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EXPOSITOR, Nesta, :It verdade que o G�ver- i ,Pdlr,iB . .
Bornhausen 1 Ae últimas uotíclas j govêrno .ameríceno a

nsdor não yi�á à JaraglJá.do Sul, para tneugurer
'

a i O Pre�elto _MuOlclpal i divulgadas pelas 8�ên � tomasse _e é bom record�r
12.a 'Rxposlçi,lo AgrolJecué;lria e Industrtal, a realizar se i de leregué do Sul� rem li

_ P�ulo Bornha,!sen �'i- i elas -D_oticiosas amer�ca'i que as �ostas sul amerl'
DOS dree 7 e 8 de ôetemb.o proxtmos? i h o n r. a d� convidar as cencla-se, por mnre dias i nas dao couta do último] eanes são as maís pes-

:�RESPOSTA _ Virá É. pelo menos o que fi i Autoridades e o po�o em do Ba�co do Brasil pere i ato emanado do chefe! COS8S do mundo, e isto

cou assentado entre os prornotores da Exposição e i geral, p,ara a. recepçao do uma viagern de Estudos i do�
poder" ci'yil daquele! deve' tentar um pouco

, -o Governador do Estado. 'Mas ainda existem os des. i Fogo S.lmbóhco e� frente e pes.qulsas na Europa e i pars e que vise proteger! os «pescadores» âm�ri
coutentes nesta ter: a Gostam de desprestigiar: o que i a Pr�fellura. MUO'ClP,dl, no A�eflca do Norte. ! saus pescadores, e firmas! canos. Um pouco só, 'nãQ

se constrót penosemente, ainda que "ej� pare 'preíu i cróxlmo Odla 26, as 1� O Dr Paulo Konder i ou graudes grupos dedi- i tanto cemo podemos lma

dlcer os supertores inter.esses da Oomuatdede, i ora;, Archo�e seréJ B<ynhau�en Díretor da i cados à pesca em todas i gtnar ou sonhar. Ao fim

Ora. pois. sabem o que êsses desocupados in i �ce Id� .

na dlVISdél ,�� Carteira de 'CrédIto Geral:!ls partes do mundo. 1 das declarações do Pres.

ventarem? Sabendo do sucesso dos festejos de ôe- i uaramtrl,m. e con �Zl� do Banco do Brasil entre l O P
. i L.B. Johnson, na entre-

tembro resolveram trabalhar conlra os ínt
.: para o VIZinho muntcíplo I, r 3:

residente L.B. John: vísta que concedeu a

raa'uae��es Dívulgerem de que os promeroetsoSrees Jda ! de Pomerode, por alléras! ra em icença P?r ,0 dies, i soo promulgou lei que! respeito no seu rancho
e <>. ... ... S él:d G'" 5- L' em qUE aproveitara para:auto .

_.' ,

Exposição teriam dado o nome de Governador Ivo i hO dlnaslo ao UIZ, realizar uma _ vlacem de i
a t

r.za o d��u gOdverno i no Texas, disse que

5'1
. 'Ih- d

�
. -

d
" : aven o uma pequena e: omer me luas e re-: d'

.

d t d'
,

I veire, ao PllV� ao a �xposlça�. e ammars, com i parada na Prefeitura. estudos e pesquisas na i presälía contra os peíses.] epors 8S a me
.

Ida

que querendo ve.l? ne fdlxa �os bOIS. vacas e porcos. i J
'

d S I A, EuroPél e nos Eetedoa i príucl ar- tI': espera 9ue os pa.u�es
Esta notícia deveria ser mallctcsemente t�ans�ilida! de ��6�ua ou" agosto Unidos da America, do i ri-can!fs,'q�:�&ris��n:�:' i aul-ameríeanos aceitem

ao, Governador,_ pare chocar � lurvar o brllhanrl�mo i Victor Bauer Norte. �abe-se, igualmen- i navios pesqueiros ame-: sentar A n�ma ,mesa ,de

das comemoraçoes, Esqueceram que no Paranã, o i P �f 'I 11.')
,"-.' I Ie que o dinâmico Diretor: rl'c'anoe p re s o 8 o: c,onferenclas para estu

P d
. -

b
'

d C I'
. re el o ,I" UOIclpa '. :, a : d

. ',- .

arque e expo,slçao rece. eu .

o nome e a�tel o I ': realizara as, son�agens! pescarem t>m á gu as:'
ar poslçoes malS, c?e-

�ranc�, onde se eXlb�m ammalS de tO??S 6S Ilpos,'
, ,! iniciais para a instalação i territórias Dacionais dês- ! rente� .com a po.Unea

1ß�luslv� a raça d.os lD�entores: de estorlas, e onde

Bd' A i de tlgêocia do B�nco do i tes paises. Disse' o re- i eC?nOml.ca amerlcß�a
�te �alhélços de C,L.rCO d�o alegria ao povo, seT que ra esco umenta !-Brllsil no conlinente euro i sidente ,que se 8e�tia l pOlS �aso... contrárIo'

ISSO Imporle em,desrespeito ao grande hom�m publi�O. • t/fII' ! peu_ e, iglli,IJmente, procu i feliz por ter assinado tal
novas 88nçoes pode.rão

.. Fófoca��ra bola�1 C�mo se o sr. Ivo SII�elra Apllcaçoes ! r�ra conhecer o desenvo�- i lei, que mu_it_o viria bBne-
acontecer.

IrIIl dar aten\,oes aos desprwados desta t�rra, ' ""'" ! Ylmento_

dos trabalhos de: ficiar seu pais, já que o

J'
'-

,

Tomamos conhecim.nto! I�stalaçao da, fu�ura agên- govê,rno "americano por
-------------

araguae,nses vao i de um expedienl� da As-! CU!I �o eSI�b�leclmenlo de lei é obrigado a indenizar

. .! söcia�ã,o Comercial e In, i �r,édlfo oficiai. em Nova 08 pescadores ou firmas Uma 'Resldência- Recebe
a' E' lO 'a i dUSirütl de Jftmg'i.Hi->à aH"'r�tgU�1 jJ �er, Inaugurada de pe�ca, p�la8 multas ....' Àu P ,

! direção do Bradesco, vi 1 ainda no corrente ano. que- v.snham a receber Llgaçao de '

o gua
"

.'
'

'. . i zando aumento de aplica " por Violação de mares. '

o m�ndo empresar.'al de I e Werner Ricardo VOlgt. i ções em nossa cidade. O : territoriais.
No fim. da semana qu�

Jaragua do S�l movlmen· i Como s� sabe, a EletroQ1o I sr. Aldo Adriani, erente 'Viva a Ge t i ,o passo�. �Ol I.iga�a a primei-
,

la-se, no senlldo de acom ! lotes ,Jaragua S À. fem i do Bradesco I c�1 g.. n e i ,Devemos lembrar que ra resldenCla Jaragua,ense

panhar ?S, últir_n?s lança ! lido _uma �rodigiosa ex' i sensivel ao r�bl�r::"::��� ,i quase todos. os paises � rêde distribui.d?ra de

mentos mduslrtals n� Eu· I p��sao, obrlgaondo os, seus! diHcio, enca�inhou o ex-
:E;stará Acon1ecendo ! latino amerIcanos resol

I
agua. Deven.do v_!cIJar p'or

ropa. ,Co.m. esla ftn,ahdade ,dmgentes, a procurar os i pedienle, sabendo se, a o; O Viva li Gente Jé!ragilêÍ i ·verao;t, e,!D defess de! cerca de, trels m��es pela,
devera viaJar �ara o vel�o I""enlros �van.çados d j te i ra, que a direção cenrral! do Sul, e'stará conteceRdo i seus Interesses, ,es�en�er I Europa, o, sr. Mano Tava
mundo, o sr. Eggon Joao conologla, vls�ndo éJpäre- acaba de alender ao apêlo,: amanM, no Salão Cristo [suas águas. terr�torlas res da C\lQha M-ello, rec�-
_da S�lva_. Presldenl� da Ihar mel�or ainda o seu autorizando p substancial! Rei. Será a primeira apre- i para, u.ma dlstâncl� de

