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•JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 17 de Agôat» de 1968 _- N,o 2.497Ano XLVIII

s. T.M. 'manda processar
alacâ prefeilos

. ,quem,

RIO - Seguindo o 1 Rio Grande do Sul, con truem a ação penai". Disse o ministro-relator
parecer do relator Eraldo i siderando que, os fatos Após relatar a matéria que II ofensa moral, con
Gueiros Leite, os ministros i apontados não constituem o ministro Eraldo Gueiros forme a -let, abrange todos
do Superior Tribunal Mili i crime de competêncla da Leite disse que o "juiz oe tipos de ofensas à
tar reconheceram a com- i Justiça Militar, repelindo, não foi feliZ ao rejeitar a morel do sujeito passivo,
perênele da 3a Audiroria i assim, tôda a ergumente- denúncia, uma vez que se compreendendo .tnclustve
do Exérclto para julgar o! ção do promotor, que' deixou tmpresalçner úni·. os delttoe de injúria, difa

,

jornalista 'Túlio FODloura,! enrãe recorreu ao
-

STM. cemenre pela clreunstâncla ] maçãe, calú.nia e desacate,
d i r e t o r do "Diário da í !eosa\,ão ,de haverem as olénsea i como também 8S ofensas
Manhã", de Passo Fundo,! Segundo os eutos, o sido feitas por tntermédlo l que lesam o patrimônio
a cus a d o de violentos i processo teve como origem da imprensa, que tem le- i moral , do 'sujeito. Entre
ataques a p r e f e i tos e i os repetidos ataques feitos R'islação especlflca. Oe] elas citou o desrespeito;
vereadores de dezeesete ] pelo lornelíste Túlio roo- elementos delnuósos estio ia l'idicularia, a zombaria

.

municipios gaúchos. i toura "eos edis de 17, claramente enumerados no i e brincadeira de mau gÖsto,
A denúncia havia sido! muntelpios g�úchos, tudo têxtG da attlal Lei de i a pilhéria, a epiede, II

reletrade pelo juiz auditor i documenremente provado� Segurança Nacional", ob, ,Ianedota peíorettve, quando
da 3a Auditoria Militar, no I com os jornais que ins-! servou 'o ministro. 1 Clnimados de motivação, ..

I
' .

especial mencíonade na lei, "'li f a do", "ladravaz",
ou seja, quando isso ocor "submtnlstro", "peculetä
re e se verifica por motivos rlo", "ladrão", "g'ozador",
de tecctoeísmo ou incon e "o pior' de todos, os.
formismo político soctel". tempos' ,além de outres
Para mostrar a gravida· expressões elremente com

de das ofensas atacadas prometedoras.
pelo jornalista contra pre . .

'

feitos e vereadores o sr. Acha o mtntatro que
Gueiros Leite dis�e aos! com essas palavras não
seus coleg'as que o "Diá-: S! faz crilic� "pois não

rlo da Manhã" costurqa sao expreesoea neo!ras,
o f end e r com palavras me. altamente otenstvee
pesadas o prefeito de do patrimônio morei do
Passo .Fundo, entre as admlnlstrador, que milita .

qúata citou ,"burgomestre", em partido poUtico que
"endiabrado" "salafrágio" não o do joroIlUsfa".

Secretaria 'de Toriámo' Anuncia a
/ -

NOYI Datl' do Festi,al Ia Clrveja,
Extinção

e "do
do SESI,
SESC,

Cimara Municipal. é
Notícia' Alsiaala,ndo .' reintegr.çlo, efetiva do Pavi-

VODgra"toll)jII!ões, eom o sCGuir à Guaramlrlm e à lhão de Silo Cristovlo ao patrimÔnio'd-o Bstado, o
Y • SecretArio d8 Turiimo, Depausdo Levy Neves,

Governador Ivo SUveira BR-tOt.
It concedeu eilt...vilta coletiva ne 'seu' .interior,

.o' vereador -, Octactlíe Hor4rio de Verão para a�unéiar, a trllQ�ferencia do ,5° Fe�uival da

PR' '.
.

, Oerveja da GUáQMbIlPll, ,para 08 dias 23, 24 • 25 de

e::!�içãÓ��IOf{�����Õo�. O plenérlo da Cârilllr. agötto, .�edidll Tomada em deoorrê.cia' da demora
ve: eador Iv{\ ,Silvejra' de ,

de Vereador.e�, tendo em ,e, da� .,aUICJij<lad•• encQQf.adils pira r,.av.er aquêl.
co�rratulaçãO pelo i�lcio i V!Stll II mll.nlfeslãÇiO �e prãprJ�8'��";;;'''''� ,�...�....

das óbras da rodovia que i dlver�as entIdades,. au!o�l" O lSecre!�rlo 8111�Oll, �a oea.llo, pod.aria
r

'

J á d Sul à: zou a MAsa II expedlçao referente à utlhzaçlo do PaYllhlo de Sio Cnlt.-
Clgara , arcara unl'coan·dn ao i de oficios 110 Dresidente via, a..ora sede do ServÍ90 de Adminislr8910 dos
orupa, om ,.' I ó

.

d Ti) b
.

'dê i II ------------------�plenário que os trabalhos i Costa e Silva e Minjstros m V81111 .e. -dr smTo"be emldreuJ· �t�OlndCI ano • �
e

D ADAUTO"t- d t d à: de' Estados bem como à qlle a mIDar o ri Una e, UI 19& .

a gana",a- escritório de advocacia U r.
eT ao se�ôo a aCilg os e

i bancada ' �atarineQse 'de ra em Ifavor da' Secre�.i'la de Turi.mo 'fel 'expedi"p e�� yap' r, codm. p merd
-

i deputados federais e senll- da justamente na lemaaá do santo pÁdroeiro dos

SIlSt a�.u!::s t :d08��nn�'i dores solieiràndo II aboli- motori,tas e que d4 nom� ao balro, A ,praça e aó
Ptor edmovl en a - e ,i ção do chamado borário prédio de expoBi9ões'. f••tiv.il.

'

raça 0, e que passaram a ! ,

'

morar nesta cid.de OI! brGsileiro de v�rjo, que COMEÇA,MONT�GEM
eng�nheiros encllr�eglldos i tantos inc,on�enientes ve� LeJqbrou o Sr. Levy NeT�" que" de ac.rtlo
�a ImpOr!iI, r�dovla que! i tra�endo a Vida do MUDl- coa a limlBar, 08 aatigo. ocupaDtea do 'Pavilhio
em con�nuaçao, d,vera ! ciplo. de São Cristovão teve prazo até lábado dia 3 pró

ximo passado, para retirar todos 08 seu8 per'ençes,
podendo ser iniciada na próxima semaDa a mon

tagem da decora9io, com motivol tiroleles e bá
varos, para o 5° Fe.tival da Cerv.eja; promo9ilo
que, conforme di8se, levou o maior oúm�ro de pes�
soas • deu maior notoriedacle ao pavilhão.

'As peçal da deeora9ilo estio sendO fabrica
das desde junho, num galpã{) da Rua Antunel
Macíel, �m Säo Cristovão, já. eltando, cêrea de 70%
prontas para serem montadas. O seu traDsporte

I para o pavilhão será iniciado emedil1tamente após
a liberação total do prÓpriQ estadual.

