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2 terrenos (juntos) com
J 5x46 cada. na Rua Rto

Br�nco - Jaraguä do Sul
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redação.
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maior penetração' rio interior

, Fundação:
.� 'Ârtur Müller
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BOOMIO 'VITOR SCH�ÖCK,B
Impresso oa:

SodeJeJ. Grállee Ânllitl. '-tele.

o Ten. CeI. Leonid.as Herbster. Delegado de
Policia de Jaragoá do Sbl. no uso de B08S atri- A Pre�eitura Municipalde Jaraguá do Sul.
buições, eto, �, ,

tendo em vIsta o problema da falta de água que
Em d ii t a de ontem.' JulhQ') de cada ano, mas, Considerando, que dÍ\tersos pl'oprietarios de se agrava cada vez .maís, em consequencia da

reuniu-se o Prefeito Victor que êste ano leve que ser veicolos a motor, apesae do prazo já exgotado, estiagem que eitá se verificando, comunica que a"
Bauer com os empresários transferido, em virtude dá' desde Ma�Qo du oorrenre, eontinuam por motivos partir d� segunda-feira dia 22, o caminhio grande
jal'aguaenses e c I alS se s não conclusão OOS grao. obvíos, sem' procederem ao registro anoal, da qoe do servrço de água, só atenderá o parque industri,al
Hberals, além das eurorl dtoses õ.b r as' que se são, obrigados por lei;, de Jaraguá do Sul, que estä na Imínênoía de pa-
dades locais, p a r a a levantam na área da rua I v, Considerando, o Edital desta Delegacia de ra1'izar auas atividades. "

constltulção desOomtssões Walter Marquerdr. .Policis .. poblicado no Jornallocal "Oorreío do Povo", <?S pedi�os de díatríbuíção de água -para resí

que d ever ã o atuar ne A data para a re41ização Q, 24�9 �.e, 22 de Junho : ultimo, ,çhamando os dênoíaa particulares, sõmenteseräo atendidos pelo
grande Exposição Agro- da exposição 'e dos feste- propríetartoe faltosos. para o cumprimento destas caminhão pequeno de propriedade do Sr. Carlos
Pecuária e Iädustrlal, � los, ,foi marcade .para o e�lgenclas,; 0_ • , Chiodini, cujos pedidos deverão ser encaminhados
realizar-se DQ Pôsto Agro, dia: 7 de Setembro de 1968, ,cCo�slder!lDdo. que tal pr�cedlmeuto., . e, uma ao Departamento de "Bervíços Gerats.,
Pecuérto "Míntetro João devendo extender-se ainda neseonsideração para as, ao�orJ(:tade8 policiais, en- . A.'

'

. •

Cleophee" de propriedade para o dia sezulute dte 8 carregadas do transito publico, pela falta, de aten- d'
Nas resldenCla8. onde não for possível o aten-

t" , I!O " d' t d s
'

d
� ímento -com essa VIatura será atendido 'com o

da Sociedade Assistencial domingo ocasião em que lmen o e soa recomen aeoes. ,'.
hã

.

.. .
'

, ,

ao Lavrador. do Vale do além da� demals gradá� ,

,

RESOLVE -

.

.cannn � da MUDlClpah.dade, mas. somente após

ltapocü _ SALVITA. _ A autoridades, deverá pele Art. 1•• Ficam r;tqJ.as� as placas dos gelcolos a
o expedíente e na medida do possível. ,

festividade vtse a come- primeira vez' visitar! e ofi �o,to'r,. consta.nte�, e publíçadaa no Jornal local.
.

Por. ou.tr� lad..?, cessará até ssgunda ordem o

morsçäo do 9�0 ano
.
de clalmente o Governador Correio do Povo d,e�. 24�9 de. 22 d-: Jun�o do aervreo de rrrigaçao de J,"U�S. que não maís será

fundação de Jaraguá do Ivo Silveira. ED) 'próximas coerente aOQ, que ate �'sta data, ainda �ao pröoede- POS8IV�I� enquanto perdu�ar. a falta de água em

Sul e do "Pia dO,c,olon,o"'lediçõ.
05.'

da.re.m.os'os. .no..
mes

Tarn

o.S,' ,res,vec"t,IVO.S. r.e�l�, t.,�os
pa

"ra ..0, ,corre.n,..
te

an,o, o.oss.a..
;c�da.de. _.os c,o,

ntrtb

.. 'u,lDt.es
que P"agara,m

a

que habitualmente é come- das pessôas que'integram de 1968.
...,.

�axa �e lrrlgaçao deverão compreender a situação
-m.o.r.adnl-

-

D,OA ' XlHa�, 25,,� Qs.-v;;irias 'comi:saões"
.

'� ,.A,r� �': - O,S r!38pec.�sRr(�prletLaf�9s, para ����to� .28'l�rpI�osa em qy! ,S8 e�C?o;ºtra Jara:g� �o Sul
'.

.

j" ,- de nC/vos �reglstros, depenaerao do compro\tanle de atualmente; I' " " ,,-", •..
,-

aquisição, de . novas placas. na C91e'toria Estadoal, J�raguá do S I "19 d ;' Ih d" � 968
alem da moIta correspondenté a (iO% da valor de

U , e JU O, e. .

om salaria, minimo vigente da região': ' , Victol" Bauer, Prefeito Municipal ,

Art.· 3. Esta Portaria entrará em \ligor ,1;13
'

data de 22) do çorrente. revogaqas as disposições
em contrario.

.

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

Jaragllã do Sul, 15 de Julho de 1968
/Leonidas Cabral Herbster

,
' Ten. Cei. DelegadO de Policia

,Prefeito 'Reune·se com/
Classés' Conservadoras

)

Delegacia de, Policia, de Jaraguá do S,.l
Portaria N°. 7;68 c O m u n j & a çl0

,·AVISO-'·

rr: ::::::::::::===::::===:::==::::::::=::::::=:::==::::::::::::"=:::::::::=::::::::::�

·11
. PRECISA-SE'

'

!I
II Na Comercial Victoll! II
II 'tem vag a para Vendedor Ativo é, ii
II com prática, que fale alemão e que� :1

il seja motorista. li
'ii Possibilidade de ordenado 'acima II
ii - de Ncr$ 500;00. ii
,.

;
, ,I:

�:: ::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::==::;:::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::11

A Diretoria do Banco do Brasil ,em

r,ecante reuniã.o aprovou proposta de:: Dr.
Paulo Bornhausen, Diretor da '3a, Zona da
Carteira de 'Crédito Geral, no sentido de
conceder recursos de vultrí � em· earáter
excepcional às, agências situadas, na régião
càrboQifera do sul cstarinenae, destinados a

permitir o desconto dos titulos relativos à
venda do carvão produ7;ido nas minas locais,
para ag emprêsas sid�rúrgicas. Essa decisão,
,que' se reveste de elevado interêsse para a
economia de n0880 "Estado, terá ampla signi
ficação no desenvolvimento· regional e, ao
mesmo tempo, tem importante sentido social'
já que i'apresenta a garantia de contin·uidad�
de trabalho para a grande coletividade éons
tituida pelos operários das minas de carvão.

