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10" e 11 de agôsto, .sensacíonal festival esportivo
no BOTAFOGO F. C., na Barra do Rio Cêrro.
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I "Bafão do ',Rio
� (II) Hístéríce do Prof. Canlalício Érico

Flores,
PolHicamente, o Núcleo' res, eproxlmedamente, ser

Rio Branco, já foi distrito vidas por duas mêses elel
policial, criado pelo Decre- torais, uma na séde com
to n.O 1.372, de 12 de abril 230 eleitores, outras em

de 19�O, do Govêrno do Jacú-�çú 'com 180 elenores,
Estado, com es seguintes e .os demals aínda votando

i confrontações: Ao .none, na séde do Município: .

i o rio Itapocú, desde a foz Com a instalação' da
: do rio Putanga atê eneon- eletrificação rural, recente-
trar a foz do ribeirão da mente instalada, esta loea
Figueira� ao

.

sul, o rio lidade está :fadada ao seu

Putanga desde a sua foz, grande desenvolvimento.
no rio Itepocü até a de I Com êste modesto relato
sembocadura do ribeirão II julgo ter pre,sta,do à ·?OS
lecü-Açü; ao oeste, pelo tendade alguma coisa de
ribeirão jdcú-Açú,' desde a I utilidade pública,•

I sua cesernbocedura no rio Oentalícto. :Érico FI_?res,
, Putanga até a sua c�be' Ex-fundador do Nucleo

,

i ceíre, no alto da Serra, de Colonial ,Barão do, Rio
,

, ,

I Ieragué e dai ,por uma Íl- Branco.
.'. ... ., ...' I nha réta ate' encontrar a

•

(Ato'tuçEro ·ptofenda noQuart� feira. pt6x'!ß.a, d t 8 6 d o � o r r e n ,t e'l cabeceira do Ribeirão da I Rotary Club de Guaramttranscorrera o emversano do Se,nhor VIctor Bauer,! Figueird e pelo carreiro rim em 11-07 68 conclusão)DD. Prefeito Municipal de Jaragua do Sul.
. I dêste eré encontrar a sua

I
'

.

.

O ilustre homem público, que assumiu o execu: I foz. no no Itapocü; � leste, �·lnd·IC·IIO Re'cebetivo municipal numa época muito conturbada, eSla.! o no lrepocü e o no Pu U. .

transformando a fisionomia de nossa· Cornunídede.] tanga. Foi seu Sub Dele·
C!lrtJ pAlente'Mesmo os seus inimigos gratuitos acabam por cessar! gado de Polícia o sr. .Can- U U U ,

O seu falar fofoqueiro, ante a ê�idênci_a �e �ue, como,! talí�io Érico Flores.
O Sindicato dos Traba-

o homem, escolhido por expresstva ma:lon_a pelo povo': Ja t�ve, tambep}, uma
Ihadores Rurais de Jaraêle está

dandO. cumprímebt()
ao seu sennmearo. i Ag-ê!lcla PQstal, que tantos

I guá ,.do Sul deve.rá reee-
\

h
'

I'
': serviços prestou à popu- b

..','
tatente'Mesmo nada prometendo em cempen as e eno- i lação local sendo o seu

er sua
..

car So, P !

CI b d
\

O· t· res LOJ·I·stasrale, está recuperando O' in t -: i.o r, J,!'raguaen�e, i Agente o sr: Adolfo Damião em s.olemoade que_devera U e e Ire ocompletamente esquecldo em ad�mIDlstraçoes. �nt.erlO, i dos Reis '

"

.1 realizar-se �m�nha, à� 14
Em data dé hoje, deverá nosso meio o Clube deres.' A eletrificação rural de tod_as as �egl(�es, as i Tudo isso se acabou ho�as. no Salaa Cristo

da r se a 'instalaçãó em Diretores Lolísras de Ja-estradas, de önme qua�i��de, dao ao IDle!IOr d.o i em 1.930, com à t;'evoluçãO�,Rel.. raguá .do Sul. O aconte-município uma outra tetção, ronde O povo vIve feliz i da Aliança Libet;'al.. .

.

'.

M
,..

I d J ó do 'ui cimenlO lerá lugar ,DOe satisfeifo, A cidade, devera me!ec�r um· acenruad? i Atualmente, Qota se um i Prelenura unlCIDB e Brau.uu � Itajara Tênis Clube, às, 11,jnt�resse em todos. os Sel?reS, prmcl,palmenfe a perl- i bom desenvolvimento ag:�i· ! . D artamento' de 'Serviços Gerais, horas, ocasião em que seferIa que cresce dia a dia, ante <? pro.gtesso q�e: cola, com uma, populaçao i ep, ". _
, rá oferecido coqúetel às, bafeja a Pérola (do V�le) do Itap_?cu; A I�plantaçao i regular, constando de 6 .' ,Co�umoaça.o . .

� autoridades e .:lOS inte-do serviço de abasteCimento de 'agual�. �sta en!,re a.s,: escolas' isoladas, localiza- ComunIcamos aoa Interessados que, �vlzl�han grantes da novél entidadegrandes preocupaçõe_s do Prefeito M�nlclpaL A Iluml-ldas uma nd Ponta Compri' do,se as festividades d, Semana da PátrIa e �Ia do
clalSsisttJ de nosslicidade.nação pública devera ser atacada, dando as novas i da Norte, oUlra em Tibagi, Colono, q,ue serão re�llzados em nossa. cidade, Cumprimen�os do "Corvias públicas, iluminação' moderna. O calçamento i uma em 'Barro BranCo e deverá ser p�ovidenCiada com. a necessária a�t�: reio do povo" à sua priconfinútl entre os., pontos a serem al�cad�s com i duas. em Jacú Açú e uma cedência, a lImpeza dos pass�lOs e terrenos a
meira Diretoria, que terágrande intensidade, principalmente, depOIS da Implan-I, Escola. Reunidã 'na séde dios dQ perímetro lJrbaJ1o, a fim �e apresentar um por missão consolidar aslação da rede distribuidor,a' de águ�. A lag�a a rua do Núcleo. -; aspécto con�igno naqu�la oportu�ldade. . relaçôes' proU-Ssionais dosJorge Czerniewicz, devera ter malar atençao, com A população é ainda OutrOIiJSlm, os serviços dever�o ser conclUldos lojislas em .nossa cidade.um bosque que possib!litara tra�s-for�a� aque�� lo· servida reli'giösl;lmente por a�é. o �ia 30 do corrent� mê�, a fIm �e que a �u·

gradouro num verdadeiro passel� publ.'c.o,. I.ao.
do seis igrejas: 2 protesumtes DlClpalIda.de possa providenciar a retIrada do lIxo

f I
'agrado d� pOJulação, que apla�u�1U a_ 1�lclallva de

e qualro católicas_! sendo antes daquela data., .

o' ô' d 1968. a ICBUsua acqulslçao para o patrtmODlo publiCO. Out�a t,reis em construçab,. .

.