I
beu an!es de �l1a d�spe<!l'

AS80CI�çao Comercl,al e bem �qu!pad,o cenlro In aplicação adicional ao mo-! sentação ao públiCO ,da i 200 milhas, da cOAta,. da � tao almeJada llgaçao

Industrial. de Jarag�a do dustrl�1 Jaraguaense. vimento findnceiro do es,! cidade. Autoridades e povo i en9-uanto que os, Est,:,�08 I de. ag.ua, pa�s.?n�o ,a ser a

Sul e Diretor Presldenl� Os
A

Ilustres h�mens..de tabelecimenlo bancário•. foré!m convidados, O, su Un)d�s apenas, admlte_m! primeira re5lde�cla a rece

�a BI�tromotores jaragua empresa Adevera� .vlaJar Parabens à classe empre cesso é cerlp, pois. os trei. 1� mllh.as. Lembrou enta.o I b�r o _benefíc�o, embora

S.A. Junl.amente com &eus pela empresa braSIleira ,da saridl. nos e o vesluário são muito o PresIdente. que. o gl- I alOda' �ao est�Ja conc�uí-
colegas diretores da WEG, VARIG, em meados do: caprichados. A apresenla gante do nO,rte Já teve I da a Ißstalaçao da rede

srs. Geraldo Wernil1ghaus próximo mês.
,'! ção será às 10 horas de de pagar ':' 8ss9mbrosal dislribuidora, que, atual·

,
,

! " amanhã dia 25 do corrente
soma de 4535 dólares i mente, passa pela fase de

Oe�o' 00-\ Dodol' lo con!a.s'. á� Autoridades iDecreto D. 62630 o 'Irmã� lido ,será o re: para o� donos de .n/avi�s i experimentaçã? A .nolíc�a.
U 1 PoliCiaiS, fIcaram marca:. • /' _ genie: De nossa parte de- pesqueiros como Indem- contudo, faz hlslórla, POlS.

,

.' ,
'o dos, peranle as pessoas iautorIza cessa0 sejamos muito "ucesso - zação po� multas sofridas é a primeira cllsa a rece-

Faz pouco tempo �I)n- de bem, com a mancha de i d t h
.. .

pelos mesmos, ao terem ber água Iratada nos 92

denava.mos nesla seçao o play boys baralos, com o i e rec os : : seus navios' apresados anos de existên�ia desta

vand�hs.mo de alguns borrão da ��Iupidez e da i ferroviários aos i tiReMIO fflUOHnl'll' ! por na�ões qu_� se jul- cidade.

m�rglßals, que d�ranle a rrresponsabiltdade., i • , • i [� i gavam com suas_ águas
nOite se com.prô�l.am em

,
DENODO! mUllICIpl0S '! "(lP'IOIO BH'H80'�ß" '!territoriais

violadas. ------.----

arrancar e IßUllhzar as i - i U i Diante de tão vu!tuosa

mu�as de. arvores que
,

"

Pelo Decre.'o n.O 62630,!, . i quantia, resolveu fazer:Rb' C f'
,

Ihavl-am �Jdo Plantad.as:n�·ItMUnHIlS O' ]'OVD
de 20 de ab�,1 do correnrej" A 15 de MaiO de 'ol?68iáprovar a referida lei,! OU O,' on ortave

p�ra arborJ�ar as ruas da i ILU. L II l L n a�o•. o Presld.enle da"" �e i a Es�019 �ormal DIVIDa i impondo sanções econô i '

.

Cidade. HOle volta_!l1os a i fltiRHOff.fM
publica confetll� ao MIOIS ! ProvldênCloao de" Jaraguá! micas aos que multaram i LO,NDRES, ,-S081S arom-

ft\zer essa condenaçao mas i u
tro

Ado� Transportes. com- ,i do S�l, fundou. (,) seu i seus navios. A sanção é i bad.ores q�e logra�am
desta vez contra oulra es. i petencla parti autorizar a: Gr,êmlo Estudantl', esco i a seguinte' Quantia cor

: abrlr-três caIxas fortes de

péde de irresponsáveis, i Em atencioso �ficio.(je Rêde Ferrcviária federal: pbßndo" o e�inente pro! respondeni� à m uH a· j um joalheiro de �ondre8
que na calada da noilepl do corrente"o sr. Nlvoia c�d!r. aos Es!ados e!f�ssor catarlnense, Elpi iserá deduzida do mon'iforam aö "trabalho"bem

percorrem de automovel i Walz, d� D2pa�tamento! MUßlCIPIOS" �ratullam�.n!e i dlO Barbosa, como Beu i tante da ,ajuda, externa i preparados para, o longo
as calçadas da cidade, i de Relaçoes'Púbhcas,vem i ou em condlçoes .':.s�eclals i patrono:. . . i americaDa 'para o país': e d�ro labo�. Levaram

c(:IDforme ainda fiseram! de agra�ecer ao nps8� i os. 'rechos ferrovIanos �U! � primeira dlret?rla, 1 que se atrever a exi ir! consIgo chaleira chá e lqi

sabadopassado percorren -

i �emao.ár�o, a cobertura t�rlmld�s qu�, a s�u. crllé j ele�ta e em�ossada, flco� i o cumprimento de sla8! te.para superar a monoto-

: do de carro a calçada no i Jornahstlca do Oongresso i riO, .

nao seJa� urelS ao! IlSSlm con8tltuf�a: PreSI i Dormas .internas referen�! mia e � esfo�çô Um grupo

la�o o trecho que vai do j das Testemunhas de Je�- i eervrço f,er!ovlario. �am' i dente - D�lcfdlo MEloel;,! tes aos mares territoriais. i de mela-dúzl!!, ?e homens

,Posto Wolf de gazoJina i vá, recentemente reall- i i>ém poderao ser cedidos l Vice· PreSidente � Dag- i _:carregou fl.S JóIas no' va

alé a' entrada do, Hospital izado Das dependênci8s i oulros bens do acerv-o I mar, Paul; .secretária - i Como veem os leitores, : lor de 25 mil dólares,
nôvo. Felismenle êsses i da Sociedade Ginástica, i patrimonial da Rêde fer-.! Mar,ia ,Eliza Schmitz; Te·! dev,e haver àlgo por trás i mas não houve" um �O

irresponsávejs forllm iden! em J'oinville, e que se! roviária Federal, cO,nside- i soureira Eunice Klitzke i d3sta medida, pois não,l dêles disposto a levar 8

tificados e ftlém de inli, i transformou em autênti- i rados desnecessários' aosj e suplente Maria da! He justifica que por ape, i chaletra. A pol1çia tomou
mados para prest.arem 1 co suces80. i seus obje'ivos. : Graça Zanon. : nas 4,535 dólares O' conta desta peça.

/

Conheça
Agropecuário.

'

a nossa pujança, Visitando a XXII Exposição Agropecuária e Indústrial, dias 7 e 8 de Setembro de 1968 -localizada no
Uma, mostra de produtos Agropecuários e Industriais nunca -vista. Stands finamente decorados d�monstrarão o

desenvolvímento na Agropecuária e na Industria Não Pe r c a! Se ns a c i o n al !

