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_
Para a Igrel.a Caróllce I zinho, às' 9,30 horas teráf Embo�a nascido em São

a. d�la de h�Je lern um lugar a Primeira Missa Bento-do Sul, Fraler Lauro
slgntflcado Iodo.especial I

ôolene Concelebreda, que ROIsti tez: de SaDIa Luzia

A Associação Comercial e Industrial de
E �ue, na. 1�_reJa Mol�iZ cont�rá com e

'

presença lo 'lugar de estimação, e

Jaraguá do Sul, acaba de enviar ao Governador.
de ôão Sebasnâo, deverao de todos os moradores do residência fazendo seus

r Silvei d�senrol_ar ee os átos de lugar, seus Pél!S, irmãos e estudos em Rio NegrinHo,
vo 1 veira, O ofício que se segue; o. de!lacao de Frater Lauro colegas do Diacono Lauro em Ieragué do Sul (Novt-

. Exmo Senhor' Rosa., da Oídem dos Pa· QOSd. ciado da Barre do Rio

DR, IVO SILVEIRA
dres do' Sagrado Coração Laurové o segundo filho Cerro), em Brusque e Teu

DD Go
_j

d d E t d d S C
de Jesus, �s ce_remônias do distinto casal Ezeltno baré, no Estado, de São

. verna or O s a o e •. àtarina de ord I I· (M )n·
, '"""

Palácio do Govêrno
. .

.

.

en6çao erao uger, eríe Kosá a ser ehe- Paulo.

FLORIANÚPOL'IS _ Capital
logo meis, às �6,ÕO horas, medo pare o Ministério Alguem já afirmou que

Pêdlmos à Frater Lauro'

devendo conter �Oin a de
. �eus. Anferiorm,ente, o sacerdote é maior que

Rosá que se digne eben-

Excelentíssimo Senhor
presença d� �. Excra. �ev. pa�lIc.lpamos, d o s a lOS reis e imperadores, que çoar os moradores, da

\ . _' ..
Dom Gregörío Warmehng, IllurgtCO�· que ordenaram presidentes 'e governado, Pérola (do Vale) do Itapocú.

o
A. Oomlsao. de Representantes da Aliança BISpo da Diocese, de Join- ,Frater, Alido Rosá. H-oje, res, porque é o represen Repetimos Isaías 61,1�

.l_enoV�d?ra NaClo�al - ARENA, lú.cal, trouxe n081 vl��e e grande numero de eab� a_FriJter Lauro Rosá, rante de Crtsto entre nós, - "O. espírtto do Senhor

· a. 8��plcI08a uotícía de que em ?Iá�ogö co�· y. fieis.. _
.

,a rmssao de enriquecer à ê· o tnrermedíérlo entre o repousa sôbre mím; pelo

E?CClã.:: subm.eteu a
.

sua alta apreciaçao, ,as �eIVID'1 Am,anha, na Capela de Ordem dös �êldres do homem e Deus. �; por isso que me ungtu para pregar

�lcaçoe8 ma�s palpltH:n�e� de nosso �umclplO. Santa LUZia,
.

em Iiepocu- ôegrado Coraçêo de Jesus. que vemos com grande o Evangelho." ,

�m. OfiCIO que dIrIgImos a meneíonada comls-
.

. '. ,...
_",

.

.

.

'

.

..

são, assim nos. expressamos:
..

,

" T heclms
.

C�a8� m��ti:v'e'remo�i�ioo;� ��"m e�iE��t�.�:., a�:e��· ". ,: A· R· t.·· o·�OS M,,! A ··Y" E 'H ,0, ES·PA(:·O· OCIOSO;
J?8do� d� Estado de Santa Catarina, àpresentando]

. , \

·

a S. E?,c�a, naquela oportunídade, r·eivindíc.scões
"0 Ministro de ERtadó do problema "espaço,

�. �als J,�stas a8, quais se e�tt.(lu;na.m' p-erfeitaÍD-ente Repercutiu de maneira Amizade.lendô esta údlima d'e Eàuca9ão e Cultura, ocioRö"·, E a portaria

com o nosso, pensamento, e que· se sintetizam Das dolerosá no selo da soci� prest.:ldo" especial homena� atendendo' ao qu� ·propôs ,n. 102,' vem demonstrar

I!eguintes a1fneI;l8: .' .. '. d'adé local, o falecim-enlO gern, com o compare�imen a. Fe.deraç�o Nacional que o objQtivo ,fei atill-
,

. 1. :Co�!truQ,ão, «l� estragá de 'tnt('gr�çi,o" do do' Sr. Ca�J�s Mayer., .!Dem,. lO, de seu quadro soeíal e
dos Estabelecimentos de gido� O· Govêrno Brasi�'

Val� �o Itapocú1, lrgan�,o' Corup4, ,Ja'ragúá ao� Sul bro de dsJlJßla famd.ra ra- li b6n�eira com larja prelil Ensino, por meio doPro .le,iI!9.• através -de seU

e ,Ql},lIrami'r1'!l à, B;ß. JOt , '
' ,\ ,d'cada elf! nossa cld_. 0' stu sepultömento deu� ceS80 :n o.

. 63879/67< .. ; Mini.t,ro: .. da ' Educaçã-o,

.. ;
,2., Inl1!talaç,ão d'e, p'm Çu:rlil� Oientff'icg. ,.... " Fi,lho de H'enrique_-e �1arla, s.e nQ�'diá seguinle.,26, de. âssim .i.nicia a 'portaria reconhece a gravidade

i' ...
a" Co�str,!Wão �e nôvo .G��po Escolar é dota. Mayer'A nascera h'tJ 64an08 Junho de 1968� para o Ce,: 0,0 10�•.na qu�J, SUB do{;pr�ble:�a e apl"eS8a 8�'

. ça? de 8�las d� �ql.s DQ ,GtÜpotES(H)la.r,;,e Eséofas e- 2 me�e-s ,:em' "Bhtll1,ntin, :IJlUét-io partlç:uJar <taJ�8tl'.,< E)[.ce�ênCIa c o ó s�t ÍI t.l1 i em r-8so1�e-Io: O' ,Q,rup,O-

eXl\�tente8.: ," l."",'! ! ".;"' ,: ,�,' ,., trao"ftmndo seAD'a,is- I'arde da IlàpóéjiHfinsli . Item ;GtUP? (Je Tra�lblo:;Nl>.' rd'9 Tra'balho, e.,tâ 00nstl,

, ..
: Aqui., ficam: registrados 08 008808 agr�deci. par� joré1guá (1;0 .sul� onde grande iJcQmpaiQhameo,io cumlMdo d·e reabzar estu ihlí:d�" p;el.os .m e·m br ().�

mentol'< P('!' tão 10uvAve! inieiati.va, e m.i;lis ainda ,Cll$QU �e com t-1'élria Doe4 de "a reDIes, :amilfos .. e :do� . s b.br e., o, espaço. le�l.vos:·, Fa(ire Vj,Cent�

por haver"em V. 811.8. tr.az'ido a aprQ.v:a�i"'C) de S. 'ri�g. .,
'.

'

,.
'

.
.. cf)nh�cid'os. que- aU foram :oelo�o .

das : .. Es 0-0 la 8 A�aoio;'Dr. Luís Patiquale

Exm�., Isto- re:presenta a ,concretização de um J)eotro de DClssa . socie !eyar a :eua deradeira Partl�ula!e8. ...
.

�
..