" Jaragua do Sul, 1 de ag sto e. I
,

'

realização que áeverá projetar muiro o nosso MUDl-: O mundo polítiCO .é re- � 4�!.OI.. / Walter A. Bal!ock, D�r�tor i

Alt A St Itc1pio, será a p'ró?Cima �xposi�ão ag!.o.pecuári?indus.! presentado por 160 eleito ��/ ..�".>,\ 'sto, Victor Bauer, Prefeito MUDlClpal! O roo b erIrial, que deveria realizar-se no u� 26 de ·Iul.ho �e i ....__.__..... . __ ... -9.LS..fJ·.,.·<, .\.= ::::::::::::::::::::::::�::::::====:::=.::::::::=::1l i .

. 1968, data do 920 .��o: de f�ndaçao do MUOld�lo. i tf�"__M'_"'_--:--"'-- �f"1.j)!�,... / ;,..
_ 'ii! Dia "21 de Julho de 1968transferido para o prox1mo mes de Setembrp. MUitas! ii 'Q\ "'F'"> /-ê', Ij! faleceu no balneário de'Comissões Irabalha� febrilmente ,para a grand�! II M RIS U.'-;-, ....���

d' t
·

C
' ·

Ltd li! Barra Velha, o sr. Aliomostra, que alcançara gr�nde s�cesso no norte �ata i ii A "

n us na e
.

omermo 'a �� i Arne, Steher. proprietáriorinenbe. com ii comparecia de milhares de forasteiros.
i i'

"

•

II! do famoso H�t�1 Ste.lter", Graças a SUli atuação dinâmica à frente do! II II j-locaHzad_? na vlzlDha clda,
'Executivo Municipal, o Município se transforma i I· t' d ·t· d opas menores com II i de de SaQ B�nto d? Sul.
rápidamente em cenlro galvanizador. de atividades i ii es a a mI ln o mY,..,'

JI ! � s�u de�apareclmentoque fizeram figurdr a nbssa colm_éia de fra,balho ..
em iII f

- II i fOI.muJlosenlldo em nosso
8,0 lugar de arrecadação DO Est�do, em 19�7 .ce que!'fl alguma prática em con ecçao. I' j'meIO, o�de cOßtav� com
caminha céleremente para o posto do õ. parque i II II i grande CIrculo de amizades.industrial de Santa Catarina, depois de Blumenau e i II II i O seu.sepulta�enlo deu·
Joiville formando o triangulo' paulista em terraSiil EXIGE-SE BOA INSTRUÇÃO ESCOLAR. Ilise no �Ia segulD!e! paracatarin�nses '

I i II I i a Necropole, Mun:clpal de.

, .'
, i II II i São Bento do Sul.e o desenvolvimenlo, que corresponde a sua i II II

li i O extinto deixa a viúvacapacidade: ao seu trabalho, à sua honeslidade e aOi II . � � � 00 00 00 ',00 00 00 00' 00 ,00 II! ElisabelOhlFenLdri�h -SIelter,seu entusiásmo.
'

,

. ! 11
zz:s

II i a filha r � orl
..
o georo

� b' d "C iQ do Povo" com os votos i II
I

I
, i i Carlos Ar.hndo Zlpperer e..,ara ens o orre

,

. '_ : II I· II: wa nela.de muitas felicidade_s �" novas reahzaçoes :
DO campo! h .

<

'

- -----_;_ -- ......--:::=--=:::=====.::b I U
1da administração publica. '

. �::=::::=:::::::::===--==_ -------- -�----- ,

'.

o Núc'léo' .Colon'ial
Branco"

P au i o B o r n h a u s e n' Alvo de
Expressivas Homenagens do

. Povo Gaucho
O Dr. F a u I o Bornhausen, Diretor Da

Carteira De Crédito Geral Do Banco Do Brasil
Esteve Na Última Semana Em Visha Ao RiO
Grande do Sul, Oportunidade Em Que Recebeu
Si g ní f i c a tí va Homenagem Da Cidade De
Taquara, Que Lhe Fê'z Entrega Do Titulo De
Óidadâo De Taquara. Naquela Cidade Do .Vale
Do' Rio Dos Sinos, O Dr P�ulo Bernhauseu
Participou, Juntamente COttI O Presidente Nestor
Jost E Outros Membros Da Diretoria Do Banco
Do Brasil Da Inauguração Do )\TÔVO Prédio Da
Agência L09al, Aproveit�ndo As' Fe!ltividades
Do Di,a Dt> Colono. À NOIte, Em Sessão Solene,
A Câmara Municipal Lhe Fêz Entrega Do 'I'Itulo
De OídadãoTaquareuse; Oportunidade Em Que
O Dr. Paulo Bornhausen Fêz Oportuno E Im
portante Pronunciamento A Respeito Da Posição,
Do Banco Do Brasil E Dos Gravas Problemas
Enfrentados Pelo Brasil E Pelo Mundo Na
Atual Conjuntura, Diante Das Manifestações Da
Nova Geração.

'

No Dia Seguinte A Diretoria Do Banco,
Do Brasil, Esteve Em Pelotas Participando Dos
Festejos Oomemerativos Do Cinquenteóá.r:_io Da
Sua Agêacia Naquela Cidade. Por Oeasíão Do

,

Banquete Oferecido Pelas Olasses Pr?dotorss
Da Princesa do Sul AO Banco Do Brasí! O Dr.
Paulo Bornhausen Voltou A Fazer' Discursos,
De Grande Atualidade, Que Provocou Grande
Repercussão, Não S6mente Em Pelotas Mas
Em Todo O Rio Grande Do Sul.

, , .

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(\08BRlO DO POVO BA8ADO, ·dia 3·8�1988

O' Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Di
reito da Comarca de Jaraguá do Sul - Estado de
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'

'

B citação, com prazo de trinta (30) días 'virem ou
fi A g r', 1- C U' I' t o r .' B dêle eonheelmento tiverem, que por parte de SE-
g :J VERINO SCHIOCHET, residente e domiciliado nesta

t· �: cidade e Comarca, foi' requerida uma AÇÃO DE

:.� . ResolVI de Hila vez o prable�a da meclolzacio! �.' USUOAPIÃO, para aquisição do domínio do ee ..

guinte imóvel: "Um terreno sito nesta cidade eLeopoldo Seidel f� A Solução está no: il Comarca; com a äeea de 14.068 ms2. localizado de
Ele, brasileiro, solteiro, - CORUPÁ - 8 :J um lado e outro na Rua Angelo Schiochet, a qual

comerciante, natura) de

fi::= MICROTR�TOR AGRISA-BUNGARTZ ß:.· 'atravessa o terreno total. partindo do Rio Jaraguá,
Jaraguá do Sul, domici c::;::.c:::::::-�c::::-c::::;::.c::::::- g (O pequeno gigante) B ,encravada, fazendo parte da área total de 55450
Iíado e residente ein Gua· /

� N' '�
ms2' da qual são eoníroutantes os Srs. Clemente

'ramirim. neste Estado, fi- : ão espere mais : Schiochet, Loreneo Ersching, José Rocha, Alcides
lho de Carlos Kleine e

V d
= = Berndt, Vva. Séhwertnsr, terras de Ehlert, terras

de Irena Löwen Kleine. en' e' -s'e, f: f C'I'tAdPropveliie BOaPnlcanodOdeBfiana.nlelemento super iJ de Vailatti, Bruno Lautprecht, Donato João Toma·
Ela, brasileira, solteira, -, I�

a I I a o e o o r SI • :J zelli e Jorge Leíthold." Feita a justificação, foi a
industriária, natural de .,' ,

�
.