Põsto
nosso

Orgão de maior penetração

Ano XLVIII .JÁRÀGUÁ DO SUL (Sante Catarina). N° 2.498

ß C;rcul8c80 do
«Corfeio �o PIUI»

de 1968

O Correio do Povo nlo
circulará no próximo dia 31
de Agôsto de 1968. Deverá
reaparecer no dia 7 de Setem
bro de 1968, com uma ediçlo
festiva, tMa em comemora�o
ao "Dia do Oolono" ao ,9.2°.
ano �de fundação de Jaraguá
do Sul e .de homenagens:às
autoridades e forasteiros que
nos visitario na oportunidade.

Fundação;
eUGENIO

Impresso oa:

Sociecl.de GráF/c. Annlcl. bda., ,A rtur M iiller
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORRBIO DO POVO SABADO, dia 24-8·1968

A Prefeitura Municipal de' Jaraguá do Su
O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de comunica à população citadina, que a Rêde d

Direito da Comarca d. Jaragui do Sul, Estado de Dtstetbuíção de água da cidade não foi ainda r.

Laranjeiras, Peeegueíros, Santa Oatarina, na forma da 'lei, etc. cabida pela Municipalidade, continuando sob
K k·· M" J responsabilidade do DNOS- Departamento Nacioa iserros, amerras, a- FAZ, SABER a todos.es que o presente edital nal de Obras d ... Saneamento.botíeabeiras, etc. Roseiràs d d

.
to (CIO) di

.

8 praQa. com o prazo e '10,8 l: las, 'Irem ou Comunica, outrossim que enquanto a Réde d.Dahlias, Camélias, Gani- d 1 h' t··
. •e e oon eeimen o ,I,er�m e lO,erSSlar possa, que Díatrlbuíção, em fwse de conclusão, não for receferas, Palmeiras, ete., eto., to d
".

dé
.

1 y
ser arrema.s o, por qllem mata

,

r e maior aaee bida pela Prefeitura. pare posteríor entregaotereeer, em frente às portas de Edifício do Ferum, SAMAE, (Serviço AutÔnomo Municipal de ÁguaPEOAM OA-TALOGO no dia 28 dê agõste p. ,indouro, às 11, horas, o Esgöto), as reclamações deverão ser dirigidas a
ILUSTRADO imóvel penhorada do Espólio de Heinz Mahnke na DNOS. em Fiorianópolis, órgão responsável pel

.ação exeeutiva que lhe move o ,dr:, Osny Cubas construção. ,BNDBA!çO: Leopoldo Seidel. D Aquino, abaixo. descrito:", Outros assuntos poderão ser tratados no Es
I\veni�a�'i:!\i:o. 210 - GORUPÁ - a)- UM TERRENO, sito à At. Getúlio Vargas, critório do SAMAE, à Rua Expedicionário AntÔni
ja.apá do 9a.I - So catarina sem benfeitorias, nssta cidade, contendo a Area de Carlos Ferreira, antigo prédio Wlest, no horári

---__• <:><::>c::::::a.......c:::::ac::::::aoc:::::=o õÓOm2., ,fazendo írente, oom a dita Afenida, com 20 dS8 13,00 às 18,00 'horas:
metros e fundos oom terras de Arthur Breithaupt, á d S 1 20 d t d 1968Redistro _ Civil 3.706.538

_

veículos com 25 metros, de um lado com terras de Leopol Jaragu ou, e agös o. � .

..
.. . . do. .. dorReiner. regtstrado no Oartório de Registro de Victor Bauer, Prefeito Municipa

Aurea �uller .G.rubba, Oficial ven I OS no primeiro Imöveis d�ltta Oomaroa, sob n, 32.456. do livro 3 Q.do Registro Civil do 1.0 Dss- semestre asaliado em NOR$ 16.000,00 (quinze mil cruzeirostrito da Comarca de jaraguâ ·Inovos). '

do Sul, Estado de Santa NEW YORK As Assim serã o referido imóvel arrematado porCatarina, Brasil. venda.8 d�GeneralMotors quem maís der e maior lanes oferecer � acima doFaz Saber que c0':llparece- no pnmeiro semestre de prêço da aealisção, E para que chegue ao eonhe
ram no cartóri.o. exib ndo o� 1968, revelaram-se �ub8 cimento de todos, foi passado o presente edital,documentos eXlgl.dos pela lei, tancj8�mente superrores que ser' afixado no lagar de costume, iu, portasatim de se habilitarem para �s re�lstr8das,em período do Forum, e pablicado no Jornal local "Oorreio do

casar-se: Idêntl�o do ano anterior. Povo". Dado e passadp uesta oidade de JàraguA do
EdiflJl n. 6.139 de �0/8J68 anunciaram os Srs. James Sill aOI tris dias do mês de Julho do ano de mil

M. Roche, presidente do no;ecentos e sesôenta e oito.-Alfonso Inner-e 'Conselho e Edward N. '

(
. _ . ,administrações e vendas de lmóvei8

Regioll Müller Oole, presidente da GMO, Eu, a] A�ade�_Mah.fu�, esorl�ao o s�bs�rQ'I. rua do príncípe, 494. conj. S, 10. andar,
Bié, breslletrõ, solteiro, ao endereçarem aos (a) Lauro rerelra OII,eIra, JUIZ .de Direito

'fone n. 3456 _ Joinvtlle, _ SC
lavrador, nerural d� Iera acionistas da· Emprêsa, A presenta cópia confere com o original; doufé, ----------------

. gúá do 5�ul, domiciliado e o segundo' relatörío tri- ,Jal'.8guá do Sul, 3 de julho de 1968.
'

residente em ,-Garibaldi, mestral dêste 'aDo. As O Esorivão: Amadeu Mahfàd. '

neste distrito; filho de Brig vendas globais elevaram
Inner e de Carolina Hehr se a 11.7 bilhões de
lrrner. dólares, representando
Ela brastletre '-solteira um aumento de 12% sôbre

domé�ticll, natur� de Ja� I OB tO.� bi!h?8S ��turad08
raguá do Sul, domiciliada nos primeIros seis mêses O, Doutor Lauro Pereira Oli,e.ra, Juiz de
e residente em Garibaldi, de 1967. Direito da Comarca de Jaragui do Sul. Est�do de
nesle distriro filha de As vendas de automó Santa Catarina, na forma da lei, etc.
'Francisco Mülier e de BH, veis e caminhões fabri-" .' -.

sabelha Weiler Müller. cado,8 pela GM em tod(�-' FAZ SABER a todos us q.ue o pres�nte .edl-
,

o mundo. ,somaram quasI I
tal -de praoa. o�m o, pr�zo dEP vID�e (20) dias, VIrem

E para que Chßgué llO co· 3,707.000 unidadeS, tötal ou de�e conheCimento 'ilverem e lOteressar. posss,
- nheclmento de todos mand e !uperior' em 11% ao do I qu� hao de ser arrematados, por qaem mais der .e
passar o presenté edital que primeiro semestre de D?8.lOr lance, ofereceTt•em frente �s portl:ls

_ �o Edl
será publicado pela imprensa 1967. As fábricas da GM fICIO do Forum, no dIa 28 de agosto p. v1D�ouro, Gente da cidàde, e ·também do interior,
e em cartório onde será nos Es t a dos Uni d o 13 às 10 horas, os beuB pen.!t0rados �o Espólio. de

Apareceu um exército cada vez maiQr.a!.ixado durante 15 dias. Se venderam '2866.000- vef HEINZ �AHNKE, na 80ao �xecutl9a. qu� lhe mo�
Lembrei-me da verdade que ensinavam nC880S pail::alguem sGuber de algum im· .culos, apresentando um ve Walter Carlos, Hertel, abaiXO d8scrltos.�
"Coisas são importantes, porém gente é mais."

p�dim:nto acuse":o para os índice de 12% a mais, a) UM TERRENO, com a área de 2 587,75 m2.,
fins legais. .

