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.
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fi· Propósito
.

do <3ognome' ttA
. Pérola · do Itapoaú"

Pérolas de Rios Alemães
Novas'

J

Culturas .de 'Conchas

JARAGUÃ DQ. SUL

de Pérolas Fluviais -, ...

N\nll/� I DeleUlcin de JoinUille lidern ßrrecnd,elD
Ji /��: - .-. -i' Rendu c

i ( ]! A região Nort� Oatart- =fOi dé NOr$ 2525079,00

�', /1< ense, abrangendo o líto- . A Delegacia Seccional

�q�"�-:-;\,,,,, ral de São Fra�eiseo do do Impösro �e Ren��.
O Boletin Informativo I y esta es ahora la Iíloso- i 9,625 kllogramos por I Com extraordi Sul a Pôrto Umão (� da d?stacll-se �unda. '!laIB

Trimestral JUVBNTUD I fia de los jóvenes 4�S de i hectárea; Dímas NuerÍl nico y cuidado cultivó qual faz parte salienta diante do fáto auspicIOSO

RURAL, pertencente ao Ilos clubes de este Estado. i berg 9,750 kilogram08 por una pequeiia huerta fa- Jaraguá do Sul) en�on- �e que,.pelos d8m�nstra
Programa Interamericano ! BI espiritu de compe- i hectárea. Pareceria que miliar dondluembró acho tra 8e entre ali locallda- tlVOS aCima, amenelonada

para la Juventud Rural, i tencia, de estos jóvenes, 'la producción deI último variedades diferentes de des q'ue mais arrecadam repartição fi'scal vem se

que se edita em San José,! ha sido orientado a tra· de los .nombrados es eB hortalizas que·fueron uti- Impôs�o de .Renda em mantendo no 1. lugar no

República da Costa Rica,! vés de los concursos de reali.dad extraordinaria: lizadas plira alimentar a Santa CatarIDa. Até o aumeato percentual de

na Am�rica Central,. em i pro�uctividad ..
de m!liz sin embargo fue supera� i su propia famili� com nu mês de �unho' de 1.9.E?8, a:recad.ação na 9a: Re

sua edição de Abril al hfbrido y de allmentaclóo da por el soeio Sergioi número de 183 diferentes a refer�da repartu)ao gIão FIscal, constltuida

junho de 1968, ocupa-se i realizados em los últimos zuno de 16 afios de edad i platos. fa�endárla a.notou as se· �Olil Estados. do Paraná e

exten�amente da agricul- i 8fios, y cuyos resultados! de la regióo de Chapecó i Cremos que estos he- g�llntes re�el�as: Delega- Santa CatarlDa.

tura praticad6 em Santa 1 han sobrepasado los pro- i quien alcanzó la cantidad i ehos hablan por si solos Cla de JOIDvllle, N�R$. O M th"ld 'KI·
'

Catarina e, do qual toma- i nóstioos de los técnicos i de 9900 kilogramos por i deI valor de un programa 3,91 L029,00; DelegaCia de ona a I e 81ß
mos a liberdade de trans-: más optimistas. i hectãrea o sea cinco i y. de la necessidad de BIumenau, NCr$

. de SO'uza
.

crever alguns trechos. La prueba de 10 afir- !veces más el promedio !o'frec'er todas las facili- 3.34�.211,00;.DelegaCIa de

"STA. CATARINA - mado fue una vez más i d d'
, di! dades y recursos tanto FlorulDópolIs, NOr$ '.' Repercutiu dolorosamen-

BRASIL recalcada en el presente:
e �ro tUC�o� .

e ma Z
i d�l sector público como 2.609.05!),00 e DelegaCIa Ie em Jaraguá o faleci·

"NOTABLES RENDI· afio en el que 450 jóvenßs :: d:n r750
a ;[.I�ara��: i deI sector privado para de J c a ç a b a, NOr$. mento ocorrido domingo

MIENTQS EM EL 5,0 OON· 4rS partiClparon en el h tã
1 gd I i incrementar este movi- 2.164.133,00, acusando u� último, de Dona Mathilde

CURSODEPRODUCDlÚN Quinto Concurso Estatal por. ec rea, uido. e. dOs! miento SI el número de aumento percentual so· Klein de Souza. Uma se-

: " meJores promt'l lOS e: '.
.

bre 1968 da ornem de nhora que vl'veu a VI"da que
DE MAlZ HlmUDO Y b:N 1 de Producclón de Matz roducción entre los Es. i SOCIOS puede ser aumf:m·

o
. , o'"

'

.

