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P-refeito lIIunici·pal
Licencia-se por 30 dias

,
.

r

Tendo em vista a grande
estafa por que passou o

sr. Vlcror Bauer, Prefeito
Municipal de .Jaraguá do
Sul, por ocasião dos �
festelos da 12a. Exposição
Agropecuária e Induslrial,
acaba de der entrada na é

Câmara de Vereadores,
um

.
pedido de licença,

. por 30 dres.
De acôrdo ,com a Lei

Orgânica dos Municípios,
em . seu trnpedlmento, as

sume o e x e c u r i v CO) .0

Presidente da C â m til r e,
Assim sende, no dia 10
de Outubro de 1968. no

Gablnere do Prefeilo; às
10 horas, com a presença
dos srs. Vereadores e

Convidados, deverá der-se
a ceremônia de traasrnlssão _,

docarfo. '.
Em consequência do Ii- �

eenélemeuto do sr. ViClor l

Bauer deverá ocupar a JoIo Lúcio da Costa, p ",e a ti g i o s o

Presidência da Câmara o
industrial, presidente do Lions local, o

.
.

• Prefeito Municipal, à partir de 1° de Victor BauW. PrefeIto Municipal em
vereador e tndustrtel, Se-: Outubro de 1968

'

licença por'-30 di�. I,',
.

Dbor Han�GerhardMayer.,i __� �� • ����������.���.�..�__���_'t�t�5�f�'__'_·�&.·�a�g�7�T__M�·_?��"��������,,,

O �:veom��e��II:�::���� IDep. ' ColinI defende 'tel! r·'d!l112·��.,· -'f-X-P'.S-I"Ç'ill
... {

ß'g2riSop'.· ie l'ndo'Sr,il�1 Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
continui a trabalhar com i • êsse dr

àI
, 1 " u � u u ILt da Construção E do Mobiliário

5

\ •

afinco, no atendimento das! Interesse os '

reinvidicaçóes populares. r jornalistas aa AL de�a�osr�z�o���apdr�e��� �!il!��g:d��n���oj:;:��: I Edital de Convocação
-------------------i Manifestando sua integral do «Jornal de Hansa», guidor da sua obra e i '.

,
.

.

.

:solidariédade 'ao Prestdente em sua eäição de 14 do saído da sua mesma têm-I . Pelo presente Edital. faço saber que no dIa17

i Alfrio B. Bossle, Ao SJ_PSC e corrente, manifesta-se pera parttdãeia, uma mos- i de nove_mb_ro de 1968. será re�liza'da nêst� Sin�i
: à Classe pell greve sirnbõllca, de maneira carinhosa tra preciosa da vida agrl-] cato; a eleição para a composíeão da Dlretoría,
i de duas horas, deflagrada por A

á' cola e induatrial a-essa I, Conselho F
..
íscal e Deleéados representantes ao

: oeaeíão.dc Día.de Imprensa, o para com este saman rIO. .. ..

F
e�

! Dep. Pedro Paulo CoUn de por' ocasião da passagem sua terra. Vi a senhora] Oonselho da ederação a que eetä filiado êste

.
:,Joinville, encamtnhou à Mesa do 49° ano de existência. aJí, com os seus cabel�s! Sindicato, bem' como a de seus respectivos su-

Os moradores que sejDiretora do Legisláti,:o esta- Em outro local, presta brancos, acompanhadad8!p!entes, fica��o aberto o prazo de 15 (quinze)
localizam o'a zona do: dual, requerimento solicitando uma especial homenagem filhas e netos. assístindo ,:: dtas para reglst.ro de chapas na se.cret_arla, _que

. . -

G d d N .: o envio de expediente ao Pre- -

Ríbeírão ran e o. orte, i sidente José Bonifácio. dà I uma grande dama jaraguaense, como que num reflexo! co�rerá a partir da data da p�bhcaçao deste

estão deacoatentes. Mo- i Câmara Federal. no sentido li Senhora Adélia Müller, aos seus olhos saudcsos.] E?ital. tu�o de acôr�o co.m. o 8�tIgO 11 e seu pa

rando na região limitrofe i de que se v:erllique- em, cará- "iúta do saudoso Artur a imagem de seu querido! ragr8f� 1 .da Portaria MI�lsterlal número 40, de

entre Jaraguá do Sul e i ter prioritário a votação e a
Müller, fundador do <Oor .espõ80, batendo palmas ::, 21 -de JaneIro., de. 1965. .

,
- i' : aprovação da. Lei que regula- .. 11

Oorupä, estao sendo v u-: ment,á::a'prolissão de Jorna- reiorío Povo». ao coroamento daquele! As chapas deverão ser registradas em separa-
ma de1ento esquecimento i lista em território nacional. Eis como se: manífesta: empreendimento, \ão: do, sendo uma para os candidatos á Diretoria e Oon
dos poderes públicos, AiA proposttura aprovada por

<Digufssima Sanhora. Foi grato ao seu coração, na selho Fiscal, com os SeUS respectivos suplentes"
explicação que os mora-: unanimldadefaz sentiraurgen-

,
.

. : eía da ma!lida. a qual não de- com grande emoção, que pass8�em que .t�ve pela e outra para os Delegados representantes., ao
dores dão, � qUe �s �u-! ve mais S8;tT retardada. Recor- '

I
. P f t M I Já C Ih d F d

mos dos dOIS mUOlcfplOS! da-se qu� Go�ssAo de Legts- assisth_ domingo u timo, re 81 ura UDlClpa, lonse o
.

a ,e eração e seus respectIVOS

não são precisos e por i laçA0' e J�&t(� daCâIDara dos nes�_a adeantad'a cidade, é um prazer, sio,ão uma Suplentes.
isso não sabem si per-: Deputados; ia deu Parecer fa- a homenagem prestada gloria, �iver-se pára tanto Os requerimeotospara o registro .de ch.apas de- .

.

à C
.

á i voráv:el e o n°Congresso Na- ao meu saudoso amigo e se enxergar em oportu-
tencem orup ou. a: clonaI de Jornalistas, realiza- d·'· f I

.

d . verão ser' apresentados na secretaria, em 3 (três)
Jaraguá cio Sul. Esta ID·! dos recente�ente em Pôrto

seu IgOlulmo a 801 o nldades como" aquela. �� vias,assinadopor todos os candidatos, pessoalmente,
definiçio importa, em que

I
Alegre, enfatizara a necelsi- esposa, Artur Müller, por Artur., com <l:ue� c,onu,�vl não sendo peTmitida para. tal r�gistro a autorga

cada Munl'cfpl'o" atende dada bpediata da regulamen. ooasião dos festejos da e mOlto O estimei em UO I d
-

d d d
" 'n fi i I d í de'cI'ma s ....gunda·Exposl· . .

.
,

. e procura"ao evendo ser apretJenta o to os OS
. á taça.o pro ss ona, a aopot'-.. O apOISI pelo espaço de Y

a� estritament.e .oecess -, tunidade do ensejado pelo ção Industrial lt que s�-
"

.

requi.,itos contid�s no parágrafo Iodo àrtigo 11

rIO, com preJUlzo para i Dep. ,Pedro Paulo CoUn em la-
16 anos,

.

nas torturas
_

e da. citàda Portaria.·
tôda a· regiãO. Muitos'! vor dos homens de imprensa. ria 'falta imperdoáYel se nas alegrIas deste entsQ

dêles são eÍeitot'es àm! ..

Na mesma ocasll0, ainda o nome de Artu'r Müller dist�ito �e Corupá, n'o
.

'

: por iniciativa do representan· fosse esquecido, Homem podia ,deixar de lenr lhe
Corupâ, mas pagam seU8

; te do Norte catarinenae, foi p.olítico, sem dúvida com minhas Iilaud,ades, através
impostos em Jaraguá do! conSignado 'na ata dos traba- ,

Sul, Outros já. pagam os! lhos legislativo um Voto_ de algumas reservas por do coraQão de sua digo

impostos em Corupá mas: regozijo pelO tr!-nscurso da parte do povo jaragua- nissima esposa, envolt'as
,

d : data magna dos ]ornallstas,O ense, por fôrça de sua nas lágrimas de agrade
votam em Jaraguá o! ato foi dado ao conhecimento indomável indole parti- cimento e lembranças eX-
Sul. O descontentamento, i da Diretoria do Sindicato dos I
apesar de' tôda a bôa i Jornalistas" Profissionais de dária, mas é inegáve que trememdas, que brotaram

vontade do Prefeito Vic: Santa Catarina, manifestando foi um bata�hador intime' dos seus· olhos naquela,;
.

.: os relevantes iierviço8 presta· rato pelo preparo de Jara' manifestações de aprêQo
tor Baue,.\ está aumentan·: dos pela classe à comunidade. guâ doSul dos nOSS08 dias: ali assistidas, Queira,
do e querem. que osJ _

,/ responsáveis solucionem 'u O
grande li! projetado �a minha senhora, aceitar,

a pendenga.
. 'VIOlinO snu vida economica catari neste räpido r61gistro.

Segundo inform��ões nanee. na proporção que 'minha alegria por dia,

que nos foram tran8mi· COMPRA-SE 8ssistimos naquela pro- ainda, entre seus paten'

tidas, os interessados Escritório Fischer moção. Idealizando e tes e ftmigos, recebendo,

deverão elaborar um Mal Deodoro n, 204 construindo o primitivo de perto, a oolh&ita da

abaixo assinado, a ser Jaraguá do Sul Pôstö Agropecuário Mi- grande e:eâra plantada

enviado a cada um dos nistro Clt>ophas; ,deu' ao pelos esforços e culturas

Prefeitos. sr.VictorBauer, das duas Câmaras de homem d� .8 grlCultu�a do seu esposo, na sua

de Jaraguá do Sul e Vereadores, deverá ser dês8e mUD_lCfplO u� .melo passagem tHuna. pelo
Leopordo Krüger, de Co- encontrada a solução que de expansao e auxI�lo ao seu Jlll'aguá do Sul.

rupá. Posteriormente, em finalmente ser� encami- labor da SU!l operOSIdade. Atenciosamente. com

. contâcto com os dois nbtida à Assembléia Le- A obra. OrIOU SU�8. s�_ resplillito e estima.

Chefes de Executivos e gislativa do Estado de mentes, 80S p' Imelros
.

mais os representantes Santa 'Catarina
. adubos da estima e da

.