, e. D�.' O"alton Oliveira

anseIe, não. só das Q}asse8 empfesariais, mas do ddde, deseovolveu,ioúmer8s homenagem a um' homem A f.loalldade prlmord'ul1 ',VIanna; mempros 8uplen

pevo �m 'geral, q:ue"Jnc8nsá.veis .oa Juta p.,lo.pro- 'allvidadres. cum'pt;indo des- q.ue �mpre pÚg'nou 'por é, através do� resultad08 tes:. ,p r o fe s s or José.

gresso, vê�m StlU municfpiú c,r�scer' rápidam 8nte tficar ii de comerciante bôas CluiSlJS�gue pudessem
dêstes esttl�os, equ.acio, Martins de Santa >Rosa ,�

em têr�os econômicos. e' d.eseja'm"'si'tuá lo em seu �f!Sc1I <l� comércio,� aç�ugue, inter,ssar a' colelividade
Dar uma m.alor amplia,ção P r o f e 8 s o r, ';Luc.ian�

verdßdelro luga:- no E,stado Catarineose
. no local ond� hOJe. se O, extinto alem da vl,úva da escolaridade em n08SO Ro-berto, O Grupo' di&

.,
... �ssi'm. cODgratula:�o,nos. eqm y. E)Cci�, 'pol'.,situil a casa comecilll·doldeixa.'9- néloseos segulD' Pais. .

T..fabalho já iniciou Euas.

!sss deJlp.acDo ftivorá.�el às .necessidad,es de ,maior S"_ Vegini. Mdis tarde, tes filhos: EHda' c'asada Em 3 de setembro de fnnçõ�8, Foram distribui.'

prem�noít\ d.e .n0813.D �un�cípjo. ,:.
"

.
reso{veu 'pela. indústria, com U�o Bauer;',Waldino, 196_7..oPrt,�fe!.sorOswaldo :dos

.

form�lários às

Cooföl'me nO,ssQ OnCIO ele 4 do lIuente, réafir- l�rtiJi!!ndo se multo conhe- ,casado com Elvira Vogel; QUl�lDO .S��oes em Me . Escolas J.>arUculares para

mamos n08Sa intençã,ó ém
. continuar dialogando eldo pela fabricação d�, Ruper,,. casado com Nllce lDor_Ial dll'lgldO ao senhor um }�vaDtamento gtor�l.

·

C�D;l .os Poderes. CODstituido8, 00 sentido. de con. tamancos de arlll. quali· Franco Marschner;, Isolde, ��Dls�ro (l! Bducação_,
. COm �ase; nos d!\dos

trlb�Ir para melhor administração pública, e nossa dClde casada com Alfredo Paul !1fIrm�va: Edu�aç�o.é dêle advmdos, c Grupo

conflaoça no g:rande govê:l'no de V. Excia.. Mas o extinto n�o apené2s e Tusnelda, casada com Inve.stlmento> prlurItárlo elaborará U mI am p.l ()

( ordialmeQte; se,dedicaya às suas tarefas Wilson Mayer. . de�tl'e as metas �stsbe Tr�b8lho no qUill serãó

AssociàÇãt) Comerci�l ê. Industrial de Jaraguá de c0':llercianle ou industri "Correio do Povc", que
leCidas pelo próprio go apre8entadas eugesta.es

Eggon Jpão da Silva, Presidente. aI. TlOha um lIcendrado teve no ilustre morto um vêrno, que se compro concretas.

pendor pelo esporte e pelOS de seus grandes a'migos e met_eu, emiPunta del.Este, Sabe.8e que em muitos

movimenlos 50ciais,. figu- éldmiradores sent� o seu
a tr,lpllcar a escola�ldade lugares dêste Bral'U que�

. rélndo com deslaque como desaparecim�nlc e aprese,n.
até .1970. ftste "deSldera rido- e imenso, l:Jão CODS

fundador
.

da Sociedade ttl à familia en1u1ftdil (l�
tum" \ 8 Ó P o d e r á truidss 6scolas t'ú8licas

Esporrlva Ouaranie Socie seus sentidns pê' ames. ,�?oocretiz1r-se em tão à poucos metros de Es�

Esportiva e Recreativa curto espaço. de tempo colas Particulares com

, pelo aproveitamento do espaço ocioso. Esta dis
espaço ocioso da Escola perção de esforços é ne

Particular, o' que repre- gativa e 'prejudicial á
senta menor ônus, para o E 1uC'lção e à EcoQomia

er�rio IJúblico, a par da da Nação.
eVIdente poupança de Eriucl:lçij,o, d,isse alguem.
tempo para sua conse- é trabalho d'e todos.

cução".· O sesenvolvimento da"
por outro l�do, em educação em nosso pais

trab.alho da Federação äepende de um trabalho
NaclOoal dos Estabeleci conjuóto, em bases reais
mentos de Ensino, apre, e racionais. É preciso
s�ntado. na 3& Oonferêo- planejar realistioamente.
Cla NaCIOnal de Educação, � �eces8á.rio aprovei·
reäl�zada na Bahia em tal' tudo. o que rôr.obje.
,\brll· de 1967, no item. 3, tivamente aproveitável.
encontra ,se :1im dado' N.o8so govêrno'demon8

.

ocorrido no .dia· 21 de junho com a aproximativo estarrece· trou, que é oapaz de

idade dto 81 ,anos e 7 meses.
' dor: tomar consciência dos

.' A" Familia enlutada vem externar por .
"3 ..:... o mencionado pr,oblemas 'e agir de

,este intermédi& os seus' sinceros agrAdeci.
� spa ç o o c i o s o, nas imediato .

meot08 a .todas as pessoas amfgas vizinhas escolas. particulares, de' Resta-nos ag u a r d a r

no duro.. transe que passarfim bem cumu a
ofvel m,édiQ, atinge a que 81'1 E�ooláS Partion .

todos' os que acompaoharam o- falecido até mai$ que meio milbão de lares colaborem oom O

8ua ultima morada e enfeitaram a sepultura' vagas,. 8prnx�mando se IGr upode Trabalho,

".com.lindIlS,..flol"es. .

de um mllhäo por todo preeoohendo 08 formu

�gradec-em ,�J;D especial ao Rewdo. Pastor o terrjtório l;Iacional." lário$ o quanto aotes.

Hans Spring. pelas pálavras de Fé Cristã Desta forma, a Fede· A�eim. '!i1Ó aS!lim 8e

proferidií's no Lar e no cemitério, raçãO N a c, i o n aI d08 t f' abaI h a efetivamt>nte

'A 'Familia Enluta.da. Estabeleci.mentos de pela Educação e p�la

1 • 1
E�8iu.o procurou oons I Cultu-:a de n08SO

.

PHh
clentizar Govê'rqo' e Povo Cesar Lula PasBold

.ACIJ ·Cumpfimenta· O'
'Governador

Câmara
Entra

Mu.nicipal
·em Recesso

.

Após cumprir um período de pr�fícuas ölivldades
legislallvas, a Câmara_Municipal/de VereÇldores emra

em recesso por rôdo o mês de Julho, rejnici(!ndo as

suas a'ividades rotineiras oa primeira terça feira de

AgÔsio de '1968
'

.

.

Na �essão extraordinária· de lOde Julho de 1968
P�tlic:pc;)fam a;ivClmente. dos fraba.lhos os' vereadore�
Octacillo Pedro Ramos e Eugênio Vitor Schmöckel.
com as congralulações à PreSidência, ocupada pelo
ver(�Qdor João LÚCIO da Costa, allóra efeito e empos·
sado' PresiQente do Lions Club de Jaraguá do Sul.