EL 4.° CONCURSO DE i Híbrido. Las producciones fados de Bra;!l i tado en cinco o diez ve- 55 �o, 4�%, 8 �o, e 49%, Deus lhe deu, praticando

ALlMENTAClÚN. ! alcaozadas por los cam-
.

/ i ces' . ne 108 próximos respectIvamente... a bondade e fazendo o

La frace· "aprender 1 peon�s regionales fuerom Un nuevo logro se adi- i 8fios, ? no eR verdad que A DSIR de JOIDvIlIe, bem.

haciendo" tan conocida i 108 siguientes: Nestor ciona a los anteriores.! las zonas ruraies de arrecadou até Junho de Era uma deslas crfaturas

de los clubes juveniles! 'rurra, 8,135 kilogl'lamos Marlene
.

Herbst, joven i América Latina cambià- 1968,
.

NCr$. 3911.029,00, ra'ríssimas que são adola-

rurales de toda América i por I hectárea; Moacirlsocia
4 S de 12 afios de i rian, de aspecto? superIOr. portanto, em das de poderes excepcio-

tuvo una adición em i Zimmermann. 8,450 kilos edad de la r�gión de Ma i NCr' 1 385.950,0� a .do nais e que. de uma manei·

_ Santa Oatarina, Brasil; i porhectärea;Harry Laske fra triUnfó en aI Concurso i ' perfo(]o de Janel�o e Ju- ra ou de oulra, afravés do

ahi se dice ahora "apren r9,020 kilogramos por hec - ! Estatal de AHmenta�ión i .

. nho do ano aterlOr, que que se
.
c o n V e n c i o no u

der h.acieIido y ganando" tárea; Laurid,es .Trisotto
I
entre 526· compstid@ras.:,NaveSoviéticaDeu chamar de benzimeDto, ou

alravés de remedios casei.,
.

I Volta á Lua e

N A l' d
ri 1'05, minorava li dor do.

Decreto de Costa e SI-Iva' i Retornou' á Terra i ÔVO no' u alco se�ie��:nle�erdlldeirame�t8
.

.

i Mosc�u,' (UPI) - A! 'FLPOLlS, -:- Com inicio o dorn' de amenizar o· so�

! U n j ã o Soviética deu! na noite de domingo úlli- frirnenlo do próximo, quer

Instl-tul·U, O .Ol·a do' Colono i um �grande passo pi:lra a i mo, p judaismo de todo o pela sua· bondade, pela fé

_
! colocação de um homem!mundo comemora a enlra que inspirava em um Deus

.
,

nll Lua, .ao recuperar, in-! da de seu ano nõvo, o justissimo mas eXlrema�

O Presidenfe Costa e j 25 de julho foi escolhidÉl_,! Leopoldo, no. Rio Gr�nde facfa, no Oceano índico, j 6.7290 ano de sua era, Ao menre bondoso, ou pelos
Silva sancionou Lei insti· ! porque assinala o inicioi do Sul, no dill 26 de Julho a nave espacial "Zond�6", i contrário do calendário seus próprios remédios.

tuindo o "DIA DO CO· i da emigração organizada I de 1824, A dala da fundll sem tripulantes, que deu i crislão civil, que dá como Dona Mathilde faleceu

LONO" a sar comemora� i deferminada por D. Pedro j ção de Jaraguá do Sul, a volla à, Lua. ..' i ponlo de partida o nasci· domingo, quase repentina-
do a �6 de julho de cada i II, com a chegada da i fica, assim oficializada. A nave, lançada no' diaTmento, de Cristo, o calen· menle, no Hospital �ão

ano. 1 primeira leva de emigran i ... t 15 dêsfe mts, foi recolhida! dário, judaico considera José. - Foi sepultada se-

, . I i fes germânicos em São i ialoes de .luz e FurGa por' um barco soVi�IiCO! c�mo_ seu inicio a próp�ia gunda feira com grdnde
O projeto que resu fOU: ! . a partir de 1964, num ponlo a 2.000 milhas! CfJaçaO do mundo - � acompanhamento.

na lei foi apresenlado na

l�.'
i Compra-se a Bom Preço! CI leste da África Meridio-l dividido ein, doze meses, Na Câmara MuniCipal o

Câmara dos Deputados! CorreiO do POVO. i Informações com i !lai depois de reingressar i mas o número de dias do Sr. Eugênio .schmöckel

em 1964, pelo depUfado 1 um Jornal a i' F1SCHER, ! na atmosfera à velocidade! mês oscila enlre 29 e 30 requereu vol'o de pesar,

Norberlo Schmidf, do Rio! Serviço do Povo !,. Mal. Deo�oro n. 204 1 de 40 mil quilômefros por i dias sendo por, isso rr.e- com aprovação - unânime

Grllnde do Sul. A dala de! _..; Jaragua do Sul· :.hora. . nor. do plenjirio.