'8nnonicultores floboroDl Memoriol
'

,

BANCO DO BRASILAPROVAPROPOSTA
,DO DR. PAULO BORNHAUSEN DE
-AUXILIO AO CARVAoDE S. CATARINA.

à Prefeitura Municipal d� -jaraguá do Sul, avisa
a população, que' dia 22 do cQrrente, segunda-feira,
8erá/instalado em nossa cidade à ru� Exp, Antônio
Carlos Ferreira, aotig.o prédio Wiest, o Serviço Auto
nômo Municipâl de Agua e E�gôto.

Os interessados na ligação de água em suas

pr·opriedades; deverão procurar o escritório do SAMAE,
no endereço acima, a partir de segunda feira, 0-0

horáriõ �as 9 às 11 horas e das 14 às 17 horas,

Jataguá do Sul" 19 de julho de 1968.
,

'

VICTOR BAUER· - Prefeito Municipal

'BRASIL, GANHOU
- MISS UNI:VERSO
Miss Brasil 6S, Srta- bara, e especialmente na

Marta. Vasconcelos, 'do Bahia. A. conquista de
Estado, da Bahia, 0'011-,Marta Vasconcelos re

quistou em Long Beach, presenta a afirmação qa
, nos Estados Unidos, o beleza da mulher brasi- Depois de uma reunião, ao Govêrno Estadual e

titulo de �iss Universo, le1ra, constituindo-se em na cidade de Corupá, m.ais específicamente, a

vencendo fortes concor. acontec.imento por de· voltaram a reunir-se os Secretariá da AgriCultura,
rentes de diversos países. mais festivo, que certa-, ban a n i'c u It o r es" nesla o problema do Sigatoka, terri

A, Dotfcl'a em.p·olgou o mente enseJ'ará muita' cidade, no ,I.tajara, T.ênis
val molé.tia' ,que ataca' as

------------------
plantações da banana, provo-

-

Pais, registrando�8e ma-' euforia e cOlltentamehto, Club�, 2a,-felra ui tim a, cando' uma redução extraor-

nifestações de júbilo ,e I sabido o grau de emoti- paré! 'a elaboração d� me· dinária ,na produção desta

de alegria tanto em São vidade que marca o po- morlal ao sr. Governador, riquesa, que constitui uma das

C" SI',

'. ,I " I· 'f" -I'd d d I principais fomes de'renda dos urso 'up etl· o:�.�:�.. _����__��...�_���._..��._�������_�.�-::::::::..:_.:�::::�:::;�::� �:::�::-�::�_�__�=:�:: :'e':::PiOl :un:�r:�tl��:� '., ,

'
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'

.

'

'1) presentes os Prefeitos Victor . � . 'A
'

,

:: II Bauer de Jaraguá do Sul, Otair � AssoClaçao de PaIS e Professor-Bs da Escola
-

ir Becker, de Sãó Bento do\Sul, ReuDlda .« Pr?fessor Holan(lo M. Gonçalves» de

M-ARISOL'
'

I d' 't
·

C"· Lt.l '. li Leopoldo,Krueger, de Corupá, Ilha da FIgueIra, tem o grato prazer de levar ao··

i: "

.

.

... ' n us ria e '. omerCl,O' ua. ,I� NilsC)B WUlilon Bender, . de, conhecimento dos leitores do «Correio do Povo»
II Jolnville, O Assessor da Prel. 'lt d d t

-

d AbI
'

.
'

II Mun de Jolnville ex-deputado
o resu a o a ex raçao a tom o a levado a. efeIto

I II Arnö Enke, Dep.'Fausto Lobo sábado, dia 13, por pcasião do BaUe da Coroação

I tá d -tendo mOf'l'a's- menores com I! Brasil, o yereaaor Marquardt, da. Rainha do Curso Supletivo. -

I

II"
es a mI I y

"

" ,', " II de Corupa, Diretor do Semt· Foram QS seguintes os bilhetes contemplbdosII nirio de Corupá, Pe. Antonio, no sortblo ..

=lg Yt-ca e'm confecpão' III Delegado
de Polícia de CorupA.

'

H {a uma pra I'·
i '

.
,

y ',. ii Tte. Hogo Alves Garcia, a lo,�prêmi:o: n. 0270 - Gabriel Oechsler.

III� ti Diretoria d_a.Sodiedade Amigos 20 prêmio' n 0696 - Mário Melch'n tt'
II de Corupa ' e. o ex-Prefeito o

•. ore o.

, II
'

ÇA- ESCOLAR
I. Willy Germano Gessner. 3 prêm!o:,�, 0585 - Ros�ne Schütze.

'II EXUlE-SE,BOA INSTRU O .
· �' .

_
� ��r:;.��:: L! ��� :::. %'Jr;:n8Ô��:ita.

II

II·
II ' O Anuncio é a I E�ta Associaç,ão, v�lendo'se da opor(unidade,

(III ,� m2 � W � \ � � �. w ,�' 00, 00 II Alma do· Ne'go'Cl'O apresenta ós seus calorosos agradecimentes 8 todos

II
zz:s z:u::s l:m l:m l:m 2ZS l:m m m m

'II'.
quantos ,colaboraram nesta ca.nipanha, contribuindo

n ..,. . ·1 anunCie

ne.,
te

I
pará o completo êxito da mesma.

v

'. li ' I Semanário ' A todos, os' agrade0Ímentos sinceros da
li .

,
.

,.

' ________.....:. __ JJ ' DI·,'eto"I"a4\·
'-"-::::..:===========--==:::::::====== ---------===--==----�
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o.ORREIO DO POVO '

.
,

SABADO, dia 20-7-1968
.

.-------------------.
Centro Catarinense

Quando da instalação da Comissão Municipal
de Folclore no Estado da Guanabara, o professor '

Renato Almeida, Presidente da Comissão Naeío-I Em coquetel realizado bêm, que a parte arlística
nal de Folclore, disse da ímportäncía da Utilização no H o t e I GI ö

r i a, com do 5.° fESTIVAL DA
do Folclore na Educação. ,

'
.