·

.
liJ�ªstrja de,Calçados Bosch Irmãos S.A.

·C.Gc (M F) 84429729/1 .

Assembléia Geral·Extraordinária
.... ;..:; " (:l:. _,;... '

.. .�. ;.�' 'I' I.·_
•

_._

Edital de 'Convocação
..f_I
',-

Fic�rn Co.nvidados os 81's Acionistas para uma

a�sembléiá gerál extrflflrdiri,,,ia, "..'realizar se nn

dia SO d� Julho de· 1968, às 8,"·hpr.s"Da sédé 80Ciai
à rua .Jorg6" CZtH'�j�Wic��,:!,,12S1,;-;:'�*�,,�a ,cidsde de

Jaraguâ do �uli &fHIl de referendát os ãtos· prati·
cados P�la, r����rtt�f 1t��f�7?;�,��?á�i�5�� !�O, de

,
.

Jaragú4 do Sul. 2 de Jitlhq .. de, 1968
IndÚtltria de Oalçados Gosch lrmãos S.A.

W.lter J.F., G08ch -, Dir. Com.

Drd:enaçlo
conforto-

.

surgir entre nós,·
um novo sacerdote, que

pre�arci' sem' interrupção o
culto divino, aasslsrêncta
da religião, o amparo de
rôdes as horas, que servirá
como diretor espjriluál que
nos aj�dará a resolver
pequenos e grandes pro'
blemes que nos atormentllm.

Profundamente consternados 'comuica
mos a �Od08 OB no�sos pare��e8 e amig's e

co�becldos o faleCImento de nosso querido
paI, avô, sogro e biAavÔ.

Otto Klein

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Regi�tro
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Regist o Civil do 1.° D s
.trito àa Co-narcs d� Jaragu I

do Sul, Estado de Santa
Catarina, Brasil.

.

Faz saber que comparece
ram no cartório exib ndo o'
documentos exigidos, p.la lei
atim de se" habilitarem para

casar-se:

Civil Edital N. 6711 de 29/6/68
Pedro Gorges e

Hilda Forlio

Edital N. 6,712 de 2/7/68
Otávio Lemke e

Silvia Winkler

Ele, brasileiro, solteiro,
operário. natural de Jara- Edital N. 6716 de-, 2/7/68guä do Sul, domiciliado e

residente em Rua Victor Mario Míelke e ,2 terrenos (lunros) com

Rosemberg, nesta cidade, María Luiza Pereira J 5�46 cada, ne Rua Rio

filho de Leopoldo Gorgbs Ele, brasíleíro, 'solteiro Branco - leragué do Sul
e de FridaKammer Gor lavrador.inatural da Jara lnformeçoes . nesta
ges. ' guá do Sul, domicílíao e redação.Ela, brasileira, solteira- residente em Rua Joln-
doméstica, natural de vílle, nesta cidade, filho ��ar..-��
Massaranduba, neste Es- de Henrique Fernando �:::=:::=:....::::::====:::=====:::===:::==:::==::::::�

.'tado, domiciliada e resí- Germano Mielke e de rI 11

dente em Rua Joinville, Alvína Schwartz Mielke. V'ende-se, II, DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN linesta cidad.e, filha de Ela, brasileira solteira, II C-oLINICA _._ÉOICA _ ClnURG,'IA GERAL II
Antonio Forlin e de Geral doméstica,natural de Pre- :: 1.:1 M ::

da Ferhn, sídente Getulio, neste Um õrímo .terreno com i1 ii
Estado, domiciliada. e casa, possuindo pastagem' II

'

n
residente em Rua Joinvil sito à estrada Francisco !! II
le, nesta cídaue, filha' de de Paula. Tratar com o li ULTRA SOM II
Sergio Pereira e de Amé proprietário sr, 'Leopol-·· ON DAS CURTAS ..

lia üechelero. do Meyer. fi R. ULTRA VIOLETA ii
ii Ruá Presidente Epitâeio'pessôa 704'

.

. II
L ___;, ..!..-__..._'_. ::_ '--

iJ
,� ...._.__4 •• ... � :fII

.

'

c:::::::aM'C>U.,....c::::aD·=e:::aA<::>*S=> �:��g.�ár:8�d�::�. ::mJ�� Vende-se' :.JliII �e Direito da Cumarca, �e fiOBrBliril
. Joínvílle, nesta CIdade, fi- .'

'EdOt I' d' L al_'
,

" lha de Alfredo Marquardt
-

Um ótimo terreno com
'

. 1 a, e el ao, ,.

F,utl/�ra, e- Ornamentai, e de 'Bma Frohlíeh Mar 7' O D' C I R Id S h tdt J" d O·, .

t m o r.g o s, lia Tifa outor .

er OB ona c mr ,. UIZ e I-

,

• .

.

.

quardt.
Pereíra, ,1 Klm.�dlstante

' retro da Comarca de Oueremtrím, Estado de
La,r�nJ�lras, Pe�e�uelros". ' Santa Catarina, na forma da leí, etc •.•
Ka�18elr?S, MaClelras,.Ja.. Edital N. 6.715

.

de 2/7/68 do centro da cidade. FAZ S.\BER, a tôdos quantos o presente êdiral
botlC�belras, e��. Roeelr�8 Lidio 'Bloedorn e Demais informações de leilão, com o prazo de vinte (20) dtes virem, dêle
Dahhas, ,Ca�ehas, OO'DI- Marcia Ersehíng com o. sr, Edmundo conhecimento tiverem, GU Interesser possa que, no
feras, Palmeiras, eto., etc. Ele, brastleíro solteiro,

Lombardi. dia 18 de julho, às 10 horas, será levado fi público
lavrador, natural de Jara- leilão à porta principal do Edifício do Forum desta

PEOAM CATALOGO guä do Sul, domiciliado. Camara a quem maior lance oferecer do oblettvo
ILUSTRADO e residente em Garíbaldi, V''e'nde-se ebeixo transcrito, penhorado a IVO M-ILCHERT, nos

neste distrito, -:- Itlho de euros de Ação Executiva que lhe move 'ANTIDIO M. '

Leopoldo S�idel Oswaldo Bloedorn e de '
.

CORREA (aUt08 nr. 30/67) em tramitação nêsre JUIZO
_ CORUPÁ _

' Rosa Brschlng Bloedórn. 1 terreno suo ne Rua CeI. UMA RADIOLA, SOM �TEREOFÔNICO,;. MARCA
Ela, brasileira, solteira, Procópio Gomes ao lado' PHILLlPS, COM 'DOIS ALTO FALANTES E TRES

c:::::::::a�=e:::a�c::::::::oO:::::::oc:::::::::a doméstica, natural de da .Texfll Cyrus S. A RBGULADORES DE SOM. e qne foi avaliada pe'a
Jaraguá do Sul, domlcílí com as Dimensões 15x65 im�rlância de Ncr$. 260,00, em virtude do que ex-

.

ada e residente em Gari- Informações nesre redação. pede-se êsre que será afixado e publicado na forma da

baldí, neste dtstrlto, fílha 'Lei. Dado e passado nesta Cidade de Guaramirim,
de João Ersching e de Ce- aos vinte e quatro dres do mês de Junho do ano de
cilia Schmidt Erschíng. ����� mil novecentos e sessenta e oiro EU. (as) Renato

Carvalho Escrivão, que o datilografei �. subscrevo
(as) Carlos Ronald ôchmídt

'. Juiz dé Dtrelto ...