Moradores
Descontentes

Ass. W. LUZ'

.'

,

8ti

,.

Hans Gerhard Mayer, Industrial. a ocupa! a Presidência da'
Câmara Municipal de Vereadores .

O requerimento acomp,anhado de, todos os da
dos e documentos exigidos para o registro, será diri '

gido ao presidente do Sindicato, podendo esse'

requerimento ser a�,sinado por qualquer dos can-·

didatos componentes äa chapa_ .

A secretaria da entidade, no expediente nor .

mal fornecerá maiores, detalhes aos interessados,
achando·se afixado na séde do Sindicato a ,rela
ção dó' que é obrigatóriamente para o cita50
r2gistro,

.

Ca80 nâo seja obtido "quorum" em primeira
convocação, as, eleições, em segunda convocação
sépão realizadas no dia 22 de novembro de, 1968
e' não conseguido ainda, o coeficiente, em tercei
ra e última convocaçäo no dia 25 de novembro
de 1968, para qlJe ficam convocados, desde já
todos os associados da entidade,

.

As eleições serão realizadas em .sua séde
sucial, sito a rua Coronél Procópio Gomes de

Oliveira, 157, Jarltguá do Sul, onöe funcionará a

urna das 8 (oito) às 14 (quatorze) horas.

Jàraguá do Sul, 10 de Setembro de 1968�
,

Ewaldo AlberIo Pelry - Presldenle

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



E para que chegue ao co

.ohecimento de todos mandei

R.
. . passar o presente edital qlle ------..,..---------,----eglstro Cn,d será publicado pela imprensa

:A M'l'l G bb . e em cartório onde -será At en ç a- Ourea ü er ru - a, Oficial r d d t 1 dí Sdo Registro Civil do 1.0 Dis� allxa o ,urbD e

d 51 las.. e

trito da Comarca de Taraguá
a gd�em sou er e a gurn Im- Executa-se Desenhos de Plantas de

do Sul, Estado de Santa pf,e Im

I
ente acuse-o para os Casas: Madeira ou Tijôlos. Reformas de

C ta
.

Brasil
ins egais. � R idêncí • Pl ta ôbre L40a arma, rasu, AUREA MÜLLER GRUSBA esi encias, esc. ran s so re otea-

Faz Saber que comparece· O'
-

1 mentos, e Desenhos Mecânicos em Geral.
ram no cartório exibindo os

ncia

documentos exigidos pela lei ....... _

afrm de se habilitarem para ,

Comarca de Jaraguá do Sul

Edital de Leilao
,

'

,

BNDElDÊÇO:
Caia' Po.Stal, 19

t\veoUla MaL Deodoro, 210
,JanlJltá do SIll • S. Catarina

I

Edital n. 6.770 de 25 9�68
Valdemar Derettl e

Maria Tait
Indústria deMadeirasRud,olf S.A.

'Edital' o. 6769 de 23/9/68
Aliemar_ Peggau e

Alzira Winter

Ble, brlilsileiro, solteiro,
carpinteiro, natural ,de
C.rupé\, neste "Bst.do, ����� i. ' '�;;.,'

,

domiCiliado e residente � D' R· ld M �

em 'Ribeirão Grande do Cure leus males e poupe l'eU :?==::::::==--=====:::===--======::::::==::� , P. eI'DO, ourara '

�eor���3:��� �:;;�� �I��
bom cünheirp comp.. lIC� na

li' PRECISA-SE" li I II ADVOGA.DO II fPaulinll da Silva.' FARMACIA NOVA!I
/

H' I ,

Bla, brllsile'ira, solteira, li Na C_Inercia. Victo. II
'

I

ç1omésticlJ, na t ural de da ROBERTO •. HORST, 'II' tem vag a para Vendedor, Ativo' e II

L
Escl'll6rio ao lado da Prefei'tur�

JiJriaguá do sur, domici· a que dispõe de maiorsorümen· n com prática; que fale alemão e que II ' JARAGUÁ DO SUL _Jliada e resideole em Ri to na praça � oferece seus arti· II •

m t
.

t li'
beirã,o Grande, do, Norte, gos á preços vantajolos II Se] a o orlS a. II �...,....,.,._,.� ...,_���

I' Possibilidade de ordenado acima . n
E���n��str�int�:i1h� �:" Av. Getúlio Vargas I! de Ncr$ 500,00. '

li
W lia K

.

W· �._--------_..._--_":_--------_ ...;:

r·:-�:-��=7==-·--�---'�-----����BeEEI���rr II
• Vende-se, W J!l!j .1... � .IllI

I, "III" , Dr.' lO··rn' Soel't'er ,l,' �II I
1 PEQUIN�S 1 '_ Sor\"eteira c/8 bocas

..,J Trdtar na Av Marechal 1 _ Geladeira ciS portas,

II CIRURGIÃO-DENTISTA I! Deodoro da Fon.eca, 146 1 � Balcão vitrIne
I, � 2 ,- Prateleiras

,

.a.8. " 'II Vend'e-s'e, 7 _ Mesas de formica

n 28 _ Cadeiras estofadas

II 1 - Estufa p/pasteis '

II Um ótimo terreno com 1 Porta copinhos
I II casa, possuindo pastagem 1 Pia ino�idaTel" e outros pertences.
',I '

.

,
'

, '

II isto à estrada Francisco T t
I

A 'fit· M
,II Avenida Getúlio Vargas, 198 ,_ Jaraguá do Sul - Santa Calarina, Il de Paula. Tratar com o

ta 8r com ntunlO ablud

lj",=� ... :..===...... =z::-==�========:::=--..,- =======;J I ��oPM��:��o sr. Leopol·
..__.A_V:.,.G.e.tu.I.io_v.a.r.g.a.s.,.7.3 ......

,

O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a todos os que o presente edí
tal de leilão, com o präzo de vinte (20) dias Tirem
ou dele conhecimento tiverem e ínteressar possa,
que será arrematado por quem mais der e maior
Ianee oferecer, em frente 8S portas do Edificio do
Forum, no dia 28 de outubro do cerreute ano, às
11 horas, o imóvel penhorado do Espólio de Heinz
Mahnke, na ação executíva que lhe move o

-

Dr.
OSNY CUBAS D�AQUINO, abaixo .descríto:

, 1) -- UM TERRENO, sito à Av: Getulio Vargas
sem benfeitorias, nesta cidade: contando a área
de 500 mã, fazendo frente, com a dita Avenida,
com 20 metros e Iundos com terras de Arthur
Breíthaupt, com 25 metros, de um lado cem terras
de Leopoldo Reiner, registrado _no Cartório de
Registro de imóveis desta comarca, sob n.' 32.456,
do Ilvro 3,Q. ' I

Assim será o referido imôvel arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer. E, para
que chegue ao conhecimento de todos, foi passado
o ,preseDte edital, que será afixado no lugar de
costume, às portas' do Forum e publicado no jor
ual local "Correio do Povo". Dado e passado nes-

B. M. de ALCANTARA ,ta eídade de Jaraguá do Sul, aos quatorze días do

(DESENHISTA) mês de setembro do sno-de mil noveceutos e ses-

At
- senta e oito, Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subs

ençao' Fone: ã67 ou plssoalmente na Metalúrgica crev1 (as) Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direito.
Bdital n. 6767 de 17/9/68. Vende-se um Chalé Ele Menegofti - E.'u,da Nova A presente cópis, confere eom o 'original; dou

Au,usto ferreira e Made,ira Novo. 1/2 Morgo � • .._.; fé.
Juliilna Iecomoltsky de Terra' todo cercado,

'

, Jaraguá do Sul,' 14/setembro/1968
Ele, brasileiro, viúvo, Casa com toda instalação I:-------�-------.;.._-'--'-...

O Escrivão, Amadeu Mahfud
ferrovíerío, natural de Rio s e rv i da de e circular ne Dr. F"a'n.dsco -AntoDI"O" PíedeaeNegro-Paraná, domlctlladó porta. Vend.se motivo .li .,.1

e residente em Estrada mudança, sito à Batrada
Nova, nesre distrito, filho Nova. Negócio, Urgente '

de Csndldo ferreira é de .. __

Cirurgia e 'Clínica de Adultos e Oriançal
Anilstacil! 'f�rreira, Ielect- Ve n d e-se p e r t o da partos -- Doenças de Senhoras
dos.

, c i d a d e, uma ,Casa de O Doutor Lauro Pereira Oliveira, 'Juiz de
Bla, brastleira, soltelra, Madeiril, com r a nc h c HOSPIT.ÁL JESÚS DE NAZARÉ - 'CORUPÁ Direito da Comarca de Jaraguá do Sul,'Estado de

domésttce, netural de Lui.z dual Vecae uma Mélquin� Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

I
Santa Ca tarina,: n'a forma da Lei, etc.

_

�I�es, neste Bst�do, doml' piira piclir trato seis mil co_up.A., _ 8.&NrA. C�rAH.I:N""
.

FAZ S,ABER a todos os que o presente,edital
, clhada e reSidente em I

",
d

' ......

Bstr41do! NovII, neste dis- pes e caniJ, 5 mor�os' de praça, com o prazo de dez (10) dias, virem ou
.

trilo filh. de MarI' J.
de ,terra. Vende·se motivo

- dê�\ �onhecimento tiverem e interessar possa, que
• Im a de mudança ,;::.--:::....::'------ ...==--------==� será arrematado por quem mais der e maior lance

comolisk.y e de. Lucia, Tr' .. t a'r 'c'om HILO fI
-- .------... ---

e,
---------

... IMurin oferecer, em frente às portas do Edifieio do Forum,
JacomohfkY, f�le�ld,?s. GONÇALVES, Bar Ideal!1 DR. WALDr.t�O 'MAZUREGHEN �,no dia -23 de ,setembro p., vindouro, às 10, horas, o

Bd, ital n; 6768 de 19/9/68
defronte ,A Comercilil. -II elfNICA �ÉDICA - CIRURGIA GERAL, .."1

bem penhorado da firma CUTELARIA JARAGuÁ
LTDA., na ação de prestação de conta8 que lhe

Ino VOJl�8 e ,���"_� 'II � move IRINEU ZAUPA, abaixo descrito:
,

Beatriz I?eifter I
" '

II a) - UMA MÁQUINA DE ESCRÉVER,Vende-se· II
, sc..Ór�niadudbo. Bdital de Ma!i� II ULTRA SOM

'

\ II!
marca LEXIKON-80, Olintti Industrial, côr cinza-

.. • .. 2 terrenos (iUDtOS) com U' ONDAS CURTAS J para contabilidade, 8\'aliada em NOr$ 950,00 (nové.
Ble, brasileiro, solteiro, 15x46 cada, na Rua (li<> 'II R. 'ULTRA VIOLETA

, III
centos e oincoenta cruzeiros DOVOS).

n'atural de Iteupava, neste Branco - Jaraguá do Sul li
' ,Assim s@r�' o referido c bem arrematado por

,

���!�' e��������n:u�:� Ilnformaçóes nesta l:_::!:�:��:==eio::::�ssô:::���_== J ��:� :!a��a�:�ã�. :a���alaqn:: ��:��c:r a�Ci�o�h��
nesle Estado, fi'lho de redação. '

cimento de todos, foi passado o presElnte editil,
Helmuth Volles e de Hilda ����� que será afixado no lugar de cQstu.me. às portas
Volles.