" Enquanto isso, os_ núme· situado â Av. Mal. Deodoro da Fonsf'ca, nABta ci· Em tôdas as pessoas existe o mal e o bem,
AUREA MÜLLER GRUBBA ras r e 1 a t i vos à GM dade. fazendo frente na mesma rua, COól 17.75 me- Mas elas não de,eriam, ser atacadas por ninguém.

Qricial Oanadense - 20'3 000 vel traB; trafessão, dos fundos, com 19 . metros. com Amem-nas- mas latem pr� a gente se tornar
culos - acusaram um terras de Hilário Barato; de um lado, cOm 14:3 me- Homens �. mulherel!! qae Deus possa guiar.
decréscimo de 6%, como trost com terrlls de Guilherme Hasse e ainda· com����� resultado de-uma greve a' Mitra Diocesana da Joinville e de outro 18do, com

Vende-ae de sete sémanas, ocorrida igáal metragem, com uma rua particular� de,ida·
no primeiro trimestre de mente registrado sob n 31.740, às- fls. 254, do li'ro
t968 Ati demais fábricas 3-1;>, do Cartório- de Registro de Imó,eis delta 00-
localizadas ,na Africa öo marca, naliado em Ncr$ 30,800,OC (trinta mil cru

Sul, Alemánha, Argentina, zeiros ilO'OS).
'

lnformaçöes nesta Australia, Brasil ��exico. b) UMA -OASA de móradia, construída de
'redação. so�a.ram63S000velcul08, material e demais benfeitorias. edificada sôbre ,o

. ,verlflcan�o 8e um au- terreno acima descrito ... devidamente registrada DO���,..,..,._. mento de 1�% em�e18ção cartório do Registro dee Imóveis 'desta Comllrca,a IT967. sob n. 31.740, às f19' 254, do livro 3 P. avaliada em

V d
No decorre'r do se�undo NOr$ 25,000,00 vint, cinco miI cruzeiros novos).en e-se semestre de 1968, o nú· Toial dá ataliação Ncr$ 56.000;OQ (cincoenta e

mero de empregadús aa cinco mil cruzeiros no,os).
Um ótimo terreno com GM no mundo. alcançou

17 m o r g o B na Tifa a �édia de 765�231 ho. Assim serão os referidos bens �penho�ados,
. " '. mens e m1)lheres. enquan-' arremataãos- por quem mais der e maior lance ofe·

Pereira, 1 Kl�. distante to que.. em 1967. essa recer acima do 'prêQo da avaliação. E, para qae
do centro da CIdade. média fol de 730.245. chegue-ao conhecimento· de todos, foi palsado o

Demais informa9ões presente edital, que 8erá�fixado no lugar, de cos

com o ·sr. Edmundo tume, às portas do ,Forum, e pu.blicado no 'jornal
LQmbardi. Ven'de sOe local "Oorreio do Po,o" . .Dado e passad'o ne�_ta ci·

•.

)
dade de Jaraguá do Sul, a08 três dias do mês de
julho do ano de mil novecentos ,e sessenta fi oito.

EUt (a) Amadeu Mahfad; escri,ão, o suhilcrevi.
(a) Lauro Pereira Oliveir'8, Juiz �e Direito
A 'presente cópia confere com o original; doufé .

Jaraguá do Sill; 3 de julho de 1968
O Escrivão, Amadeu Mahfud ....

EDITAL DE
. PRAÇA

-

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

-

ASSINATURA:

"CORRflO 00 POVO" ,M U, O AS'
fundação: ffrlur Muller - 19111

Emprêza jorn\Ultica
"CoR'eio do Povo" Uda.

,

- 1968 -

AílUal • • • • NC4 6.00
Sem•••e • • • NCr' 3.10
AvuJéo. • . • NQ-I 0,12
Número a.....110 • NCrS 0.14

EDITAL D� 'PRAÇA

2 terrenos (iuntos) com

15x46 cada, na Rua Rio
Branco - Jaraguá do Sul

Um ó,imo terreno comO Anuncio é a
casa. possuindo pa.stagemAlma dó Negócio ieto à estrada Francisco

.anuncie neste de Paula. Trata .... com o

Semanário proprietário sr. Leopol
__________.. do Meyer.

rF=======--:-========:::':'_ - =:===:---==�=�) I

11:1" Dr. Jörn 'Soelter
. _- ,� ""'--c-am-pa-nh-a-d-e-Ed-UCqãO

II CIRURGIÃO-DENTISTA 11 Cívica
" I O hasleamento dd

II' II Bandeira e acamo-

.A.8. " I do HinoNacionalsão
II ,II obrigalõrios. uma vezII

I'U , por semana, em Iodos
II

fi
os eSlab�lecimenlos

I' I de qualquer gráu de

'III II ensino. públicos' ou

II Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul - Santa Calarina !' particulares
li . I: -

�-=� -=::::-;. -.::::::::::::;:;".:t ,-�:'='=__=':::===:::::::::==:::='::_;__====:::I==:j)
,

/

.

/C6rnuni,cação

escritório de advocacia �'Dr. ADAUTO"
consultas, parecere:s e ações

trabalhistas
cfveis
comerciais
criminais
fiscais
inquilinato

CIRLOS' ADIUTO IIEIRa
e

lOsE GERALDO RIMOS YtRMOID
adloaidos �

VIVA A' GENTE
Um dia não faz tempo, pelas luas eu andei.
O guarda,' o carteiro, o leiteiro encontrei.·
Em tôdas as janelas.' e nos portões também,
Reconhecí gente, onde não havia ninguém.

a,

Vi'a a ge-nte. Vocês, poderão conhecer
Montes de, gente, a �elhor espéÕÍe de ser

Se mais' gente cuidasse d� pessoas no porvir,
exi�tiriam menos fazendo bagunça e mais querendo
construir.

'

'\

Jaraguá fabril S.A.
C.G.C.M:F. - 84-432-426

Assembléia Geral Ordinaria
São con,ocado!! os Senhores Aoioniataa da'

Jar�gua Fabril S A."para a Assembléia Geral Or
dinária, a realizar-se no dia 21 . de Setembro, às
quatro horas da tarde, na séde looial à rua Jorge
Czerniewkz, 590, a fim 'de deliberarem sabre a se

guinte órd�m do dia:
I .-Discussão e ,otação do rela tório da dirdo

da, balanço, lucros e perdas e parecer do Oonselho
Fiscal;

II - Eleição da nóva Diretoria;
III • Eléição do .nô,o Conselho Fisçal;
IV • Assuutos d·e interêise da sociedade.
Nota: Acham se à d'isposiQjio dos srs'.' Acionis'

tas os documentos a que se rflfere o artigo 99, do
Decreto Lei n.2.627 de 26 de setembro de 1940.

�arag:uá do Sul, 2 de Julho de ,1968
,

HANS 'GERHARD 'MA,YER, DiretQr Comercial

Eno Theodoro Wanke
'- .

Quando veio, Ulll sorriso' de' papoúlas
acendeu se na sina penumbrosa,

'

tornou·ee amor profundo, de quem goza
_

a vida sem pflgar-8e a COUS8S tôlas .'.•
E quandO ela chegou, 8S laótejoulas
tiniram-se, contentes, e da pros", �

bsoal- formou-se o verso cÔr de rosa

e as flores ofertaram nos corolas!.
Ah. quando ela ingressou no meu destino,
alguém tocou de longe um violino
-e ã _IDúsi9a até agora"'-nos conduz. ','

Meu Deus! Daqüêle belo e justo instante
em que surgiu, fo,i diante dela, diante
de nós -que o cáos do Gênesis ft!i luz!

(Do livro inédito BENQUERENÇA)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitöra Municipal de· EDITAL
O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz da

J"
.