• CERTIDÄO
Cerlifico que a Presente Cópia Coníére co!_11 o . :

Original do que dou Fé.
Guerernlrlm, 24 de junho de 1968
,

(as) Renalo Carvalho
Escrivão

Vende-se

I "GORRflO DO POVO"
fundoção: /irtur Muller - 1919

'-.
J., emprê�a Jorn'lística'

"Correio do Povo" Ltda.
• 11968 _

Diretor
, ,Eugênio Vitor Schmöckel

-

\
ASSINATURA:

Anual • . • • NQ1 6,00
Semestre • • • Ner$ 3,10
Avulso. . . • NCr$ 0,12
Número atrasado. NCr$ 0,14

I
-

\ BNDBRêço:'
, Caixa Postal, 19' .

t\vemda Mal. Deodoro, 210 ,

Jaraguá do Sul..:, S. Catarina

Edital n. �708 de 26/6/68
Marcelino José Demarchi

,

e Iria Prestini

I Ele, brasileiro, solteiro,
}a'vrador; na tu ra r de
J�rllgtlá do SI11, domioí
li�'do e residente em Santa
Luzia, neste distrito, filho
d�:, Leonardo Demarchi �
d� Adélia Leoni Demar
.ohi.
(�Ja, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,

profeßsora, natural de Ja· lavrador. natural de Ja
ragu� dö Sul, domiciliada raguá do Sul, domiciliado
e .�esid'e.nte e'm IapOGuzi, e ,r",sidenté em Rio da

nf!:,o, !,leste distrito, ,filha ,Luz,- neste distrito, filho
.

de G.uilherme, Prestini e de lierbert LelIÍke e de
,de Mal il;l Prestini. Adele"Koch Lemke.

, Ela. brasileira, soltàIra,
Edital n. 6709 de 'Z7j6/68 doméstica, natural de
Amilto Adindo Gàia e Jaragtiá do. 8ul, domici em. Barra do Rio Cêrro,
Alice' de SO,uza e Silva liada e resideate em Rio neste distrito, filho de
,

. da Luz, neste distrito, Augusto Gerent é de
Ele, brasileiro, solteiro� filha de Emílio Winkler Bmilia Vasel '-.lerent.

operár-io, natural de San' e de, Berta ReinKe Win- Ela, brasileira, solteira,to Ama�ó da Imperatriz; klar. d,oméstica, nátural de
neste Estado, domiciliado Ascurra" neste Estado,
e residente �m TiN Lenzi. Editai N: 6�111, de 2/7168 ,domiciliada e reSIdente
neste distrito, jilhv de
Ar-lindo Sebastião Geia e João Tancon e em Barra do Rio Cêrro,
deVeronica Isaltina Gaia. Ivanir Borba' neste

" äistrito, filoa de
, ',.,. , ' Leopoldo Buzzi e de AméEla, b rafolUeJra, solteira,

'

Ele, bra8ileim, 'solteiro,
intiustriária, _n'itural de operário, natural de Luiz

lia Buzzt
, J.arag�á d� Sul,

.

domici A.I�es, neste E8�ado, domi E para que chegJe ao c�
.

lIada '" rtl�ldente em Rua clhado e· retlJdente em uhec.mento de t::;dos mandel
J?ão PIa�inscbeck, nestlllll�a .

da �igueira, neste pa�sar o presente edi'al qne,Cidade. �llha d.e M.arcos dIstrito, filho ��
.

Angelo I sérá publícado pell impr,ensade Sou�a e. Silva ,e de TBoeon � de J;.llIosa Tan
,

e em ,ca tór,o onde ser
-

,
Lau.ra f ereH·a. de Souza con.. .. '. atixajo' Jurante 15 ,dias, Se
e SIlva,

. �la, ��a�tleIra, solteIra, alguem s ub.:r de algum im
moustr.larIa, natural

. d.e pcdlm nto acuse-o para o

Jaragua do Sul, domlcl ílOS lega s

Jiada e resident,e em Rua AURtA MÜLLER GRUBBA
Mal. Deodoro, nesta ci. O lciàl

.

dade, ,filha de Sebastião
Borba e de Alidia Dias

Edital N. 6.717 de 2/7/68
Plínio 'José Gerent e ar..-��-.>--�
Maria Marlize Buzzi I'

-'

. • .
Cure· seus ,rn.lee e poupe Geu

,
E

..

I�,
..
b. r�sIlelro. �Qltelro'l

pom f)dinheiro
. compranJ'O na

funclonárlu público, na '

turà� �� Jaraguá' �o Sul, FARMACIA NOVAdomiCIlIado e reSIdente '_,

--------------------.

O Doutor Lauro Perl;!,irl;l Oliveira, Juiz de
Direito da (lomarca dA Jaraguá cio Sul, Estado de
Sanla C"t flOa, üa forma da lei, etc. ,

FAZ SABER a ,todos os. qu.à o preserite edital
de citação. com o prazo de 30 (trinta)

-

dias, virem
o'u dele conhecimento tiverem ou interessar possa,

.

que nês�e Juizo e Oaqório do E8Crivão qlle êst&
subscreve, trRmitam os autos do ARRI ILA YIENTO
.1os bens, deix l(10S por faleciineIl\o de. GISELA·
HOHSPTARCH,. no _qual figuram como h!:'rdl;lirOR,

:-.-----,---.....--- aust'ntes ELLA DE SOUSA, casada com Antônio

Atenç'ão,
"

J'IciIÍto dEi Souza; ARTUR 1'ÓNI; casado' com,
Cleusa, Toni; ERESINA GLATZ, casada com Fre-

Agricllltor r10lin Glatz e ELIDiA TONI, Soheira"pt-lo presen-
te eclital chama e cita aos mencionados herdeirob,e

Ouça lôdas às sextas- respectivos, cônjug:e, pará se fazerem represen
(eiras, à 1,30, horas da tar ou comparecerem nêste Juízo, a fim 'dd'falarem
larde na Rádio Jarôguá, sôbre os tê-cm08 do mencionado arrolamento sob
d programa: penas da lei. E para que chegue ao conhbcinientO dos

/intena Rural ,ntersssados, foi expedido o presente �dital, que
será afix1do no lugar de costume, às portas do

este programa é feilo Forum, publrcado no jornal loe.l "Correio do Po
pelõ ACARBSC ,espe vo"" e DO D.iário da Jll,;'tiQa, em Florian6polis. Dado
cralmen!� para b Sr. e ti p"Jsado nesta cidade de' Jaraguá' do 'Sul, aos
sua Família, cinco dias do mês de jllnho do ano de mil

.
,nove

------ Icentos e sessenla e 0110'. -
'

Eu, (a) Amadeu Mfthfud, escrivão, o subscrevi.

'(a) Lauro Per�ira Oliveira
,

- Juiz de Direilo -

A, presente copia confere com (> original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 5 d,e junho de 1968.
O Escrivão: Amadeu Mahfud

de' BOB�BTO M BORST
a qlUf dis õe de 'aionortimeu
to na praça e .oferece seus arti

gos á preços' v_ntajoso8

Av. G�lúlio Vargas

�����

[�tàId8 Citação de Herdairo.sAuse'ntes .

Editai N. 6710 de 28/6/68
Aldo Klitzke. e
Marina Moreira

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Ja
rsguá do RuL doo:íiciliado Edital N. 6.714 de 2,'7/68e residente em Rua Jor-
ge

.