As sli s t ê o c i a técnica permanente por =l mesma julgada procedente, por sentença. E, para
Jaraguá do Sul, domici Um óum� terreno com mecênlcos especlaltaados.

�l que chegue ao conhecimento de todos int�reBsadosliada e 'residente em esta .casa, possumdo pastagem '__ I : e ninguém alegue ignorância, mandou o Dr. Juiz \

cidade, filha de Gustavo isto à estrada Francisco B _._. procure,' o seu vendedor autorizado � de Direito expedir o preaente Edital, que serã
Kammohen e de Natália de P8:u�a ..Tratar _com o g na praça de J a r ag u á doS u I, com o Sr. ß afi�lfdo no local de costume, sede dêste Juizo,
dos Santos Kammchen. proprIetárIO sr. Leopol·, l= Edmundo Lombardi.' - B Edifício do Forum e por cópia públicado na forma,

"

.

do Meyer. f=
'

Bnfrente o Pôst<f Wolf' �J da lei. Dado e passado nesta cidade
.
de Jaraguã

Edital n,. 6.729 de 30/7/68 ,t )r ·'.. ::! n�r �t ·.;o,· ·:�r� .o� J� do Sul, aos cinco dias do mês de Julho do ano de
• mil novecentos e sessenta.e oito. Eu, AmadeuEdvino Buttendorf e ���I)o,.or'..�-

MO 'IKI 11)) � Mbhfud. Escrivão, o subscrevi. (ass) Lauro PereiraPaula Dräger , Vende-.. !VllllIDlllilatS
'

lJ))arlU'aS Oliv�ira - Juiz de Dir,eito."
'

I

A presente cópia confere com o original; e
dou fé

/ '

I
�

Jaraguá do Sul, 5 de Julho de 1965
O Escriv.ào, Amadeu Mahfud

Minha8 barbas, créscendo devagar
me levam à ilusão de ser adulto.
Mas; felizmente para mim, o vulto
do poeta sobrevive, a me salvar ...

E sou de nôvo o principe, a sonhar
com level borralheiras, nêsie culto
ardente dos meus versos; onde exulto
em juventude haurindo luz solar. . .

.

Na,minha nobre vida de engenheiro,
C lo:" de Etb-; cultivo com cuidado meu canteiro 1 - Sorteteirà c/8 bocas
HI,II... _"1'"0 de músida, expressada em. voz maior,

.

1 - Geladeira cJS portasClvlea
e, graças à 1;»oesia, continua 1 _ Balcão vitrine IO hasteamento cid a Ber menino grande, e ainda atuo

2 _ PrateleirasBandeira e o cillnte e' saboreio a vida ao meu redor!
do Hino Nacional são (Do livro iDéd1to BENQUERENÇA) 7 - Mesas de formica

-

b' t" I 28 - Cadeiras estofadasEdital n. 6.7S0 de 31/7/68 o figa orlOS, uma vez
ç=::::::=====--=::::::::_ :::=:::=========:::� 1 _ Estufa p/pastel''''por semana,-em Iodos rr .....,' '"

ErnahJo Bartel e os estabelecimenlos ii'
.

PRECISA SE
'.' I: 1 Porta copinh.os,Ilena Karsten de qualquer ar6u de

I. 1'1':1
-:

111,111.: .

., 1 Pia inoxidavel, e outros pertences.Ele, brasileiro, solteiro, ensino, públicos ou
Na Co' .....erel•• VI-etorindustriário, natural de particulares. ••• Tratsr com Antônio Mahfud

Jaraguádo Sul, domicilia. tem vag a para Vended,or Ativo e Av. Ge.tuHo Vargas, 73
do e residente em Rua' II com- prática, que fale· alemão e que 'I' ... -------.-- _Joinville, nesta cidade, _--------_ I séja motorista. "

(
, I,filho ,de Reinoldo Bartel Aten"a-O II' Possibilidade de ordenado acima II.e de Emma Vogel Bartei, y 'II de Ncr$ 600,00. . IIEla, brasileira, solteira, Agricultor li '. j!doméstica, natural de /'

' �===::::::=:::--:::=:::=======�
Jaraguá do Sul, domici· Ouça lôdas, às sextas- .-=====... -:=.'

,..;.. -=======:;::=::::::=====�liada e ;;oesidente em Rua
'

feiras, à 1,õO horas da fi. \ n

Joinville, nesta cidade,' larde na Rádio Jaragu12, ,r' DR.. ,WALDEMIRO MAZUREGflEN, IIfilha de Conrado Karsten o programa: I I É II
e de Helma Hinschlng, II CL NICA � DICA - CIRURGIA G�RAL ii

Karsten.
.' linlena Rural

�
, fi

E para que chegue ao co:
leste programa é feifo (' Il

h pell! ACARESC, espe II I ID eClmento de todos mande, cialmente para o Sr. e n ULTRA SOM IIpassar o presente edital qlle SUlS' Família. II ONDAS CURTAS- li "--------------,----.----s�rá publicádo pela jmprensa .........,._--------= !f'l' R. ULTRA VIOLETA II� em cartório onde será -----------

afixado durante lS dias. Se �..._..._�� H I Rua. Presidlate Epit4cio Pessôa 704 II
alguem 'souber de algum im- \a====�:====:::-__,'::==_::"::===jpedim�nto acuse-o para os Cure nus II1II1.. e poupe.eu
iins legais. ..

bom dinheiro oompNaito na ;:;_�D'w_"'""'It-�.......

"""<1''_'"'"ClIt-oo''''''<l'-''9;:;'''''AUREA MULLER GRUBBA '

'
'

'Oi1cial 'FAftMACIA NOVA
1

Dr. Reinoldo 110•••• ,

·

I

I Aa.04ilADO I
Esoritório, ao lade da Prefeitura

JARAQQÁ DQ SUL

I
"

j "CIRRIIO DO' POVO':- Vende-se, :Comdrcio Interestadual'
fundação: ftrtur Muller - 1911 Um ótimo terreno c�ilr, Vlmos de tornar publico que eJO faca de teli

17 m o r g o s, na Tila 'beraçio contida no Decreto n.O 62.158, de 19 de
Pereira, .1 1(11i1. distante I janeiro de 1968 no que concerne as Notas Fiscais
do ce.tro da cidade. Illterestaduais, esta'Agência vem de cOlllunicar a

Demais informações quem Interesser posaa, de que !t8t6,. .
autorizada a

c'om o sr Edmundo receber as segundas vias dai mesmas.
Lombardi

.