'

, O Doutor Carlos Ronad Schmidt, Juiz de Dl-
Comaroa de Jaraguä do Sul, Estado de Santa Oa- arag'.ua" �.O S'ul reito da Comarca-de. Guaramtrtm, Estado de Santa
tarina, na forma da-lei, etc.

.

>;:) ..

Catarina. na forma da lei, etc ... '

FAZ SABER aos que' o presente edital de
., FAZ SABER a tõdos quantos o presente edí-

citação, co� o praz? de trinta (30) días, Viram ou FaRTARIA N. 36, tal virem, dêle conhecimento tiverem, ou, ínteres-
dêle eonhecímento tiverem e íntéressar possa que

�

Victor Bauer, Pref;ilo Muni�ip;l. de Jaragui
sar possa que; por YOLDORY LUIZ". DE SOUZA,

por parte de ANGELINA LEITHOLDT BAADER do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer- brasileiro, casado, comerciante, residente nesta

por interm�d.io de seu bastante procurador advó� cíeio de su»-: atnbuíções, RS6,Olve: cidade, através de procurador devidamente habilí-

gado. dr. Hélio Alves, lhe foi' dírígído- a petição do Conc��er Iioença eqll prorrogRçãOl tado lhe foi dirigida petição do seguinte -teôr:
segumte teor:

.

De acordo com Oi! .artiaros 125, 131 9' 137 da
. PETIQÃO

: "Exmo. Sr Dr. Juiz de Direito da Comarca lei n, 198, de 18/12J54, aaotada por esta Munioipa. Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de

de Jaraguá do Sul. Angelina Leitholdt Baadae, bfä lidada: o.

Guaramírtm. YOLPORY LUIZ DE SOUZA. brastlelro,
_ süeíra, casad�, d� lar, resídente no lugar Jaraguá A ODETE

-

BARATO SALAI,' ocupante do casado, oomeroíante, residente nesta cidade, por

84, neste MUDlC1pIO, �e,m, co� o devido respeito, cargo de proftlR8()r, Padrão "I", do Quadro Único seu. procurador infra,assinado: expõe e requer: 1�

por seu procuradorc ínfra assínadc, propor ação de do Município, de noventa (90) dias a contar da 1 que é eredor de WALDEMAR VIEIRA, brasileiro.
Desquite contra seu marido EDUARDO BAADER do mês em curso. casado, proprietário, residente e domiciliado nêste

brastleíro, lavrador. fundtlm�n�ando o seu pedid� Oomunique se, RAgistre-se e Publique-se. Municipio, à Estrada Bauanal, da ímportâncía de

no artig» 317, IV, do Cód. Civil, pelos motivos ae- Prefeitura .Muníoípal de Jaragulf do Sul, 9 de Ncr$. 1.000,00 (um mil cruzeiros novos), represen-

guintc}s:- 1. Oonforme certidão de casamento inclusa agêsto de 1968. tada por uma Nota Promissória, com vencimento

casou com o requerido, em 17 de junho de 1961; Victor Bauer, Prefeito Municipal para o dia 30 de setembro do corrente ano. 2 que.

portanto, há sete (7) anos. 2. Do matrimônio pos-
nesta data, foi 8juizada centra o .mesmo devedor,

suí uma filha impúbere, com seis (6) anos d'e ida
um". cobranea .de Ncr$. 2000,00 rêpresentàda por

de, nascida -aos 8 de março de 1962. D. seu marido' PORTARIA N. 37
. �uas. Notal! Promiseörlaa Já vencidas. 3 � Que. o •

. ora requerido. no äia 29 de junho de
.

1962 se� refendo devedor tem contra s1 outras seões cíveis

qualquer justificativa, abandonou o lar
.

deixando. . Victor Bauer, Prefeito Municipal ds, Jaraguá de cobrança, movida por terceiros.
- 4 que o re-

a filha do casal, com, apenas. 3 mese� de viJa do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso e exer- querente soube é do oonhecímente público . que o

sob os cuidados da requerente, não maís retornan� cício de MUl'lS atribuiC,1ÕBs, Resõl,e:�"
. aevedor pretende, nos próximos días, transferlr o

do. 4. Desconhece a requerente O' paradeiro de Designar: I
domínio dos bens im6veis que possue no lug�Í'

seu marido .. 5. A requerente, dessa forma, consí MARIA LEOIR EBERftARDT, para na Es- Quati, nêste Municipio, o que, possivelmente virá

dera terminada a socíedade conjugal, visto StU cola "19 de. Abril", da locahdade de JaraguA prejudicar o direito, liquido e certo do credor, óra

marido ter abandonado, voluntariamente, o lar Bsquerdo, sub-tituir a professôra Odete B. Salaí, requerente. 5 - Na forma do art, 720 do Cod. de

conjugal, por .m.ais de dois anos, contínuos (art. 317, pelo prazo de noventa (90) dias a contar de 1. do Proc. Civil, é facultado aos qua queiram prover à

Iv, do Oód. CIVil) 6. Declara que o casal não pos- Mês em curso. ressalva de direitos Dianifestar a 811a intenção
suí bens. Isto posto, a requerente, na sua razão, Oomuníque-se, Registre se e Publique se mediante protestos judicial, é de interês8e legUi-
requer, uma vez julgatla procedente a açiW: a) Prefeitura Municipd de JaragulÍ do Sul. 9 de mo do requ�rente que o notificado não se desfa-

que 'a ·filha do casal, de nome Bernadete 'Baader agôsto de 1968_
. 'ça dosbens, objeto de garantia da aludida dívida,

de 6 anos de idade, fique Bob o poder da reque.' Victor Baller, Prefeito Munioipal s�b
. .,en� de anulação de guaisquer atos lesivos

rente, isto é, continui no poder da mãe; b) que a
ao lDteress8 do requerente. 6 Pede, assim expôs

requerente volte a usar e assinar o seu nome de
to, que V. Exa. se digne de mandar notificar o

solteira, ou seja, Angelina Leitholdt; c) que seu'" requerido Waldemar Vieira. bem como' terceiros
marido éeja condenado nas custai processuais e SEHVlçn

.

DE' EIIE1I8'-0 .BU'DAL in�e�sados, por. mandado. e ,atraVéS de editais, pu-

,honorários de aãvogado; d) a citação de seu ma- 11 n ii
.

bhcadoB na f(lrma da lei, para conhecimento da

rido, por edital, na forma do art.177 do Cód. do inten9ão d.o. req_uerente. 7 Pe�e, afinal, que, rei-'

Processo Civil, por Be encontrar em lugar desco A. C A R .,E S C;
tas 88 notIflcfiçoes, sejam os autos (>n'regue ao

nhec'ido. Dá à presente o valor ..je NCR$ 50,00. . .
requerente, de acôrdo com o qtl'e dispõe o 8rt.·

para efeito$ fiscais. p. deferimento. Jaraguá do Sul, .
Clubes Juvenis Rurais, prestegiam &s festivi� 723, do Cod, de .Proc. Oivil: no prazo de 48 horas

26 de junho de 1968. pp. (a) Hélio Alves." e dades. d� Sema.na da Pátria em Bua 7& Oonvenção e ind'8pend�ntemente de tral!llado.. Dá à causa o