'
'

escritório de advocacia, "Dr. ADAUTO" do ,Forum, e publicadO no jqrnal local "Oorreio do
'

Bla, bri!lsileiril, solteira, Ve'nde'_se �ovo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguâ
natural de JaraguiÍ do Sul, consultas, ,pareceres e ações do Sul, aos vinte e sete dia. do mês de agôsto do
domiciliada e residenle em � ano, de mil novecentos e sessenta e oito. Eu, (a)
esta cidade, filha de Bruno ,Um ótimo terreno com

trabalhistas Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi.
Reitter e de Berta Schoei· CARLOS ADAUIO 'IEIRA cíveis (a) Lauro Pereira Oli-el'ra
d R 'f I 17 m o r g o s, na TUa comerc,'al's

"

"

er eitler, ii ecidol. e,
'

Jqiz de Direito
Pereira, 1 Klm. distante JOSE GERALDO RIMOS 'tRMOlO críminais
do centro da cidade. fiscais A presente 'cópia confere com " ori,inal; dou fé.

advoaados J �

d S 1 2
,\

Demais informações ,inquilinato aragua -o 'll. 7 de agôsto de 1968.

com o sr. Edmundo administrações e vendas de imóveis
'

O Escrivão

Lombardi. .. rua do príncipe, 494, eoiij, 3, 10: andar AMADEU MAHFUD

lone n. 3456 - Joinville - SC

"CORRflO DO PDUO"
Emprêza Jornalísticá

"Cort'eio do Povo" Ltda.
,

• 1968 _ 7

Diretor'
Eugênio Vitor Schmöckel

Ele, brasileiro, solteiro,
'mecânico, natural de Irou
peve, neste Bstad_o, dornl
ciliado e residente em Ilha
da figueira, neate distrito,
filho de Glldo Derern e

Ficam convidados 08 Senhores Acionistas,
de Helena Deretti. para uma assemblêía geral extraordinária, à rea-

Ela, brasíletra, solteira llzar-se as 15 horas do dia 15 de Outubro de 1968,
; doméstica, natural de Gua� na séde social, à rua Venâncio da Silva Pôrto,
ramirtm, neste Estado, do- s/ne, em Jaraguä do Sul, afim de deliberar sõbre
miciliada e residente em

a seguinte, ordem do dia: '

Santa Luzia.. peste distrito 10)'- Aumento ,do cepltal socíal, com recursos

fllhà' de Arnoldo TaU e d� proveníentes de reservas acumuladas;
Pélula Gonçalves TaU, ,2°) - Alteração 'des estatutos sociais.

Jaraguá do Sul, 9 de Seternhro de 1968.
João Germano Rodolf - Diretor - Gerente

�

Inscrição O.G.O. (M.F.)'
84 4S0 644

fundação: ffrtur Mul/er - '1919

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

-

ASSINAjU�A!
Anual . . . .' NQ$ 6,00
Semestre , , • Ner, 3,10
Avulso. . . • NQ$, 0,12
Número atr..6Io. NCrS 0,14

casar-se:

Edital de! Praça

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura�lIIunicipàlde
data de lua publicação, revogada8 as disposiQõ�a -

Lei n. 196
Violor Bauer Pr f

'
•. llr •. "I d' J 6. em eeatrârio.

D'
-

Ab b d éd'
.

I" ,e suo D.lUDIOlpa e aragua Pâlaeío da Prefeitura Municipal de Jaraguá do tspoe so re 'l erlur� e er
_

110 espema
.

no
do Sul, Estado de Santa Catarina, no USQ e sxer- Sul, .19 de setembro de 1968.. .

� ,alar. de NOR$ 5.1O�.38 (etnoo Pli I cante ,e 01000cíoio de SUai atribuições e. .

Violar Bauer, p.fefeitQ Munioipal cruzelr.os JlOVOS e .trtnta
.

e Oito C��1 lavoso .

Oonsiderando, que pelo decreto n" 51/67, de 20 Publicado o presente decreto nesta DiretoJ'ia Victor Bauer, Prefeito MU!llc pai de Jaragu§de març. de 1967, foi concedida aposentadoria ao de Expedienee, EducaoãO e Assistência Social, aos do.Sul, Estado �e �a,!lta Oatarlna, no uso .e exar-
Sr. Alfredo Stahl. funcionário püblíee muuicípal, 19 dias do mês de setembro dl!l 1968- cíoio de SU8S atrlbuíçõea.

.

. A .C?� 1/3 dos. venoimentoll, por ter sido julgado qefi- Walter A. Ballock, Pela Diretor .
Faço saber a todos .o�· habitantes deste MUDl-

nítívamente tncapas para todo e qualquer cargo oípío que a Oimara Munl(npal aprovou e eu aan-
público em geul, segundo Têrmo de Inspeção de clono a seguinte lei:
Saúde fornecida pelu 'Departamento de Saúde' Pü- Portaria n. 38 Art. 1°) - Fic8 o Executivo Mimicipal sutort-blioa, Oentro de Joiaville;

.

Victor ßeuer, PrefeltQ Municipal de Jaraguá do zado a abrir o crédito espeóial no valor de ,NOR$Oonsiderando, que 8 referido servídor recorreu Sul, BSlado de SanlG Cetertne, no . uso e exercício 5.105,38 (cinco mil' cento 9 cinco pruzeiros nosoa e
admiúistratieamente da aposentadoria concedida; de SUGS atribuiçõ�s, Resolve: trinta e oito centaves], referente a eontrtbuíção,Considerando, que em consequência do reour- De8ignar: dêste Município, relati•• ao coerente exercício, para)so, o referido funeíonãrto ,foi inspecionado pela Martlene Copi, parG no Grupo Es:çolàr Albano integrar a "}4'ONDAQÃO INTERMUNIOIPAL PA�
-Junta Médica Oficial da 08pit�1 do Estado, a qual Kenzler deslG cldade, minlslrGr li Educeção Físic;:a, RA' O DESENVOLVIMENTO DE SANTA CATA-
declarou eXpressamente que a mesma é portador até 16/12/1968... .. RINA".
da doença que se enquadra no art. 239 ítem III. do Comuáíque-ee, Reglslre'se e Publtque-se Art. 2°) - As liespesas decorrentes da exeeu-
Estatúto dos funcionArios Públicos' do Estado, fa- P.refeilura Municipal de JGraguá do Sul. 2'2 de ção da presente lei correrão por conta do excesso
zendo juz ao vencimento integral em sua aposen agõsto de 1!P68.· . I de arrecadRção do exercício em curso.
tadoria; Victor Bauer, Prdeito Municipal Art. 3°) - A presente lei entrará em .igor naConsiderando, os pareceres exarados 00 pro- data de sua publíoação, refogadas as dis,osições
cesso da aposentadoria do, referido funoionário, eJD p

. >

39 em conträriö.
que ambos opinam' pelo diréito a aposentadoria ortaría n. Paläoio da Prefeitura Municipal de Jaraguâ do
com 'enoimento integrais; Decreta: ,Victor Bauer, Prefeito Municipal de jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1968.·,

>

Art. 1.) - � concedida apoeentadcria a Alfredo Sul, Estado de SGntll Calarina. no uso e exercício Victor Bauer, Prefeito Municipal
Stahl, no cargo de Fiscal, Padrão "M-5" do Quadre de suas atribuições, Resolve: Publicada • pr.sente leí 'nesta Diretoria de
Ünieo do Município, ds acôrdo com o § 2. do art. Designar:. Expediente, Educação e Assistência Social, 805 20
237, combinado com o art. 239�ítem III. ambos da MarildG Siedschlag, pariS lecionar como substt- dias do mês de setembro de 1968.
lei n, 198. de 18 de dezembro de 1954, Estlilútos tufa no Grupo Escolar Albano Kanzler. desta cidade, Waher A. Ballook, Pelo Diretor
dos Funcionários Públicos Civis do Estado da San- durante o período de 22/08/68 ii 15/12768.
ta Catarina, adotado nesta'Municipalidade pela lei Comnníque-se, Regi5lre�se e Publique-se
n, 2, de 1. de março de 1951, com os 'Vencimentos Prefeilura Municipal de Jaraguá do Sul, 22 de
consi'gnados em lei. agô�to de 196&.

. Art 2) ...... :Êste decreto entrarA em 9igôr na

data de su� publiéação, fevogadas as
I disposições

em contrário.
'

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul" 15 de agôsto de 1968' -

,Victor Bauer. Prefeito Municipal
Publicado o presente decreto nesta Diretoria

de Expedierlte, Educação e Assistência Social, aOB

15 dia. do mia de agôsto de 1968.
Walter A. Ballock, Pelp ßiretor

Decreto n: 130/68
.araguádoSul

'-..,

Victor Baul"r, Prefeito Municipal O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil, na forma da lei, etc. -

FAZ SABEr.., a todos os que o presente edi
, VicIar Bauer. Prefeito Municipal de JaraguA do tal de leilão, com o prAzo de vJnte (20) dias virem

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exercício ou deh' conhecimento tiverem e int,erelsar possa.
de SUGS alribuições, Resplve: que será arrematado por quem ma.is der e maior

Conceder licença em prorrogação: I.nce oferecer, em frente as portas do Edificio do
Victor Bauer, Prefeito Munioipal de Jaragui De acôrdo com os artigos 126, 131 e 137.da lei, Forum, no dia 28 de outubro do corrente ano, às

do Sul, Estlldo de .Santa Oatarina, no URO e exer· n. 198� de 18/1<2/54, adOfado par es:a' Municipalidade: 10 horas, os imóveis penhorados do Espólio de
-

.

cicio de suas atribuições, Dec' eta:
'

A Arlhur Güntl:ter, ocupante do cargo de Fisc.l, Heinz Mahnke, n!i sção executiva que lhe move

Art. 1.) - Fica suplemen1ada na importância Padrão "H", .do Quadro Único do Município, de no- WALTER CARLOS HERTEL, abaixo descriminados:
de NCP.$ 1.856.81 a dotação 31.30/139 -- D.M.E.R. venIa (90) dias a conlar desta dala. 1:) - UM TERRENO, com a. área de 2.587.75
do orçamento �igente. . Comuníque se, Regislre�l!Je e Publique�se.. m2, situado à Av .. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta.