)

Uma rára espécie do preservar uma espécieis�s ao pais, Bgase umajpeçae mais veltoses de eeu comercial e técnica de
reino animal deverá Ser zoológi('a quase tõtalmen-] trlldição antiga e própria'j' gênero. Os meíe lindos trensportes, desviados e

novamente ambientada na re dizimada nessa área. i Ourrõra. as, pérolas jaziam, bordados estão guardildos nívelsdoe de rel modo que
chameca, ,a concha de Dom êsse propösíto, o! aos milhões nQS riachos i no cláusfro de Wienhausen as 'conchas não tinham

pérolas fluviais, a qual, expertmento de coloniza. ! da plentere e mentlnham i perto de Celle, mals chances de sobrevi-
. em virtude de seu preclo- ção será Instalado; as re- i uma profissão jii há muilo l De um lado uma explo- vêncía. Felrava-lhes, 50·

80 conteúdo, era um dos servas de regalOS nos i extinta ne Alemanhe: c 1 ração quase violenta das brerudo, G enrlquecímenro
mais pefseguidos animais quaís as colônias de con-] pescador de pérolas. Uma j reservas de conchas para de oxigênio etravés de uma
nas regiões da planície. chae � se r ã o in8ttala�a�, i profissão, arlfsfica de cará�! o trabalho joalheiro. e de

I
f1óra fluvial, influa. S�i!I

,O Serviço de Proteção deverao manlldas em Slgl' ter espectel, a dos borde-l outro o Irabalho dos ad reserva nas aguas da ßeí
da Natureze e Tratamento lo perante o público, pera dores de pérolas, tornou- i ministradores fluviais nos xa Saxônia é calculada
da Paisagem' da Baixa assim profegê-Ias de uma se a nora Hpicl:l dess4� últimos fernpos, contrlbul em cêrca de 2.000 ou

Silxõnia tornou a st essa exploração sem escrüpu- arfe natural daqui. Seus;! ram no decorrer de dois 3.000, das quais a maior

tarefe, não com o propô- los. testemunhos, tecidos, sa- [séculos para a dizimação parle Já tem uma idade de
sito do eprovetrememo

. Um. arie Iradicional crais geralmente com ricos i quase total das reservas, 60 a 80 anos.

comercial do cultivo das Ao cultívo das pérolas, bordados de pérolas, es.l de pérola'3 fluvtaís. Rega .. i O experlmento de colo

pérolas fluviais, mas mui- que em fase de florectmen-] tão hoje bem protegidosi: �os. e rios tlaham sido, sob I nlzeçâo será $linda enieee..

to mals com li infenção de to trouxe prestíglo e rigue-isob vidro e pertencem às.'o especte de SUl utilidade dido por exames sôbre os

Santa' 'Cala
•

.' + ..... _ •
- '-i ......._. " ...... ,

Juventude . Rural
e

1·

modos e necessidades de
vida das conchas.

Na medida em que as

reservas locais não 'forem
mais euflelentee, conchas
de pérolas de outras artes

da Alemanha, como do
Odenwald e da Ploteste
Bávara, serão lançadas pa
ra o eetebeleclmenro de
novas colônias.

(Do Boletim semanal.
publicado pelo Departa
mento de Imprease e In
formaçãO' do Governo Pe
deral da Alemanha).

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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I. ....-

Empr'êza Jornllililtica
'.

"Cor,reio do Povo" Ltda, ,

• 1968 •

Diretor
Eugênio Vitor Scbmöckel

-

ASSINATURA:
Anual '.' • • NQt 6,00
�emlStfe • • • Not 3,10

. Avulso. . . • NCI'$ 0,12
Número__do. NCr$ 0,14

guâ do Sul, domiciliado e

residente
.

em Garlbald],
neste distrito, filho de
Rioardo Ziese e de Herta
Klu«e Ziese.