�------------------------------�

BRASILlA, O Deputado l têm "ccrreepondldo àssuas
Roberto S a t u r n i n o, do! atribuições e que os bene
MOB do RJ,' -epresentou] ficios qu� elas vêm arre-.

projeto-lei ,extinguiudo o i cedendo, bilhões de cru

SBSC ê o 58SI,

criando{zeiros
antigos, cria um

em

sUbstiluiÇãO.
o Instituto, ,paralelismo

iojQstlficável
,

"'_N"""�.....�.,.À, ....hti�
.ração de Emprêsas. Arega evercidll pelo Instituto Na
que aquelal entidades não cionlll d. Pretldelcil Sicial.

t

consultas, pareceres ecaçÕes
,

trqbalhistas
'�rveis

, comerciais
criminais
fiscais
inquilinato

CARLOS ADAUIO tlEIRl
e '

JOS� GERALDO RIM'DS 'IRUOID
ad,olldos

admiDiBtraçÕtill • vendas de lmóvela
rua do príncipe, 494, conj. S, 10. andar

, fon. n. 3458 - .ToinTllle - 8C
, Negócio ,Urgente

Vend�se uma casa de Maerial, com tele
fone, LocaliZada no centro de Joinville, ou
Foca-se por tima de madeira s.

ituada em

Jaraguá. ,.
,

Mais informações, na Av. Mal. Deodoro,
(37, ou pelo fone' 295, das 18,30 às 21
horas.

�

M.'� t;�' .... _/.')"
�;)iõt\Vi gradecimento

Profundamente consternados,comunicamos
aos parentes, amigos e cenhecídos, o piJssa
mento da querida mãe, sogra, av' e bisavó

Verônica Petd Franzner
ocorrido no dia 06 de agOsto de-1'i68, com a

.

idade de 78 anos.

Por este intermédio, ,s_!esejamos agradecer
a todos pela sua pbrticipação DOS funerais. que
enviaram flôres It corôas, que de um ,ou outro
1Il0do ,nos coofQrtllram com palavras de pezar
EspeCialmente agradecemos às Irmãs do Hos·
pital e Maternidade São José ao Dr. Kaufmaon
e ao Padre Alufsio, pe�as palavras de ré
Cristã.

A exlinta deixa 9 filhos,· 64 netos e 35
.bianetos.

1'.'.'."'_"'_"'.
,,'_"N'.U'."" -"

I DEUTSCHES'. KONSULAT
I AM 20,8.68 NACHMITTAGS AB 16

I uHR UND AM 21.8. VORMITTAGS II WERDEN SPRECHSTUNDEN DURCH
EINEN VERTRETER �ES DEUTSCHEN

I
KONSULATS IM EVANGELISCHEN
PFARRHAUS,

.

RUA ESTHÉRIA LEN:ZI
FRIEDRICH, ABGEHALTEN WERDEN.

, '

I'
-, '

.. IM AUFTRAG '

• _'M_ 'U'. 'R _ on, .... EB��,��:�,�:::�d:,::,:... _" i

CENTRO ESPIRITA' "DIVINO MESTRE'"
Jar,guá do Sul Santa Cat,rlna

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os Senhor,es sócios do Centro
Espírita "Divinô Mestre", para assistirem a assem,

bléia Geral Ordinária a ser realizada no dia 18 de
setembro de 1968, em sua sede social, à rua Jorge
Czerniewicz, 271, nesta oidade, para a seguinte

ORDEM DO DIA
1 - Delibers9ão sôbre a prestaQão de contas

da Diretoria;
.'

2 - Eleição da nOTa 'Diretoria;
3 • Assuntos diversos de interêsse dá Sooiedade.

Jaraguá do Sul, 't2 de agôsto de 1968.

Augusto Hermes Schmidt - presidente
A Família, Bnlatada .

SETEMBRO •••

de Schlilz '& Cia. Ltda.
FACILITADO ___

AGUARDE
,

de 250• Aniversário
TUDO

_ -

..- __ .._.'Mês
--

-- .._ - ....

_ ...._ _ .. ,

---- .._--

,\

I,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



: ffrtur Muller - 1919

\ prêza70rnalistica
.
eio do Povo'" Ltdà.

- 1968 -

I Diretor

fênio Vi!!!!, Schmöckel
ASSINATURA:

ual •••• N� 6,00
emestre '. • • NCrS 3,10
vulso. • . • NCI'$ 0,12

Número .trllll8äo. NCr$.O,14
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fIO 00 POUO" .MUDAS EDITAL DE CO�YOCAÇ10 Matriculas Abertas

BNDE!Aêço:
. CaBia PoetaI, 10

ftvenfda MaL Deodoro, 210
Jll1'8pá do !uI - s.. Catarina/

São eonvídados os Senhores acionistas a

comparecerem' na sêde da Soóiedade, no dia 28 de
.

setembro
I
de 1968, às 15 horas, afim de deliberarem

Laranjeiras, Peeegueíros, sobre a .' , .

Kakiseíros, Macieiras, Ja- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
botíeabeiras, etc. Boseiras com Il seguinte ordem do dià:
Dahlías, Oamélias, Ooni- 8) discussão e aprcvaeão do Balanço Geral

. feras, Palmeiras; etc., etc. b) eleição do Oonselho Fiscal e da Diretoria
c) Assuntos diversos. .

NOT'A: - Acham-se a disposicão dos senhores
acionistas, os documentos de que trata o art. 99
do Decreto-Lei-2627.

.

Jaragoá do Sul;.2 de julho' da 1968.

Comércio
.

e Indústria W_ Raduenz

.,

) Para os
/.

cursos de inglês e alemão o Insti.
tuto de Idiomas Yázigi de Jaraguá comunica .

que se acham abertas' as matriculas para os
cursos acima mencionados Curso completo: um
ano e meio em três estágios através de um
processo de inconscientização de forma intei•
ramente natural.

Inf. e Matriculas: a rua Marechal Deodoro
(Edifíoio Bernardino 2� andar na Associação
Comercial de Jaraguá)

F,,,tllll,as e O,,.ament.is

I
,PEQAM OATALOGO

ILUSTRADO

Leopoldo Seidel

-:- CORUPÁ :.__

Wllhelm Raduenz,
\

S A ...---....-----=---- --_;--------..-.;.----�· · rr---,---- ----- ----..,----- --.-----"1t
Diretor rreSldente

.

PRECISA-SE II
Registro Edital n. 6.7ã8 de 14/8/68 Na. Co_erclal VictorValdir Luiz Oampregher e

V d
.

��rllnda Matilde Aldroven- Eletro.motores Jaraguá S.A. 'II !se�J;a.m-p�o:ttofrcl;s'tPaq.a�: fa�:d:le�ã:t�v�U:
Ele, bresíletro, solteiro,

operérlo, natural de Rio �--(-O.G:õ.M.F.1:i8U29.695)�
.

II Possibilidade de ordenado. acima 'Idos Cedros, neste Bsrado, ,J.
.