Exposlçao RegIOnal. . .valor de �cr$. 25,00 para efeitos' fiscais. p, defe·
DESPAOHO:- "Notifique.se o marido por Edi 1) O� Cl!1bes dai escolas rurais e Clube. 4-S, rim�nto. Guaramirim, 12 de agôsto de 1.968. '(as)

tal, para a que designo o dia 30 de Agô_to, sexta do� :,!UDlcíI?IOS de Jaraguá do Sul, Pom8rode, Hého Alves. (estava devidamente selada). "E à
�feira, às, 10,00 h. para a .realização. de audiência Jomvllle� L1!IZ Alves, Mal8&randuba, Goaramirim, supra transcrita petição foi proferido o seguinte
de reconeiliaçãó, ficando também citado para a Itajai 8 Call1poriu, estari<t.1U'88.ellt•• ng município despacho: A. Notifique-és. Em, 17/08/68. (as)
partir daquela data-contestar o pedido. querendo., de Jaraguá do 8ul, prestigiando e abdlh'mtando a Oa,108 Ronad Sc-hmidt. Juiz de Direito;"
Jaraguá do Sul, 4-7-1968. -(a) Lauro· Pereira OH· data máxima de nossa pAlria mãe.. Assim, nos têrmos da petição e despacho
vei-ra, Juiz de Direito:'

. �) Na mAsma ocasião, qua�do o município acima �ranscrit08, expede-se o presente edital, que
Em virtude de que foi expedido o presente 8ssistIr(L a 7- Convenção EXpOllÇão dos, Clubes será afixado 110 lugar de costume e pl1blicado na

edital de notjfica.ção e citação, pelo qual I;lotifica Juvenis Rurais, a Prefeitura Municipal al!ltará rea· forma da lei. Dado e·· passado nesta ci'dade de

a EDUARDO BAADER, para comparecer nêste li�ando a lua 12a Espoeição Agropecuária Indus· Guaramirim, aos dezessete dias do mês de agôsto
Juizo, sala das audiências, Edificio do Foru.m nesta trIal e in�ug�r.a9ão .d�8 novas instalações do· Pôs, do ano de mil noveceD:tos e selsenta e oito Eu, (as')

.

cidade, no dia 30 de agôsto p. vindouro, às lO-ho· to AgropecuarIO "MI!llstro JoãO Cleophas". Renato Carvalho, Escrivão, que o datilografei e

. ras, a rim de assistir a audiência de conciliação 3) A exemplo dos anos anteriores, os jovens subiorevo.
'

-

.

\

de que trata a Lei n 963, de 10.12·49, tudo confor· rura.is através de Sta!)ds, painéis e demonstraçõelll (a$) Carl08 RODald Schmidt, Juiz de Direito..
me a !Jetição re,t1'o �ransorita, e despacho nela pr�tlcas de técnic!ls corret�8 de cultivo da terra� _ CERTIDÃO,
e�arado, fioando d�sde logo citado pAra todos 08 cnaçi? e economia doméstIca, estarão mostrando

.C.el'tifico que a preseDl� cópia coDfére -com

têrmoB da ação ti para contesta-la, querendo, no o camIDho certo do progrelso que caminha o n08- o er�glDal do que, dou fé.
'

prazo de .10 dias, c'ontaQos da data designada para S'O homem do .campo. Guaramirim, 17 d8 agôsto de 1968
a audiência de conciliação, sob pena de revelia e ,

. (as) Renato Carvalho, Escrivão.
oonf8sso. E para que chegue ao conhecimento do � ." ��

requerido, foi passado o presbnte edita], que será
1 "" .

o q==:::=-=--=-"""';"-:::====:::====::::::===:.�

�����:d�on�i�rp::n:��!�:le� :� ß����: :�. !u0��ç�: 11)r o --tMRI de § «blItZat �
.

.

o

PRECISA-SE. I!
em Florianópolis. DadO e passado nesta CIdade de _..-." II Na Co_ar_cl__ Victor IIJaraguä do Sul, aos cinco dias do mês de julho do ADVOGADO nOIl fOros de 11

'

ano de mil novecentos e 88ssenta e ojto.-
' tem vag a para Vendedor Ativo

.
e . I

Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão o subscrevi. SAo Paulo-Uuanabara�E li ta d o d o Rio d e II co.m prátic.a, que fale alemão e que 'IIJaneiro-Brasilia.· t
(a) Lauro Peréira Oliveira, Juiz d.e Direito Processamentos perante quaisqu81" Mi.

. seja mo o.rl��a.. ..

.
I

A presente cópia confere com o original; { nistérioliJ, Autarquias e Repartições públicas II' POSSIbIlIdade de ordenado aCIma· II
dou fé. '. ,

·em geral.
. I de Ner$ 600,00. .

. JI
Jaraguá do S�l, 5 de julho de 1968.

l Escrnório CeDtral. �:.-====:::==========:::=====:JJ
O Escrivão, Amadeu Mahfud , Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo'303 I� (Fone: 52-1894) D�. Fr881Í1C:O

-

Anlonio Pic:cion8
�"'••'.:�:""'.:c::- � J'."""'.J��.� JC.t..�..' ..��.'..'..'.JC::-••i..'.J � Z C - 39 J!I!I:� .D -.:co ,., c.B.:It.:. :.:2':

li - ":l L:IO
de Janeiro

"_J8
- A te n ç a o . �S Estado da GUANABARA Cirurgia e Clínica de Ad�ltoll e Otian9al

�� -' A g r i c u 1 t � r �i �����E> Par\Os - Doenças de Senhoras

l::.: ResolVI' de uma vez 'o problema da mecaíJlz8l'ão!
-

ß:.:
HOSPIT_AL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

{ I B Nego'cl·O de OcoaSl·a�o L
Residência: .Dr. Nereu Ramos, .19

f�:. A solução está no: ::.:l
.

'-
COlIiiU:rP.1. 8A:N�A CA1'ARINA

i J .V,E:NDE-8E

l:.':.·
MICROTRATOR AGRlSA-BUNGARTZ ·:::.1

- \

1 - Sor\"'eteira c/8 boca8
(O pequeno gigante)

. 1 _ Geladeira cIS portas'
-----

f�.· Não espere mais
. �:' 1 -' Balcão vitrine

8 B 2 - Prateleiras-

� . Aproveite b plano de financiamento super:J 7 _ Mesas de formica: f�cili'ado pelo Banco do BraSIl. :

·fi.'.: Ass is' ê o c i a técnica permanen'e por

o :::.�l
28 - Cageiral estofadas

mecânicos especialisados. 1 - Estufa p/pasteis
1 Porta copinhos

H ' ..- Procure o seu vendedor autorizado H 1 Pia inoxidavel, e' outros pertence8.
fi na praça de J a r a g u á doS U 1, com o Sr. H Tratsr com Antônio Mahfua

l: Edmundo Lombardi. .�•
.• Av. Getulio Vargas, 73

� Enfrente o PôslO Wolf. �
��.�:���,.����c:v��v����������.���,e·���r���) �

'

, -J

Edital de Citação
':'

I Metaftírgica João 'Wiest' S/A
�--------------,---------'----------------�

NEESSIlA DES OLDADORES E TORNEIROS
.

-

OS CANDIDATOS PODERÃO APRESEN·

TAR-SE PARA- TÉSTES À FABRICA À
ESTRADA NOVA, s/no,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



e. "Coluna ROTARY"
DIA· DA JUSTIÇA

Na reunião do dia 13' do corrente, do R.C. d
Jaraguá ·do Sul, �9i assinalada .a data da Funda9i
dos Cursos JUrídICOS no Brasíh transcorrido n
dia 11 do corrente, [untamente com o "Dili d
Papai".'

.

_

para a reunião foram convidados os sr.. Dr
Lauro Pereira Oliveira, DO. Juiz de Direito di
Comarca e o sr. Aodlpho Mahfud, Serventuário

________________._�-__---------------_----- da Justiça, contando ainda entre os homenageado.
ANO XLVIII . � 'ABOU' DO SUL (SANTA CATÀRlNA) SÃBAD.o, 24 OB AOÔSTO DB 1'968 N.O 2.49810s Oomp, Mário e Rainer. O sr. Dr. Lauro Pereirà
------------ --------�---.�-_-�---��------ Oliveira brindou atod9s com uma palestra alusiva

multo "aplaudida e pela qual os rotarianos passa!
: L I BE R''DA'D E·

- ram a tomar conhecímento como funciona a
.