(zerniewlCz, .
nesta LAuro Pietsch e

cidat1e, filhu de Leopoldo Silyia Marquardt
Klilzke e de Lili Schmidt Ele, brasileirtl, solteiro,
Klitzke. marcineir9. natural de,
,

" Elâ, brasileira, solteira CorupA, neste Estado,
indutltriária, ,natural de domiciliado e residente
J�r8guá cio Sul, domici· em Rua Joinville, -nesta
lil;lda e residflnte em Rua cidade, filho de Arno
Jorge CZern:ewic:z, nesta Kurt Pietsoh ß de Alvina

, cidade, fH.ha <le Stlbiistião/ Erdmann Pietsch
"

. �o.reira e. de Emília �res- Ela, brasileira, soltei'ra,
,

tIm Morem", balconista, natural de
)

, -----------,-------,.-----

Metalúrgica João Wiest S/A
\ . ,

..

NECESSITA' DE SOLDADORES E TORNEIROS

OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN.

TAR-SE 'PARA TÉSTES À FABRIOA, À
ESTRADA NOVA, sInO.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Senhores Acionistas:_"- Em cumprimento à
determinações legais. e estatuarias, súbmatêmosâ
apreciação de V. Sas .• o Balanço Geral e a respec
tiva demonstração da conta de lucros e Perdas.
bem como O' Parecer' do Conselho Fiscal,

.

referente Numa publtcaçação da desenvolvimento de bom

ao exercício de 16 de Agôsto de 1 966 a 15 de Editôra ·F.T O. S.A., da convívto social.

Agôsto de 1967. '.. .
qual é autora exclusiva, "Três Estórias" é o

'Ftcando outrossim, esta Diretoria ao inteiro a proteesôra Maria de primeiro livro de uma

dispor dos Senhores Acionis,tas, para quaisquer Lourdes Gastal acaba de série de -quatro destina-

saelareeímento :

que se tornarém necessários. lançar o livro "Três dos aos _ quatro graus
Jara�ml do 'Sul, 28 dA Outubro de 1 p-67 Estórias", dedicado aot> prlmàrtos.

LUIZ KlEin s.n lnd. e Oom. de BEBIDAS grau primário. São 80
Em excelente apresen-Gerharde 4· E- LESSMANN Dir. Comercial

,

pá g.ín � li! de leituras
t

-

ãf' Iíacompanhadas de exer- açao g,r rca, o rvro

Balanço 'Geral Encerrado a 15 cíeíos para interpretação mostra uma série /
de

das mesmas. ilustrações a
. cõres.: exe-

de Agôsto de .1.967. ,A autora estabelece eutadas pela desenhista
.. profesaôra Eisy Ferreira,c0lD:0 t:ma central

..

de
que motivam a criança r:����(6)�����motívação a' ta m III a.
a=, reter os : textos de '

e vai evoluindo em forma
1

. _.

f' nr
'

l
o

�
.

§de estórias, s em pr e �ltura.e dao mator ;aCl r 1I11R71 P> trl\lUl71dJIconcatenàndo as lições lIdade ao aprendtzudo, t o lUl /Lt � \lU /L,<m t·
3343583 entre sí, - transmitindo Para maiores informa- � --:-""--...._�-...........,.:._..............- ,

. .

normas de conduta àl ções à Dístrfbuldora FTD, i" ADVOGADO n08 Iôros de
. 'i'criança, principalmente à Av. Mal. Deodoro, 520,' ,

.'.

no . que diz respeito ao em Jaraguá do Sul. São �au,lo-Gu�nabara-E s t a do do RIO_

dei'-

. '. t Janeíro-Brasílfa. '

-

24 504,37 �
.

Processamentos perante quaisquer' Mi.

t.
,nistérios,

AU,
tarquías e

Repartições.
públicas

i4
em gera].

{ Escritório Ce'Dtral:
'

.

..'

'� Avenída FraA'k1i� Roosevelt, 23:"'" Grupo 303' :'.
, Vimos de tornar público que em faca de deli •

.

(Fone: 52-1894) "

t6612',91 beração contida no Decreto n.s 6�,158, de 19
.

de � Z C - 39
'

'.' ,. . janeiro de 1968 no que concerne as Notas Ftscats Río- de Janeiro '

�1.269,96 Interestaduais, esta Agência vem doe comunicar 8L Estado da GUA-NtABARA

lß8,84 quem Interesser possa, de que está, - autorizada 'a
_

���
___......;;.,...,;;,,:,;;..;;; receber as segundas vias das mesmas. ' ���

.

65,991,91 A fim de facilitar o trabalho de recebimento,
devendo a, A M·E dar quitação a todos os que efe-

,
• .

toarem entrega de Notas, e AE local vem de 'ado
tar o seguinte' critério de trabalho:

.

.

a) As firmas indust'iais ou comerclals deverão
relacionar as notas fiscàis em olícío ou memorau
dó, efetuando a entrega

,

b) As entregas deverão ser' feitas:
1) para estabelecimentos Industríaís, em cada

dezena;
,

61.808,40 ! '2) ,para estabelecimentos comercíats, por qúín
zena.

Comunica outrossim, de que a segunda via da

relação de Notas fiscais sará assinada e. d�V9Ivi
da, servindo-como - comprovante da entrega.

.

. Jaraguá do Sul, junho de 1968
�

Abilfo 40s Anjoli! S_oares, Agente de Estatística.

Luiz Kienen S.A. Ind. e: Com.
,de BEBIDAS,

f

REL&TÓBIO

Imobilizado
ATIVO

Imóvel. Benfeitorias,
Ativo. Imobilizado c/reua·
Iiacão

Eslável
Mâq. e Inst., veíc.dos

Vasilh&me, Marcas Ei pàten-
.

tas. M óv�is
.

e Uten.
l Heliliza,vel

.

II CurJa
-

e
. Longo Prazo

Petrobras, Adie Ren
tuivel 1474/51 e 2973/56,
P r e v i s ii o 'I'rabalhista,
Taxa Melhcramentos, obrigo

. Eletrobrás,. Adic BNDE�
,

\ Mercadorias'
Disponivel .

B ncos C Mov. 'e Caixa
: Compensação.

Ações em Caução

f .

"

,.

PASSIVO
Ião Eligi,el '

: O"phal, Fundo Reser-
v'a' Leg.u, Fundo Reserva
Espl'Clal. Fundo Reserva
Esp. A'Imento Capital Fun"
do

-

D p.r�ciRção, FllnGo
InderiizaçãJ Tii1 balhista,: A
disposição Assembléia Ge-
rai .

.
t

, Ellgl.el Ir curto e· lonlO Prazo
Im D' de Renda Ret.ao

na F nt', O. Correntes,
Tit a .� r

" Compenliöçiio'
'Oaução da pirataria

4'014.67

16$84
-�5.991,91

Autora de
- didáticas
lança nôvo

, livro' de leitura

obras

Comércio Interestadual' ,

Demonstraç,ão_ pa Conta:de Lucros �"••""_""' 1_

e Perdas Encerrado a 15 de

Agôsto de 1.967.

45.75.382

J. ra guã do Sul. 15 de4::::;:2d. 1.9;;.763.82 r::;:;��:·:;;·:,�
..

"·;:;·;���···j",·,,,·,,,,·,,,,:·�
tUll IIENEN S L lud. e Oom- de BEBIDAS f� ',' ��

<}erhardt Alf, HO Ervin L�Bsmann - Dir. OOUJerclI,1 f� SÓ Um bom queijo! �l
. e"Técnico em Oontabilid·ade ,. .

�.