Art. 2.) - A despesa decorrente com a s}Jple-
.

Prefeilura Municipé:lI de Jaraguá do Sul, 12 de cidade, fazendo frente pa mesma rua, com 17,75
mentação constant. do artigo �Dterior, correra I)�r Selembro de 1968. metr{)s; travessão dos fundos, com 19 metros, com
conta do excesso de arrecadaQao que está S8 verl' ( Victor Bauer, Prefeito Muni�ipal terras de Hilário Baratto; de um lado, com' 143
fioando no item 1.51.00/13 do mesmo orç8f:!lento. me.tros, com terras de Guilherme Hasse e ainda

Art. 3.) - �st9' decrelo entrará em "Igo� _na Portaria n. 43 com a Mitra Diocesaoa de Joinville e de outrQ
data de sua publicação, revogadas as dlsposlçoes

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá lado, coio igual metragem, �om uma rua particular
em oontrário. '

S O
- devidamente ltegistrado sob n. 31.740, às fls. 254,

PaláciO da Prefeitura Municipal de Jara�uá do do Sul, Estado de anta atarma, no uso e exar-
do livro .3-P. do Oartório de Registro de Imóveiscicio de suas atribuições, Resolve: d t C

'

Sul, 18 de setembro. de 1968.
. . . Autorizar:

es a omarcs;
• • t '.�"i;' VlOtor Bauer, Prefeito MUDlClpal .,

f AM" 1 tr t li 2.) - UMA' CASA de moradia, construida d�
P bl' a·" resente decreto nesta Diretoria Irma VoltohDl, pro e�s?ra u.D1C1pa con a a ., material e demais 'benfeitorias, edificada sÔbre o

dEu dl_ca t 'E: o ção e Assistência Social, aos ·8 assinar-aa: Irf:!la Voltol�Dl da Silveira em vlreude
terreno acima descrito, 'devidamente registrada noe

.

xpe len�,
d

u � b o de '1968. de haver contraldo núpCias,
.

. Oartório de Registro de Imóveis desta Oomarca ..18 dias do mes e Swe�err A� BalJock, Pelo Diretor Com�níque�se, .�egiRtre.se e Pubhqu;-se. sob n. 31.740, às fls. 254, no livro �_P.,a Prefeitura MUDlclpal de Jaraguá do �ul, 20 de. Assim se,rão os referidos imóveis arrematados
setembro de 1968.

.

'

.' ..
'

por quem mats der e maior lance oferecer. E, pa-'I '

VICtor Bauer, Prefeito MUDlclpal ra que chegu. ao conhecimep,to d� todos, foi pas-
'sado o presente edital, que será afixado no lugar

Portaria n. 44 de costume, às portas dlJ Forum e 'públicado ne

Victor Bauer Prefeito Municipal' de _ Jara- jornal lócal "Oorreio do Pov:o". Dado e. passado
guá do Sul, E8t�do.de. S_!lnta Catarina, nO U80 e neeta cidade de Jaraguá do Sul, a?s quatorze dias
exercicio de suas atrlbU1Qoes, Resolve: .

do mês de s�tembro do ano de mIl n?vec�ntos e

Prorrogar, por 30 dia". o contrato de trabalho sessenta e OItO. Eu, Amade.u Ma�fu.J, Escrlv�o, o

do Sr. João' Mathias Verbinenn, constan�e da por- s.ubscrevi. (as) Lauro Pereira OlIveIra - JUIZ de.
ta,ria n. 25 de 3 de junho do ano em curso. Direito.

.'
.

..
.

Comunfque.se, Registre'8e e Publique-se. A presente cópia. confere com o orlglDal, dou
Prefeitura Muoicipal de Jaragué. do Sul, 20 de fé. .

setembro de 1968.
' Jarag'uá do Sul, 14/ setembro / 1968.

Victor Bauer, Prefeito Municipal O Ercrivão, Amadeu Mahfud

Decreto n. 131/68
VictQr Bauer, Prefeito Munioipal de Jaragu'

do Sul, Estado de Santa Oat.rina, no U80 e exer'

cício de suas atribuições, Dlcreta:
A tr� 10) -- Fica· lIuplemantada na importância

de NOR$ 24000,00,'. dotação 3.1.3.0/139 - D.M.E,R.
'do orçamento vigeote.

, Art. 2°) - A despesa decorrente -com a Buple-
mentacão constante do arligo anterior, correr' por
oonta do excesso de arrecadação que está se feri
fioando no i�m ,1.53.00/114 do mesmo orçamento.

Art. 311) - �ste decreto entrarA em vigor nlt

data de sua p.ublicação� revogadaS as disposiçõ,es
em contrArio.,

.

Palácio da Prefeitura Municipal de JacaguA do
Sul, 17 de setembro de 1968.

.

.

Victor Bauer, Prefeito Municipal
Publicado o presente :decreto nQsta Diretoria

de Expediente, Educação e Assistência,Social, aos

(7 dias do mêe de setembro de 1968. .
.

Walter A. Ballock. Pelo Diretor

DA dlnominação de logradoóro públioo.
Viclor BGuer, Prefeito MunicipGI Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguai

. \ . do Sul, Estado de Santa Oatarina, no ulo.e exer-

cIcio de luas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

Viclor Bauer, Prefeito Municipal de jGraguá do cípio que a Câmsra Municipal aprovou. eu !lan-

Sul, Bstado de Sanla Cafarina, no uso e exercício· cioDo a seguinte lei: .

de suas atriLluiçõi':s, Resolve: Art. 1·) - Fica denominada de CARLOS
Conceder Iicençc1: MEYER, • trecho compreendido da Casl COlDercial
De Gcôrdo com o Grr. 131, dll lei n· 198, de V.gini 8 a ponte pensU MARIA M. GRUBBA..

18/12/64. adotado' por esta Municipalidllde: Art. 2°)- A placa a ler 'afixada deverA con-
A Irma Volloligi, ocup.nte�o cargo de profes� ter os segUintes db;erel:

.

aor, de Irinta (30) dias, a conlar dG presenle dGta. RUA 94
,

Comqnique-se. Reg-isrre�se e Publigue�se. CARLOS MEYER - S81'eBteiro
Prefeitura Munlcipol de JGrGguá do Sul, 28 de I Ârt. 3°) - A presenta lei entrarA em ,igor na

lIg0810 de 1958. data d. lua. publicação, revogadas 81 disposições
Viclor BGue�, Prefeito Municiplll em contrArio. .

-

PalAoio da Prefeitura Muniéipil de Jaragui do
Sul, 20 d., setembro de 1968.

Victor Bauer, Prefc!ito Munlcipal
,Publicada'. pre.ente lei nesta Diretoria de

Expediente, Educação e ASlistência Social, aos 20
dias do mês de setembro de 1968.

Walter A. Ballotlk, Pelo Dir.tor

Lei n. 197

Portaria n.' 40

Portaria n;
.

41
.

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jinaguá do
Sul, Balado de SanlG CGtarina,' no uso e exercício de
suas atribuições, Resolv'e:

Desirnar:
Bvaldo da SilveirG, parG na Bscola Henrique

Gererl, da localidade de Bela Vista, substituir a pro'"
fessÔTa Irma Volrolini, pelo prazo de 30 dias, a conlar
da presente data.

.

Oomunique�se, Rl!gislre�se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de jaraguá do Snl, �8 de

agôsto de 1968

Cemarca de Jaraguá do Sul

Edital de Leilão

Portaria n. 42

Decreto n. 132/68

Decreto n. 133/68
Victor Bauer, Prefeito Municipal de JaragoÁ

do Sul Estado dei Santa Catarina, no uso e exer·

cício d� 8uas atribuições,' Decreta: . A.

Art- 1.) - Fica suplementada n. Importancl8
d-e NOR$ 275000,00 a dotação 43 1.0/170 do orça

. mento vigente. ,

Art. 2.) - A.. despesa decorrent.• comia suple"
mentação constante do artigo �nterlor, correrá ��r
conta do excesso de arrecadaç80 que está &e ver1ft .

cando no item 220;00/18 da receita do mesmo or

'çlmento.
,

Art. 3.) - �ste decreto . entrará em vigÔr na

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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serra circular, completa, com'eixo - ,NCr$ 50,00 Eletrobrás,' Banco do Brasil S,A. -'

51) - Um cavalete completo com serra e dísco de depósltos vlnculedos diversos,' Obriga
. Iixa - NCr$ 50,00:52) Uma máquina tubular - NCr$ ções Eletrobrás, ehrigações Reelusté-
50,00. 53) - Um' carrinho de mão - NCr$ 15,00. veis do Tesouro Nacional, Adicional

A Doutora Carmen Ámin Ganem, Juiz do 54) � Uma b�lança para 200 Kgs.: - NGr$ 80,00, BNDE.� Fundo deGarantla do Tempo de

Trabalho Presidente da Junta de Conciliação e 55) - Uma balança de balção ,até .15 Kgs. - Serviço, Investimentos - Decreto 1b7 e

Julgamento de Joinville, faz saber a todos quantos' NOr$ 40.00 56) Um tôrno de ferro - NOr$ 40,00. Cauções
'

o presente edital virem ou dêle tiverem conheci 57) ...:. Uma prensa - NCr$ 80,00. 5!:S) - Dois Contas de compensação
mento que autorizou a venda por tntclàtlva parti- armärtos com 1,50 X 0;90 metros, com duas portas, Ações em Caução
eular, nos têrmos do art. 973 do Código de processo NCr$ 80,00. 59) - Uma escrivaninha de 1,40 X