: � fim de facUitar o trabalho, de recebimeDto,.

devendo' a A.M.E. dar quitaçio a todos os que efe-Anual • • • • NC4 6,00
tuarem entr.ega de Notas, e AE local vem de ado-'Sem••tre • • • NCrt 8,10 'V' 'dAvulso ••••

',.

NQo$ 0,12 en e-se. tar oseguinte crttêrío de trabalho:
Número atr_ú . NCr$ 0,14 a) As firmas industriais ou comerciais deverio

-

1 terreno suo nl Rua CeI. relacionar ai notas fi�cais em oficio ou memorau-8ND�eÇO : Procópio Gomes �o lado do, efetuando a entrega. .

IIveni��=l:c:i, 210 da Textil Cyrus S.�., ' b) As entregas deverio ser feita.:
,

jarapá do !Id - S. Catarina com as Dlmeaaões t 6x66. 1) para estabelecimentos industriais, em cada
. Informações nesta redtção. dezena; '," ,

I
'

',' .
2) para estabelecimentos

comerCiaiS,. por quínR_listro Civil �c:::::::a� zena.
.

,

'

Comunica outrossim, de que a segunda via da
A:urea �üller .G.rl1bba, Oficial MUD A 5 relação de Notas fi,!cais será aSlinada e

' devolvi-
do Registro ClVIl do 1.° Dls- '

da, servindo' como comprovante da entrega.trito daComarca de Jaraguá F,lltll.,as « 0,11-......,.1. Jaraguá do Sul, junho de 1968do Sul, Estado de Santa
.' Abilio dos Anjos Soares, Aa-ente de Eatatistica.Catarina, Brasil. Laranjeiras, Peeagueíros,'Paz Saber que comparece- Kakiseíros, Maoieiras, Ja

'ram no cartório' exibmdo os botioabeiras, ete. Roseiras
documentos exigidos peJa Iei Dahlias, Camélias, Ooni
atim de se habilitarem para feras, Palmeiras, ate., etc,

EDlpreza loraili.tieR
, "Correio do" POYO" Ltda.,

• 1968 -

'

. Diretor
" Eugenio Vitor Sebmöekel

-

ASSINATURA:'

casar-se:

PECAM CATALOGO _

ILUSTRADO
Edital n. 6728 de . 26/7/68

Amauri Kleine e

IDvira Kammehen

Ele, brasileiro,' solteiro,
natural de Jàraguá do Sul
domiciliado e residente
em Ribeirão Grande da
Luz, neste distrito, lavra·
dor, filho de Ricardo But
tendorf e de ·Otilia Lemke
Buttendorf. ���
Ela, brasUeira,' solteira,

, doméstica natural de Ja- ,

,

raguá do Sul, domiciliad'a ---------
e residente em Ribeirão
Grande da Luz, neste
distrito, filha de Guilher- ,

me Dräger e de Berta
Dräger.

Eno'Theoßoro U/ónke .

2 lerrenos (juntos) Cotll
15x46 cada, na Rua Ri6
Branco - Jaraguá do Su1

Informaçóes nesta

redação.

..e ROIEBto •. lOBST
• que dis"õe de mai.r 18rÜll1.la·
to na praça e .f........ artt�

gos á pr.,oe vantajeees
O Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie neate
Semanário

I

EDilAL . DE. CONVOC1ÇlO
São eonvídadoe 08 S snhore s acionistas I

comparecerem na aéde da Sociedadel DO dia 28 d.
setembro de 1968, li! 15 horas, afim de deliberaram
sobre a

'

ASSEMBL�IA GERAL ORDINÁRIA
eem 8 seguinte ordem do dia:

8) discussio e aprovaeâo do Balanço Geral
b) eleiçlo dó Conselho Fiscal e da Diretor]
c) - Assuntos díversoa,

NOTA: - Âcbam,8e ',a dísposíoão dos senhorea
acionistas" os documentos de que trata o art, 9'
do Decreto-Lei-2627.

"

Jaragui do Sul, 2 de julho de 1968.

Comércio e Industria W.. Radaenz "

Wllhelm Raduelz, 'Diretor Presldelll

EDITAL
ACAO- DE ,USUCAP_lÃO�

Negócio de Ocasião' I'

VENDE-SE

\

Dr" Fraa_sco Antoaio Piedone
::&I�.DYCO ,., C.H.JM. '1'%

Cirurgia e Clínica de 'AdultoB e OriaoC;8à
,Par.tos � DoenQas de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 41.

C:Olllill'UP.1 - 5�N�A.. C.lII..1'AH.INA

Metalúrgica João Wiest S/A
NECESSITA DE SOLDADORES E TORNEIROS

OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN·
TÂR�SE PARA. TÉSTES À FABRICA À

Av. Genílio Varras,
• .1

..._����I������..������������� � ,

"
_

ESTRA,DA NOVA, s/n·.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



O,OR��IO DO POVO

'Aproxima se o 5.0 Festival da Cerveja da
Guan�bara. evento de rara beleza e grandiosidade
que em po�co. tempo se transformou na maior
reUnião de congràçamento popular realizado nesta.
Cidade·Estado, em recinto cob/ßrto: .

Para êste ano, ao completar o FESTIVAL o

seu primeiro Lustro 1964/68. O Ce�t'ro Catarinanse
vem se desdobrando nQ sentido de apregentá�lo
com novas roupagens e características. entre as

quajs há a salientar se uma apresentação especial'
do Conjunto Folclórico da Casa dos Açôres, para o

Governador Ivo Silveira, numa bela homenagemde
que servirá pará' fortaleçer ainda mais' o's laços
de amizade fraterna que ligam ac;oriamos e barri

Viclor Bauer, Prefeito Municipal ga-verdes desde 1748. quando aportaram ao nosso

Estado os primeiros filhos da Arquipélago, trazen-
•

do c(msÍgo o progresso e a cultura bem mais
E!l�===============.==;=.=.==

..
=.=.

==.===� desenvolvidos das tertas português8s de antabho.
Serã,' portanto, uma festa em que a geração pre-

A.ux.·',·ar de. Co'o'tabl·I,·dade 'sente. fará rec�rdarm.os alguma coisa das a:ntepas·
sadas, 'às quais mUlto deve '0' Estado de Santa

'.
' , '.,. 'Oata.rina. .

.

.

. ,

.

. PreCl�-se um �om b�ns .conhec�mentos ! Patro�inado pelo centroCatarinense, e ofiQializa40de, contabilidade e hvros fIscais. Indlspensa· pela Secretaria d'e Turismo ,da Guanabara, o· FéS.
veI ser bom datilografo. Uval da Cerveja vem nUJ;Il cr,sscendo 'espetacular,

atraindO .

para si a atenção do
.

enorme público
carioca e brasileiro que o prestigia incondicional,
mente, a ponto de lotar os 32.000 metros quadrados
do P.E, Pavilhão de São CristfJvão, considerada a

maior ãrea coberta do. mundo, sem escoramento
central.