Jus-i-1°. tíça em Santa Catarina.. .

i
.' "Por Aua vez o Camp. Mário comunicou a suai

.. ' Desfl�uram O Teu Santo Nome , próxima viagem à Europa, que deverá dar se no=======:=!'! Confundindo-o com arruaças e escravidão I próximo día 24· do correste e voltando em meado
Corpo ,de Bombeiros Voluntários de.! Por lOSE CASTILHO '.NTß de Novembro, .eom .visitas à Inglat�rra (Londres),

.Jaraguä do Sul i Copenhague e demals países do Oontínente Europeu.
Elegeu diJl21, o seu nôvo PRESIDENTE - se- •. A 'liberdade é uma conquista,' um objetivo que

- FALECIMENTO
[amos mais claros - ,FOI REELEITO UM VELHO! tem preocupado o homem desde os mais remotos Repercutiu de maneira dolorosa o faleeimen.
COMPANHEIRO LEAO GERD EDGAR BAUMER! rempos, em tõdes as partes do mundo. to, em São Bento do Sul, do Oomp.Leopotdo Ohde

O que assistimos na quarta feira no Itaisra ] Assim é que entre os muitos lemas que a ex presidente do --J;l.C. daquela cidade. A notícià'
Tênis Clube, foi, sem dúvida alguma, ao mesmo' invocam, lembramos "Liberdade tem como prêço a de seu passamento foi transmitido para Jaraguá do
tempo. GRANDIOSO e ENTRISTECEDOR. vigilAn,cia" Li�erdade ainda que tarde, Liberdade nem S.ul, tendo .seguldo _para, a etdade serrana, d pre·

GRANDIOSO, ,porque assistimos à reeleição que sere a, peso .de ferro, fogo e .�'angue! etc, etc".. 8I�ente em Ex�.rcí-c.lO, Comp Soelter e 08 Camp.
do Presidente GERD EDGAR BAUMER. Uma Sempre o lema LIberdade, que alias devia ser uma VIctor e Sehmöckel, com as respecnvaa damas;
reeleição tranquila. Tranquila; não porque houvesse das mais sublimes couqulsres da civilização, não'

/

O seu sepultamento teve a presença de cen-
, maquinações polfticas de bastidores. Nem mesmo fosse algúD8 péríes que teimam em erralçoa-le. ,

. tenas de pessêas e da Banda TremI. Coluna Rota,
venceu um grupo. Mas tranquila, porque venceu o Deixando. de Ioda, perto de uma vintena de ry apresenta à fa.mília enlutada os seus votos de
gabarito, o trabalho, o despreendimento, venceu: petsee de outros contlneates onde ii Liberdade não pesar. �

e.nfim aquêle que soube honrar o cargo que lhe i existe, vamos c.iI�r um, .

aqui mesmo nas Am�ri�as, Reunião de 20 de Agôsto de 1968
tinha SIdo confiado.

..' : i onde e�sa �o_nd,lç�o ,
do lívre pensamento foi s�"rlmlda : A reunião rotaria de 20 de Agôsto, contou com

GRA�DIO§O, porque aS�I�tlmos a uma ,senhQ·! e q�e e a .mfehz, II�a de Cub.�, a o�lrorll P�roJa d,?i a presença maciça de companheiros do Rotary Club
ra pres�acao de contas. iNos r.tllDlmos detalhes. Uma: Certee.hole conhecída c�mo l'! 'Cercerérea �6�lheana 'i de Guaramlrim, dando um colorido mui especial
preatação de contas que �elxav� tran�parecer .0 i Ness_? d.esgraç�da D.açao hevte

. �m governo, o de! aos trabalhos desenvolvidos; com manifestação ex
entustasmo que move aq.aele dedicado .C�mpanbel.! F.ulge�clo Betista, tido por 4al3.uos ,cuba�os ,C?mol pressa/dos Camp, Fidells, do Protocolo e Norberto
ro, à fr��te daquel� e,ntld�d8. Uma autentica de i dllatomtl,�e corrupto �or e,xcele�cl�. Dífetoriel, dlzlam, i registrando 0- grato evento.

'

moustração de serVlç� desmteressado•. .. ,'. i porque elío poder legl�latlvo extstta apenas pró formd'l I
-

.

Brazão a J á d S 1GRANDIOSO, ainda, porque asststtmos à e181' . uma vez que o execunvo era quem mandava, e des: . pra. J�ragu .
O U

ção de mais um Companheiro" Leão -ALEXAN· mandava, governava e d�s,overnava, Corrupto porque i Obedecendo ao cnter!o adotado pelo R.C: de

,DER OTSA-'- para o cargo de Vice Presidente. O havia franqueado no pais lodos os-Iogos de azar e;Jaraguá do S�l, de patrocinar c_oncursos que Vlzam

Corpo de BO'mbeTros' Veluntärios está' de parabsns permitido QS desvios, â, negliiêbcia e as negociatas! dar à, Jaragua �o Sul, um brasão, .uma -bandeira 8

_ uma dupla de dedicados à caUSB comum.
-

em todos os escalões governameniais. um '�IDO,. com vIstas para o próxImo centenário,
ENTRISTECEDOR, porque conseguiulOs'con:

..

'

Bm verdade,' havia ,uma dilalura mas não tão ?aqu} a 8 anos, teve lugar em data de
..

onte'm o

tar os preßentes àquela assembléia. Eram 80 todo arbilr.ária como se comelifavll, a corrupção existia Julgtlmento dos c0!1correutes que S9 �ablhtaram ao
"'

18, vejam bem DEZOITO pe8SO�8. Apenas DEZOI- sim 'mas �m escala menor do �úe li propalada e quan
Concurso do Brazao, recentemente dIvulgado por

TO pessoas para prl3stigiar uma caU8a tão nobre i to ao jog<T, esquec1am�se os pseud9-moraJisras que
esta coluna.... .

. .

que deveria pettencer a, todos OB Jatäguaenses. i grtlnde parcela de seus fendimentos era destinada à Como _la houvessemQs en.cerrado.s _os trabalhos
ENTRISTEOEDORA a demonstração de de- i construção de escolas e manutenção de associações: da coluna,' s?mente na pr6xlma edlQao, daremos

sinterêsse que tantos 80uberam dar. DesinterêssEfide caridade, e ainda, qut carreava bilhões em di-visast detalhes do Julgamento e do 6.0U "encedor. -

que nãa justifiéa, qU.8 decep.c�ona, q�e .dÓi. . j para a n.ação, visto que II' maioria, dos jogadoresl tluhe fiu'"ßlI'rense fmilici 20 HHI'OXALÁ nos sela pe�mltl� 8ss1stlr, daqUI .a i eram turl8las.
_ _ i U UIU U U U

um ano a o�tra assembléIa do Corpo de BombeI�' Pensou se} entaQ, em deflag�r, �ma revoluçao i O Clube Recreativo ißentanles do judiciário, dO
ros Vol�ntárlOS de Ja�8guá.do Sul !. que naquela para derrubar aquele govêrn� arb�rarlo o ��rru'plo, i Guaramir.énse acon·leceu i legislativo e do executivo
oportullidade dado o lDcent190 e apOIO que todos e_pina taoto começaram as agilaç<;>es, as relvlDdl�a- i socialmente, sábadd pas- i fizeram'se presentes, preso
demonstraremos ,- possamos trocar a palavra EN ç�es ab�urdil8•. 08 atenlados ,terroristas, pr<?voca��es i sado, dia 17 de Agõslo i t i g i ii n d o o iniportanle

I

TRI�TEC�DOR por LouvAvEL. as aut�rl�ades, arruaças� enfim, ludo com � prOl'>.slto i de 1968. O mais represen. !aconlecimento social, usan-
Repettdora dOI Canal 4 I.

de restllulr �o pais a Llberdad,e �. honesIldade que ilalivo clube do vizinho! do da palavra' diversos
OUlros lIIe-asslna,am 8S 18SS8S promissórias:. Arnoldo ����om�;:�lêu�8°tr�e:8���!�d: e�s::lél��eco�s�::�s 1 município de Guardmi-rim,! oradores, exaJla�ão ao

Link R lf Splh r Wig-and Split r Walter J nssen"
' . , comemorou a passagem: quadro Social

-Jr B'r
o

B hll' eg, Alnaro Herl'neg '. LeoPoldoa Joa-o i com um r!gime p.olicia.1 impiedoso e on�e quem �ais dos seus 20 anos de exis ! "
•

,
.

uno. e D,. . ,
.