,

a presença' do Secretário CERVEJADA GUANA,.;
Que algumas das conclusões do IV Congresso de Turismo, Deputado Levi BARA apresenteré lnüma,

PEQAM OATALOGO de Folclore, reunido em Porto Alegre, deve ser Neves, foi lançado, oüclel- ras atrações novas. De ôan-
ILUSTRADO estudadas e analizadas, sobretudo as que tratam mente, o 5,c' FESTIVAL ta Catertna virão, quatro

do Folclore na 'Escola Primária, e a ínstítulção de DA CERVEJA DA GUA> bandas típicas, além de
cadeira de Folclore nos Institutos -de Educação ou NABARA, cujo brtlhantts- danças folclóricas similares
a inclusão nas disciplinas de pedagogia, didática mo, êste tino, suplantará o aos da Baviera e do Tirol.
ou soclologla educacional.' De um programa de dos anos anteriores, prln- Com .a coleboração da

c::::;::a"""c:::=oc::>c::::::oc::::::..::::::- ensino teórico das . bases fundamentaís do Folclore, cípelmenre pelo íero de Embaixada de República
de modo que possa o professor fazer a sua aplí- assinalar o primeiro lustro federol da Alemanha, virá

R d· t
'

C ivi I doméstica, natural de cação nas escolas do 10 ciclo, bem como tornar-se da promoção que o povo daquête país um conluntoe.18 ro Jaraguá do Sul, domici um tntormante e colaborador capaz dos organismos carloca recebeucolÍl grande npico, de dança e música,
Aurea Müller Grubba, Oficial Iíaâa e -r-, residente em que cuidam da investigação e defesa do Folclore. carinho e se integrou ra- especialmente pare se exl
do Registro Civil do 1.0 DIS. Môrro ,da Bôa Vista, Num Congresso de protessores de matemática ptdemenre ne vida social bir diente dos milhares de
trito da Comarca de Jaraguá neste distrito, filha de na Guanabara, que reuniu, maís de trezentos da cidade. participantes do certame.
do Sul, Estado de Santa Leopoldo Zimmermann e mestres dessa disciplina, concluiu, se que o Folclore ' O 6.0 fESTIVAL DA Reselrou ,o Sr. Laércio

Catarina, Brasil. de Maria Reinert Zim- tem projeção cívíea, moral e estética, uma função CERVEJA DA GUANA Cunha e Silva que o Cen-
faz saber que comparece- mermann, ativa consagrada ao ensino; tem valor funcional BARA, como oe anteriores, tro Oaterlnense mandou
ram no cartório exibindo os dentro do estudo da matemática; que pode através será reeltzado na primeira fabricar um caneco espe-
documentos exigidos pela lei

Edital n, 6724 de 16/7/88 de suas lendas, fábulas, provébíos, trovas, advi quinzena de agôsto, no clalmente desenhado 'para
atim de se habilitarem para

Guido JoIo LunelH e nhações, e brinque.dos, contribuir para que sejam P.E. Pavilhão de São Crís- mercar o primeiro lustro
casar-se:

Cecilia .Schmídt alcançados obj"'tivos do ensino da matemática. tóvão, sob os euspfcíos do Pestível. O caneco,
.

Ele, brasUeiro, solteiro, mo-
,

Não apenas. em músíca, em dança, em arte, da ôecreterle de Turismo I fabricado, em ce,râmica de
Edital n. 6721 de 10/.7/68 ���::"E::!�u:,al dO�icili��P� mas tamb�� na leitura, n!l geografia, na história, e perrocíaio do Centro primeira qualidade,' tem

Osni Horst e ,residente em' Nereu Ramos, na matemätíoa, o aproveitamento do Folclore é Cerertnense, devendo COD� um desenho moderno e

Marta Oorrea neste distrito, filho de Estevam fl;ltor didático de revelante Impêrtancía, permitindo rar com inúmeras atrações inteiramente diferente dos

Ele, bresíleíro, solteiro,
Lunelli e de CeciHa Lunelli., favorecer a mentalidade dos alunes e conformação não apresentadas nos fes- canecos dos Feettveíe an-
Ela,brasßelra,solteira,indus. do ho brasll

. .

ló
. t" I'

. .

lavrador, n a tU r a l de triária natural de Jarhguá do
mem resr erro, no seu meio eco glco, nas rvers an enores e mova- renores.

, Jaraguá do Sul, domíeí- Sul, d�micßiada e residente a suas tradições históricas, além de facilitar o çõesna prgentzeção como, la. Expente
Iíado , e residente' em

rua Joinville, nesta cidade, desen volvímento mental com maior interêsse. por exemplo, a realização \

Francisco de Paula neste
filha de Fridolino Schmdt e de A pedagogia do Folclore, como observou Ismael simultânea e no mesmo. . 1;1I EXP.ONIC -- Expo-

...
' Catarina ,Zimmermann Sch- Moya tem como objetívo: "fazer com que (} menino local da 1 a EXPONIC - siçao Necíonal de lndús-

dísteíto tílho de Alfredo midt. . '. . .' .

.

.

'
. .: .

'

trla Cerveleí a
'

Horst � de Adela Gruetz siga o ritmo espiritual de seu povo e seja domí- la. exposlçao Naclonalda Ir - sere ru-

h, H t
" Edital n.O 6.7%5 de \6/7/68 nado pela emissão do tradicioDal com as vanta. Indústria Oervejeira. ,Iizada simullâneamente ao

mac �r ors. O ld M n d át
.

1
.'

t'f' é
.

D fi FESTIVAL DA CER
, Ela, brasileira, solteíra'j 'R�:án� R::s:� e gens e car er sOCl;a.! Clen 1 leo e est tl(�o. a Lançamento V'EJA DA GUANABARA:

doméstica naturQI de \ '

escola poderá a tradlçao chegar ao lar natIvo ou f I d .-'
b

J ä d' S 1 d- .. Ele,brasßeirosolteiro,lavra- estrangeiro, e despertar e aumentar simpatias, � an o na oca�lIao, o so o patrocínio do Minis .

.
aragu o �, OIDICI dor" natural de Jaragué. do interêsse pelos costumes sôbre os quais a coleti- presldenle 00 Centro Ca· tério da Indúst'ria e Co-

hada � reSidente em Sul, domicßiado e residente, id d t '} t d d' '., tarinense Sr. Laércio Cu- mércio, Centro Catarinen-
Barra do Rio Cerro neste em Jaraguá-Esquerdo nestei

V a e a ua assen a !!Jeu mo o e Viver e sustem h S'I' ,

.

S
'

distrito filha de 'Pedro distrito, fllh3 de Fr'ederico' ,suas instituições. Essa consequência de fixar-se
n � Qf It�a'landuncClou q�e se, indicato, Nacional da

C 'd M" FI'
Muener Junior e de Linda Zick no coração do ser nacional é uma necessidade o (J;, eS.lva a �rveJa Indústria de Cervejll de

orrea e e arla 0- Mueller. j
,.

I _
•

d 1 '0._
' sera reallza-do nos dIas 9, Baixa fermenração e Sino

riana Ocrrea� Ela, brasileira, solteira, do-
sOCla para os P8:lses., e a UVlaO, como os que 10 e 11 de agôsto. A co" dicalo da Indústria de Be-

méstiea, natural de Jaraguá formam as AmérIcas. .