.

Como não poderia deixar de ser, o Estado
de Santa Catarina e&tará presente �ao

. F.estlval,
através· do �eu Govêrno e de diversas PrefeituraA
Municipais que já' solicitaram res�rva" de· "stand�'·
promocionais, onde serão mostrados 1)0 Brasil, o

progresso, a pujança e a beleza da nossa terra.
� bem como a real . capacidade de realização da

.=�========================������� nossa gente.
IIJH .

Victor Bauer, Prefeilo Municipal de Jaraguá �o .��====--=======::;
.'

::::::;:===--=-:--===�) I _

"

Sul, ESlado de Santa Catarina, no uso e exercícIo II ..' ß" Seguro Obrigatório con..
�e .. suas atribuições, Decr,:ta: � n 'd 'I ·,Dr.

o

JO··r� Soelter II tra riscos de incêndjo" Art, 1.) - Fica convertida em Escolas �euOl as I .... � ". ) I CI •.

II
'

çom II mesmd denominação, a Escola Isolada_ "19 ,d'e .11 CIRURGIÄ..O-DEN:rISTA" ';1. I.
de bens ,,�rt�n�entes a

Abril", da lecalidade .de, Jaraguá Esquerdo, para I
'

.1 . pessoas llU'ldlCaS .

tuncionar em 1968:
.

' '.

'

.' III ,"
,. ',II Resolúção nO 17/68'I Art. 2.) esle decreto enlrara em' ,VlgÔr, _na data I . •••8." { n Diário 'Oficial de 28j06/68(Ie sU,a. publicação, revogadas as �!tsposlçoes em.

III
�. �.. .

.'�;�.
.

:er:.. r, .:;. ." <,o : ,; ,. ',. .' II pg. 1154 Art. 18 _ As pes-

c;onlrôprIQI:' d P f 't" Municipal de jaraguá do I
,_'.. 0-

�

o.' - ••''''' ..... ''''-,,, .�-
."" .�""" �:l II sôaa jurídicas são obriga·

Q I '%.ta daCH? lha dre e1916u8ra II f;, - 'r', i,·, .": .�> o:;. , ;" : J I II das a segurar, conlra os
uU, C.II: e JUr o e.

.
' ,. I' '_,:' n

.

co d "1'nclJ,nd'IO'! seu,t Viclor Bauer, Prefeito MqOlc:pal1 II .' . ". .' '.� ".�' "",i' .. ,' " , '. I
riS � e, .

..
'; , .�,

bl' d
'

d' I' sta Direloria de' I ,,' " ...d.:r;:t (. �
,

" .,:, � • . li bens moveis e Imovels�

f· dPu Ica
'Cl°d o p':,esentAe �C;!n�i:eSocjiJl aos 31,»; Av'enida Oelúrfó' var.väs;:"i 98' .;_ Jàrã'�uá do $�, - Sdota Calartna ii .�e va.lo�·igu�r ou' süpêri�r, xpe lenle, .... ucacao e �S\S e

.,
'

" It, � .

f '." " "� d "
,

• II ii NOt"· '9.0 000'00 .a" partll�I � ias do mês de julho de 1968. " ,,' II, ' ""',' "�'"' 1.� " .� 'I "�" :" ." < ,<

•••{
, "1;; ,', '.

_ ,:

'.' ...,wal�A.&llock,��.Dir�:���.����;�Ja ••� .� ���:������!

. .' . ':-'''r, 1 �.,'f" � ...•
'

, �_ß, �����º� ;di!�!:!�J!::;.' ..::, �, " .v•.:�: , .. ,,� .• , .!!!!,.!!.!!!!!!!!!!l!Í!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'I,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!;!!!,.f.-á!!!!rflflii!!!·�,"!!!.Y.�

Pref�itu"'a l lIIun:.ipal:] I' :!9v;e.n;S Idealizam.
-, ,'de:�:'�arag:�;.a.:·.. ,.

: �::�
..:�.D.·

'

..,,::.;':�:��.,.',u.:�:,;I·:;· :�" I:;:�,:.:,,�,'."'·"'�uro.'t;u:s·r":odO:,:, .r:: '" r. ","
,. <""� ii' 1'24168 '." . <

.

.." ';'Decretd fi: U8/68 . •
"

"

.
, -'Átr..ié� jJ::m�'ojj iillJ.lB �Dtrar"m Q". ,,�i.CãbJfD.l:Victor Bauer, �Praf�it� .MIl�icipal d�.,I.':jai��uá I)e�d,obrá'"as' atil�;S .��,,�scolaj M�nicip�l ;'::�' dá. sWE' fábriöa8.ou su:b dístínguíndc-sepelo estilo

do Sul. ßstado de Santa Oatariua, no- uSQ e', exer ii "�MÇlchadoqe Assis" �a !;o.calidacl�,(le;Jo�o Pessoé!(.. sidiárias distribuídas pelo arrôj� d.�,·conc9pção, �f,i ..
éício de suas atribuições, .Deereta: .

'

,"�. ' ViélQr Bauer, Pre,feilo Mq.nícipal_ de J!=Iraguá do mundo, a 'Gen'tH';ãfMotors ginàlidaQe ou équílíbrío
Art. '1.) --- Fíca sunlementada (ia jmportân(llal :.3u1, Eaiado de Saplj:J Cata.rina, DO uso.e exercício Oorporatíon patrocina um do conjunto, o primeiro

de Ncr$ 800,00 a. dotação 3.13.0/129 -- Ji»)1E.R. do de suas. atribuiçÕes�,. '.' I
. ....

.'.' , .conourso- de modelos 'de nrêmío senídr foi conquís
orçamento vigente: ..

",
'. r,.",,' ;: " .conetdéeendo, que .a.metrícule ��ré!Lda r�feti�Ji automöveís, com prêmios tado por Roperto,Kohler.;.

.Art. 2.) .;_ A despesa ßecorr,auta, COIQ,. a su- tEscola alingiu no presente aDQ lenvo o. t9t�,L .de ,47 tentadores, É o tipo do de 19 anos, estudante da:
plementação constante do ar�igo �n:erior"í c9rr�rá 'alunos;

.

.,

_.
"

-; .

.. ",' ", ....} ,

concurso ��ond� jov.e,m"� Escola Politécnioa de;
por 'conta do excesso de arrecadação d;�'i reQelta·.' . COJlsJd,�ra.nd0.: Que,' as. .acomodeçüés . :�fl�"entes perqua se destina a -ra- Lausanne, 'com- ummo-' ;
C6digo 1,1.2.10{03, do mesmo orçamento.

.

não comporrérn esse número de alunos; - •.. .Ó:
; pazes de 11 a 15 anos dêlo triciclo de duas roo

: Art. 3:)
.