--._"._�..."""""" II de Ncr$ 600,QO. ,I,domiciliado e restdeafe à Assembléia' Geral,Extraordinária '6:::::::::=====:::::---=========,======' ::!).,Estrada Nova, neste dle-
tríro, filho de Daniel Oem
pregher e de Clara Oam-
pregher. Convidamos os senheres acionistas desta

Bla, brasileira, aolrelre, sociedade, para a Assembléia Geral Extraordinária

indústriária, natural de Ja- que S8 realizará no dia 31 do coerente mês, às

raguá do 5ul, domíclllado 9,00 horas, na sede locial, para deliberar sôbre a O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de
e residente em Ribeirão seguinte' Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de

.

Ele,orlli,leiro, solteiro, Ordem do Dl'B S • O t
.

f dI'
,

•Molha, nesre distrito, filha '" anta B arlDa, na ormB 8 er, ero •
.

operário, natural de Iara- d A h Ald di d 1. A:u m e n t 0. de o a p it 8 1 social com FAZ SABER a todos 08 'lU, o presente editalguá do Sul, domiciliado e e. rt. ur .. rovan I e e
incorporação' cl. relervas livres; e co.m a emissão de pra,ça, com o prl!lzo d••inte (20) �ias, virem ourealdenre em Saata Luzia, �hmpla Tecüla Aldrovan-
de nO:vas ações (autori.�.çio); '" dele conhecimento ti'.rem 8 int.Ufl.ar' peU8t Cluenesre distrito, filho de é1l.

2. Reformulaçio. de cargo da diretoria;' será .�r'lR.tlldG, pot quem mail dér e maior IaaeeLuiz Lourenzent 'e de E para que chegue' ao co- 3. R�forma dpS Eltatutos Sociais; oferocer, •• fr.ilte às portal do Edifíeio do Forum, .

Leopoldina PreuI' Louren- nhecimento de todos mande, 4. Outros as.untos de ínterêsse soeíal, no dia 28 d••gôlto p. vindouro, às' 11 horas, o

ze�l' b '1' I' passar o presente edital q_e Jaraguá do Sul 1.· de agasto de 1.968 imóvel penhorado do Ihpólio d. Heinz MahDke na
,

'-' a, rasl etra, 80 tetra, será publicado pela imprensa ação executi'a que lhe m8�e G dr. OSD.,. Oabasdoméstica natural de Jara· e em cartório onde será
EletrolDotorss Jaraguá S.A. 1 D Aquino, abaixo deseritc>

.'

: i
guá do Sul, domiciliada e afixado durante JS·dias. Se EggOD Joie da 8ilva� Diretor-Presidente a)- UM TBRRENO, sito à ·At. Getúlo Vargas,residen!e �m '�aBta LUZia: alg�em souber de algum imo, Rem �enfeitoriai, nesta cidade, contendo a área de
ne�te distrIto, filha de Sal pedmimto acuse-o para05'1' 500m2., fazln,do frente, com a dita Avenida, com 20vehna Murtlra. fins legais..: '

" J" 'f' b It S· A� metroB e fundos som t.rru de Arthur Breithaupt,
Edital n. 6,737 de 12/8/68 AUREA,MUL.L.ERGR.YSB:A!, aragua I ri' com 25 metros, de um lado com terras de Leopol-

, . OlilcJ:al
'

, ..,'. _I •
'

do ,Reiner, registrado no Oartório de Registro de

PE1drol tJosMé Mtü�ler e
.

L C.G.C.M.F. _ ..4 ...482'...,42Ér 1 "lmógei'$ :-desta' Oomarca, sOQ D. 32.456, do lino 3 Q,'so e a on elro :

Assembléia Geral Ordinaria ! ataliado em NOR$ 15.000,00 (quinze mil cruzeiros
Ele, brasileiro, solteiro, !

.

, ., rn0908).
operário, natural de Luiz ! Si.o convocado. OI Senhores Acionistas da! Assim Berá o referido imó'el arrematado por
Alves, oeste Eatado, do- ! Jaragpá Fabril S.A., para a Assembléi'a Geral Or-! quem mais der e maior lanee oferecer acima do
miciHado e residente em Vende se !,dinária, a realizar-•• no dia 21 d. Setembro, às! prêço da avaliaQão. E para que chegue ao conhe-
Nova Brasília, neste distri-' - .

! quatro horas da tarde, nB séde spei"l' à, roa Jorge! oimento de to.dos, foi passado o presente edital,
to,,' filho de Raymundo Um ó1' t n com! Ozerniewiez, 590, • fim de deliberarem sôbre a se-! que será afixado no lugar de cos�ume, à& portasMüller e de Tereza Müller.

.

Imo erre o
:, i guiuta. ór�em do dia:

.
'

'

! dó Forum, e publicadO no Jornal local "Oorreio do
Ela, brasileira, . solteira, 17 m o r g o s, na TIfa! I • Discussão" volação dO relatório da diratg�! Povo". pado e passado nesta cidade de Jaragl1lá do

doméstica, natural de Ita- Pereira, 1 Klm. distante i ria, \balanço, lucros é perdas e parecerße Oonselho i Sul, BOI três· dias do mês de Julho do ano de mil
jai, ••Ite BltGdo, domici� do C81ltro da cidadã. i FisCII;, .

.' ! DO'.C8ntoli • se'tl.nta e oito.-
liada e residente em Nova Demais informações! II - Elei�ã_o da D�fa Diretoria;

.

. i Eu, (aJ A�ade� Mah.fu�, e8cri�ão 9 s�bs�revi.Brasilia, neate distrito, fi� com o sr Edmundo! III· Elelçao do nOVE) Oonselho FIBcal; i (a) Lauro r.relra Oh••U8, JItlIZ de Dlrel'o
lha de Eustáquio Monteiro Lombardi

•

i IV - Alsunto. de interêllie da sociedade.
'

! / A presente cópia Ganfere com o original; doufá,e qe Maria Monteiro.
.

i Nota: Acham'., à disposiQão dos ars. Acionis-! Jaraguá do Sul, 3 de julho de 1968.p�--=:t --=======:K ri ==� � tas os doe�m.ntol a que ., refere. o artigo. 99; dO! O Escrivão, Amadeu Ma,hfudff \.. D: Decreto LeI D. 2.627 •• 26 de .etembro dá 1940. :

ItJi DRI" WAL.UÉDIIRO MAZURECHEN �.·I HAJN8sragQuE'ndHO I. SRUDI, :Ady.EJRUlhDO . det ir9608 r '1 I 1 :..·..· Jk•••••••••J�••••••_.�.'C'.J..·..•..·..".· ��.�.� JQ'•••_ ••••�� Ja•••••�
CL NICA M DICA - CIRURGIA GERAL �i K A..III"J. ,Ire o ome c a �l�

.

.

,

A . ...;.. �l�! i8 '

. tençao.' l ' :1

I ULTRA SOM

I

i Negócio·de Ocasião lij. Agricultor :.�II ONDAS OURTAB VE :N D E - S E f Resolva de uma vez o problema da mecaolzasão I ß
H R: ULTRA VIOLE'l'"A 1 _ Sorl"eteira c/8 'boca8 g B
U RUB .