Civil, dos bens penhorados na execução movida 0,80, com gavetae .....,. NCr$ 80,00. tO) - Uma es- PASSIVO

por MARCOS SILVEIRA E OUTROS (total 24), crlvaníuhs de 1.�0 X 0,45, com 4 gavetas -". NOrS Hão Eglvel ,

PAULO HORT e GUILHERME CAMILO, contra a '60,00. 6l) .Uma. mesa. para máquina de 1,20 X 0,45 Cepuél, Reservas, Pundo variação oe-r
firma INDÚ�TRIA E OOMÉRCIO DÉ MADEIRA com f gavetas - �ºr$ 40,00 62) - Uma,mesa com gações Reiljustáveis do Tesouro Nacional
LTDA., de Jaraguä do Sul, (Processos o!0J-O°,iJ 1,��X 0.4� com 2:g��.�,tas �jNCr$ 25,00.63) - Funtlo de 'Correção 'Monetária, Fundo
387 .8: 410/67, 411/�7 e 493/67),i que poderão ser Seis c��elras �sada8 ,,;- �Cr$ 20,00. 64) - Um\ de Depreciações, Fundo de Depreciações
e_xammad08, pelos IDtere�sados, na sede daquela fogareiro Blétríeo -:- � C�$ 20,00, " '8 Correção Monetérle, Correção Mone
fuma, e que são os segutntss: 1.) - Um terreno Quem pretender dltos bens, no todo, ou em tária das Deprecíações Fundo de Inde
sítusdo nêstemunicípio à Estrada Jaraguä-Blumenau, parte, deverá. apre�enrar até o dia 9 (nove), de nlzações Trabalhistas � Saldo· á' dispo.
com a área de 7.676 Mts2. fazendo frente na dita Ou�ubro p_J:�xlmo vindouro, às 18 horas, na Secre- síçäo da Assembléia. _

estrada com 36,00 metros, traves�ão, dos fuod?s tarta desta. Junta" as ,própostas de. comp'r" _ e.!B EliDlvel I curto e �OQgo Prazó ,

com .58,00 nretros em terras dos vendedores .Jullo cart�s laeradas.eqüe s�rão abertas, n�" pr,��.e�9a .Conres Correntes, Títulos Negoclados,
Pedrt e sua melher, confrontando'8.e ,por, um lado dos tnt�!"e.s���?s" no. ,dia 10 (dez). do, mês,r, ::Jla 8&la Obrigações a Pagar, Fundo de Gerenne
com 134,00 lIle�ros em .terras de Heínz Marquardt e d� audlenclas=�êste; Jutzo, Faz saber, a'l�da, qu?, por Tempo de serviço e Banco do Brasil
Marquardt & üís., ,e pelo outro lado de 48,27 e 1 1�,00 fbl marcado, dJ�o, fOI nome��o yen��dor· ad b<?c S.A .. conta empréstimo industrial

met.r08 em terras dos vende�ore8 e é parte do imovel o S;. Carlos GUilherme Malb�e�, O.flclal de Justl_ça Contas de Compensação
registrado sob n. 388 no líveo 3 - c - às fls. 288 PJ o, qus tomará as provídênclas necessârtas Caução .de Dlretorle
D. 7.904 - NOr$ 12.500,00. z ) - Uma casa de para que os bens possam ser examlnados pelos
moradia ediUcada de madeira, com 6 peças com pretendentes. _;' ,> ...,,, " \,

11,00 X 7,,00 - NCr$' L 100,00. 3) .; Um relógio, E, para que ,ßhegge ';l() cQ,phect�e�to de

ponto para guarda noturno com capamares jSuissa todos os intei'essado�•..é, pass,ad.Q. ��, pr-esente edital,
NCr$ 400,00. 4.) - Um galpão de madeira fechado que será' publlcadn no jornal local �'A Notícia",
coberto com telhas francêsas, usado com escrftõ- no jornal "Correio do Povo", de Jaraguá do Sul,
rio e almoxarifado, com 16,00 X 10,00 Metros - e afixado, nu lugar de costume, na sede desta

NCr$ 3.700,00. 5) - Um galpão coberto de 20,00. Junta. Eu, Léa Dias, Chefe de Sec!.'etaria, o dati·

X 17,00 usado como serral'ia e mais 2 galpões lografei e subscrevi.
anexos de 13,00 X 3,00 metros e 20.00 X; 5,50 metros Joinville, 19 de sete.mbro de 1968
para guardar peças de máquinas, todos cobertos.. Dra. CarJllen Amin Ganem,
de telhas francê,sas - NOr$ 2.500,00. 6) pm 'galpão Juiz do Trabalho' Prel!'id.e,nte
de �adeira, fechado, medindo 20,00 X 14,30 coberto. ,

..... ..... _

com tAlhas francê8as,' usado para a secção de

máquinas. - NCr$ 2.300,00. 7) - Uma bumba
manual para bombear, água do poço - NCr$ 70,00.
8) - Um galpão aberto, coberto' com telhas
francê!la8 medir.do 10.00 -x 3,50 usado para guar-, O Dout�r Lauro Pereira Oliveira, Juiz de Direito da
dar lenha - NOr$ 200,00.9) - Um galpão rechado Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SantaCatarina, Brasil,
para guardar veiculvs medindo 12,00 X6,OO metros na forma da lei, etc. .

NCr$ 400,00. 10) Um galpão para guardar aniO:tais .

FAZ SABER.li todos os que o prese�te editalde leilão

e rações com 2000 X 400 metros :__ NOr$ 35000. com o' praz«? �e '1nte. (201.df�s yirem ou dele conhecimento

) __ U á"
,.

t'
- � NC "$' 30' 00' tiverem e interessar �voBsa,_ que· será arrematado por' quem

11 ma m qUl�a para cor a.r raçoes ,r , mais der e maior lance of�ecer, ew frente'a porta do Edifi.
12.) - Um galpao de madeira ,aberto com 20,00 cio' do forum, na-dia 19 de outubro do corrente ano às 10

X lO,OO usado para secar madeira � NCr$ 1.300,00 horls, o veiculo penhorado DOS autos da ação executiva em

13) - Um carroção de 4 rodas e varal fechado que silo executados OSCAR WERNER e MANOEL WERNER:

d I d d· d 25 X N 4t e exequente WALDEMIRO CORREA abaixo descrito:
os a os me In o ,0_ 0,80 metros - Or"" 1) _ UM AUTOMÓVEL com as seguirites caracteristicalS

70,00. 14) -:- Um carretao de 4 rodas para p�char marc� CADILAK, motor n· 486210852. 4 portas, categoria par
madeira - :NCr$ 30,00. 15) - . Dois muares que ticular, côr verde·azuI89.0-bege, ano de fabricação 1948, sem

estão no terreno ao lado - NCr$ 700.00., 16) ..... placa, lotação para 4�pessoas., ,
'

U t
-

dI'
' .

d tá
'.

'.'

1 d' Assim será.o r,eterido yeic�lo" '8rrematado por quem
ma, cons ruçao e a v:enarla on e es

.

msta a o mais der e maior lance oferecer. E, para que,chegue ao co.
o Transformador - NOr$ 150,00. 17) - Um trans· nhecirnento de todos,fof passado o presente edital, que será
formador m a r c a A E G, usa d o - Cia: Sul afixado no lugar"de costume, às portas do Forum e publica
'Americana de EI.trecidade n. 45080148,' Tipo BD/ do no jornal local, "Correio do Povo". Dado e pass!-do nesta

51/10 de 50 HP com ligação completa e contador cidade de Jaragua do Sul, aos quatorze dias do mes de se-

'4
" -. '. tembro do ano de mil noyecentos e sessenta e oito. Eu,

de força - NCr$ 1.500,00.. 18) - Um motor marca Amf,ldeu Mahfud, Escrivio, o subscrevi. (as) Lauro Pereira
Bufalo n� A.36766 de 4 HP, com cbave de ligação Oliveira, Juiz de Direito.

,

NCr$ 50,00. 19) -' Um 'motor .CEB n. 8064 de A presente cópia confere com.o original, doufé
3 HP, com chave de ligação _ NCr$ 4000. 20) __ Jaragua do Sul,. 14/ setem�ro 11968.

U t A S/A ° 75594 d J. 5 HP' '. O ESCrIvão, Amadeu Mahfud
m mo or rno . n. 1 e, , com

chave de ligação -- NOr$ 25.00.. 21) - Um motor
GE n. 3434 de 1 HP, com chave de ligação ....

NCr$ 20,00. 22) - UplA Serra Traçlldeira de mão,
s,em n. e marca NCr$ 5,00. 23) - Um Motor trifá
sico Mine Lead Motor n. 6284 Ge 4 HP, com chave
de ligação - NOr$ 50.1,00, 24) -. Um motor New
nan Motors n. 63796, com 5 HP com chave de

ligação - �Cr$ 50,00. 25) - Um' motor' OE Série
3-Q n. 51547 d"' 7 HP Com chave de ligacãQ �
NCr$ 60,00. 26) - Dezesseis tornos manuais pl\fa
acabamento de peças, completos co'm tr-8Dsmissões
polias e corr,eias _. NCr$ 1.50.0,00. 27) - Dois
eixot! de esmeril, com esmeril - NCr$ 5000

r 28) - Uma máquina Tupia, para beneficiamento
de madeira - NCr$ 50,0.0. 29) - Duas máquinas

. tubuladoras sem marca e número - NCr$ 500,00.
'30) Uma máquina para serviço de Jõrno Sylve
Pavdorf n. 1686 - NCr$ 500,�0. 31) Duas máquinas
copiadoras Aço Mecânica -- NCr$. 600,00. 32)-

, Uma máquina copiadora sem marca e número -

NOr' 30,00. 33) - DUll8 máquinas furadeiras, sen
do uma de marca Aço Mecânica e outra sem

marca. - NCr$ 400,00. 34) � Uma �áquina fura·
deira vertical marca FAMA0 - NCt$ 40,00. 35) -
Uin quadro de serra completo, (com vagonete.
p,olias etc, com Motor Eletro Nacional de 10 HP
n. 6601 NOr' 3.000,00 36L- Um motor GE de 10
HP n. 40699 com 2 chaves de ligação que movi

, menta as transmissõe's ao serviço das circulares -

. NCr$ 100,00. 37) - Um motor Bem marca e núme·
ro de 7 HP fora de uso, porém em bom· estado
de conservação - NCr$ 60,00. 38) - Cento e

vinte três serras circulares usadas - NCr' 123,00
39) - Quatro serras de quadro usadas - ,NCr'
8,00, 40) - Oincõ �orreiä8 de lona usadas - NCr$
30,00. 4lJ - Uma SbrfB' para ferro - NOrt 3,00.
42) - 10 Dez cavaletes de serra circular, com

eixos sem serras - NOr$ 150,00. 43) - Um cava·

lete de ser'ra estopadeira - NCr$ 20,00. 44)
Uma armaç'ão de serra fita completa.- NOr$
150,00,45) '\- Uma Furar1eira ;_ NCr$ 10iOO. 46) -
Uma Galopa - NOr$ 10,00. 47) - Uma lixadeira
de disco, com cavalete - NCr$ 20,00. 48) -'- Um
banco de carpinteiro completo - NOr$ 10.00.
49) - Oinco tornos - NíJr$ 40.0,00. 50)- - Uma

Edital
368�64,81

/

30,00
NCr$ T.38i.486,47

Edital de '.Leilão DÉ:BlTO ÇlRÉDITO

I

·í.121.520,87

'259.935,60

30,00
. NOr$-I-.3-8t-,486i47

(Hum .mílhão, rresen los e oitenta e um mil, quatro
centos e oitenta e seis cruzelros novos e quarenta e

sete, cenrevos). , .• .