,

- .

d
'

Edital n. 6722 de 11/7/68 do Sul, domicillada e residen. Deve Haver ,uma comuni�ção intima entre qs
mlSSlIO orgaOl�d ?!a esta bidas em Geral da Gua-

Hilario Pedrotti e
te em R,ibeil'ão Grande da Luz, folclorista8 e os educadores, como recomenda fri:lbalhando ha varlos me- 012bara. "

'

. ,"
neste distrito, filha de Artur Lourenço Filho não só para a com reensão ilus. 8e�,. para que a festa fol- Oom inúmeros "stands"

Marus de L. Marquardt llaasch e de Elvira G.isler t l' d' F 1'1 d' Pd' d clorlca' transplantada da mostrando métodos de
E'l b '1' It" Raasch'

- ra Iva o o c ore em etermm8 os sstu os, AI h B '1 f b
"

e, !asl ell�o, 80 elro, como ,pelo interêsse que desperta nos centros de '

eman a. para o. ra_sI a ricação, equipamento�,
professor natur�l .d.e E para que chegue aq_ co· formação do magistério pelos problemas do estudo tenha! em :5Oa org�D1�açao, ingredientes e tudo o mais

�araguá do., S�l, öomlcl- nhecimento .de todos mandei do Folclore e pela aplicação de seus resultados
o ,apfJmorame�ro .lOdlspen� que se relHciona com a

bad? e reSidente em passar o presente edital qDe na teoria prática da educação. � importante para 5�y�1 para gara�l:r � tran- cerveja, 1 a. EXPONIO será

Curltl�8, �8tado do Pa.r!l· será publicado pela imprensa a educação estabelecer o Folclore na escola como qUlhdad� .e o dlvertJm,:_nto uma das 'grandes' atrações
ná, fll�o de HercIlIO e em cartórie onde' será fôrça nacionalizante e, elemento de vitalização das dos parll;clpante�; que es Ie da festa 'popular que, de·"
Pedrottl e de. Veneranda afixado durante 15 dias., Se mais ligitimas tradições do povo,. evitando que

ano, sera eQ'l numero re- pois do Carnaval, reune

Uber Pedr?tt�. . alguem souber de algum im· sejam sacrificadas no dizer! da UNESCO, por corde: o maior número de partici-
Ela, �rasIlelra. soltem�, pedimcnto acuse-o para os novos elementos que nada podem dar de seme- DOI� conc�rsos de bele: pantes no Rio.

doméstica, :!latural . d� fins 'legais. .. . Ihante e estimulando o saber e as técnicas que
za sera? reahzado�durante

�araguá do ��l, domlCI- AUREA MULLER GRUBBA aquelas culturas oferecem. '.'
a fest�. o. da Ral,nha da --------,----------

hada e residente em O'icial CerveJlI da Guanabara, no
Nereu Ramos, neste dis .' ,

� •
. primeiro dia, e o da Rainha

trito, filhA d. Albrecht

u' � Industria deCall'adosGosch Irma""os S A, . Nacional da Cervejé;!, no

MarquBrdt e de Cecilia Correio do POVO, -

'.",'
'

• • �ltim!> �ia, devendo c.ontar,
Planinl5check Marquardt. um Jornal a ' C.G,C. (M.F.) 84429 729/1 este UltllllO, com candIdatas

,

, ,Serviço do Povo "

• representando quase todos
Edital n. 6723 de 12/7/68

'

AssembleIa Geral Extraordinária os Estado�.
Renato José Jacomini e

'V'
.

d
'

. .

'_

, .' '. Atraç6es
Maria Z�m�erman� en e-se "

Edital de ConvocaQão O Presidente do Centro
Ele, �rasilelro 8oltel�0,. Ficam Convidados os Srs. Acionistas para uma Cltarinens.e anunciou, tam-

operárlQ, na t u r aI
. d;e U� ótimo terreDo com assembléia geral extraordinária, a realizar se no

�araguá do S,!-I, ,domun- 17 m o r g o s, na Tila dia 30 de Julho de 1968, às 8horas, Da séde,social
IMlaôdo ed reSBldôentev' �m Pereira 1 Klm.' dililtante à rua Jorge Oze.rniewicz, 1.237, nesta cidade de

rtro 'd' ta't' �'Ih ISda, do ceDt�o da cidade Jaraguá do Sul, afim de referendar ps átos prati-
nes e. IS ri o, �.o e, .

cados pela Assembléia Geral Ordinária de 20 de
Francllilco .Jacomll!l � de Demais i�iorma9õ.1 Abril de 1967.
Inêa Leonl Jaoomml. com o sr; Edmundo .

Ela, brasileira. solleira, Lombardi. Jaraguä do Sql, 2. de Julho de 1968
Indústria de Oalçados Gosch Irmãos S.A.

Walter J.F. Gcosh - Dir. Oom.

. Leopoldo Seidel
- OORUPÁ.-

"CORftflO DO POUO" MUD'AS
fundoção: firlur Muller � 1919

Frlltr/�r"s e Or""".e"tais
, EmprêzaJprn�lística
"Cor.reio do Povo" Ltda.

,

• 1968 - Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseíros, Maoieiras, Ja
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamêlías, Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

--

ASSINATURA:
Anual • • • • NCrS 6,00
Semestre • • • NCi'S 3,10
Avulso. • . • NCr$ 0,12
Número air_tio. NCrl 0,14

'-

BNDBRBÇO:
. Cabra Postal, 19

I\venida MaL Deodoro, 210
jaragu' do � - S. Caiarina

o folclore na
Secretaria de Turismo

r Festival da Cerveja da Guaiabara
Esc'ola 'Primária,

Secretário,de Turismo Presidiu o

Lançamento do Festival da Cerveja

Distribuido PelaComissão
Catarinense de Folclore

Vende-se
Um ótimo terreno com

ca8a, pOlsuindo pastagem
sito à estrada Franci8co
de Paula. Tratar com o

proprietário sr., Leopol·
do Meyer.

.

l

r--====--=:===QJI'C-====--========:f:=====,
� DR. WALDEMIRO MAZURECHEN U
I CLfNICA MÉDICA:' CIRURGIA GERAL �.
J �n I'

," ULTRA SOM �!'::!I
L

Lá fora o vento frio sibilando .'

ONDAS OURTAS Na noite fria de inverno aS8ustadGr
H B. ULTRA VIOLETA II Cá dentro êstlli calor reconfortando
Y Rua Presidente Epitáoio Pelilsôa 704 U a noite amena do nosso imenso amor.

a jj
't:.============ :::=========_b :II

Dr.RelnOI�::;"
I i A.�.QA.. I i

_

. :Escritório ao lad. da Prefeitura· ,i
L �G�::8: .___j

Luiz KienenS.A.lndústriá eComércio de
BEBIDA'S
Edital de

Convocação
Assembléia Geral OrdináriaContra'stes Ficam . 08, Senhor�9 Acionist.as conVIdados

�ara parteciparem d�"'uma Assembléia Ge.ralOrdj
nária, a realizar-se no dia 26 de Julho de 1.968,
às 10 horas, na séde Social à Av. Mal. Deodoro,
657, em Jaraguá do Sul,' afim de apreciarem a

se_guinte
Ordem do Dia: -

a) Apreciação do .relatório, BalanQo e Parecer
,

do Oonselho fiscal do exercício encerrado a 15/08/67
b) Eleição da nova diretoria

c) Eleição do Oonselho Fiscal

d) Assuntos Diversos
'

1011:- Acham·se à dispolição. doi Senhores
Acionistas, QS documentos de que trata o artigo
99 do decreto-lei 2.627 de 26/09/40

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

Ind. e Oom. de BEBIDAS
Gerhardt A. E. Les8mann - Dir. Comercial

Marilza F� Santos

Palavra doce sendo susssurada
Eú ouvindo feliz e embevecida
Além alguém s\entindo amargurada
O fim de um amor em

....

sua vida.