Presidente Epitácio Pessôa 704·
, 1 _ Geladeira ciS portas � A solução está no:

< �l'==.==:====:::=========::1 1 - Balcão vitrine f: MICROTRATOR AGRISA-BUNGARTZ =l
� 2 - Prateleiras (= (O pequeno gigante) =J
l Dp�ReiDoldo Mupapa � = �::::r:'· ::���::.' ;� Não espere maia. �
I � I 1 - BItufa p/p8lteis

�
.

Aproveite o plano de financiamento super �, II
. A.DTOGADO � I. 1 Porta cepinllol!l :. facilitado pelo Banco do Brasil.

.

;.:- -

1 P" 'd'l t tAs s ist ê D C i a técnica permanente por18 InOXI ave, 8 ou ros per ences.

�. :::.'�Escritório ao lado da Prefeitura mecânicos especialisados.Tratar com Antônio Mahfud
JARAGUÁ DO SUL· Av. Getulio Vargas, 73 f: .....

'

Procure o'seu vendedor autorizado =l
_ �� na praça de Ja r ag u á doS u I, com o Sr. �J=----------------1---....

1= Edmundo Lombardi.
.

g"fF--==_-::':::=---=----===---=========-=-"'l\1 Vende-se g ...Enfr.DI. o pô.,o Wolf.' �
� ," .' Dr' Jörn 'Soelter'

.

"

-

.
, � ,·... ·.....,r·r.·!."'c:·r.·��'·..�....·."·.·-..:.r.· .....· ··,,,·.......·,.;....·o:.,·�r·...... ···,�·...··!."� .

II· II Um ótimo terreno com -------------- -------_

U CIRURGIÃO-DENTISTA II casa, possuindo pastagem

II l'l.l!, isto à estrada Franciseo

•••8• .. de Paula. Tratar com o
I 'GI ,n I! proprietário sr. Leopol-

I� ß do Meye�
I II

II .

I!I�----.--'---I
Partos - DoençllB de\.. Senhoras

II I! O Armneo ea,
.

.

H !t' A,lma ti? Negócio HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ flORUPÃ

l�::G.�::=:r.::�: -:::ã::: s.:_::r:�=); 1 aa�e:re_11· ,o!:i!ê1ma: '::'::;';.,0 :;'o;�::NA
, I

Civil
Aurea Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do 1.0 DIS
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa
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orTO NAGEL,

\ ,

E_DITAL, DE 'PRAÇA iPOR�Uf CHROUnfl Uf USU! UUIDU Df 8fR nDIICIß
O Doutor Lauro Pereira .Oltveíra, Juiz da O Doutor Lauro Pereira Olivei.ra, Juiz de ] Pastor David Gomes

Comarca de Jaraguä do Sul. Estado de Santa Ca- Direito da Oomaroa de Ja,raguá. do Sul, Estado de ] ,CÀROLINA MARIA DE JESUS foi encontrada
tarina, na forma, da Ieí, ete., Santa Catarina, na forma da lei, etc.

. ! há dlas, em São Paulo, catando papel outra vez.

"FAZ SABER aos' qu�',o presente edital'de FAZ SABER a todos ui que o pres�nte .edl-ißsseoregistromelancóUco,emumcantodejornal,
citação, com o prazo de tr,inta (30) dias, virem ou

tal de praça, c�m o praso de vln�e (20) dias. virem [que nos trouxe de volta os pensamentos de n088a

dêle conhecimento tiverem e ínteressarpossa, que ou de�e conhecimento tiverem e IDteressar. possa.] conversa de hoja. AflOal, a pessoa é a mesma que

por parte de. ANGELINA LEITHOLDT BAADER, qua hão d� ser arrematados, por quem mais der .e i há bem pouco ocupara páginas importantes nos

por intermédio de seu bastante procurador advo- ll_?a.lOr lance oferecer, .em frente �8 port)is �o Edl-! diversos noticiários e tinha seu livro, "QúARTO

gado. dr. Hélio Alves. lhe foi dirigido a petição do Iício do Forum, no dia. 28, de agosto p. 'lD�OUI'O,: DE DESPßJO", publicado em 22 outros idiomas, a

segumte teor: " ' às 10 horas, Os beus pen_!Iorados �o' Esp6lIo da lém do grande sucesso de livraria que foi no Brasil.
HEINZ MAHNKE, na açao execatlva que lhe mo- L

,
"Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca ve Waher Oarlos Hartel, abaixo descritos:-' embramos, então, .da� �ardes. de autó�raf08

de Jaraguá do Sul. Angelina Leitholdt Baader, bra a) UM TERRENO, com a área de 2587,75 mã.,
de CAROLINA e .da traJetor.18 boníta qu� f.::� do

sileira, casade, do lar. residente no lugar Jaraguá situado à A•. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta cí-
casebre de uma f�vela pauhst!' para edítícío �e

84, neste Municipio, vem, com o devido respeito. dade, fazendo frente na mesma rua, oom 17.75 me- apartalI_le!lto prõprío, �ßde haVia empregadas, rädío
,

por seu procurador infra assinado, propor ação de tros; trnessjo dos fundos, eom 19 metros, com i e televisão,
Desquita centra seu marido EDUARDO BAADER, terras de Hilário Barato; de um lado, com 143 me- i A história de ascensão de CaroliDa começou
brasileiro, lavrador, fundamentando o seu pedido tros, com terras de Guilherme Hesse e ainda com i com a descoberta, feita por um repórter de jornal,
no artigo 317, IV, do Cód. Civil, pelos motivos se- a Mitra Diocesana de Joinville e de outro lado, com! de um diário eseríro pela negra favelada. Aquêle
guíntes.-L Conforme certidão ds casamento inclusa, igual metragem, com uma rua Darticular. devida, i diário, com toque de repórter, se transformou em

0�80U com o requerido, em 17 de junho de 1961, mente registrado 'sob n 3/1.740.. às fls. 254, do livro fUno. E a ',autora se colocou ns bôca e no coração
portanto, há sete (7) anos. 2. Do matrimônio, 'pos- 3-P, do Oartõrío de Registro de Im6veis deata 00- ; do mundo:
sut uma filha impúbere, com seis (6), anos de Ida-

m�rca, avaliado em Ncr$ 30.000,00 (trinta'mil cru ! Carolina subiu rápido e desceu maís depressa
de, nascida aos 8 de março de 1962. 3, seu marido, setros novos).