- Revogam-se as disposições em: : -constderendo, que com .esse .numero de �atri- ;(càtegoria juniar) e de das à frente, com um
oonträrio, e�tra�do êste decreto em ,vigô.r _n.fi. data :culas há posslbil.idade de desdobramento;' Decreta;,' 16 a 20 (categoria senior). formato oblongo, aerodí
de sua pu�llCaçao. .

" '. ""
Art. L),� fica desdobredo, nç correpl�...

ano, a i ��te ano o c.oncurso nâmico e elegante. Pela
. Palác!o d,a Prefeitura Munl�lp'al de Jaraguä i.pattJr dest� .��t'!" o _cu�so.; J� E8col� IS,olil(j'a �ac:ha- i�eªlIzp\!'lile �a Suiça, co� sua simplicidade, poderá

do Sul, 24 de [ulho. de 1968 ·.do de ASSIS , di) rocahda�e· de ,Joao . Pessoa nêsre número notavel de parti ,resultar em um carro. ba.,.
"

Victor Bauer, Pr�feitP M�nicip�l Município.
.

".
'

>,.. ... . A'.

'.
•

•

•

cípantes: nada menos de rato e' econômico. O prí-
Puhl�cado o pces�i:ae dec�et� n�sla �lretorla Arl. 2:� ....}?�fé' decreto e�trara e� �rg?l'_na data 10155.. .

melro prêmto-juníor.wea-de �,xpedlent�, Edu!,açao e ASSl!�tenC1a ,SOCIal, aos de su� .pubhcaçao, .revogadas as" GISposlçoes . em' Os Jovens SUlCOS (l�, cido por Martin Blatter,
24 dIas do mes de. Julho de 1968., co_ntra.:lo: . ....,.. ...': ,'monstraraID' .suas, qu�h- ginasiano de. 15 anolJ,

WaUair !t-. ,Ballock. pe_lo, Dirétor Palaclo é:fa PrefeHura MUDlclpal de jaragua, do dades .d e ImaglDaçao, apresenta formaincOl;Dum
Sul, 31 de julho�. ,de .19.68 .

,"

.

pr'ojetándo e cd�str1iindo diferente, que harmoniza
,

v Vlclor Bau�r, Prefeito.Mun�clpal mod�losverdatlelrame.nte linhas aerodinâmicas e

Decreto n. '125/68'
. Publicado o presenle decrelo nesta Diretoria de avançados. sob o aS!Jeeto confôrto interior.

.'
Expediente, Educação e Assistência Sodal, dOS 31 de realização plástica. A .' .

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá dias do mês de julho de 1968. imaginação não. conta� EVI�en!emente,. a_81mi
do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer· Wdller A. Ballock, pelo Diretor porém� com rédeaslivres: pIesVItórIa�um conc�rs.o
cício de suas atribuições a, tem de se sujeitar a cer· desta espéCIe

A

não lDdl-

Considerandn, que pela lei n 21, de 2 de ta8 bormss' prefixadas, ,ca que o modelo vence-'

outubro. de 1952, ficou o Prefeito Municipal autori- Portaria n. 33 dado que o modêlo deve dor-' .será a do t a. d o Da

zado a doar à Associação Qe Proteção a Materni ser técnieame'nte realizá f�brlcação em série, Mas"
dade e a Infância. um terreno sito nesta cidade à Victor Bauer, Prefeito ·Municipal de jaraguá �o vel e aplicávelao. obj�tí· :t!0r. �erto. �s .linh�s es '.

Avenida Getulio Va'rgas. com a área total de. �31,80. Sul, Estado de San Ia Calarina, no uso � exerciclo .vo previsto. tIlístlcas hOle Ideallzadas:
metros quadrados, destinado à construção de um de suas arribuições, Resolve: '"

.
Dos mais de dez mil pela juventude. poderão·

Pôsto de Puericultura;
.

.
Conceder licença em prorrogação: modelos coneorr�ntes. inUuenciar decididamente

considerando, o dispôsto no art. 2° da �eferid8 De acôrdo com os arligos 126, 131 e 13?,. da' foram selecionados 233 o tipo dos carros de
lei n. 21. determinando a reversão do terreno ao lei n. 198. de 18/12/1964, adotado por esra MUOlCIP�' cODsiderados dignos de amanhã;

,

Patrimônio municipal;'" se o Pôsto de Puericultura, lidade: .

não fôr edificado dentro de cinco (5) 8nOb; A IN�S PEDIU BERSAN, ocup�nte do cargo ----------------------
.

.considerando, que o terreno não foi recebido de professor, Padrão' "1", do Quadro Unico do

MU-,pela parte interessada;'·
.

. nicípio. de noventa (90) dias, a contar de 10 de

Cilonsiderando. que a' referida construçãcf não agôslo do ano em curso.
.'

'.

'poderá permaneoer em 8Rtado inacabada, podendo Comuníque-se Registre se e Publique se.

a munioipalidade concluir e destinar para outra Prefeilura Munic",al de Jaraguá do Sul, 30 de

finalidade, Decreta: julho de 19G8,
" Art, 1). - Fica rev.ertido ao patrimônio muni.

cipal, o tE'rljeno si.tuado á Avenida Getulio Vargas.
nesJ;a cidade. cOm a área total de 631.80 m2, doado à
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância.
destiuado à construção de um Pôsto de Puericul-
tura. Viclor Bauer, Prefeito Municipal de Jataguá do

.

Art. 2) - �st9 decreto entrará em vigôr na Sul. Estado de Santa Cafarina, no uso' e exercício

d'lta de sua publicação, revogada� as disposições de suas atribuições, Resolve:
.

á
. .

.'

'. Designar:em-Qontr riO,
dP.alácio da Prefeitura Municipal da Jaraguá '. Dolcidio Menel, para no corrente ano respon er

do, Sul, 30 de julho de 1968.· '..,
pet'a Direção do Orupo Escolar "Albllno Kanzler'·,

Vic'or Bauér, .Prefeito Municipal percebendo a gratificação mensal de NCR$ 120,00.
PubHcado o presente decreto nesta Diretoria Comunfque·se, Registre:se e puplique-se.· .

de Expediente, Educação e Assiblência Social, aos
. Prefeitura Municipal de Jeragua do S1d, 31

.

30 dias do 'mes -de julho de 1968.
. julbo de 1968,

.

.
Walter' A. Ballock, pelo Diretor

.-. -.

Notncnárn([D �([D' CelIDtrij'
Caital r'ÜlIDCIDlSe

.
'

Viclor ßéluer, Prefeito MuniCipal

Portaria n.· 34

Os interessados, poderão apresentar-se
para testes, a partir de 2a. feira, no horário
comercial.

Dect,et� n. 126{68
Victor Bauer, ·Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Ellta."do de Santa Catarina, nO us9 e exer-

cício de suai atribuições. Decreta:
.

Art. 1) ....... Fica convertido em Grupo Escolar
com a Dlesma denominação, as Escolas Reunidas
"Albano ,Kanzler", da localidade de Nova Brasília
dêste Municipio, para funcionar em 1968.·

Art. 2) Êste decreto entrará em vigôr na data
de Sua publicaçãQ" revogadas as dispusições em

contrário. '

. ,

-Palácio da Prefeitura Municipal de Jaragua
do Sul, 31 de j Illhp de 1968.