Assim, vivendo nêste enlevo
Pensar .eu nem sequer me atrevo
Que alguém P9ssa ser infeliz

Mas a vida· por sÍ meí'ma é um

Mesmo tu, acaae encontraste I

No amor a razio de, ser fttliz?

-(10/.Julho/SS)-

contralte

\,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GORRRlO DO POVO' P6gina 3SABADO, dia 20-7-1968

LELN° 193 ' Vimos de tornar público que em fac� de d.li·

Dispõe sôbre a partíeípação d� Município de ?era9ão contida no Decreto n.o 62.158, de 19 de A data de nascimento ção da idéia em três

á d I F
Y janeiro de 1968 no que concerne' N t F·

. do Ohevrolet OPALA não dimensões" ..Um outrogru-,

Jaragu o �u na' undaçäo Intermunicipal para
"

" as o as lscal8

o Desenvolvimento de Santa Catarina. Interestaduais, esta Agência vem de comuniear a pode ser fácilmente Iíxa- po de estilistas e técni-

quem interessar possa, de que está, autorizada a
da. O carro, a rigor,' co cos forneceu secções de

,

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá receber .as segundas vias das mesmas. meeou a ser' concebido snperficie e desenhos
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer- A fim de facilitar o trabalho dê recebimento com base em informacões técnicos de detalhes aos

cicio de suas atríbuíções, devendo a A.M.E. dar quitação a todos os que efe� levantadas por um ínten- executores materíàís: do

,

'

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni. tuarem entrega de Notas, e AE local vem de ado- so trabalho oreliminar de modêlo em tamanho real.

cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu tar o seguinte critério tie trabalho: pescuíss comercial, de Bste modêlo é .executado

sanciôno a seguinte lei: 8) As firmas Induatrtaís ou comerciais deverão sondagem de mercado e em argtla, plástico, metal,
,

Art. 1°) - Fica o Poder Executivo Munícípal relacionar as notas fiscais em oficio ou memorau- de pesquisas de motiva- madeira, gêsso ou fibr�
autorizado a promover, as providências que se do, efetuando a entrega. ção realizadas junto ao de vidro.
fizerem necessárias para a participação dêste ] . ,b} As entregas deverão' ser feitas: público brasileiro. Das No lapso de tempo que
Município na "Fundação Intermunicipal para o 1) para estabelecimentos tndusteíaía, em cada tendêncías e preferências correu entre a aprovação
Desenvolvimento de Santa Catarina", ínstítuída na dezena;' ,

"

assim definidas surgiram da Iínha externa do
fórma dos Estatutos que acompanham e passam 8 2) para estabelecimentos comerciais, por quin as caractertstíoas básicas OPALA e a sua· execu-
integrar a presente leí. zena. Que farão de 'Chenolet çäo em três dimensões,

Art. 20). - E!ta leí entrará em �igôr. �a data' Oomunica outrossim, de que a segunda via da OPALA o mais avançado os' "homens idéia" do
de sua publícação, revogadas as díspoeíções em relaeão de Notas fiscais será assinada e devolvi-

e bonito automóvel bra Departamento de Estilo
conträrío. '\ ,

d'
Y

•

d 'd
síleíro. .

Palácío da Preteítu M'·'· I d J á
a, serviu o como comprovante a entrega. Normalmeut GM

cuidaram de desenvolver
, I ura umclpa e aragu

.

á'
'. '

�., e, a t d d Ih
"

do Sul, 5 de [ulho de 1968. '

,

_

,
..

Jaragu .do Sul, Junho de 1968
.

consome' três, anos de
o os os eta es e aces-

Victor Bauer, Prefeito Munl·cI·pai
Abílio dos AnJOS Soares, Ag;ent� de Estatística. duro trabalho entre a

sõríos do carro, tais
. _ como maçanetas, emble-

Nesta Diretoria de Expediente, Educação e
"

' concepção, a execução mas, lanternas, calotas,
Assistência Social, foi registrada e publicada a,

L
·

K·· S A' Ide·
" do projeto e a produção molduras, faróis e as

, presente lei, aos 5, días do mês de julho de -�968, , DIZ II'nen n 8 om de Bebidas em série do carro. Com primeiras propostas de
, Walter A. Ballock, Pelo Diretor ....' ,

o OPALA� o processo se acabamento dos Interío
repete, reservando ao

res. É. ímporténte notarEDITAL DE (jO.NVOCJ&çA.O Departamento de Estilo
que ao longo dêsse .tra-

LEI N. 194
.Assembléia Geral Extraoräínéría

a grave responsabilidade balho altamente-eauecía-
Dã: a denominação de "NEREU RAMOS" a

de não apenas identificar, Iízado não se perdeu
t I I líd ddR t ·d

�

M Ficam, os Senhores Acíonístes convídades para mas produzir e satisfazer J. maí t ta ua oca 1 a e e e orei a, nêste uníeípío. D

a,s tendêneías do público
8 s o con a o com 08

partecíparem de Uma Assembléia Geral Extraordi. diversos setores da Ma-'
Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá do á ia alí er 06 d

' comprador num dado f t
.

f dSn r a re Izar se no la e agôsto de 1968 mercado no caso, o bra-
nu aura, 10 orman o a e

Sul, Estado de anta Catarina, no uso e exercício à,8 10 horas, em sua séde social à Av. Mal. Deodoro sileiro. O desenvolvimen
oríentando-s a respeito

de suas atribuições. da Fonseca,. 657, em Jaraguá do Sul, aUm de aprecia. de modífícações introdu-
Faço saber a todos os habitantes dêste Mn- rem a seguinte

"

to do estilo do primeiro zidas no projeto de estilo,
níetpío que a Câmara Municipal aprovou e eu Ordem do Dia:' automóvel.brasileiro da

com vistas a facilitar a

sanciono a seguinte lei: a) Ratífiear os atos pratle dos nas Aasi bléí
GM oumpnu as mesmas d

-

d f 't' I
I

' ' D ' a os nas ssem las etapas 'que ma'rC""m
' pro uçao o erramen a .

Art. 1°)�, Passa a denominar-se 'NEREU Gerais Ordinária, de 25 de Janeiro de 1,967 e
.. a

NA ltmô OPAL
RAMOS", a atual localidade' de Retorcida nêste E t d·'· d 26 d J criação automobilística .

este ri mo, o �
,

x raor lOarla e e aneiro de 1967. nos dema.·" centros de I fO.1.
ganhandO for,.ma defI-

Município. '.
, Jaraguâ do Sul, 08 de Julho de 1968

E"

t té
Art. 20) - Esta lei entrará em vigôr na data de Luiz,Kienen S.A., Ind. 8 Com. de Bebidas produção da GMe no OI Iva, a surgir , como

sua pUblI,·ca,pão, ,revogadas as disposipões em G h dt A E L D
mundo. \

"

um projeto integrado.
contrário.

Y y er ar , . .' sssmaon - ir. Comercial Assim muitos esboços técnicaIilente perfeito,
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá, '.

foram e�ecutados e de estéticamente aprovado.
d S I 5 d

.