.
,i ainda. Por que teria sido assim? Um dos seus pen-

ora réquerido, no dia 29 de [unho 'de 1962, sem b) UMA CASA d d i
qualquer justificativa, abandonou o lar, deixando . . e. m�ra Ia,

..

coustru Ada de] sa.mentos 'mals recentes diz que "para 08 grandes

a filha do casal, com, apenas. 3 meses de vida,
material e. demals �enfelto�laS, edlflcad.a sõbre o i fel.tos o .que recebemos da humanidade é sempre

sob os cuidados da requerente, não maís retornán- terren? a�lm a d�scrlto, devlda�ente registrada no! a tngratídão", Ocorre- nos logo perguntar: teria sido

do. 4. Desconhece a requerente o paradeiro de
cartörío dt Re�ls'ro de Im6v�ls desta C�marca,! ela a autora de algum grande feito? -

seu marido. 5. A requerente. dessa forma, CODsi.
sob n. 31. 40, as. fls 2�4, do .hno 3.P. avahada e!ll! Prossegue Oarolina em seus mais recentes

dera �er.ôlinada a sociedade conjugal, visto S6.U
NCr$ 25.000,00 vlD.te _?IDOO ml� cruzeiros �ovos). ! pensamentos: "O desajuste social criou a indústria

marido 'ter abandonado, voluntariamente, o lar. To�al da 8.vahaçao Nor$ 55.000,00 (clDcoenta e i da miséria", Teria sido êss8 o seu caso? Afinal, qUe

cODJ·ugal. pór mais de dois anos, "'ont1nuos (art. 317,
CIDCO ml� cruze_Iras novos).. '

1 teria feito ela com toda a fortuna que recebau?
.. ASSim serao os referidos bens penhorados, i " .

Iv, do Cód. Civil). 6. Qeclara que (J casal não pos- arrematados por qaem mais der 8 maior, labce ofe- i Procuro um pouco mais tt descubro outr�
80i bens. Isto posto, a requerente, na liIua razão, recer acima do prêço da avaliação. E para que ! pen�,amento de s';la pe�a, que nos dar� bôa8 exph
requer, uma vez julgada procedente a ação. a) ch@eue ao conhecimento de tOdOI, foi passado o i �açoes. para seu próprio fenômeno. BIs que Caro·

que a filha do casal, de nome Bernadete Baader, presente edital, que será aftndo no lu.ar de coso i b.na afuma: "Meu desejo � mudar! trocar de nome

de 6 anos de idade, fique sob o _poder da reque- 'ume, às portas do Forum, e publicado no jornal i Sim, .porque o nome Car?llD� MarIa de �esu8, só
rente, isto é, continui no poder da mãe; b) que a local "Correio do Povo". Dado e passado nesta ci. i servIU para me trazer miséria, fome, sofrlment!) e

requ'erente volte a m,ar e assinar o seu nome' de dade da Jaraguá do Sul, a08 três dias do mês de! abandono .. Qu�ro mudalo". �88e desejo de mudar

solteira, ou l!Ieja, Angelina Leiiholdt; c), que leu jalho do ano de mil novecent08 e sessenta p oito.,! de, nome �á fOI co�e.lltado �or nós, quando. tratá
marido seja condenado nas custas processuais, e Ea. (a> A.madeu .Mahfud, alcrido, o' lubscrevi. • 1 mos .de I:lm dOI crlmlDOSOB Jovens do Bra811, que
honorários d'e aãvogado; d) a citação de seu ma- (a) Laaro Pereira Oliveira, Juiz de Direito ! deseJa t�mbém trocar de nome. Lembre.Hne então

rido, por edital, na forma do art.177, do Cód. do A presente c6pia confere com o original; doaM.! daquela. Ilustração do leproso, que desejava m�dar
Processo Civil, por se encontrar em lugar desco- Jataguá do Sal, 3 de julho de 1968. ! de camisa porque as fistulas d� sua doença h�vlam
nhecido.. Dá à presente o valor ,,je NCR$ 50,00, O Escrivão Amadea Mahfud

'

; sujadO aquela que estava vestmdo e qUe, fOI ad-

para efeitos fiscais. p, deferimentQ. Jaraguá do Sill,
' vertido com as seguintes palavras: "O qua lhe é

26 de junho de 1968. pp. (a) Hélio Alves." � necessário não é uma nova camisa, mBB, uma pele
DESPAOHO:- "Notifique.se o marido por Edi· ]ffilEN�lUIEI1ENCA nova".

'

tal, para a que designo o dja 30 de Agôsto, sexta ,9 A trocB de nome não significa troca de vida,

-feira, às 10,00 h. para a realização. de audiência Ena Teo()oro Wanke nem troca de caráter porque não pode ser consi-

de reooneiliação, ficando tamb�'P citado para a Teu oorpo,-modelade em aal de ..spuma derada troca de coração. E para uma vida man-

partir daquela data contestar o pedido queren�o. é páe1na, onde o poeta em mim 8e atreve chada pelo pecado e pelo vicio' só adianta mesmo

Jaraguá do Sul, 4-7-1968. (a) Lauro P�reira· OU- a, piUdo, pousar de muifo lev8 a troca de coração. Deus fala-nos em Sua Palavra

vei-ra, Juiz de Direito." UDa 'ferBOS, um desejo, amer 91lJ suma...
da nec�88idade huma'D.a de po�.uir novo� corações,

Em vit't�de de que foi exped-ido o presente O tea sorriso Iimpido cOltoma
'

'A que selam não de carne, cheiOS de ódiO, de mal-

edital de notificafião e citanão, pelo qual notifica Bar nÚ'fem, ser poema feito neva, �\e;'�-!'f,,/. tlade, de pecado enfim, mas um coração cheio de fé.
y y

•• _ J �/ ,� ,
,

a EDUARDO BAADER. para, comparecer Dêste albor da Jllven�tld8. que nao defe, t/*",4�\�..,_ ,

'

Juizo, sala das audiência$, Edifício do Forum nesta tarol. de amC!r �lumlDando 8 ,bruma... "'I I �.2',;-,' Fc I - ��-cidade, no dia 30 de agôsto p. vindouro, ã. 10 ho- A tua timidez enoantadora � \ "'';;; ,.:;',
lI) 1

o

ras, a fim de assistir a audiência de conciliação ,envolve meu querer-te, qaal S8 f� ��"-,,,:�.:_/� r, 11l ß 71 Al Ih � 01Ul7 �

�ee �u�:���o a r��:on;t;:��':r�t��·�2'��S�::h�on��:� Assi::'a6 ,?:0���:p��n��i:��r:q::l:aI8a _�\\''t!� ---�_���.�� i
exarado, ficando desde logo citado pAra, todos os Simbo,lizaodo alvura, digna e bela ADVOGADO nos fôros de

'

itêrmol da açio e para contesta-la, querendo, no mulher das minhas intimas miragens. d' ," RI·o d 8
'

prazo de 10 dias, contado,8 da data delignada para ,

SAo Paulo-Guanabara-E I ta do ..

a audiência de cODciliação, Bob pena de revelia e
,(Do IJ:vro Inédito BENQUERENÇA) ,( Janeiproro-BcerSs8s(almia:e'ntos perante qual·squer 1161.'

confesso. E para qu'e chegue ao conhecimento do ,,'M •

requerido. foi pal!ll!lado o presente edital, que será ']ElThllI'�l lTh]E ri)) 11.)) �ç � ( :!:t�!o.r:,i,' AU.tarquias
e Repartições Públicas

afixado DO 'lugar de costume, às portas do Forum, l.LJJ.8l l.LJJ 1[ �ßl.8l , I a

publicado na imprensa local e no Diário de Justiça. { E s c r I t o r Io C eD,t raI =

em Florianópolis. Dado e passado ne8ta cidade de
. .0 Doutor Carlos Ronald S��midt, Juiz de � Avenida Franklin Roosevelt, ,23 _ Grupo 303

�

Jaraguá do Sul, 808 cinco dias do mês de julho do Direito da.Domarca de GaaramIrlm, Estado de ,. '(Fone: 52-1894)
, I a

ano de mil novecentos e )sessenta e oito.- Santa CstarlDa, na forma da lei, etc... I ).
,

I

,

Eu, (a) Amadeu Malirud, 8scrivão o subscrevi. FAZ SA�ER a �ôdos qua�tos o pr.esente edi- Q Z, C - 39 , I;
(a) Lauro Pereira Oliveira Juiz de Direito �al de praça 'Irem, dele c�nh�C1mento tiverem, ou �iO

de Janeiro
'

�.