.

Ela, braaileira, solteira,
doméstica. natural de Ja
raguã do Sul, .domicilíada
e residente em Jaragua
sinho, neste distrito, filha
de Arnoldo Krause e de
Adella HafemanrrKraule.

Indústria deMadeirasRudolf S.A. Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias
da Construção E do Mobiliário

Edital de Convocação
Pelo presente Edital. faço saber que no dia 17

de novembro de 1968, será realizada nêste Síndí
cato, a eleição para a composíoão da Diretoria
Conselho Fiscal e Delegados representantes. a�
Oonselho da Federação. a . que está filiado êste
Sindicato, bem como a de seus respectivos 8U

plentes, ficando aberto ó prazo de 15 (quinze)
días para registro de chapas na secretaria, que
correrá a partir da data. da publícação dêste
Edital. tudo de acôrdo com o artigo 11 e 'seu pa.
rãgrafn 1° da Portaria Ministerial' número 40 de

\ 21 de janeiro de 1965.
'

Inscrição C.G.C. (M.F.)
84 430 644

Assembléia Geral Extraordínáría
Edital de Convocação

Ficam convidados os Senhores Acionistas
para uma assembléia geral extraordinária, à rea':
lízar-se 8S 15 horas do dia 15 de Outubro de 1968,
na séde social, à rua ,Venâncio da Silva Põrto,
s/ne, em 'Jaraguá do Sul, afim de deliberar sõbre
a seguinte, i ordem do dia:

10) - Aumento do capital social, com recursos
proveníentes de reservas acumuladas;

,

2°) - Alteração dos estatutos sociais.
Jaraguá do Sul, 9 de Setembro de 1968.
João Germano :Rud6lf - Diretór _. Gerente

, HOSPITAL JE6ÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
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Edital n. 6:773 de 1/10/68
, Hilberto Hornburg e

Zita Kickhoefel

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja
ragllá do Sul, domiciliado
e residente em Garibaldi,
neste distrito, filho de
Emílio Hornburg e de
Amanda Sprung Horn-
burg.

.

Ela, brasileira, soheira,
doméstica, natural de Ja
raguâ do Sol, domiciÍiada
e residente em Rio da
Luz, neste distrito, filha
de Alfredo Kickhoefel e

de Adelia Ohf Kic,khoefel.

Edital n. 6.775 de 2/10/68
Luiz Rasá Netto e'

Delaide Demarchi

Ele', brasileiro, solteiro,'
lavrador, natural de Ja,
raguä do Sul; domiciliado
e residente em Santa Lu

Re�istro Civil zia, neste distrito,' filho
de João Rosá e de Olym

Aurea Müller Grubba, Oficial pia Demarchi Rasá -.
do Registro Civil do 1.0 Dis- EJla, brasileira, solteira,trito da Comarca de Ta:raguá doméstica, natural, de Ja
do Sul, Estado de Santa raguä do Sql, domiciliada

Catarina, Brasil. e residente em Santa Vinhos Finos de Mesa e Missá em doze qua.'Faz Saber que comparece- Luzia, neste distrito, filha lidades diferentes - Garrafas e Garrafões de 5 lts.
ram no cartório exibindo 0'5 de Angelo Demarehi e de
documentos exigidos pela lei JacolDina Feltrin Demar- VINHOS DE MISSA VII'iIHOS DE MESA
afim de se habilitarem para ehí. Branco Seco

'

Tinto de -Mese
casar-se; Branco Riesling Tinto Especial

Edital n. 6.77i .de 28/9/68
Edital n, 6.776 de 2/10/68 Branco Moscaro Tinto Clerere

.

. Osvaldo Heiden e Branco Doce Llc. TinIa Ceberner
Leona�do Z'IP� e Marlene Lescowicz Rosildo Suave Líc. Branco Mesa
Adelaide KleID B L' .

Ele, brasileiro, solteiro, rance Moscatel ic.
.