Jaraguá do Sul (SC), 30 de junho de 1968.
Morirz Max Wilhelm, Dtreror Preaídente
Nelson L. Drlessen, Diretor- Comercial
Eduardo' F. Wilhelm, Diretor· Técnico

Rolando Jdhnke - Conlador
eRC-Se. 1656 e DEC'. 146010

,

Demonstração da Conta Lucros e Perdas
, .

Comarca de Jaraguã do Sul (Compreendendo período de 1.;7/67 à 30/6/68)

Vendas Matriz e Filial,
Rendimentos já Iributados,
ReödimentOs de ParliciJi'a·
ções, Fretes, Desconlos e

Juros(IIuferidos, Lucros even-
tuais, J�ros e Reajuste· s/ "-

Obrigações do Tesouro Na-
cional e Bai:)S.a de b�ns

'

Mercadorias Matri:z e Pilial,
Malárias Primas, Despesasl
Gerai'3, Baixa de Bens, Fun'
do 'de DepreCiações; Reser·
va Legal e Sélldo á Dispo- ','

)

siçao da AssClmbléi_a. " 2.281.206,36, ,.

,

,NCr$ �.�06,Õ6 2.281206,36

�.281.206,36

902.927,13

109.964,47

J'araguã do Sul (SC), 30 de junho de 1:>68.
Morilz Max Wilhelm, Diretor-President�
NelsoD D. Dtiesseo, Direlor· Comercia'l
Eduardo F. Wilhelm, Diretor- Técnico

Rolando Jonke ..!-. Contador
CRC-SC. 1M6 e DEC. 146010

Parecer do Conselho Fiscal

CGC do Mio.' 9a raz. li 84 42� 869 .

Relatórió da Diretoria

Desincumbindo se do seu encargo, os infra,.as·
sinados; componenles do Conselho Piscai da firma
BBBIDAS MAX WILHBLM S/A" tendo examinado
em seus delalhes as cifras do Balanço Geral e ,à
conla de Lucros e Perdas, referentes ao exerckio
social encerrado em 30 de ,junho' de t96�, têm a

satisfação de recomendar ä stiâ aprov�ção à Assem
bléia Geral Ordlnória de 31 de oUlubro de 1968, não
sómenle por ferem encontradu lôda a conlabilidade
em perfeita ordem, mas principalmente pelos ex;::e·

lenles resullados oblidos nesle exercício s,ocial findo.

Jaragúá do Sul (sq, 25 de setembro de 1968.
Waldemar Grubba·

Wâller Oarlos Herlei
Rudolfo Huf�ouessler

Bebidas Max WilhelÓ1 S.A.
JARAGIJA DO· SUL - SANTA. CATARI"A

Senhores Acionistas:
Em .cumprimenlo as disposições legais e esta·

IUlárias, vimos apresentar a vossa ,dpreciação o

Bàlanço Geral e a demonstração da conJa Lucros e

Perdas, referentes ao exercicio social fiodo em 30
de Junho de- 1968; acompaDhados do parecer do
Conselho PiscaI.

Embora os dados ora apresentados, demonstrem
a, fiel situação econômica e financejra da sociedade
colocamo-Dos ao inJeiro dispõr dos senhores aclonis
las, para quaisquer esclarecimentos que julgarem
necessários.

Jaraguá do Sul (SC), 25 de setembro de 1968..
Mórilz Mdx Wilhelm, Dire.or - Presidente
Nelson LOriessen, Direlor - Comercial
Eduardo Fc. Wilhelm, Diretor' - Técnico'

'

Balanço· Geral Encerr�do em 30 de Junho
de 1968

Comarca de Jataguá do Sul

Im-obllizado
Edifícios, Terrenos" Máquinas e Acessó..

rios, Móveis e Utensílios, Veículos Em
balagem e Reavaliações.

Dispoolvel· .'
,

Caixa, eai�a Piliöl e Bancos'
Reallzlllei I' Curto e longo Prazo _

�

Mercadorias, Mercadorias PililJl, Matérias
Primas, Peças para Veículos, Vazilhame,
Almoxari'fado, Contas Correnles, Partici

pc::ções, Lei ! 474/51, Depósitos_; para
Recursos, Empréslimos Compulsório,
Taxa de Melhoramentos, Empréstimos.

ATIVO

O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz d� Direito da Comar
, ca de, Jaraguá do 8111, Estado de Santa Catarina, Brjisü, na
forma da lei, etc. .

FAZ SABEJl, a todos os que o presente edital de leillo
com o prázo de 'Vinte (20) diaa virem ou dele conhecimento
tiverem e interessar possa, que será arrematado por quem
mais der e'maior lance of�recer. em frente as po:t:tas do Fo
mm, no ,dia 30 de outubro do corrente ano, às 10 horas
os bens penhorados na açao executiva em que é executado,
OSWALDO ROCHA e exequente S.A. WHITE MARTINS,
abaixo descritos.

1)- UMA LIXADEIRA, de arcabouço de madeira, com

todas a8 suas respectivas aparelhagens; .'

,

'

2),UM MOTOR �LETR�CO, com as seguintes caracte
rísticas:' - nO 3,430, HP-i, ciclos 50/60, voltd 220 e 280, amp.
3,4,%' RPM 1400 a 1700, marca WEG, série 14.

'

, Assim serio os referidos bens arrematados por quem
mai� der e maior-Ianee oferecer. E, para que chegue ao co

nhecimento de todos, foi passado o presente edital, que seri
afixado no lugar de costume, às portas do Foru� e publica
do no-jornalIocal"Correio do Povo". Dado e pa'Ssado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos quatorze dias do mês. de se·

tembro do ano de mil novecentos e sessenta e oito. Eu, Ama·
deu Mahfud. Escrivão, o subscrevi, (as) Lauro Pereira Ol1ve�·
ra, JuiZ de Direito.

' .

\

A presente eópla confere com- o original; dou f�'

Jaraguá do Sul, 141 setembro /1968
.

O Escrivlo, Amadeu Mahfud

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORRBIO DO POVO -' BABADO. dia 27-9r1988 Pá�a 5

�------------------------------------------------------------------------.

,Já �que O Sr. pode escolher, compre logo,' um
,

o _ ���ORADO BQ
.

,

UniCO te, eVlsor que tem Reserva de Qual idade

-

---

ElétrodomesticosIRMÃOS EMMENDÖRFER S/A.,
A Melhor Qualidade l'

b)

Tem o Maior Prazo I' o Menor Preço Totall

Colorado RQ 23 polegadas
imagem cinematográfica!
som de alsa fidelidade! "

mesmo nos locais' de
recepção mais difioil!

4urabüidade comprovada!

custa apenas ncr$ 58,60
mensais.

Irmãos.Emmendörfer SIA.
AVEIIDA MARECUAl DEODORO DI fOISECI, 557 - Bem' EnFrente. Igreja Matriz - JIRIGUA DO SUL, - S.C.

- o \

V6rios P...... 'de
paga_entos ,_
sua escolha

Presidente da General de 1.500 m2, onde exibi
Motors d� Brasil, Sr. Ja- reJJ)os 08 dítereates mo
mes F. Waters, desenvol- delos do primeiro auto
ve presentemente um móvel Chevrolet naelo-
extenso programa de vi- nal, além dós diverSOS
sit88 aos concessionlrios da tipos de caminhões e ca

emprêsa, cuja rede se mionetas de carga e uso
estende por todo o terri- mixto de n088a atual
tório nacional. Falando à linha de Iabríceeãc."

�---------------------------------------' imprensa. quando da sua Perguntado sôbre se a

passagem por Brasília, o GM B� estaría cogttando
Sr.Waters confirmou que de apresentar. outras 00-

Dr. Os n y Cubas a q MB já eS,e�.lheu ? v!dades no Salão, o pre
O'Aquino avisa à sua projeto do. seu s�and slden�e da emprêsa fez
distinfa ,clientela Q.ue mu- para .o prõxímo Salao do

I
questão de .' esclarecer

dou seu coneultõrto pare ,Aut.?móvt}�, .com inaugu que" a surpresa que !e-,
Avenida Getulio Vargas, raÇao o!IClal marcada- servamos para o p.úbll.co
ao lado da "AlfaiatGria para o día 23 de novem- sera o nosso pnmerro
Dalprá" bro dêste ano. carro de passageiros. A

.