'
.. .' IDteressar possa que no dIa vmte e sete (27) do Estado �a G,UAINABARA,

'

" A presente cópia confere com o orlglDal, corrente mês de agôsto, às 10 horas, ser� le9ado a ����
dou fé.,.,. público pregão de venda e arrematação, à porta

Jaragu'! do Sul, 5 de Julho de 1968. principal do edificio do Foram desta Comarca, a

O Escrivão, 'Amadeu .Mahfud quem maior oferta oferecer no objeto abaixo trans
crito, penhorada a WALMOR PEREIRA, noe autos

de ação Executiva Fiscal nr. 2/68, que 'lhe move a II"
I

FAZENDA ESTADUAL. em tramitação nêste Juizo:

ServI-ço de Exte'nsa-o Rura UM BALCÃO FRIGORíFICO, COM SORVETEIRA
,

' MEDINDO 3.20 ,METROS' DE COMPRIMENTO,l
POR 1 METRO DE LARGURA, SENDO o MOTOR i

A. C A. R E S � I' DO BALCÃO MARCA G.E., SÉRIE 47601 E °�o·l
,,' Clubes Juvenis Rurais, prestegiam as fesfivida· TOR DA SORVETEIRA MARCA BÚFALO LTDA., i
des da Semana 'dll Pálria ,em sua 7& Convenção TENDOAREFERIDA SORVETEIRA 6'COMPAR-i
BXposição Regional. '

" TIMENTOS DESTINADOS AO FABRICO DE i
1) Os Olubes das escolas rurais e Clubes 4-5. SORVETES, BEM COMO PARA DEPÖSITO DOS i

do� Municfpios de-Jaraguá do Sul. Pomerode, Join- MESMOS. ° BALCÃO É NAS OÓRES: BRANCO, i

ville,' Luiz Alves MlissarzlDduba, Guaramirim, lIajai e AZUL, AMARELO E VERMELHO, COM UMA i
Camboriú, eSlariÍo presentes 00 muuicípio de Jara�uá PORTA DE MADEIRA E, NA SUA FRENTE i
do Sul, presligillildo e abrilhamando a data maxlma CONTENDO UMA ABERT:URA ENVIDRADA, que i
,de nossl pllria mie. '_ foi avaliado pelalimport�ncia de Ncr$. 2.000,00(DOIS i

2) Na mesma ocasião, quando o municfpiQ as' MIL ORUZEIROS NOVOS). Em virtude' do que, ex· i
sisfir'á a 7. Convenção Exposição dos Clubes Juve- pede·se êste que Berá afixado e publicadO na forma i
Dis Rurais, ii Prefeitura Municipal eslimí realizllndo da lei. Dado e passado nesta cidade de Guarami- i
li sua 12. Exposição Agropecuária Industrial e i'lul�- rim, aos nOve dias do mês de agôsto do ano de mil i
guração das novas in:stala�ões do Pôsfo Agropecua- novecentos e sessenta e oito. Eu, (a) Renato Car·:
rio "Ministro João Cleophasj'. 'alho Escrivão, que o datilografei e subscre90.

3) A exemplo dos, aoos anteriores. os jovens (a) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito.

rurais através de Sfands painéis e demonslrações CERTIDAO

práticas de léenica� correias de cuUivo da ferra, Oertifico qae a presente c6pia confére�:com o

criação e economia domésJica. eslarão mosfrando o ,original do que dOfl fé. '

caminho CerlO do progresso qQe camiuha o n05SO Guaramirim, 10 de agôsto àe 1968

qomem do campo. (as) Renato Oanalho, Eso'rivão

Edital de Citação -

t Hgrild�l!im�nlo
.

' .

A família de

ainda consternada com o doloroso traBse
por que passon, com o falecimento daquêle
ente querido, no dia 8 dêste Qlês, agradece,
sensibilizada. 'a todos que, a confortaràm 8

acompanharam o extinto atê sua última
morada, ,em especial 80 Dr. Sílvio Lennert,
pela atenção prestada ao bom espõso, pai.
avô e bisavô' OUo Nagel, e também ao Pastor
Ingo SeU, pelas palavras de confôrto profe·
ridas em casa tt à beira do túmulo. Outrossim

. agradece a visita feita à faJl}ilia enlutada,
p e los reverend1ssimol!l padrês, Antoninho
Moretti e Vilberto Gianesini. Aproveita esta_
oportunidade, convidando para a missa em

sufrágio à sua alf,lla, a realizar Eie na Igreja
Evangélic�. na cidade de GoruPá, às 8�30
horas do dia 18 do corrente mêlJ.

Otto Nagel contava a id8�e de 90 anOB,
deixando viuva, sra Vitória Nagel, 11 filhos,
50 netos e 33 bisnetos.r

'i iiII ••
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I

Visite a 12a. Exposição Agro-Peeuárla e Industríal de -Járàguá do Sul, nos dias 7 e 8 de Setembr
de 1968, a, se realizar no Pôsto Agro Pecuário Ministro "João Cleophas". O maior acontecimento do

CORREIO 00 POVO Sancionada a Lei da
-Duplicata

SÁBADO, 11 DB AGÔSTO DB 1968 - N.O 2.4911 Foi sancionada\ pelo vencimento, 'mediante
SI!!��======������=����===!!!!!e!!=�'!!!!========!!!!!!!!== � presidente Costa e Silva, declaração assinada pelo.

.
a leí de iniciativa do Oon- vendedor. A duplicata f,

para gresso Nacional; que re- protestavel por falta da
gula a expedição e a Va' aceite, de devolução ou
lidade da fatura e da de não pagamento. Quan,
-duplícata. :É determinado do o portador não retirar
pela leí que todo centra- o protesta da duplicata,

• .,... .