Registros: D,E.C. 178813 - C � O. 8.0; 2 210 t� 9ueilo.� marca ",CORUPA" �l
Parec,er, do C'oÍ1�elho Fiscal ,f� E o m:elhor Iq�e ha."',

.

(

�,_ �L
. S--\nhores Aci.onistae: - 08 a-baixo assinados, �:,;,::,,::,:,;�:,;,::,,::,:,;cf ••"�r ••"•••"$·.,,!"· •••�: •.•••• :.• ;+h."."•• ';� •••.••:�•••• ').•••• .,

memhr os do OOrJspl,ho' Fiscal da Luiz Kieuen S A
Ind. e Oom de B ...b., sltà a Av. Mal..Deodoro da I' f' ,,",' - :

'

-

Fonsecii, 657, tendo examinado detidam�nte o Ba

�_���::;.,lanço Geral' Rtllat6, io e Demo'nstrativo da conta Cle '
,'" ,

Lucros e-P�r�as, qué rhe forlim Rpresentstlos; pela Dp. ReiDoIdo Hupara
DirAtorili (ja referida fj'ruia, relativo ao perlodo de

I i16[08/66, a 15/08[67 são de pareÓér que os mesmolJ se
" �. ADVOGADO'� ,

encontr_am �m pe.rf�ita tJrdeJIl e foram elaborados se· � "�
guindo R8 normás cçmt'abeis, razão' peta qual devem '. ,., _

ser aprov�do!l pelos Senhores acionistas, reunido em

.

'

Esorltórlo
.

ao lado. da ,\r�f�,ltura,. ' Iassembléia geral. " - )
rL'

. JARAGUÃ ,DO sut .�" Jaraguá do Sol, 28 de, Outubro de 1967 :; ,

."" \

, Toni' BJoefeld. B1'uno lIenn, 'Henrique Wolf .

"

.

"

,

�� ',' .. --_-----.--------I ".

DÉBITO CRÉDITOCONTAS

RAnd i men to DiversolJ.
Fretes e Carretos, ,Merca
dorias .

'
'.

OontribuiçõeE! Previ
dência Social, Juros. Orde·
nado�. Salários, Dt'spesas
Gerais, Imposto de ·Rl:'nda
Spgurot!, Impostos, Imp.
Produtos Industrializados,

. Imposto Ol(culação Merca
darias. Fundo Garantia
Telllpo S",rvIQO, Fuodo ·de
ReseJ'v-' Legl1l. A Diposição
Assemb,éta Gill aI.

- 45.'753.82

Negócio de Ocasião
.

'

-

.
VENDE"SE

1 -'- Sor,·eteira c/8 bocas
1 - Geladeira c[3 porta-s
1 - Balcão vitrine
2 - Prateleiras
7 - Mesás de formiea
28 - Oadeiras estofadas
1 - Estufa p/pasteiS
1 .Porta copinhos
Pia inoXidavel, e outros pertences.
Tratar·com Antônio Mahfud�
Av. Getulio Vargas. 73

Indústria deCalçadosGosch IrmãosS.A.
c.o.o. (M.F.) 84 *29 729/1

Assembléia Geral Extraordinária
• ,

•

..
'. <

'

Edital de Convocação
Ficam Oonvidad.os os Senhores Acionistas.

para a Assemblaía'Geral Extraordlnérts, 8 realizar
se na séde social à rua Jorge Czernitlwicz, 1.237
nesta. cidade de Jaraguä do Sul, às 9 horas .

do
dia 30 de Julho de 1968, .eom a seguinte ordem
do Dia:, .

, a)-'- Aumento de Oapital com recursos -p.ro-
veníentes das, contas de Reavalíação do Ativo
Imobilizado e Fundos Dísponíveís;

b)- Alteração dos Estatutos Sociais;
c)- AssUlltos de Interesse geral.
Jaraguá do Sul, 2 de Julho de 1968.

Indústria de Calçados Gosch Irmãos. S.A.
,

Walter J. F. Gosch - Dir. Com.

.......1..
·

...

lBiz Kienen S.A.lndústri'3 eCom'ércio de
BEBIDAS
Edital de

..Convocação
,

'

Assembléia Geral Ordinária
,

, Ficam os Senhor�s' Assionistas convidados
para pinteciparem de' uma Assembléia Glra1 Ortij,
n'ária, a ,realizar se no dia 26. de Julho de '1 968,
àR to horas. na séd1d Social à Av., Mal. Deodoro,
657,· em Jar�guá, do Sul, afim de apreciarem a

seg�inte
Ordem do Dia: -:- '-

a) Apreciação dö relatório, SàlanQQ e Parecer,
do Oonselho fiscal do exercício encerrado a lã/08j67

b) Eleição da nova diretoria

c) Eleição do OODselho Fiscal

d) Assuntos Diversos

101•.- Acham se à disposição dos Senhores
Acionistas, os doculIlentos de que trata ..

o artigo
99 do decrete-lei 2627 de 26/09/40

Jaraguá do Sul, 04 de Julho dê 1.968
Luiz Kienen S.A.

Ind. e Com .. de BEBIDAS
Gerhardt A. E. Lessmann - Dir. ComAreial

. t
Todesanzeige Qn�' Danksagung.

Allen Freunden und Bl:'kannten teilen
wir die traurige Nachriciú mH, dass unser

lieber.Vater und Gro�Rv'.. ter
,

Ceorg Weinzierl
im, Alter vbn 83 Jahren. D,i:I(!h ldugf:lm Le,iden.
rfu Hospital und .Materni�ade Jaragua do Sql,
vers?hied. . ; l' • '.

Die trauernde Tochter.sprlcht auf dIesem'
Wege 'den vielen Freundpo, gutl:'n N ·chbarn
und Be'kaunteQ- für ihre Hilfb pnd Teilnahmtl.
während der Kf'8nkhflit, und für 01.1:' gute
Pflt'ge im HOl"pitlll, ihren allel herzlichstpn

.

Dank aUB. Ebenf:dls besonderAn Dallk für
die grosse Teilnahme am B ...gr äbnis und, tür
die reichlichen Bhlmt'nspl-nden

"Jaraguá do Sul"Am ;f.llli.1968
Erns Weinzlerl

", .
.
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/ PRAÇA' PlOL HARRIS
,', �!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!��!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���!!!!!�!!!!!"!!!!A!...u'!!ft!!!!D!!!!O�,!!!!!!!!!!!!!!!!!D!!!!!B�J!!!U!!!LH!!!O!!!!!!!D!!!!!!!�,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!N!!!.�:�.!!!.!!!; 'Domingo último, deu-ae ,li, fesliva e sole
:.', '========::;:============.=====- _ inauguração de um nõvo logradoúro público da Cldl��

""1.
.

. ..
.

Ferreira da Silva que pessou a denomtner-se de Paul Harris, fundaclo

'.' ,,' .'. O, QUE VAI', PELO UOIS,. Traduz,Obra Alemã :u:�:.�:;�:�::'d:�·�:I�trf,:o�t·��..c:..
o Professor José Fer- gemo :m, hoje, uma obra Forles Busremente e do Governador indicado· Anlonl

U G
. reira da Silva, Diretor'd!t raríssima. Tanta raridade de Figueiredo, de rotarlanoe de São Praueieee d()

m' rande' Presidente se despede Biblioteca_ Pública Muni pode-se atribuir que, pa- Sul, Joinville (Centro e Sul) Oueramínm, Blumenau
Sabddo dia 29, tivemos a trenemtssêo da Pre. cípal Fritz Miill�r encon- ra comprovar, podemos (Norte) e São Bento do Sul e de grlJode mesee po·

s jência de nosso Clube.' Findava�se naquele dta a
tra-se atualmente frente a dizer que a Bíblíoteca pular, procedeu se à inauguração da praça, situada

� �stão do CI Gerd Edgar Baumer, Palayras não temos
um trabalho de valor ex Nacional não a possui. na confluência da Av.,Mal. Deodom da Ponseca I

p'ua rreduztr aquilo que o CI Baumer fêz ii frente dos tra?rdinário: a '. tradução Foi, no entanto, recente- Rua Barão do Rio Branco.
.

