu- Benvindo Coinpanheiros à pérOla (do Vale) do !tapooú

:���cadoB ao nosso próximo; rnais humanos e' ann-
a renúncia apresentada níoaçäo, lIa_- Assembléia do Distrito '465, de R.I.

Pensamos com Smlles que dizia "DO TRABALHO I
'

, Dia 2% -de corrente teve lugar na cidade de Concórdia,
'.---------!IIII-!!III!!II-III!

a lIa. Assembléia do Distristo 465 de RotaTy International.PROVEM A GRANDEZA, DO HOMEM E A ClVILI- _•••••'._ Dos 36 clubes do Distrito compareceram SI, marcando comZAÇÃO E O SEU PRODUTO". No fundo, todo ho- grande sucesso o conclave rotário. O RC de Jaraguá esteve
mem procura apenas a paz conveniente ao vence-

t
presente com os Comp. Dietrich e Loreno e respectivas

dor e necessäría ao vencido.

'A ,�ilt�I�S��tj���O i!��g�:Sn4dEda?oC:8:�ó��a:hfi:�sdt�:ã;�::'!� ,

Jarlguá dO Sul participa dI GOVERNADORI DO DISTRITO L-lO que se JUD aram aos e onc rdia, tornando válido o
slogan do Presidente de R.I., Yoshi Tagasaki, através da

A fim de servir como ASSESSOR DE INTßRCAM- mensagem - PARTICIPB. Um autêntico sucesso do; movi-
BIO DA JUVENTUDE, foi convidado o nosso CL A g r a d e' c .-, m mento rota�'nó no Estado de Santa Catarin•.
Orlando Bernardino. da Silva. O atual Governador Posse de Conselhos Diretoreshavia buscado o nosso CL Horst Stein para Vice

Profundamente consternados, comunica- Com o fim do mês de Junho Infetem-se as p�sses.Governador e eís, com muito prazer e satisfação .

h d dos novos Conselhos Diretores. O RC de Jaragua' dopara o nosso Clube, que o CL ,Artur Appel, Ge- mos aos psrenres, amIgos, e con ecl os o
I fvernador Eleito, veio, procurar no seio de nossa passamento de nosso querido, espôso e pai Su" ' tél ao seu príncíplo de prestigiar os companhei-

equipe um CL para seu assessor. Alf d S h' 1
ros da região, feram Iodos convocados pere as pos-

O CL Orlando Bernardino da Silva é, realmente, o re O C u ze see nos RC, com caravanas dirigindo-se à Rio Ne·
homem certo .no lugar exato. Jovem, também, en- ocorrido as 04 horas do dia 17 de Junho de; grinho, São B�nto do Sul, Ouaramirim, JoinvilJe.
tusiasta do leonismo, capaz e realizador, poderá 1968. no Hospilal N. �enhôra Aparecida, na

Blumenau e São Fraociscb do Sul. Um Continuado
lazer um trabalho bom' e grandioso na assessoria Cidade de MandilO'uari, ,PR. d� _feslividades em meio a um grandioso espírito ro-

tio tarlo.
'

de intercâmbio da J�ventude.,
'

Por este intermédio, desejamos agradecer U B
' ,

FELIZ ESCOLHA COMPANHEffiO GOVERNADOR. a- todos pela sua participação nos .funerllis,
('
m ,razão para Jaraguá do Sul

FELICIDADES NO NOVO CARGO COMPANHÉI- que enviaram flôres e corôas, que de um ou
,

Esta coluna publicou na semana que paseou o
RO ORLANDO; o clube está cbntigo. outro modo nos cónfortaram com suas palavras, regulamenlo que irá presidir-o Concurso para Bsco;de peZÊlr, em especial ao Sr.,Raimundo Emenn· lha de um Brazão para Jaraguâ do Sul, com vistras

dörffer pela dedicação em que acompanhou o para o seu próximo cenlenário, em 1976. Por um Ia.
exlinto alé a. sua úllima morada, ao Rev. Padre menléÍvel lapso, a data para ii entrega dos t�abalhos
Odilo