Jaraiuá do Sul serem- "Nunca dedicamos tan- linha de veículos comer-
bro de 1968' ta atenção ao assunto, eiaís que' produsímcs..e

como o fizemos agora", que tem merecido uma
salientou o entrevistado. preferência verdadeira
,. Afinal, temos um lau- mente conaagradora do

Curl·osl·dad'es JOP 35 çamentô importante pro- mercado- não será mo
,

•

gramado para o Salão e dificada. Decidimos man-

Nos claustros db cate- achamos que o Ohevro- tê-la porque, de acôrdo
dral de Barcelona, na Iet Opala merece um com o ditado esportívo.,
Espanha, está enterrado cenário condigno para "não se deve mexer

o bobo do Rei Afonso V. ser apresentado ao pú- em time que esta ga
�������������������,�����������

de Aragon.&e tinha o blico brn���o. No�o nhando'�concl�usorrtn-
privilégio de provar tôda "stand"ocupara uma área do o Sr. James Waters.'·
a espécie de vinhos e

lícöres a serem servidos
li êsse

-

mesmo Rei.

Metalúrgica João Wiést S/A�,
em fase de reorganização e expansão
necessita de:

' \

a) almoxarííe ou. elemento com prática em

almoxarifado;
auxiliar de escritório, que esteja cursando'
no mínimo o' curso ginasial.

Caixa Economica f8�Bral da S. C.atarina Vende-se
À Caixa Econernlca Federal de Santi;l Oatarina 1 terreno sito ne, Rua CeI.

Asêucia de Jaraguá do Sul, Avisa aos Inreressedos Proeõpio Gomes ao lado
e; _ da Textil Cyrus S. A.I------------que a partir do dia 19 de setembro até' õ de outubro com as Dlmeasões 15x65, ,

vindouro, no Horário Normal de expedlente, esti;ltà ��i� De��::: t:I teD C}a-Orecebendo inscrições pera empre'.:Stimos sob constg-
--_ ___- ri ..,

nações.
'

.' "IM U DAS/ VENDE-SEUMA CASA DE '

������ F tfl O '. MA1'ERIAL, NOCENTRO. Ficam convidados os senhores acionistas para, r. �r"s e ,namen",s

PRBÇO: NCr' 10.000,00 uma aesembléta geral ordinária ii r�alizar.s� no dia

0\\r lllIlllO 71 iii p � tfl\ lUl7J cf})

i
Lar�oj?iras, Pe�e�ueiros, TRATAR", ÕO de novembro do c�>rrente aDO, as 09,00 horas oa

t 1lJ) o. fi." \Mt \.\" � \lV /L� Kakl&elros, MaCieiras, Ja- R' FILIPE SCHMioT 166 s�de socral. em ltapocuzinho afim de deliberarem

,, ____.__... _ .. .�- boticabeiras,etc. Roseira8
. , sobre a seg.ulDte:

'

i ADVOGADO nos fôros de i Dahli88, CaméUas, Goni· ORDJiJM DO DIA
,

. feras, Palmeiras, etc., eto. ,

São Paulo-Guaoabara-E s ta d o d o Rio dê

i
PEOAM OATALOGO

\ N' a) Apreciação do bala,nço, relatório e parecer.

i Janeiro�Brasilia.
.

ILUSTR O Campanha de Educapo do' conSelho fiscéY reldtivo ao exercício encerrado
,

Processamentos perante quaisquer Mi. AD Civlca em õ1 de agosto de 1968

i
nistério8, Autarquias e Repartições públicas Leopoldo Seidel .

O hasteamioto dd b) Eleição da [Jova ,diretoria.
em geral.

- CORUPÁ -

Bandeira � o canto c) ,Eleicão do conselho filCill.

i
E s C r It ó r i o C eD t raI:

i
�.,..c::::oc::::>c:::::::o do Hino Nacional são d) Assuntos diversos.

Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 '

- obrigatórios, uma vez NOTA: Acham·se à dispOSição dos senhores
,

., (Folie: 52�1894) O Anuncio, é_a.' por sem'ana, em todos acionistas os documentos de que trata o ilrl. 99, do

Alm d N
- os estabeleeimentos decreto lei 2.627 de �6 9-40.

'

,

,

-

� Z C, - 39
.

,. . a � egOClo de qualquer· grãu de

�'
Rio de Jaoeiro ,

�
anuaae neste ensino, públicos ou Jarag:uá do Sul, 19 de setembro de 1968

.

" Estado da GUA�ABARA, Semaaário 'particul�res.. JOÃ9 D�r�'�:?Cc?m�rc?a9STA
������ --.----

Credito
Inédito

·AVI·SO

no

Serviço Militar
Cidadãos da classe de 195O e anteriores

Apresentação
Todo brasileiro resídente no muníeípío de

Jaraguá do Sul e pertencente a classe de 19Wou
,anteriores ainda em débito com o SERVIÇO MILI·
TAR, deverá .aprss6ntar.se no período ae 3 a 6
de Outubro do eorrente ano, à Comissão de S.le
ção, no Clube Atlético Baependi para ser inspe-
cionado de saúde.

'

, OBSERVAÇÃO: Todos os convocados devarão
se apresentar com sua carteira profissional ou de
estudante, se fôr o caso e obrigatóriamente com o

Oertítícado, de �li8tamento 'Militar. '

\

'

Refratário
Todo o cidadão c;la classe de 19-50 residente

no Municipio de Jaraguá do Sul que não se apre
sentar à Comissão de Seleção para INSPEÇÃO
DE SAÚDE. no Clube Atlético Baependi entre 3 a

6 de Outubro do corrente ano, será considerado
R6fratário, e como tal fieará sujeito às multas
previstas nos Arts. 17Q e 178 da HLSM.

Insubmissos
'Todo o cldadão da elaise de 1950 e anterio

r�s que, após ser inspecionado de saúde, selecio
nado e desig••do para incorporação em organi·
zação militar da ativa ou. relacionado para matri
cula em TG, CPOR 10U NPOR, deixar de se apre
sentar ne prazo e local que lhe fôr fixado ou que.
tendo-o feito, se ausentar antes do ate oficial da
íuoorporação ou matricula INCORRERÁ NO CRI·
ME BE INSUBMISSÃO e SERÁ DECLARADO IN
SUBMISSO.

'0 OPALA
SalAo

Indústria TIxtil "J a r i t a
II

S.' A.
Cedestro Geral de Contribuintes no

Mlnlstérto de f'dzenda; 84430610

tSSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Dias 12 e 13, de Outubro. monumental festival esportivo do �eruico ButOnomo Municipal de Bloa e fsoOlo
Baependi. Partida de honra Nôvo Baependi X Madureira A.C.

.

'E D I T A L'

(Lo9al) (Rio de. Janeiro· Gb.) .
'

.

c O R, R E I O O � O P O V O
o Diretor do «Serviço Autônomo Municipal de

Água e Esgõro» - «SAMAE», dei ljilraguá do Sul,
leva ao conhecimento slos proprtetértos àe Imóveis
sHos nas Ruas: Merechal Floriano Peixoto, Venâncio
da Silva Dôrto, Barão do Rio. Branco, CeL Procopio
Gomes de Oliveira, Avenidas Marechal Deodoro dI!
Fonsêca e Getúlio Vargas que, fIiil forma disciplinada'
pelo' artigo 50, do decreto municipal II. 122/68, ficam
notlflcsdos Iodos os proprietários dos prédtos consi
derados habitáveis, ocupados ou não, situados nos

logradouros públicos acima, citados, jà dotados ele
rêde de distribuição de água a requererem volunté
rlamente a instalação dos respectivos ramais coleto
res elou de derivação aeste órgão, no prazo impror
rogável de trinta dies, a contar da data da presente

Vinhos Finos de Mesa e Missa em doze qua. 'publ!caçãô, sob pena da aplicação das penalidades
lidades diferentes - Garrafas e Garrafões de 5 lts. a que alude o artigo 46, do regulamento do «Serviço

Autônomo Municipal de Água e Bsgôto». '

VINHOS DE MISSA VINHOS DE MESA Jarilguá do Sul, 18 de Setembro de 1968
Branco .Seco .' Tinto de Mesa AROLDO SCHULZ
Branco Riesling Tinto Especial Administrador
Branco Moscato Ttnto Clsrete

, ENG. FLÁVIO S._ GRIEBELER
Branco Doce Líc. Tinto Caberner Diretor
Rosado Suave Líc. . Branco' Mesa
Branco Moscatel . Lic. K08. Hamburgo -Líc,

Vinhos Pindorama, são vinhos puros;. delicio
sos, extraidos de uvas selecionadas e fabricados
pelos' Irmãos Maristas no Rio Grande do Sul.

«Vinhos P!NDORAMA, uma tradição francêsa
pera -aua mesa»

DIVIL DISTRIBUIDORA DE VINHOS LTOA.
(Giaásio São Luiz)

Ave.ida Mal:e�h.1 Deodoro da Fonseca, 520
JARAGUÁ DO·SUL � SC

ANO XLIX J'ARAOUÁ DO SUL (S:�A CATARINA) - N.O 2.502- SÁBADO, 28 OB SBTBMBRO DB 1968

Notícias de Blumenau
Bôdas de Ouro e noivado aconteceu'

simultãneamente
Ã cidade de Blumeneu presenciou no último

dta 25 do cerreute um ecenteclmento ímpar em

sua centenária história. É que, na querte
\

feira
que passou, um mundo de gente locomovia, se
para ii, cidade fundada por Hermann Blumenan,
deixando um vazio nos municípios vtzlnhos :

e

. nos Estados de São Paulo e Rio Grande do öul.
TOdos tinha- um só, destino: Blumeneu. O motivo
maior déf viagem estava na presença 'aos éros que
haverlern .de se realizar ne Igreja de São Paulo
Apéstolo, a simpática igreja da colina -Co�.ef�i·
to, cerca das 17;ãO horas a entrada da igreja es

tava lotada de parentes dos- mui queridos Maria
Herbst Pamplona e Juventlno Pamploila. Logo
mals derse-Ie a entrada na imponente igreja pre
cedido do franciscano que haveria de oficiar a

. a Santa 'mtesa. O que se viu a. seguir fez os

presentes encher os olhos de lágrimas pela gran
diosidade dos étos. O casal Juventino (MaFia
Herbst) Pamplone, em frente ao altar, rodeado de
seus muitos filhos. Logo a seguir os néros e

bisnetos e os parentes de tôdos os grãus: A re

.íerêncle do pedre, a bênção dos 'anéis e Q enter
necido beijo do casal de ouro. Multas. abraços
da grande próle e dos ainda meís numerosos

parentes, marcaram a' saíde, onde se notava a

felicidade estampada 00 rosto do feliz casal e de
seus filhos. Nem sempre se alcança a bõde de
ouro. Por isso O dia 25 de Setembro 'de 1968
ficou indelével na lembrançe de todos.