KOS. Hamburgo Líc,
Ele, brasileiro, solteiro, .

operário, natural de Ja� operãrío, natural d? �a· Vinhos Pindorama são vinhos puros delicio-
raguá do Sul, demícílíe- • '.. '

•
..

raguä do Sul. domiciliado do e resident. em Vila sos, extra�dos de �vas selec�onadas e fabricados
8 residente em Rua Mal. Nova, neste distrito filho pelos Irmãos Manstas no RIO Grande do Sul.
Deodoro, nesta cidade,fi'

.

lho d J
-

Z' fi d
de João Heiden e de Inês «VinhoB PINDORAMA., uma tradição treneêsa

.

e 'lao �p_ e e Wuerges Heiden.Maria da Conceíção Kru-, Ela, brasileira, solteira. pera sua mesa»

-míoker Zipf. industriária,' natural de DIVIL DISTRIBUIDORA DE VINHOS LTOA. Caso não seja obtido "quorum' em primeira
Ela, brasileira, solteira, Jaraguá do Sul, domící- (Ginásio São Luiz)

.

convocação, as eleições, em segunda convocação
.estudante, natural deCO-' serão realizadas no dia 22 de novembro de 1968

li E
. .líads e residente em Vi· ,Avuida Marechal Deodoro da Fonseca, 520 I e não conseguido. ainda, o coeäcíente, em tercei-rup , nesta. atado, domí- la Nova, neste distrito, J A R A G U' Á DOS U L

_

-
� Cciliada e residente em -
u ra e última convocação no dia 25 de novembro

Vila Nova, nesta distrito,
filha de Inseto Lescowíoz -------

.

j de 1968, para que ficam convooàdos, desde já
filha de Luiz Klei·n e de

e de Matilde Panstein

I d' t· T til "1
· n 'S'

.

A
toqps os associados da entidade.' !

Lili Klein.
Lescowicz.

n U·I ria IX I a r I t-a
\ .

-.

• . I
Arr. eleições serão realizadas em sua sédeE para que chegue ao co- .

1
. I

Edital n. 6.772 de 1/10/68 nhecimento de todos mandei Cadastro Geral de Contribuintes no
socla ,Sito a rua Coronél Procó'pio Gomes de

M Oliveira, 157, Jaraguá do Sul, onde funcionará aGeraldo Kle!n e passar o presente edital 'l.\\e inistérJO . da F_�enda: 84 430 610 d 8 (
.

)
,

Ermelinda Becker será publicado pela imprensa ASSEMBLÉIÁ GMRAL ORDINÁRIA
urDa as OitO às14 (quatorze) horas.

Ele, brasileiro, solteiro, e .em cart6rie ond� será .

Jaraguá do Sul, 10 de Setembro de 1968.
lavrador, naturaL de Ja- afixado durante ls·dlas .. Se EDITAß DE OONVOOAÇÃO Ewaldo Alberto p,elr,:"" ,Presidente
raguA do Sul, domicilia- alg�em soubec de alg?m Im-

.
I

do e resid.en'e em Três pedmHlD�Q acuse-o para 06 ficam convidados os senhores acionislas para

Kios do Norte"neste dis- f4ns legaIs... _

UAJiI aesembléia gtral ordinária II r�alizar·se no dia r;:����-'<I��trito, filho de Adamando AUREA MUl:L.ER GRUBBA 30 de novembro do corrente ano, às 09,00 horas na

'

.

.

"

.

Klein e de JoSna Gaulke Onclal séde social em Ilapocuzinho afim de delibe

..riln�·m.1 ""ro lL·1illn 71
'

til p � t1l\1Ul71 dJl

i'KI�in.
sôbre II seguinte:

"

1.U.J 11 fL., lW� U) 'IV fL., «li.
Ela. brasileira, solteira, ORDllJM DO DIA

...............------....._.___....----

doméstica, natural de JaM

N
' i ADVOGADO nos fôros de

raguá do iul, domicilia- egoc.·o de a) Apreciaçáô do balanço, relat.Ório e parecer . .'

da e residente em Três .

do conselho fiscal relfÍlivó ao exercício encerrado

i
São P�ulo-GQanabara-E s ta d o d o Rio dê

• - em �1 d" �gosto de' 1968
. Janeiro-BrssUia. .,

Rios do Norte, neste dis- ocaslao
() ... \

P
.'

trito, filha de Alberto Be' b) Eleição da nova diretoria.
"

rocessamentos perante quaisquer Mi.

cker e de Herta Milbratz 16 Morgos _ casa de c) . Eleicão tio conselho fiscal. 1-
nistérioB, Autarquias e Repartições.Públicas

Becker.· . d) Assuntos diverso�,. .

em geral. .

madeira - . com luz - ,

Iranchos - pastos todo NOTA: Acham-se à disposição dos senliJores l E s C r itÓ r i o' C e D t r á 1 :

fcercado arrozeira para acionistas os documentos de' que traJa o art. 99, do � Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
25 sacos com água pro- decreto lei' 2.627 de �6 9-40. '

,. (Fone: 52-1894)
pria podendo - fazer mais Jaraguá, do Sul; 19 de setembro de 1968,. } Z C - 39
tanque de peixe. 1

I

mil ' �

pês Sucurujuva. Planta. 1 JOÃO LÚCIO DA COSTA �iO
de Janeiro

�ções diversas frutss. Diretor-Comercial
.