A
• to de compra e de venda em forma \ regulament�Da.r ao proptíetarío do I rede ,de reven�ed.ores e, me!cantil, entre p.art�8 e dentro ao prazo de 90Chevrolet Opala uma por eonsequênora, AOS residentes no terrítorío dias, contados da data do

assistênc�a exemplar, atra- proprietãeíos d�s veícul�s nacional, feitos com pra- seu vencimento, perderAvés da rede de revende- eomeretaís aqui produal zo não inferior de trinta o dire)to de rerres80dores qualificados, é o dos, o sr. James F. Wa 'dias a contar da data da contra os endossantes ..
programa que a General terl!.. assinala que a fabr� entr�ga' ou despacho das respectivos avalistas.
Molors vem .desenvclven- caça0 do .Opala no Brasil mercadorias, tenha extra- A ação para cobrançado �aralelamente � c0t;Is- eXlgtmaior eml?snho da ida pelo vendedor a res- da duplicata será procestruçao do seu prrmerro empr!sa no treínamsnto] peetiva fatura para apre- 8ada de forma executiva.
�,a r r o ,de passagerros. da mao de-obr� de seUB! sentação ao comprador. A duplicata aceita pelo:mSB� programa - dis ,o revende�ore.: :É qu� O! No ato da emissão da devedor poderá .ser CON

Pres�den.te,-;Jam!E F. Wa- Opala mco�pora . o!g.aos! fatura, dela poderá ser brada Independentementers
; obJetiva nao. apenas mecamoos aínda ínêdítcs ] extrlida uma duplicata te de protesto, ao passo

ad�pl.lbar-'de re-e:Ulpar dOB no mercado brasileiro. i para circulação com eteí- que a não aceita exigeístrt UI ores
.

tos pro u Os saas motores ds qua- ! to comercial. � lei veda o protesto,
'

tos GM, maa Igualmen�e tro e de seis cilindros são': qualquer outra especte Não sendo paga deiltro

transforr:a� cada �mp;e absolutamente novos e o de titulo de crédito para de 24 horas, 8 divida,
abrir

sa reven e ora e� en re pess081 especializado da docnmentar o saque do após a distribuiçlo da

d81� �a�a mecaDl�oi.·:m revenda de'e conhecer vendedor da importancia petição ao juiz, procedergera 'er 08 e:r�� especta 18 8S todos os seus segredol, faturada eo comprador. se á á pen�ora dos benz
no pa a. antes mesmo do lança'· do réu. Peíta a penhora,Entendendo que não mente oomercial do 'anto- Itens é de cinco dias o prazobasta entregar ao merca- mõvel, oestes pr6ximoà A dupllcata terá ex- conhecido ao réu parado um produto de ele98-

I mêses." preseos os seguíntes ltens: contestar a açio•.da qu�hdade. s.em antel! ' 1 _ a denominaçio _

A sentença que conde-
g�raDtlr d-ao compra�or:����� "duplicata" a data de sua nar o executado deter
des�e pro ut� um sen.lço I

'

-.

emissão e o número de minará, de pleno. a exe
de m8n�teDçao perfeito, C..re IeUI ••1. e po..e· .... 'i ordem;

.

cução da. penhora, nOI
o

. Pr'lIldeD�� da GMB bom dia1Ieire com,.... n. i 2 __ O numero da fatura. proprios a!1tos, indepenMafirma que o nosso car- .'! . 'dentemente da citação
ro mo,imeptariÍ int,nsa- FARMACIA NOVA 13cI'-m an.t�aotau caedrtacldaOaVçe�- do réu. Os bens de valor
menie a rede de CODees- . i e '" e r 00

h'd h d• ,..
• 6 t

.: de "er
.

a duplicata á con eCI os pen or&. 08
IIOD; rlos� sela DO .ooan, e f. IOIERTO ., .I.RS� !vista' . serã�,leiloados dentro d.• dlO&mlca de v.endas,. que disj!)õe de maionertilll8ll':' d

. 10 dIas a contar da data
seja quallto o padrão doa to a1l: pra" e oferece ... uu.1 . � -:- O nome e o oml'

da sent�nça condenatoriaa.ninol 'écn1co� ql.l9 eata- rOi á pre90S Yllltajatol I clho do vendedor e do
O b i h'd'. 'It . .. . i comprador. sens D o con em os

rioDOBP�ci_dtad(r abPreB�ar. Av Get_Iio V.rrIJs i5· A imp��t8ncia a pa sérão avaliados dentro do

GepOls Ie ...�m rir qdoe
'.

! g;;; em algarismos e'po; prazo de cinco dias.
a ,enera

.. _ot�rs o� jo...,_�... u 'oor'o4I! e:x:t�nso. . Da quantia apurada em
Brallll sempre dispensou '

,
. :.

'

'.I.leilão
será pago ao cre.

êsse tipo de atenção à .

.

!. ,6 -.a praça de paga� dor ó· valor da condena-:mento. ã � .. .

,

. ..� i 7 - a clau8ula á ordem; ç
_

o e ue�als comUnIca·

I R·M·A- O S EM'M'E·N·D O R F E R ,i 87' a. declaraçio do çoeslegals. ..
� : reconbeClmentQ de sua ,

contra 'OS preços altos'
.

! �!a:::: I:. �a ti��r!!:i�!O Luiz ferreira da' Silva
� ! da pelo comprador, cQmo Transcorreu di. 18 do cor·

Baixa Geral nos preços., ! aceite ca�bia.l;
. rente o natalfclo do Sr. Luiz

Ollros que Já assinaram nossas promiss6rlBS: Victor·
MENOS JUROS I i: 9. _;_ aassmatura . do Ferreira da Salva, gerente da

MAIOR PRAZO' firma Schulz & Cia. Ltda. OHansen, José Pavanello, Mário, Müller, Oamilo Pia- .• .

. 'emlnente. natalíóiante, além de acadêml-
zera,- João Budal da Silva, Zelindro Reis, Eugênio

f de'
N co de economia, é o Vlce-

Lessmann, Elza Buck, Mário Donini, Hospital S. Re rigera or. olslgnlcao Presidente da Associação Co-
.

José, Eggon Silva, GUilherme Neitzel, Catarina
.

A mercadoria que fÔr merclal e Industrial de' Jara·
H k 'lf d D b h E J t'

.

1 I
"".

res 'd d guá do Sul e, graças a aua.

arnac • WJ re orn uc, rnesto oes lOg., e eVlso , vend� a . p�r c0!lta e atua9io, ocupa posiçllo dé
Getúlio Barreto da Silva; Renato Nicoluzzi, Nelson! conslgnatarlo obrlg8 este relêvo nas Oomissões que
Driessen,· Max Wilhelm, Ralf Marquardt, pé. Ele, Radios, ,a comunicar 8 venda ao organizam a 12a. Exposlçl9
'mar Scheid., Vitório Lazaris, Stanislau Maicher,· i consignantt> na. ocasião Agropecuária e Industrial de
V· V' L J é A d F

I, .- i d
.

d" f 't' Jaraguá do Sul, a se reaHzar, Igando Probat, Igando esmann, os . os o.gao, i e,expe Ir, a a ura e.a nos dias 7 e 8 de setembro.
'Santos, Pedro Augusto Jr'.,. Leonardo Roos, Hein�

d.e
! Quplicata. Esse prazo de Correio do Povo, apresenta

rieh Geffert, Gerd Breithaupt, Gerhardt Schütze, Maquinas ! remessa será de trinta ao seu colaboradQr, OSl cum- .
·

Hans Br�ithaup,Hilda Baumann, Paulino Borongoso" j ! dias, contados da data de prlmentos de estilo, com os

Francisca OUo, Alfredo Farias, OUmpio Vergini.Ro .! Lavar Roupa i sua emissão. votos de multas feHcidades.

lando Vecchi José Boaventura, Alfred@Leitholdt, OU
.