, ..
.

Victor Bauer. PrefeIto MUniCIpal
Publicado o presente decreto nesta Diretoria

de Expediente� Educação e Assistência Sooial, aOI

31 dias do mês de julho de 1968.
Walter A. Ballock, pelo Diretor

Jaraguá Fabril S.A.

Decreto n. 127/68-.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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P "O 'Y O'Corpo de Bombeiro
, Voluntários de JirlDuá do

.

'

JARAGUA DO SUL
, -:- $anta Cat

-�N-O-X-L"I'"v-lr-I---J-A-RA-O-U-l-'-DO--�U-L-(-$A-N-T-A�·,-CA-T-A-R-IN-A-)--·--S-Á-B-AD-O-,-3-D-S-A-O-O-ST-O-,-D"'S-19-6-8--;""'--N-.o-2-.4-9-5 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
/.

Na Iorme dos estatutos sociais - letra "a" ,(I
, , a�t. 17; § único do ,art.,20 e letra "a" do art. 24 I

,

G' O�
,

QUE' VAI PELO LIONS
I i ' Co,ng'resso Bíblico convocamos todos os membrosatívos e compo

, i nentes dos Oonselhos Deliberativo e Admini8tratl�
,

' ! . �oinviIle �eceberá'!1 l,ministerial e o fortaleci· para a assembléia geral ordinária e reunião, d
,I ! vísíta de mais de 200 nn- : mento moral e espiritual c on s e I h o deliberativo, que terão lugar no d(

�===============
. i níetroa das Testemunhas i de seus membros, em

_,

21 de Agôslo de 1968
I Domingo dia 2� rívemos II la reunião do Gabi- i de �e1V.á de ��r�a de .14 i face do alarmante au- na sede social do ITAJARA T:BNIS CLUBE eo

nete da Governedoríe. O nosso Olube se fez repre- i mUDlC pios V�ZlO. <>;8, 10 : me�t? mundial do ateísmo íníoío àé 2000 horas em primeira convocaç-
sentar nas pessôas do CCL.l João Luclo, da Costa, i tegrantes ��Circuito SC-l, i cetíeísmo, indiferença e às '20 15 ho;as em �egunda' convocação . ao,

Gerd Edgar Baumer, Orlando Bernardino, Horst ôreín, ! Pdara os dla8-N9, 10 e 11 i do colapso m�ral. As segui�tes ordem da dll'"
, com ,

João Jocias Weber, Alilaóo Zlndarz e Jamiro Wies!. o corre�te., esta. data i informações basear-se- ão
'

.

Os Ir;abalhos correram na maís completa ordem e será realizado mars um: inteiramente na Lei e
' 1 - Prestação, de

Iodos os pomos da agenda foram abordados. Por congresso bíblico r.egio' i princípios da Santa bíblla' Administrativo;
certo oe enstnemenroe que -lá aprendemos iremos nal e terá lugar nC? saläo ] e serão transmitidas em

. aplicar em pröl de nossa comunidade. Deve-se res d� fes�as da S!>�ledllde i forma de palestras, de
saltar que todos os vice-governadores estavam pre-

Ginästíca de JOlyIlle, I!>· : monstrações teatraliza
sentes, bem como os presidenles de Dívlsão., Nove-l cal que ]h�s fOI gentil i das, conferências, etc.
mente Jaraguá foi incluido no Gabinete da Governa- i mente, cedtdo, ,Jaraguá', . .'
doríe na pessôe do CI Orlando Bernardino que ficou i do Sul,!:!Ie fará represe�- ,

A. conferêneía bíbltcs

com, a Ass�ssoria de Intercâmbío da Iuventude. Ain. ! t�r por u� grupo de mr- anCiosamente aguardada
-de ficou deeídtdo que farClguá será' a séde da 2& ! nístroa Iocaís das Teste - e que marcará o auge do
reunião, do Gabmete da Govemedorla nos dias 14 e i munhas de JeovA. program,a da assembléia
15 de Setembro.' ! O programa do conela- .obedeeerâ ao tema: IN-

,

•

Ao

) " ! ve foi espeeíalmente ela. TERVIRÁ DEUS NOS "Face ao que dispõe a letra "a" do art 21 dOI
, Festa do Colôno ,

' ; borado pela Sociedade ASSQNTOS HUMANOS? estatutos sociais ficam pelo presente convocados

Nos dias 7 e 8 de setembro leremos em Jaraguá � TOrre de Vigia de �ibli8B Será proferida por um: no�inalm.ent.e: os senhores membros do Con8elh�
'uma monumental ft1srll em homenagem ao dte do i e T�atado8 do RIO de conferencista eSp'ec!al:

Delíberatívo:

Colôno. Mottvos imperiosos fizerem com que seiJ�neIrO"ótgã.o.quesupe- repre�ntante da .�!>cle- �) - repres�nlanle d.� Corpo 11110- Geraldo
adiasse a réSla que deveria ser efetuada nos dias! ríntende as atiVidades daI dade .L ôrre de Vlgta de Wernmghaus, Sigolf Schunke, Adolpho Mahfud

28,e 29 de Julho. Para nós do Lions até que foi i Te8tem�nha8 de Jeová

I
Bíblias � Tratado. do Rio Alibert E�ald, �ugusto C!lrd?so, Ourt Mohr, Eduar:

. bom, pois assim já conversamos com os menrores l no Brasíl, te�dlJ por es- de Janeiro,
.

do F�an�lsco WlI�elm, Fídelís Hruschke, Hermínio
da, fésta, e ficou eceriedo que os ôtends da Indúslria i côpo ,o apnmorament9, A Comissão. L�CCIOlb, Dr. M�rllla Ba.rrete de,Aze,:edo. Norberto
e Comércio ficarão monlados pl!rll os -dias 14 e 16 i P�azera,. HonórIO, Pra.dl; Osma� Grimm, Ruben.
de Ser,mbro, quando então reuniremos mais de duas i, Nicoluzzi e Werner Ricardo VOlgt. ,

cen!enas de leões. de Ioda Sla Catarina. Poder�mo�i Banco, ao Brasil .) - represellanles dos"S6cils Ca.lribuilles - Fideli.-
assIm mostrar a eles o que se produz em Jaraguil'i Wolf, Dr. AI"'xaoder Georg Otsa, Octacilio Pedro
do Sul. , i Recebe - Reforço i.?amos, Arlindo Sa]ai, Victor Bauer, Dr_. Henrique

Cànal 4,Tv Iguaçu i Reis Bergan, LuiZ Laoznaster, Ralf Marquardt,
i f de Emergência Dr. Gerd Edgar Baumer, ViDente Donini, .Geraldo

, Fizemos a primeira experiênCia do c8naf•. Nãoi . .Merkle, Luis Scherney, Osmar Bartei, João Prim e

fODlos muilo feli�es na relransmiss(jo da imagem e i • A Agência local do Banco do Brasil S.A., i Ivo Hasse.
'