'
,

li eetlnos do Lions de Ieregue. Ponderado e enérgico, �e Imp,?rtante e �ara .obra mente descoberta naBi A Praça Paul Harrte. foi, inicialmente pelo seu

. «ube ser um pai pare os CelL, bem como um líder bte:árl.a e, mais aIDd�, blioteca Municipal de autor, ínstttuíde Para assinalar o 60· ano de fundação
centro dos problemas que eíetevem a comunidade d� IDdlS.cutível valor bí- São Paulo, tendo desper de Rotary International, ocorrido no dia 26, de Feve·

.
.

r blíográfíco. \ tado o mesmo interêsse reiro de 1966; conrudo, com o passsar dos anos e a

TV Iguaçu,;. Can.ai 4, '

'I'rata-se do lív-o "REI que induziu o Professor conclusão do logradouro foi esaínaledo p fáto, também,
SEN DURCH SUD·AME- José Ferreíra da Silva- com e data do centenário de nascimento de Paul

POr uma deferência toda especial do Prefeito RICA" (VIAGENS PELA no caso, específico de Harris, nêste ano de 1968.
municipal, sr Victor Beuer, éSla semana os opererloe AMERICA DO SUL)" de Blumeneu - a que fôsse, '.

O programa inaugural contou inicialmente, com,
dtl Prefeitura abriram uma prcedede eproxtmadamente J.J. Von TSCHUOI.

'

também lá traduzida a o Cornp- N.uzi que, fazenco as vêzes de protocolo,
, Km" pera der ecessn ao 1. pico do morro Ieregua. ,O AUTOR parte refe'rente a São htstorlou o econteclmento, seguindo-se a palavra do
Faremos mets. duas pröves pare termos certeza do Paulo. Oornp. ôchmöckel, eurer do Projeto de Lei, o qual
,;-. nal direto. Uma vêz acertado o lugar exalo, come J.J. Von Tsenudl, foi A'

,

Traílu"a"'o leu pare os presentes o histórico documento. ODre-
çeremos a posreação.

.

,

� Ministro da Suíça noBra-. U " sldente da Câmara,' Sr. João Lúcio da
. Costa, por

Da semana que vem em diante, começaremos a vi- síl e,. no ano de .1860, Dada a ímporrâncla do sua vez, historiou a trernneção do Projeto' de Lei
.star os srs, proprletartos de televisores pera sua con- empreendeu viagem às livro de J.J Vom Tsehudl, n. 3/65 que se treneíormouna leí n. 130.

,

inbulçâo ficou assentado qUII: a contribuição sere de Colônias' alemã no Sul o Professor J Ferreira O Pre(eilo Municipal, Sr. Víctor Bauer, recebeu
J"(Cr$ '40,00, pagaveis de um -sö vêz, ou em duas do Pais tendo estado em da Silva prelende, em cur-. das mão do Prsidente da Câmara, os documentos,
'prestações de NCJ:$ 20,00, ou ainda em quatro pres- Blumeneu. , : to espaço de tempo, tra ocasião em que usou da palavra pera dlzer que coube
i!dçÕeS de NCr$ 10,OU, sempre perfazendo um total Faz. o autor, em, sua .ríuzlr a parte referente a êle a grata missão de consteutr o logradouro pé-
de NE:f$" 40,00. '

. obra; honrosas 'referêncl
.

,8 Santa Catarina e, mais blico regulamentar em De�reto a 'lei menc\onad.a,
esper�nios sua cooperação ,prezado leitor, pois �s a' Oolôniá, o qutlw.nãt.., precisamen� Bt .Blume- fazendo a leitura do dispoSit!vo. le�al e t�rminando'

que a sua negaliva, pQdera, implicar em a não insta acontece -com qutrflR hu', D8U, para posterIOr, pu- por enrregar a Praça Paul Hams ao Pre:!lI.dente do

I!aç;�� ,dtl q�,IBansmi�sora_'do ,Canát 4 TV Iguaç!l. tH.S
f vi�,itadas' naquela ,blica,çâo, 'pos8.fvelrile,nte ROlary, Club Comp·Loreno para que- fizesse a entreg,

,

.... . ..., .... .'
.

.

-,; ".:. oportun,i.dad_e. ," . na. Ed.itôr.a B.ra�Hi8na.
.

'do logradouro ao pÚblico.
'

L 'J" D
\"

Ma.l'!o A" bl
' ·

' 'i ,'O"IRA
.

.A t�aduQão, � feita com. ,o Camp. Loreno, contudo, fez entrega dO ex·

.

'

� I.. • :L'" •� U ,{ ssem, ela ,,'," '. ,'H
.

.

, �n.otaç'ões . valiosas espe
' Governador do Di� rifo 4Ó6· Com". Busl,amanre, que

. .' ,,; "

' .. ,
.

,

.. .',
.' :. .RErSE�. DURCH SUD ra�d? se que a� gr�vuras descerrou ca band�lra de, Rotary que cobria, o marco, .

Da Presidên�ia da Llga Jài'aguaensê de Des••
AMERI.l{A é ob�a de 't:lm ht,ogräfla e Xllogra debaixo de eSlrepltosa� �ah.nas. .

_'
. • _,' '

portos. recebemos oficio fi.' 50168. de 3, do borren 'I,quatro volumes; c.onta�d.o vur.,,<.pcos�am,
também ser _Á. 'pedido �a presldencla fOI procedida a ban�ao

. te" com,unicand.o nos, ter-marcado,Assembléia ,Ge- tôda9 aS1Juas obs,ervaço.e"s ,rep_roduzld�s através de dlJ praça, segUindo se a palavra. do Comp. '. M'urlll&,
.

ral ,ExJf�ordinária, quando serão tratados impor- DO ��ec?rrer,' de�l!Ia V�8- fptograft8s.,· " ". que disse _em belo improviso do significa,do de5t�
'taQtee ,,,a�@untos ,da ,..�n;tiöâ�.,. ,', ,,' .:'

"..

;, ,,-
lO:

.

'. ,"� _ ,.' .' '. " Inauguraçao pa!a � �o'ary Club de Jaragua do Sul ,e
'. O ,oficio qu'e n(>!J,:!,foi d�bQaminh.do é<do SSi

.

"E'
,

1,'
.

.

. pora CI po,pulaçao"jorag,u....
aense., -. , .';;

guio,te teôr: ,; ;j. .' " '

. n ace. o Comp. �oreno" encerrou ,o pro!ifrlJma
"Com o repeseote, levo ao seu conhecimento, '_ ", com 0$ agradeCimentos íaos presentes.

,

,que "sta pre�idêD'cia, marcou pat� 8 do mês fluen-
• Cypriano '.�.;. Wel·n'kell.er Autoridades, kotárias, '

"
te, AS8embléla _,�eral ,�tr80rdinarla",. ,:l1a. q�a! , �e "

"

.