Estado da GUAfiABARA

informações ��(i��
Hilo Gonçálves MBar Ideal
defronte A - Comercia]
,

BNDBDÊÇO:
Cau.: POIt.I, KI

I\venfda MaL Deodoro, 210
Jaraguá do 5Iu.I - S. Catarina

. As chapas deverão ser registradas em separa-
.

_ do, sendo uma para os candidatos á Diretoria e Oon-

DI·vl·1 DI·strl·bul·dora de VI·ohos· Ltda _

selho Fiscal, com os seus respectívos suplentes,
.

• e outra para 08 Delegados representantes ao

VINDO§ BIOGRA.,NDEl'WSES Conselho da Federação e seus respectivos
Suplentes. .

. .

« PINDORAMA» Os requerímentos para o registro �e chapas de
v�rão s?r apresentados na se.cretaria, em 3 (três)
vlas.asainado por todos os candídatos, pessoalmente,
não sendo permitida para tal registro 8' autorga
de procuração devendo ser anreeentsdo todos os

requisitos contídos no parágrafo lodo artigo 11
da citada Portaria.

O requerimento acompanhado de tndos os da
dos e documentos exigtdos para o registro. será dirf.
gido ao presidente do Sindicato, podendo ess.e

requerimento ser assinado por qualquer dos can
didatos componentes da chapa.

A secretaria da entidade, DO expedíente Bor
mal fornecerá maiores detalhes aos ínteressados
achando-se afixado na séde do Sindicato a rela:
Ção,.do que é obrlgatöríamente para o cítado
registro.

NOVAFARMACIA
e

JOSE GERALDO RIMOS VIRMOIO
. advogados

comerciais

escritório de advocacia "Dr. ADAUTO"
consultas, pareceres e ações

trabalhistas
Cure leus males e poupe leu
bom dinheiro COmpF8DOO na

I

CARLOS ADAUIO tlEIRA . cíveis,

da ROBERTO M. HOBST

criminais
fiscais
inquilinato

Dr. FraDciseo' Antonio Piccione
M: ::e .D ICo ,." c.H.JH:. 1-r

Cirurgia é Clínica de Adultos e Orianças
Partos � Doenças de Senhoras

\
,

-
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r,

Já que o Sr. pode escolher, compre logo': 'um

o ' ���ORADO BQ
UnlCO te evisor que' tem Reserva de Qual idade

IRMÃOS EMl\1ENDÖRFER' S/A. Elétrodomesticos
.

A Melhor QualidaJle ITem o,�aior Prazo I o Menor Preço' , Total I

I

Colorado RQ 23, polegadas
imagem oinematográfica!
som de alta fidelidade!
mesmo nos leeals de
recepção mais difioil!
durabilidade comprovada!

custa apenas ncr$ 58,60
mensais.

,

. Irmãos Emmendörfer ·S/A.
AVEIIDA MARECHIl DEODORO DA fOISECI, 557. - aaem Eftlrellte • /grej. M.triz - JIRIGUA DO SUL - S.C.

.," , ' C�6dito

Inédito

Vérlo& Plan•• de
paga....ento. 2If
•ua escolh_

b)

Negócio de Ocasião
VÉNDE.aSE

1 - Sorveteira c/8 bocas

1 -- Geladeira c/3 portas
1 - Balcão vitrine
2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica

28 - Cadeiras' estofadas
1 - Estufa p/pasteis
1 Porta copinhos

,

1 Pia inoxidavel, e outros pertences.
Tratar com Antônio Mahfud

Av. Getulio Varg�8, 73

/

Vende-se
Um ótimo terreno com

17 m o r g o 8, na Tifa

Pereira, i Klm. distante
do centro da cidade.
Demais informações

eom o sr." Edmundo
Lombardi.