: governa sao os russos. Fez se li revoluçao para hber - .

.
.

. i De acôrdo com O' queGrubbs, Ivo Konn�l.' Hl1mberto San�o�, O�omar llar Cuba da diladura e corrupçSo indigends de Pul� lenc�. 'IUm �em caP!lcha ! pudemos colher nos basli
KaeB�e';llodel, HerClbo. Fe.rnandes•. MarIO Mlch81�,: gêncio Balista e ao invés .Usso enlreg'ou-se o país

do aI e fOI orgamzado, i dores do Clube Recr alivo
Tarclslo Motta, Dante Schl0kett, MIguel M. CouU- , 'd�' .

- .. ,. que contou com a alta i '
. ..'

e
.

.

h J é N 1 h H' R d lf K hlb h H
a escrbVI ao e eorrupçao eSfrangemJ da Russla.Bol· sociedade local As 24 ho' : Guararnlrense, esta a dlre-

n o, os ar oc, emz o o o o ac, arta chevisla'
.

: toria ró' d
Duve Jurandir N; Coelho Waldo Krulz8ch Fra Ii- • ras foi empossada a nova r no urne prop SlfO e

cisco' Fischer, Ivo Kaufm�nn Dr, Arlur P�mplonlll, r====-::"'::;:-ii::.""'-==--========:I:=�===� direloria, que lern p�Ja i en�etar gra.ndes óbras no

, Júlio .Rosa, .

Augusto Cardoso, Hilário PavanellQ, ti
. n frenle () sr, Pedro Veiga i �e�lDlo SOCIal, com o ob-

Francisco F'ranQo. Faustino -RiSlow" �Honso Buhr, li DR" WALD!M�RO MAZUREGHEN � que, po�, sinal, foi o primei, ! letiVO de, f?zer vollar. o

Waltet' Ballock, Alvaro N��e8, Darcy LUIZ Buch�.aDD, II CLINICA MÉDICA _ CIRURGI .G'ERAL' ti ro pre�ld!nle d� velerana! quadro sOCletl aos dillS

C.armen T
.. DOffO�. Maurl. Perraza, Adernar MUI.I.er, II -.. -" ;

.�I agremlaçao
socIal. . Repre' de esplendor do passado.

VIctor Behhng, Joao MarllDs. Alfonso Modrock, ErIch n �\e__��Ii/. I
.

Ernesto Schmidl, Guilherme Schmidr, Artflio S.hingeß,. U 'L";/"
.

',� I I R M A- O S' EM E N O O·· R F' E REf\�in . Sc�utze, Pedro Donini, �rislide� A. Morelli, i
�

.:; (�� \
� ß '

I

.

eurlco GUIlherme Lange, Waldemuo Loewen, Eleonora! ULTRA SOM ... \ �;t.:;�·;P ) � li '

Röu Bmmendörfer� Vilori.no Pellins, �rwino Branden- i I ONDAS CURTAS. oQ.,.\ i_:,;ß I,f .ii
,. contra os preços altos

burg, Alvaro Pereira, Guilherme Pradl, Walter Jons,! ii .R. ULTRA VIOLETA "'Jl:;__";01 til
.-,

sen,Olávio Cârdoso, Anlônio Zimmermann, Alu Barg, i U
.

Rua Presideot. E,UAeio Pe�sôa
!H\'I)i

I! Baixa Geral nos preços.
Januáric;> Sthingeo. Erna Scherrner, Conrado Riegel, i li

. ..'
. J}

Adele Haese, Erich Bhlerl, Pedro Rengel, Hilda Reck �==--.::c:==='=====::::::;::=::::::='=======" MAIOR PRAZO! -
�

,MENOS' JUROS I
Jurk, Vva. Clara Medeiros, Reinaldó Bickhaloff, -Ar�

r::,:,' R f
�

dduino Piccoli, Manfred Al'bus, CláudiO OHnger Vieira,'. e rigera or,
Roland Harold Dornbusch, Alfredo Garcindo, Wigan RelDoltlo Mo.a!'. 1 Ido Reede, VIctor �mmendörfer, João Irineu de SOUZIJ,

I
' e evisores

João Klein, Osmar Zimmermann, Aluísio NicolluZi,. � ,� R
.

d
'

Pêl.ulo Podi, Norberto S, Emm�ndörfer, AJvan Kars· i � A••eGADO II aios,
len, Jalile Tobias A'módio, Helga Alves, Marcelino i

"

FAraldif Silvioo eani, João .Baslos, A�ele Jansen,! EscrItório ao lade da Prefflltura
, ogão,Arthur AJfr�do May, ,Waldemlro Hruska, Vergundes !L

-

JARA.GUÃ DO SUL
.

M
..

d
.

Krause, Oracflio Pedro Ramos, Walter C. Herlei, Hi-!
'

. ·aqUInas e
lário c;hiodlni, Fidelis Wolf, Waldemiro Nagel, Flávioi __....�, .."....,..__"..._._GI)oo.-.� J

L R'Lenzi. . ,"
'

"

-

avat ·oupa•
. ro,o�'::O:OMOM'�OOsoonooiM,:oErrIâ:os:OM�·�Âij�ü'ionô:oMooo:o�o

..

o:omol ;;;,:;:�;;
.

ELi:�dl����ores.
f. (Clll"Urg.ao Den.la.a) °

F"RMACIA NOVA Tudo, -mesmo pelo menor preço! e o ,

li CLíNICA PRÓTESE::_ CIRURGIA BUCAL RÁí:OS x
da ROBER P(I • IIIST • JIlaior prazo da cidade.

II Consultório: Rua'Äogelo Piaeera as (ao lo!do <Ia Ponte Velha)
: ,,;;"'�$!:�2�::o..

• .IRMIOS EMMENDÖßFER,f \

H O R 'Á R 10:
Maflhã - _das �8 à�, 12 . . ..

.l� .

'

" ,TIf,rd_e ;- das 14 às 18, � ! ' Av 'Gél,íílio VargtJs
.,.

.

. ", �létrodomésticos •

. -l! .

'

. JABAGUÃ DO 8UL "
.

; I��, ,� Av. Marechal Deodor-o «;Ia Fonseca, 557;
-

Cl , .u.··.·,,·.··.· v·J'·.·· �, .rv ·,...�: ..• "-:•.,...�r ,.:,..,.....,. •.• • ·.zy· ··.c:" , ,�: ...•�
. �Bem enfrente a Igreja Matriz.

v

D.OM'IN,GO
Baependi X

(Campeão da. 1a. diiisão de proficionáis d� Flotianopolis) .

--------------------------------.---------
'

CO'RRoEI.n DO POYIO

DIA, ,25
�Guarani

o QUE VAI PELO tlONS

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