Ih d 1968 I d'" t· d C I d G h I
""

S A pois arquivados, antes Mas a participação. ão De-ou, e JU °Vi:tor B�uer, Prefeito Municipal n us na e a ça os osc rmaos . • que a equipe de es�ilis- part�mento de EstIlo n�o
Nesta Diretoria de Expediente, Educação e '

tas lide,rada por LUther tsrmlOou ai. Pr08seguIl_l
Assistência Social, foi, registrada e publicada a '

C.G.O. (M.F.) 84 429 729/1 Stier chegasse' a uma atuando nas tarefas de

presénte lei, '80S 5 dias do mês de julhu de. 1968. Assembléia Geral Extraordinária decisão unânime e a acabamento do oarro, na

Walter A. Ballock, (Pelo Dite tor apresentasse' à direção criação e na escôlha de

Ed·t 1 d' C
- da Emprêsa. Aprovadas cô�e� externas, dos ma-

l a
,
e

; onvocaç�o e definidas as diretrizes ta rialS e dos elementos

passou-ss à fase mai� decor.ativc!s, das diversas
concreta do projeto de c?mbmaçoes que. pode.
estilo: a da criação de rao

.

ser ofereCidas ao

desenhos a côres, em públIco.
escala natural. Foi nesta Assim nasoeu o Che
altura, que, surgiram as vrolet brasileiro, como
linhatfbásicas do exterior precursor de um estilo
do OPALA, devidamente absolutamente inovador
analisadas, comparadas dentro da indústria au-
'e aprovadas. tomobilfstica nacional.
Partiu-se, ,a seguir, Um automóvel bonito,

para o que G. Chiusano, consebido e executado
do Departamento de Es- no Brasil, atração maior
tiJo da GMB, costuma do próximo Salão do
chamar' de "concretiza. Automóvel.

.LEI N. 195 Ficam Convidados os Senhores Acionistas
Reconhece de Utilidade Pública a "AÇÃO SOCIAL para a Ass,embl�ia Geral Extr&ordinári�. a. realizar-
DE JARAGÚÁ DO SUL." ,I se na s.éde socull à rua Jorge Czerm6wlcz, 1.237

. .. . ,

- nesta Cidade de Jaraguâ do Sul, às 9 noras do
.Vlctor Bauer, PrefeIto MumClpal de Jaragua dia 30 de Julho de 1968, 'com a seguinte ordem

do Sul. Estado de Santa Catarina. no uso e exer� do Dia: '

cicio de suas, atribuições.
. A

'a)- Aumento de Capital com recursos pro-
Faço saber a todos os habltant�s deste Mu venientes das contas de Reavaliação do Ativo

nicipio que a Câmara Municjpal aprovou e eu Imobilizado e ._;Fundos Disponíveis·
sanciono a seguinte lei: '\

'

b) It
-

E
'

',. .
.

,

Art. to) � Fica reconhecida de Utilidade Pl1.
- A eraçao �o� statutos SOCllpS,

blica, a "AOÃO SOOIAL DE JARAGUÁ DO SUL", ,
c}- Assuntos de' mteresse geral.

com séd,e nesta cidade. \. Jaraguá do Sul, 2 de Julho de 1968.
Art. �O) -.:_Esta lei entrará em �!gôr I?a_data de" Indústria de Calçados Gosc;>h Irmãos S.A;

sua p�bhcaçao, relvogadas as dISpOSIÇO�S, em

I
.

Walter J. F. Gosch - Dir. Com.
'

contrario.
'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá-••---------...-------� :---------'

do Sp1, 5,de julho de 1968.' 'N'· d� O
· - .

,

Victor Bauer, Prefeito Municipal eg,oCIO'e CaSlaO
Nesta DirE)toria de Expediente, Jj;Jucação e

'

-

Assistência Social, foi registraaa e publicada a VEND JE EI § E
presente lei, aos 5 dias do, mês de julho de 1968.

Walter A. BaUock, Pelo Diretor

���
fF::=Z:=========:::====-::::::::::==:::=====:::=.:::J..,:::==-::::::-'=-c::::::!C:-::::---,-,

-_.__

.,...... i� f'I
'

�

, ,

, n ���ar--� t ADVOGADO nos fôros de.

JJ' ,
, Dr Jörn SoelterlIII Cu�e �U6, �Iee e poçe leu & São Paulo-Guanabara�E s t a d o d o Rio de

II
,

I,' bom dinheiro oompNDOo na

i iII , CIRURGIÃO-DENTISTA II' ,Janeiro-BrasHia. I

II
'

;: F"ARMAC'IA NOVA Proçessamentos perante quaisquer Mi.
'

II
' 'III'

,

't nistérios, Autarquias e Repartições Públicàs -

II •••GI Il .1 de',ROBUrO II, BOIlST ,em geral.
'

III ri • que disPõe, de maiorlOrtime�. i
E. c r it ó r i o C e D t raI:

J II ,to na pra", e oferece ... uü· A'·d F klo R 1
'li II 'gos á pr.ços vantajolOll vem. a ran 10 ooseve t, 23 - Grupo 303
I I II,

" "

'
',. (Fone: 52-189.)

II 1,1 Av. Gefúlio Vargas 'Z C - 39 '

II Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul"';' Sanla Catarina li ���� 1 Rio ,doe JaD'eiro '

il=__:�-===��====�-:;==--===-=-::b:::�, _�==:= ...��' '���o������
,

\.'

PrefBitura Municipal de Jarauuá do Suf

Dr. Fiancisco Antonio Piccione
:MI: � .lO lj[ Co ,.., C.R.:B1[. '1 '%'

Cirurgia e Clínica de Adultos e Orianças
Partos - Doenças de Senhoras

,

HOSPITAL JB:SÚS DE NAZARÉ'· OORUPÁ
Residênoia: Dr. Nereu Ramos, 419

, ,

Comércio' Interestadual
. , .

. o O'PALAComo nasce'

,

\

Metalúrgica João ,Wiest S/A
1 - Sor\"eteira c/8 bocas
1 - Geladeira c/3 portas
1 - Balcão vitrine
2 - Prateleiras
7 - Mesa� de formica
28 - Cadeiras estofadas
1 - Estufa p/pasteiS
i Porta copinhos
1 Pia i�oxidav/el, e outros pertences.

Tratar com Antônio Mahfud'
Av. Getulio Vargas, 73

_NECESSITA DE SOLDADORES ,E TORNEIROS

I , ,

OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN-

TAR-SE PAR4 TÉ-STES À FABRICA À
ESTRADA NOVA. s/no.

'-
'

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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J-ARAOUl DO SUL (S�NTA CATARINA) SÁBADO, 20 DB JULHO DB r968
Projeto Rondon Estudantes que DOS

Visitam

Desde 6a.-feira .da semaua passada ':'a cidad
,

"

I de jaraguá do SUl, conta entre seus habitantes 5 es

I .

QUE VAI PELO LIOIS' jadenree, .que tnregrern o Projeto de Rondon.
'

.