E d
",,' ! Se a remessa 'fÔr feita

bio Moller, Dalmonir Piazera, Nelson Pereira Braga, ncera eIraS, i por intermedi? ·d� r�P!e- .rhllrles OSIlI, 80·rtoll"II·Arnoldo Pereira. MaxPomen�ring, Henrique Janssen,
L""

""

d.f"" d· .i 8 e n t a n te s, IDstltUlçoes b u u
Leopoldo Spezia, Nicolau Freiberger,Waldir Rubini, IquI I Ica ores. i financeiras, procuradores No dia 30 de J'ulhoMaria L. Pereira. Waldeburg Hinséhing, Loreno

.

..

i ou correspondentes, estes ,. .

Marcatto, Durval �&.rcatto, GUstavo Henchel. Nar� Tudo mesmo 'pelo menor .preço! e o f deVít>rão apr�sentar .ao ú!ti�o, nasceu para o

ciso A. Lico, José Isidoro Oopi,· Marco� Dalprá, .,
.

.

. i comprador o titulo dentro distinto casal Osmar
Pedro Perfeito, Ernesto Bartch, Helmuth Gaetzke maior prazo da cidade.

.

:

de dez dias. conta.dos db. José Bortolini e Maria
Luci1a Emmendörfer, Adolfo Saade, Eugênio Victor ,

. _. .1· ,daia de seu recebimento Helena Tischner Borto-Schmöckel, No.rma Mulle:,. Jair Oliveira,· Frank .,.- IßMAOS' EMMENOOn·fER n� praça do paga,mento: lini, um'rob.usto garôto.Wilhelm, Antônio José Fujiato, João Romário i _

Moreira, Edson Dornbuch, Domingos Schiodini. i· .

, Nao aceite O seu nascimento deu·
Ovídio Spezia,

.

Ângelo P�reira, Alberto Maiochi,! Elétrodomésticos. I 01i1 inotivos pelCls quais s� às 1� horas do r�fe-Ademar Schwarz, Conrado Erdmari.n. Hilário Schio- i .

. o comprador poderá dei ndo dia, no Hospitalchett, Anelise Rosa Pamplona, SilvestrA Barti! Av. Marechal Deodoro d� Fons�a, 557,
'xar de aceitar a duplica- São José devendo rece-nhowsJtj. i Bem enfrente a Igreja MatrIZ.
t� são os seguiDte�: ava-' her na'pia batismal O

., ••••••••• .:, •••••:. 4.JC'••••••••"
•
••
•
••·.Jc•••• :=,.·..•..•..".·•.•..•..�..

+
••·.K••••••'iJJ •

••
•
••c.·•••••••Xi"_•• i.�,.·..·..

·.·1
rIs ou �ão f?ceblmento boni.to Dome de Char-•

. .: das mercadorIas, quando ..

'

i, n Q n J
f' U h aSn' A � III n o i Vende-se nio �xpe.didas 0.0. n.ão·les Osmar �rtobnl.

" U O lJ U U Ru:) eDtrerU�1iJ por sua conta Cumprimentos do
,

i, ii 1 terreno silo na Rua CeI. e r.isco; vicios, de!eitos "Correio do Povo".

�..:
(Cirurgião Dentiata) ��l i Procópio

Gomes ao lado 8. dIferenças D� qualIdade
. : ; da Texril Cyrus S. A ou na quantidade das���

CLíNICA PRÓTEiE - OIRURGIA BUCAL - IJ.ÁIOS X : !com as Dimensões 15x66 mercadtJrias, devidamen Vende-••

�:..:::.
!l i.lnformações nestta reddção, ,te comp-rovadas e diver-

Consultório: Rua .Ângelo Piuera 86 (ao lado da' Ponte Velha) !} i . I gencia nos .prazos ou 2 terrenos (junros) com

.� ! . _I nos pre90s aJUstados,
. 15x46 cada. na Rua Rio

H O R Á R 10·
Manhã - das ,8 às 12 : : I R f 'Branco .' Jaraguá do /Su'

,
.

Tarde - das 14: às 18 i i Correio do Povo ! e orma
) J I I �

,

lriformaçoes Desta
,

� � i um orna a .l!. admitida a reforma
redação

'-

J.A.RAGU.a. ',rDO IiU�
.. �J i Serviço do Povo lou prorrogaçio da dupli-

ct;...: ..·, .. ·.··.··.·,c:...:·:v·....··:v-:.,· ...·y,,·:·.·o,:v·•• •.. •..v ...• ... •.. .,r·......·O':�� ... ••••....1'·······.. ·.c'!..... ·"O<-:.,�'!.· ...·,··:··· ...·�O _"I ca'ta no 8�U prazo de ����

�NO XLVIII JABOD' DO SUL_ (SANTA CATARINA)

LlONS 'Concassionários da Oualidada
.

o �he,rolet OPALA• O OUE· VAI· PELO
o Agradecimento queFaltava '

. Quando a Repetidora do Canal '4 fôr realída-
de, o que já estava mais distante, todos nós, ao

sintonizarmos aquela emissora, deveremos agrade
cer por mais esta benfeitoria, ao Prefeito Victor
Bauer.

O homem gosta de televisão. e de Jaraguá.
Tem dado à nossa campanha, uma 'colaboração
que não é mole A todos oà chamados que lhe
fizemos, respondeu com a boa vontade que lhe é
peculiar. E ísto é bom. ß responsabilidade para
com as coisas de seu povo.

'

Töda vez que alguém subiu ou sobe 'até o

local onde será Instalade a repetidora, o faz gra-
·

ças ao Sr. Prefeito.

A condução. o elemento humano para
·

picadas e teanspcrter materiais (aparelho e

d�r), é oferta que nunca nos faltou.

Ressalte se .a dedicação do Snf. Alfeu Paters.
que nunca enjeitou uma oportunidade dé subir até
1., seja 'quando das experiências, seja agora . para
abastecer o gerador. tendo em muítae ocasiões
subído mais d& uma vez por dia. A êle o nOS80

tributo de gratidão.
\

E tem mais. O Sr. Victor Batier garante a

e.trada de acesso às instalações da repetidora, o

que proporcioD:\rá condições a que· o 'local se

transforme em atração turfstica.

São gestos e ações desta natureza- que esti
mulam IIS iniciativas bem. intencionadas dos Clubes
de Serviço e o que é mais importante, demonstram
o qUinto S. Excia. esta preocupado com os proble.
mas e ansei08 de sua comunidade.

N6s, do Lioas Clube, com tantas demonatra
,ções de aprêço e considera,ão, só podemos. retri�
buir aos elevados propósitos do Sr. Victor Bauer.
com um sincero "MUITO OBRIGADO".

No mais fica aqui o n08SO apêlo. Con·tinU81D0fll
assim, em tudo" poder municipal e povo, irmana,
dos, para· a concretização dos reclamos de ,iossa

. querida Jarag.uá, sedenta de progresso.

-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