'

isro porque Dã� �o�seguimos manier � 10 vol'ls com i acaba de- receber notic,ia de ttor sido, autorizado i Jaraguá do Sul (SC) 22 de Julho de 1968
o gerador prOVISOtIO. O gerador pOSSUI um acelerador i pelo' órgão central, um rêforço de emergência, ! (}

"
,

.

aUlomáli'co que não funcionou em virl�de da baixa i para atender a constante demanda de dinheiro i, Dr� Gerd Edga,r Baumer, Pre8identé, do
capaCidade da bobina. Nas hóras em q!le ii imagem i que necefl8ita o nosso parque fabril, em virtude do i ," Conselho,Administrativo'
entrava bem, éra porque o sr. AUeu Pelers, Um gran- i Beu acelerado desenvolvimento. I'
de colaborador do Lions, acelerava com II mão. i ',' ,

c I'
"

i----------�-----------
-

Acreditamos qúe para hoje teremos sanado ésla falha i CumprilÍlentàmos a eficiente equipe de asse-! '

.

: 80rtlS e o diretor 'da Carteira de Crédito Geral do i

EI·
"I

Nom�. d� mais contribuintes para o Canal 41Banco do Brasil, 8'. dr. Paulo Konder Bornhausen'l etromotores 'Jaragu'a' S.A.MarIO Campos - Woller Horch - Humberto Me- !
' !

deiros - Waldemar Behlipg - Terezil Rau - Hans i,
Bayer _ Klauss Sch�inssen _ Auguslo Caglione _ i (C.G.C.M.F. 84,429.695)

Edga� Barg ..2 I?ierrich Hufunuessler -.Waldemiro 't !Assembléia Geral' Extraordinária
shchmuz AdEulrgen� .Storrer WDI'f' W_aldewmlfo MazJure. :-' _ !-

'

',' '-

,

c e,n -, o o Kelmer - o gang eege - ulio j - Edital de Convocação -
Sarler - Cristina Marcallo - João Reiser - Horávio !

"

, Hipolilo da Silva - Sr. Marques -·Hans Burow - A g r a de, ,e i rn
':
e n t o i Convidamos os" senhores acionistas desta

A
-

" ! 80ciedade, para a 'A8sembléia Geral Extraordinária
" tenQao

"

, \' ! que se rea]izará no dia 31 do corrente mês, às
O Senhor da vida t' da morte chamóu :.: 9,00 horas, oa sede social, para d'eliberar sObre a

"

Daremos no' fim der óósso relatório o nome desla vida, depoi� de um longo sofrimento, a ' .

t
"

daqueles que não contribuir�m para a campanha do mióhe querida espõsa, nossa querida mãe,
_ ! segum e

Ordem do Dia
Canal TV 4, o que graças li Deus aInda não acon· sogra, avó e irmã" i.:, 1. Aumento de capital capital social com
leceu, pois Iodos os procurados cooperaram. 'Hold H' h" g' N S tt'

I a IOSC ln asc., e er, i incorporação de reservas livres; e com a emissAo
no dia 22 de julho de 1968, lendo ela a idade

: de nov,.s ações (autorização);
de 59 anos, 8 meses e 23 di,as. Agradecemos 2. Reformulação de cargo dá diretoria;
'a rodos pelo seu auxílio e oferra de flOres. Um 3. Reforma dos Estatutos Sociais'

agradecimento especial ao Rev. Rekowsky pelas 4. Outros ass�nt08 ge interêsse lociaI.
suas palavras de consÔlo lanto na casa como Jaraguá do ,Sul 1.0 de agOsto de' 1968 I

no cemilério e d tod'os que acompanharam Eletromotores Jaraguá S.A.
nesso eDte querido à sua últiriul morada.

EggQn Joio da Silva, Diretor-PresidenteEm nome dos enluladoa: O espôso Theo·
, doro Hinsching, 1 Filba, 2 Filhos, 1 gênro, 2
noras, 5 netinhos, 1 irmão e 3 irmãs.

Jaraguä do Sul, julho de 1968.

, ,

C ,O:R R E I O O O

2 - Prestação de contas pelo Comando Geral;
3 - E I e i ç ã o .dos membros 'do Conselhô

Administrativo para a gestão agOeto/68.a agôsto/6ft
4 '7'"' Eleição dos membros do Conselho, Fiscal.

gestão agOsto/68 a agOsto/69; .' \ ,

5 - Outros assuntos de tnterêsse da
Corporação.

"

'

,

II

�

o

' 1 .

I'RMÃOS.' ':EM M E·NOÖ RF,E"R
contr. os preços altos
Baixa Geral nos 'preços.

MAIOR PRAZO! MENOS JUROS I

RefrJgerado�,
, lelevisores"

Radios,
Fogão,
Maquinas de

-

Lavar R�UPâ,.
Enceradeiras,

'

Liquidificadores.

t
Und . Dlnksagung

f
A g r a d e e i,rn e n t'o

Der Allmaechtiger 'Herr har nach langem'
schweren leiden meine liebe Gattin, unsere

liebe' MUller, S.chwiegermuller, Grossmillrer
und Schwesrer

\ Hilda Ilinschia.g, Geb� Setter
am 22. Juli 1968 im Alter von 59 Jarem 8
Monaten und 23' Tage tlUS diesem leben abge
rufen. Wir danken allen fuer ölle Hilfe und
Blumenspenden.
Besonderen, Dank ruerHerrn Pfa_rrer Rekowsky,'
fuer seine rrostreichen War Ie im Hause und am

Grabe und allen fuer ,das lelzte G�leil.
Im Namen der Hinlerbliebenen: Der Garte

Theodor Hhf8ching; 1 rochler, 2 Soehne, 1

Schwiegersohn, 2 Schwlegertoechrer, 5 gokel,
1 Brude.: UD ã Schweslern. '

jaraguá do, .sul, im Juli 1968.

A Familia de

I

,Tudo, mesmo pelo' menor preço! e

maior prazo, da cidade.

IHMlOS EMMEIDÖRFER,
Elétroâomésticos.
I'

'

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 557,
Bem e!lfrente a Igrej� Matriz.

,

Guilherme Hering,
cumpre o doloroso dever de comu

nicar Q seu pasBamen�o, ocorrid«;> no dia 119
(le Julho de 1968, com 8 idade de 81 an08.

,

Poi' êste intermédio, tle�eja agradeeer
a tOdos pela sua participação nos funerais,
que 90nfortaram os enlutados e que apresen
taram manifestações de pesflr, em 8special
aos dedicados funcionários, do Hosoital, ao

sr. dr. Alexander Otsa, a atenção e-desvelo '

do Prefc:lito Municipal, sr. Victor Bauer e ao

,Rev. Pastor da Comunidade Evaogélica Lu
terana de Jaraguá do Sul.

Jalaguá 'do Sul, Julho de 1968'
A Familia enluta.ja

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