\.'
'

,

"

, 'Dada a importância da execução do' Projeto
R e Ia t ó r i ö apresentado, à Ássembléía Geral" com éI premiação de .estudemee €Jue se tem revelad'
realieada dia 8 de julho de 1968 !!========= ==========li, nos estudos auperloree, o R()tary Club de Jaraguá do

, Lions Sul, por seu Conselho Diretor, enrendeu de convida

Clube .composto de homens' voltados para o
êsees ícvena.que nos visitam, para part,icipárem d

Oumprtndo o que determína o art. 12, letra "J"
progresso de -sua comunidade. Não visa lucros, mas

reunião ordinária da próxima, terça- feira, no ItaJarG
dos'estalu,tos desta entidade, apresento-vos o rela- sim levar o incentivo ii todas as classes. Taois Clube. .

.

I

törío referente ao período de fevereiro de 1967 à Seus sócios, embuidos dos male nõbres sentl- Queremos nos referir corri muito orgulho, por::'i
[unho de 1968. .

meatos e' entre êles o de servir deerateeessademente, que já. convivemos em reuniões sociais, em serenata'
.

1.. _._ Face à renúncia apresentada pelo Sr. consolam os aflitos e ajudam aõs nescesalrados.
e em partidas de bolão, aos seguintes estÍldanres

Osório José Schreiner, assumimos a presidência da que se tem havido de maneira impecável em n08s.
Liga Jarag'uaeose. de Desportos, procedendo a mi Respeilllm todos 9s homens em seus. sentimentos meio, aproveitando o período que lhes é reservado
nucíoso levantamento,,' e apurando as segulntse quer religiosos ou políticos" maa não ..dmtrlndo a.

para conhecer melhor o brasileiro do interior:
irregularidades:

.' ociosidade. Walter Sandy, de nectonehdede boliviana, ã.O!\
2: - Quando de Bua posse em fevéreiro de 1967, � . TV Iguaçú .. Canal 4 '. entere de engenharia mecânica, dà Faculdade de

o Sr. Os6rio José Schreiner recebeu' em dinheiro Novamente subimos o 1.° plco do morro Iara- Niterói; .
.

.

" em caixa Ncr$ 21,44 (Vinte e um eruzeiros novos guá. Aindll leremos que fazer meie dois téstes em Adro,aldo Leão, 6.� anistll de dlrelío, da Faculdade
� quarenta e quatro centavos), conforme dstnonstra hôras diferentes•.Dizem os técnicos

/

que ii tmagem de Dlretto da Bahia; Luiz Carlos dos Santos, 5.'
o livro eaixa, 6 recebeu em dep6sitos na Caixa pode variar de höra em .hõre quando não é achado antsre de engenharte mecânica, do Rio dé janeiro;
EconQmica Federal Ndr. 171',82 (oen�o e' setenta e

o local ideal. Ninon Loreno Branco, 4 o -anista da Faculdade
UM' cruzeíros noeos e: oitenta e 'dois eentavos], Aparel�agem. _ .'

de medici�a,' da Llnlversldade de Santa Oatarina,
conf9rme 'intormação da prõpria Caixa Economica Os dônos de relevlsêo em Jaragua, com a su-, Ploríenöpolle; ,

Federal.
'

pervlsão do Líons, colocarão dois transmtssores de
.

Edemlr Costa, 3.0 an ist. da Faculdade de Odon-
3:' - Pelo balanço dos recebimentos constantes !6 WallS, cada. No, caso de queimar um, o outro iologia de ôenra Catarina, da cidade dê Florlenópolts,

de bórdereax e talonários de recibos, e pela -doou entrará tmedíetamente em funcionamento. S,eriÍ CODS ' Os \ joveos estudantes vão ser recebidos pelos
mentação de pagamentos, há um "furo" de caixa rruído no local uma casa de alvenerle de 3x2. Expll- rotarianos \ jaraguaenses, como dissemos, na ãa. �
de Ncr$ ,8!i15,31 (oitocentos e noventa e cinco, cru- carnes o tamanho, prevendo" que brévemente podere- feira quando além de serem homenegeadós, eonrerãe
zeiros 8 trinta centavos) , mos ter outro: canal e ass!m já haveria e�.�aço pára

I
aos presentes. as suas obse, rva�,ões durante 'o períOdO,' 4.\ - Dos T'a 1 O II á r i o s pela sua numeração ourros rrensmissores. Terä que ser de tijolos pera em que estegterem em nossa Cidade, que, conta com

seguida, 'faltam dois blocos de 50 folhas cada um. .evlter tncêsdlo. Sera ainda colocado três relógios � hospitais, 8 odontólogos, 4 médicos,
. além' de um

Os de ilo� 251 à 300 e 351 a 400. 'automaticos bem como um pare-rates.
.

-

.

sem número de outras profissões, entre 330 tndustrtes
5 - Sape-se tambem que li A R. Weg possui Conforme já escrevemos continuaremos a dár de 89 ramos; indústriais diferentes, com atividlldes

um talão de recibos' de o. 353 justamente do talo- iii relação dos que estão .contribuindo: .permanentes.
h

_

_

,\

nário faltante. Aatonio'Cé!lrlos Silva - Lourival Rot,emberg - Aos jovens estudantes, as nosslils bôas vindas.
Que o t8lonário de n. 201 à 250 não contem Leonice DUlra - Bveraldo L. Passos - Horts Wer�h - e os voios deque; voltando as suas éllividades, es.tudantis,

a sua última fôlha, exatamente a de n. 250.' Rubens Nicolluzzi - Alceu Col�n - Harry Koch - p(Jssam enriquecer os ba.ncos escolàres com as expe·
7. - Que a A 'R. Weg em data de 17 de maio Arlindo Salai - Armínio Fischer - Ermínio Rosa - tiências vividas em HOSel! comunidade. .

de 1967 efétuou pàgllmento a. Liga Jaraguaense de Adolfo Mahfud ..;_ Victor Reinke' '_ Arno Zindarz - .

. _

Desportos, no valor de Ncr$ 66.00 (Sessenta e seis Giselà Zin.darz _; Salim Dequech - RenalO Carvalho -

cruzeiroEl novos), atr8'véz do Banco Ineo, cheque Izidio. Carlos Peixer .....:. Arnoldo B i I a r d t 'Jr. -
n. 657441. RoJando Berns - Jorge,Steimacher - Antonio Klein _:,

8 -- Que em 4, de marco de 1967 a A.R. Weg Edmundo Krieger - Freder�co Ouin:ér - Alfr'edo
efetuou bagamento no valor de Ncr$ 10,00 (deis Treiss - Regina Antoniu_s ..;_ Urbano Texeira Fon
cruzeiros notos), pelo Banco lQco, com éheque seca _:_ Silvestre Mannes - Pedro KleiD filho -

n. 650962.
.

" Bmilíô Viceore - Raimunc;io Rengel
.

- Gabriel
.

9 Que possliiimos c ó p i a s dOI dois cheques Maprissens - Renato Piazera, ,

emitid.os pela A. R. Weg _em favor da Liga Jara- --------- -----..;..........- "

.' o....,_,....._.,�,_.,�....�o....��,_..........��._,c::::o
guaense de DesporCos.