.

.

.

. ,

"

. O PreaideQ'e ide ROlary Internalional é o Comp.
,veräo se fnZ,&tl pre8eôt�s, todos' ,os pre8Id��tes ou Dotl!! Batados da, Federação d6ver,äo entrela. 'Kiyoshi, ,Togasaki. O Presidenre' do Distrito 466
rep..e8�otante8 cr.debCI�d�� do� ,clu�es, fllIad�8, a ,car'8e em �ata de hoje, q!1ª�C:Jo, do.is jr;vens con. (Santa Catarina, com 36 c1ube�) � o Comp. José, Maesta Lila. .' ,..,'

,

'cluem um'lindo sonho de a'iDôr. Do altaneiro Estado ruri. O Presidente' do Rotary Club de Jaragua do

,

A tit�lo de e8clarec��ento, Informo '!- V. S. do Rio de Janeiro parte o jllyem eleito Rui Wein- �ul é o Comp. Henrique Reis 'Bergan. �od.�"-.lJ-8'
que os ÚI,lIC?S clubes It!g�hzados perante a 1!ede: keiler, filh.o benquisto, d;o casal Hanns Günther autoridades ,slarão dirigindo os :dest'ops rO,I�rios no
ração Catll�lßenSe de Futebol slo, 08 segulDtes. (Irma) WeIDkeller para o trepidante Esta�o de período de Julho de 1968 li Junho de 1969.
S, D. Acara,.' O.A Baependl, Botafogo f. O E. O Sio Paulo, para receber (Jas mãl.a 40 Senho,r e,

.

S,eleto, E. O. Estrela, S. E. Joio Pessoa e E. C. Pa, Senhora Artioc;to Cypriano, a encaDtadora Delair ---------------------ranê.
Oerto d.e Cypria.no, s�a noiva Pa�a(ba do. Sul e Ouaratin- '

firmo.me :om .'

mereCer. sua costumeira atenção guetá estarao confraterDizando IDteDsamente, peja F,·og·uel�ra.". 'Fogueir,'a!. Foguei.ra!'.�.

Saudações Esportivas
uoião de dois de seus m.is diletos'. filhos é a Igre
ja Matriz de Santo- Antônio, logo mai., às dezoito O" b

-

I NE' 'd IMilton Adolar Stange hor8�, estár4 peqUena para abrigar o· grande
e preQ()S alXOS em rmaos mmen oer er .......

número, de convivas e admiradores da Delair e do' Elélrodoinésllcos Maior Prazo! Menor PreQol Menos
Rui, que dali partirão coriao espôsos em busca de Jurosl
um nôvo lar, tal qual como nós outr,!s algum dia. .'

.

,empreendemos a gran.de jornada, da qualsó 'temos. Verifique! Compáre.
satisfação erD proclamar que a verdadeira união
jamais será perturbada p�la sombra da dúvida, MAQUINA LAVAR ROUPA NlNA à vista

. pelo vento . do infortúnio ou pela borrasca da '",

Incompatibilidade 'e que ela se solidifica pelo aféto, apenas NOr$ �45,OO ,ou NCr$ 18,00 mensais'� ,

pela crença mútua e pelo respeito humano, o que SI entrada sempre iguais grátis 6 caixas
pode ser fundido nuiDa só ambição: ser feHz. de sabão ALBA.

.

.

Conhecendo como conheécinos os progenho . -

res., estamos certos que üs dois filhos que formam EOOAO ))AKü (iOM VISOR à vista apenas
,agora um jovem par, haverão de começar a mar� NCr$ t 85,00 ou NCr$12,90 mensais RI entra-,
cha para o futuro, vencendo' com galbardia as

barreiras e os tropeços naturais que se lhes oporão da sempre Iguais. Tragá o velho como

ocorrido no dia 27 de junho de 1968 na trajt'tória da vidê:, semp"e de ânimo vlgorizado parte de pl-lgamento.
,

.
A Familia enlutada' vem' externar' por pelo amôr, cheios dessa fé ingênita nas almas LIQUIDIFrOA DOR NOVO, ARNO, à vist.a,..

este meio OS seus sinceros ,agradecimentos boas e dignas, até que rel1ltz�m definitivamente o

à ,todas as pessoas amigas; vizinhas que o ideal supremo da felicidade. .

'apenas NOr$65,00 ou 10,00 mensais si entra'
. confortaram no duro transe que passou, ,. Deus os guiará se ouvir os n08sos' fogOS. E, d'

/-, . . ,

• 't tl"'d d d J 'á
. a sempl'e IguaIS. '

,
. '. '.

,assim como a todos os que acompanharam aquI e8.�amos, neS!l onglDqua CI a e e aragu
o falecido até sua, ultima morada. do Sul, DO E�tado de Santa Catarina, para pedirá ENCERApEIRA ARNO ESMALTADA," à'

Agraltecem em especial ao Rewdmo. nOSS8 Padroeira que zele' pela felicidade' dêsses .

pe. Antonio pelas pt;t.lavras confortadoras e jovens.
.

.'.
.. vista apenas NCr$169,OO Oll NCr$15,OO men-,

,', de Fé CrÍstã proferidas no Lar e. no cemitério. Muitas felicidades à Delair e ao Rui extensi· sais si entrada sempre iguais.

�.�.',:'.' " ",'., '.' .c.,� .. !".,A �a.
milia

,eD.lutad,á,
.

"

" I qpV;�,::;1s:�:;�:sJg�:��v::��:�:�:,��:�e��s ���� FRTG1D'AIRE MOO�-LO 68,' à partir d�
. . NCr$38,OO menE:lois seIl;lpre iguàis. Traga o

,

.I
·
..·."..· ·

..,.·..ô••..-x .t � •••••••••J� 'C.• ·.x �.·.)'..::..·.x.·..•..·.., •
..·.,Ic........... velho cqmo parte de pag.a.rnento

I:" O � n J C R � a � O 'A"� R i fi o I::.i, "À?m!n�.:�o' ,

'Innüs ElislDe'erR,de'bm"rf'!.m< ..E.,'�
1 anuncit" nêste -

(Cl....rgl.·o Dontl.ta). : Semanário
.

.

: uJ
�---- --�

:
-

Profundbmente consternados comunica,
mos '8 todos oa nossos parentes amigus e'

conhecidos o falecimento de melr querido
es.pôso, pai, avô. '

�

José, Dalcanale '

." ,

.
.

\ .' .

. ..', .. " �.:

IH O R A. R 10: ManhA �',dls 8.As 12
,

Tarde - d.aa l' às 18

dARAGUA. DO SUL'

1,
�',.

c Á... , M.,-.tlt.f Deodoro :ti;o;�557:�;> ,-.". 245
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;� BEM g�;RÊfti.JihA/iGBEJ:A: )U;"Bla�' ""; ,

';�'&R.&9,T,Â:,D,O· 8IÍL.;'�::,.ç�,;:·,"' .Ce'�
Entrega Automática de
Líquigás de 15 ,em 15 dias

Comprou! Glabou! Um Utlllssimo Brinde

ii 'OLINlCA, , PRÓTEiE, - OIRURGIA ,BUCAL - RÁIOS X
Jt' '... .

.

."
- RonsultöriÖ':

.

Rua:Angelo PilZera, 86 (a�' lado da '-Ponte�elha)
"

• �i

�,� .';/' '-��-�,l�i &.��. '�':..,;·i. >:.;i

Correio do Povo,
uttl Jomál a

Serviço. do Povo
,
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