'

pelas palavras de fé Crislã proferidas saiu pUblicada como sendo. 31 de Junho, quando
no lar e no cemitério, ao SOr.' Eugênio V. deveria ter sido 31 de Julho de 1968. Daí a re-
Schmöckel pelas palavras proferidas é! beirö liffcação e o convile a que um número, realmenle.

do túmulo com seu úllimo Adeus grande de concorrentes se faça presenfe, afim de que
Jara�uá do Sul Junho de 1968 se posst! escolher o melhor Irabalho' que ir-á Irans·

A Família Enlutada. /'

formar se em brazão do Município de Jarl�uã do Sul.

..• O .. ODE. VAI PELO UOIS

Alfredo Schulze

Fogueira!
De preços baixos em� Irmãos Emmendoerfer

ElélrodoméslicósMaior Prazo! Menor Preçol Menos
Jurosl

Fogueira!

ACU

t'
Todesanzeige' ·Und Danksagung

Allen Verwandten" Fraunden und Bekan·
len teilen wir die Iraurige Nachricht mil, dass
mein Iiber OtJlle und Valer

Verifique! ,Compare!
MAQUINA LAVAR ROUPA NINA à vista

apenas NCr$ '245,00 ou NCr$ 18,00 mensais
SI entrada sempre iguais grátis' 6 caixas

, de sabão ALBA.
FOGÃO. DAKO COM VISOR, à vista apenas

-

NCr$185,OO ou Nàr$12,90 mensais RI entrá-
da sempre Iguais. Traga o velho como

-

parte' de pagamento.
LIqUIDIFICADOR NOVO, ARNO, à vista

apenas NCr865,00 ou 10,00 mensais si entra
da sempre iguais.

'

ENCERADEIRA' ARNO ESMALTADA, à

vi�ta apenas NCr$169,OO ou NCr$15,OO men
sais si entrada' sempre iguais.

FRIGIDAIRE.MOD:ELO 68, à partir de -

NCr$38,00 mensais sero'pre iguais. Traga o
velho como parte de pagamento

Irmãos Emmendörfer .' Eletro'omésticos
Servem Bem

im Aller von 65 Jahren 11' Monalen 9
TlIgen ploeizlich verstarb.

,

Die Iraue,rode Familie sprechen auf dhtsen
Wege all8n Freunden und Nachbarn, die ihnen
hilfreich zur Seite slenden und in der Schei
deslunde slaerkten, ihren herzlichslen Dank aus.

Desgleichen danken wir allen, Personen,
die Blum�n, B�ileidschreiben, Telegramme und
Kränze sandten und den lieben Verstorbenen zu

seiner lelzlen Ruheslall geleiteten.'
Wir danken besonder Herrn Raimundo

,Emmendöerfer, für seine Bemühung, und Herr�
Pater Odilo fuer seine troslreichen worte,
und Herrn Eugêl1io Vilor Schmöckel fUr seine'
Abschiedsworte

Jaraguá do Sul Juni 1968
Familie Schulze

\

Comprou! Ganhou! Um Utillsslmo Brinde

(Cirurgião D...tlsta)
Av. Marechal Deodoro n.o 557 - Fone 245
- BEM ENFRENTE A IGREJA MATRIZ -

d&BAGITA-DO"SUL - S,4J.

Entrega Automática de
Líquigás' de 15 em 15 dias

CLíNICA PRÚTEiE - CIRURGIA BUCAL - RÁIOS X
,

, \

Consultório: Rua, ÃDQelo Piazer3 86 (ao lado da Ponte Velha)

H O R'Á RIO' Manhã - das 8 às 12
.

Tarde - das 14 às 18
\

JAB.A.GUÃ. . DO' SUL

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