.

, , It II
10· - Verificando 08 bordereaux, c611statou-se ·,1 ,

.�' TRATORISTA '. IIa falta de iDumeros dos mesmos,. em j o g o li 'do (
"

d d"
- ..

. II· O
'

d d S' 'F·t II=:��o��� i��!:��� i�gO�VI:���t����.eIra divisão e

ti pera or e
.

erra- 1 a. ti, Victor Bauer, Prefeito Municipal de JaragU'lí do
'11 - Desde fevereiro de 1967 não mais foi feita II Pre(:isa�se: II 521, Bstado de Santa Catarina, no uso 'e, exercício

a escrita da Liga Jaraguaense d� Desportos.
'

ti TRATORISTA: com p'rática em trator n de SUélS alribuições,·. _

\

'

12 - Atra,éz do Sr. Rainer WielIe tomamos II I' D,ecreta: .

conhecimento �o desa'parecim�nto do livro.DIÁRIO, I' Hanomag K-5S Ef K-60 Art. 1.) Ficam suplementf!das na impórtância de
sem o qual é Imposslvel cont)[IUar a eScflta. "II

.. ti Ncr$ 17:666,31, as seguintes dotações do orçamento
13 - Constatamos aioda 8 falta de maqullla I

OPERADOR DE SERRA·FITA LANGER.! II vigente:
de escrever, propriedade'ldR Liga �aragllaense de II Ofereço: Bom' Salario II

,.

Desportos. Interrogando· o Sr� f-)sórlo José $chrei- II .,11
. ner, fomos informados qu� a mesm�. foi' vendida II ' Otimo ambiente de trabalho, II
, por �cr. 100,00 (Cem cruzeiros novos). _

.

I'a - Que varias equipei, efetuaram pagamen II Tratar na Firma Adolfo Baeumle
tos de regi!troE e inscriçõ8� de atletas, e que �s II '

CORupA ,_ SC; II
mesm�8 oao fora,m encammhadas a Federa,çao II· , •.

. II
Catarmense de Futebol. \ 0==========0=========0

15 - Que a Liga Jaraguaense' de' Desportolll '

_ ,,' ••

, . está' �m dia com a.Fede,rat;iO Cata!-,inens� de Fute I R M A' O 'S E':M M E N O O R F'E R' •'bol, J� tendo reoebldo, o ee':1 Alvara de ��lcen9a. ,.' , ..', Art. 3.) • �ste decreto entràl'á em vlgôr na data de su.
Senhores Componentes da ASllémblela. ,

,.

pubHeação, revogadas as disposições em contrário.
,

'São eSSAS, iiJfelizmente� 8S ioformaçõás/ contidalil contra' os preços. altos Pa�clo da Prefeitura Mllnicipal de Jaraguá do Sul, 17
nesta rf>.làtório qUf! por dever do cargo assumido l, de julho (ia 1968.

,
.

.' ..

pouco t�mpo, tenho que trãzer ao eonhecimento Baixa Geral-nos pr�ços.· Victor Bauer, Prefeito Municipal
e deliberação desta Assembléia. I .' Publicado o presente decreto nesta Diretoria de Ex-

Espero que 0$ repr'es'entantes 'de clubes filiados· MAIOR PRAZO! MENOS JUROS I pedienta, Educaqio e Assistênciá Social, aos 17 dias do mês

, e pre�ente8 '8 Assembléia, ditem as, normas � athq . "'�.
de jUlho de 1968.

des a ß8rem tom a das por esta, presi,dencia, 1'10 Refri,,getador, (

sentido de sal,aguard'ar o, palrimonio da Liga
Jaraguaense 'dß D9�port08 e dos club(ils filiados, lel'evl-sore's �'·"·"·"f:':'.o· J�.·••••••• .;=� .;, .;� J, "Q�� .;Q' �

,c'om 'relação a administração do Sr. Osqrio José'
,

"

" g I

A :1
Schreiner. . Radioa � \. 8' , t e n ç ,ão is

Estamos embaidos das melhores intenções, e ,';Ir, \ I:
�

A 1 �tudo faremos para .levantar patrimooialmenle e Forra-'O' . o) '- /�:> :.= 9 r icut o r .�esporthamente . a lell, tidade Mater do nossl) Muniei ' ;;1.' ',Y,tP'J;-:-
....

Q�

Pio, desde que tenha a indispen·sável e tão M'aqu' 1-nas 'e t!: Reso,'lva de uma vez o problema',da, mecanizaGão! :.�.ll�cessária confiança dos glubes· filía�os e apoio '

' .

� �l

'�eer���id() �os ,verdadeiros desportistas de nossa \Lavar Roupa. \ '
,'. � A solução está no:

\ Jaraguá··do Sul, 8 de fulho de 1968 Enceradelras,' . g. MIGROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ ..

\ Milton Adolar Stange ..

r (O pequeno gigante) :

_______P_re_s.id_�n_te__ Liq�idificadores. �::r, ß:.='P
.

b
. - ii

Não espere �mais �J.

r o li 1 ç 'a o TUdmoa, iO,mr·epsrmazoo' Pdealoc':'dmaedDeo.r
:

preç,'_� 7 e o

to:.:,
Aproveile o plano' ·de financiamento super '.=:.'J',Fica terminantemente proibida a entrada de facilitado pelo Banco do Brasil.

�i�!:Ô� �::r�rid�a���a�e,:�s�:r:�n�:����r�&o,!:d� .

�18MA-OS" EM'MENDO··Hf''ER � mecâ��o�i.:�:e�i�:i:aJ���ica permanenle por

�:.:]finalidade de abrir valetas e deniar um riacho
.

. "
.'

8 :J
ali .xisten te, ,com ••ill,e. te' igluito d. daRIfiOar a

, , " .'
' ,; , '" ij _ 'Próc�r. o seu vendedor aulorizado iIre.ferida ál'ea de terra, não nie responsàbilizando Eletrodomesbcos. _ ,.'. B,::'"

na prôça de .J a r a g u á doS u I. com o Sr. :.�pelo que pesa. aeontecer.

t
Edmundo Lombardi..

'

,..

.

�Jaraguá do Sul, 16 de JUI��ig�� �:�:zza .

.

Av. ����f�e�::�O��r:ja FM���' 557,' \

:t'���c.......�".r;':��;.�!�.o�..���.�.�,�::��c�''''�'�'';)�...oJs

Liga·· Ja'raguaeose de Desportos
. Senhores Presidente. dos Otubes filiados:

,Prefeitura ..Munic�al·
.

de
-Jaraguá do· Sul

Decreto n. 123/68,

\

D.M.e.R.
3.1.3.0/139
4.1.1.2/142

8,717,31
8.859,00
17.556,31

Art 2) -'A despeba decprren'fe do �rtigo ante

rior, correrá por conta do excesso de àrrecadação
que eslá se verifi·cando na receila da conta Cóta 40
Fundo de Participação dos MunicípioS, ..

'

Codigo·
2.6.1020/21. \

- .'

'
..

.,

Walter A; Ballock, Pelo Diretor
,

, I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