'

Mais tarde, em verdadeiro cortejo, uma Ion
ga fila de eutomõvels rumava para a Associação
Atlética Souza Oru�, na Garcia. onde os convi-'
dados seriam recepcionados de mõdo fig�l�o.,
através das mãos de serviçais e dos gênros ra
diantes e atenciosos.

Entre os muitos vivas ao JnvenHno e' à
.

Maria, com os cópos e circular fesfivos pelo ar,
eis que usa da palavra o primeiro gênro fi in
gressar na familiö Pamplona, de tão larga. rami
ficação em Bhimenau, Gaspár e Rio do Sul, o

indusfrial da Tecelagem União. sr. Cristianó
Theiss. Palavras de muito enternecimento dirigi.
das ao ven�rável casal e uma nol(cia" que lhe
t6ca pessoalmente e à sua digna �spôsa, dona
Hilda .. Ao an'unciar o noivado de 'sua filha. SUeli .

com o jovem Arno Waschburger, explodem pro
longadas p�lmas e'os abraços .se sucedem de
módo contagianre. Os pais de Arno. Senhor, Ar
no Waschburger, pái e Senhora Margarete, vie-,

'-
rim especialmente de Pôrto Alegre, pard, assistir
li alegre e locante notícia. Muitas lágrimas de

dlegria e de uma antecipada saudada pelos filhos
prestes 'ii partir rumo à eonstillllção de um nôvo
I·ar, fiz�rat\. umedecer as faces dos pais e fami'
liares. .

•

Um conjunto. músical pra frente de que fa·
'zem parte os irmãos da noiva. em seguida, en·
cheram o ar de contagiante.música, lotando a

passarela da Associação Atlética Souza Oruz.·
Dois acontecimento de relevância na sacie·

dade blumenduense, que repercutiram gostosa·
mente em tôdos os setores öa progreslSista comu

nidade, à qual nos associamos com prazer, alme
jando aó casal Juventino (Maria Herbst) Pamplo
na e aos noivos Sueli Theiss e Arno Waséhbur
ger, fi'lho, Iodas as felicidades e ventul'�s.
---------------------------------�-----
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-�� cial' de, Jaraguá, do ,Sul

RECEITAS

Registro de Pessoa Juridica n, 172 • CGC n. 84 435 425.
Reconhecida de. Utilidade Pública pela Lei Municipal n. 195

- Para eonheclmento do público CIIamos, a seguir
o balancete das receitas e despesas �a festa dos dias
7 e, 8 de setembro de 1968, realizada por ocasião lia
12a. Exposição Agropecuária e Industrie! de Jaraguá
do Sul.

Venda de doces, balas, caté, etc. NCr$ 3849,ãl.Enlaee Fischer - Hasse Venda de cechorro-quente NCr$ 1569,10
No día 14 do correate, a Eliane e Eliete, bem Venda de laranjinha «Max Wilhelm»,

reellzau-se o enlace mern como as maninhas do Ivo, dentro do pavilhão de exposição NOr$ e21,ã5
montel de dois jovens de a Crista e a Marli, adora. Percentag�m sõbre ii venda de
nOSSi! melhor sociedade, ram o festivo casamento. -sorvetes ktbon
nas pessôas da graciosa Já de rerôrno da lUG de I Receitas diversas
Ilse, ,filha prendada do mél, o "Correio do Povo",

'

,

.

T O I a I
casal Herbert (Maria do apresenta ao novél casel] e Q E S PES A SOarmo) Fischer e I v o, e aos respectivos pais e i '

'

engenheiro teXtil e lndaa- fa.!ßiHares, os seus votos lTotal das despesas hevldes conforme
frial da Tricolagern e Ma de felicidades e venturas. eomprovantes
Iharia Jaralluá Lrda.; filho L ú c r o , L í q u jdo
do casal Wigand (Ingeborg A Catástrofe de
Marquardt) HjII8se. Gibo áto civil foi testemu- aara u a Desejé:'mos, nesfa oportunidade, agrad�cer a

nhlldo por parte d. noiva Um fenômeno ainda não todos quanto ajudaram para que obtivéssemos ta-

peio sr. Clécio Bspezim definido por geólogps tra- manho sucesso, em especial aos promotores das
e Seohara e Dr. Mario de gou

-

\ aproximadamente feslividades do dia 7 e 8 de selembro; pela cessão
Souza '\ Senhora e, por 15.000 melros quadra�os do local para a efetuação das vendas acima realizada•.
parte do noivo, pelo sr. de lerra, levando conslro Conforme já foi divulgado anteriormente, a

W a nd e r ,Weege, Srta, I um edifició de 3 pavi�e�- receita, Ifquida será c1esti�ada à conslrução da «Casa
Christa Hasse e Augusto I' tos, outr? ,de 2, <:. predlo da Criança» da Ação Social de Jarag-uá do Sul,
Schmidt e Senhora. di! PrefeJlura MUDlclpal e a qual já. func'iona, precàriamente, em determinado
A cerem"nia religiosa dezenas de

.

residências. dia da semana' no Salão Cristo Rei.
.

teve lugar na Igreja Ev�JO- O estranho acontecimento., Com â compreensão dos pOdêres púllllicos, dos
,gélica Luterana de 'Jara· que se .verificou no úlrin:to clubes d� serviço e povo desta· terra, coqslruiremoB
guá do Sul. a, que campa. domingo na praia de Gua mais, um bem para a nossa comuna, demonstrando
receram como padrinhos ratubil. embora tenha leva- que sentimos os problemas que afligem .. nosaa so

por parte da noiva. o 1 do pâniCO a população, ciedilde, o meio no qual vivemos.
Préfeito' Municipal Victor i não registrou nenhum.
Bauer' e 8enhora e o sr. i morre.
Adair Silvd Medeiros" e i Presume-se que o fenô- i

Senhora�. por parte do i meno lenha sido causado � Una'mo-nos para a promocão' do ·'outro".
noivo o Vice Presidente i por umi! acentuada maré! .. _,'. . . '.

da Câmara de Vereador - i vazante que teria oririnado i .

Nests mtmto, a A.,ao SOCIal convIda. todos
.

Hans Gerhard Mayer' e ia rupmra ou o esvaziamen· i os ]!iraguaense� para,uM ENCONTRO. DIF1!l-
Senhora e o sr. Nelson i to de um grandebolsão de i RENTE. no '!taJara .TeDls Olube, no pr6x'lmo dia

Driesseo e Senhora. iágua concentrado ne _sub, i 2 de o�tu,bro, 4a. feIra, às 20;. horas.
Após festiva recepção solo. ! P[eC�8amos 08 oolaboraçao de MUITOS par.

nos salões de festa do A tragédia que se i'bateu i a, promoçao OA TODOS os membro. da Ooma-
.

Olube Atlético Baependi. sôbre Guaratuba deixou um � Olöaoe �e Jaragui. .' .

os noivos viajaram ao grande saldo de prejuizos! Vamos cpnhecer o q�e lá seA faz para, através

Bslado do Rio Grande do mat�riais. ' de.alojando 1 de .um p�aneJamento, UOlr as forcas capazes di

Sul. As irmãs da Use grande número de famflias.l fazer mau; e melhor.
.,

! Oonta com sua presenlla a
.

'

!. .. AOÃO SOCIAL

Nér$ 236,19
NCr$ 230,00
NOr$ 8 8õ7;�7

Total

NCr$ 2261,41
Nàr$ 6575,90
NOr$ 8837,37

C-O N VIT E

Ern VILEGIATURAlalDes �e luz e forCII'
ii partir de 1964' i O Sf. Eggon Jeio da 14: do corrente para a i ner Ricardo Voiat. Nego'c".o· de'ComprlJ-se a Bom Preço 1 Silva. Presidi!nte da Ele- Europa, joutam�Dt. COlD i No IHa' seguime, dia 15 '.

Informações com ! tromotores Jaraguá S. A. mais dOIS dirtltor�s �81 de Setembro .de 1968, �o- ·ocas •.a-oFISCHER' ! 8 da AssociaQão Comer· importante organlzaçaa i oaram 6610 portugues,
Mal. Deodoro n. 204 ! ci$l e Indus\riál dt Jara·1 industrial !ocal, srs Ge- i d�so�ndo a aerc;>nave em

jaraguá do Sul l gui dO Sul, viajo," dia raldo Wermnghaus e Wer· i Lisboa. . Pos�,velmen_te .ma1d6eMJ'l'aóJ'goscom' claUszB de
-'. .: t(lJcado pela Imprttssao

. : ....
'

d •
.

d ranchos.:"_ pastos todo.� ----- •••( ••• "1......•---o:gran"llosa a .errB e

i�i
".:.m•••..••n··..

··�·s·ã·;····
..

G""uTä·s·nn��n;I�·ü·rn·�···
...··

··1 i :�:e::·r::t��!�:r.::.� :�i:�i:.���t.i!� :��;
] � !1 i com os segumtas dizeres. tanque de peixe. 1 mil

• :l . pês Sucurujuva. Planta-

�. Cii"u;""'ião De.tista � Raios X ß r eDia lindo, com Bol·ex- 9Õe�1. diversas frutas.
- ::ai. �� i plendor080, emoulduran- informações

Ateßde com horas marcadas, nos horário.: �� i do paisagem maruilhosa HiloGoDçálTes-BarIdeal Dl·a 13/10/68'g. : i desta ter' a dos DOSSOl!! defronte A - Comercial
ti' MaBhã - das 7,30 às 12 hs. f i ancestrais Viagem ótima. r. ß Blepeo'di·g. Tarde - das 14 às 19 hs. gi ParabeDS à VARIG e seu ICo . d; u. � u

.

g Avenida Getúlio Vorgas (Ao lado Lojas "Dalpró") g; A�enl.. 8,11'0 donlro de

I s

n:etO O OVO X
1.__._"...,....,!!.�.!��:"=�,.y_''''"':.,.".,,,.,,,..JJ�!1;E� ;�:��::q.:� �j"::'P� Madureirl ß•. C. ffll.)

" AtençãoAgricultor
OU�i!J tOdas às sextas

. feiras, ii 1,ãO horas da
larde Da Rád.io Jaragun,
o programa: (

finlena Rural
este programa é feito
pela. ACARBSC espe·
cialmente para o Sr. e

sua Família.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