Campanha de Educação
. Cívicà

Prefeitura Municipal de
Jaraguá do Sul

MetallÍrgica João Wiest.SIA.,
em fase de reorganização e expansão

\ necessita de:

a) almoxarife ou elemento com' prática' em
almoxarifado;
auxiliar de escritório, que esteja cursando
nõ mínimo ,o curso ginasial.

O Diretor do «Serviço Autônomo Municipal de
Água e Esgôro» - «SAMAE», de Jaraguá de Sul.
leva ao conhecimento �os proprietários lIe Imóveis
sitos nas Ruas: Marechal. Floriano Peixoto, Venâncio
da Silva Dôrto, Barão do Rio Branco, CeI. Procopio

O hesreemenro dGJ Goines de Oliveira, Avenidas Marechal Deodoro da

Bandeira e o cenro F'ons�,ca � Getüllo Vargas que, IHI form i! disciplinada
do Hino Nacional são pelo ilrtigo 60, do decreto municipal, n. 122/68, ficam

notificados todos os proprietários dos prédios const- -

At
- obrigatórios, uma vez deredos habitáveis, ocupados ou não, suuedos nos

,

ençao por SemiJAa, em todos .

.

d
.

..I

os estabelecimentos logradouros públicos acima citados, ja orados ae

Vende-se um Chalé de de qualquer 'grãu de rêde de dlerrtbulção de água a requererem volunté-

Madeira Novo. 1/2 Morgo ensino, püblícos ou
rlamente a instalação dos respectivos ramais coleto-

de Terra todo cercado, particulares.
res e/ou de .derlvaçâo aeste órgão, no prazo ímpror-

casa com toda 'instalação. rogével de, trinta dlas, a contar da' data .da presente

s e r v i da' de e circular na
----..........' ....--_.; publicação, sob pena da aplicação das penalidades

poria. Vend se motivo éS que alude o artiro 46, do regulamento do «Serviço
mudança. sito à Bstrada Autônomo Municipal de ,ÁgUéJ e Esgôto».

I
Nova,

..

N
...egóc._i.o.__Llrgente. Ve'ode'.'se Jaraguá do ôul,' 18 de Setembro de 1968

,

"I

'

AROLDO SCHULZ

I
Ve n d e-se p e r t o da Administrador

c i d a d e, ,uma Casa de ENG. FLÁVIO S. ORIEBBLER
[Madeire, com r a n c h o, Um ótimo terreno com Diretor
duas Vacas uma Maquina ?asa,'lpossuindo past8�em
para picar trato, seis mil Isto à estrade FranCISCO

pés de, cana, 6 morgos
.de P�ula..Tratar �om o �"�iilIOóoo:�tfi.I.�....;.. --__--=

d� ferra: Vende·se motivo propríetärío sr, Leopol
de mudança.' ,

Meyer�
=- •

1Ii Tratar com HILO
GONÇALVES, Ber Ideal
defronte A omercial.

Vende-se

Decreto n. 134/68
,

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
do Sul; Estado de Santa Catarina, no U80 e exer

cicio de suas atribuições, Decreta:
Art. 1.) - Fica suplementada na importância

de NCR$ 20,000.00 (Vinte mil eruseiros novos), a

dotaçãe 3.1.3.0/37, do orçamento vigente.
.

Art. 2,) - Para atendar a suplementação de
'que trata o art. anterior, fica reduzida na impor
tância de NCR$, 20.000,00, a dotação.,. 4.1.1.3/118 do
mesmo orçamento.,

Art. 3.) - Êsts decreto entrará em vigor na

data de sua publicação, revogadas as' disposições
em coutrãric,

'

Prefeitura Municipal de Jaraguá de Sul, 27 de
setembro de 1968.

'

Victor Bauer, Prefeito Municil)al
Publicado o presente decreto nesta Diretoria

de Expediente, Educação e Âssistência Social, aos
'

,

27 dias do mês de setembro de 1968. 1_
.

,

Walter A. Balloek, Pelo Diretor

Podaria n, 45
Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Estado de .Banta Catarina, no uso e exer

'eícío de suas atribuições, Resolve:
Designar: .

Miriàm Gomos para na Escola "19 de Abril",
da localidade de Jaraguá Esquerdo, substhuír ,
professôra Odete B. Salai, pelo pra�e de 60 dias a

contar d. 10 de mês em curso.

-Comuníque- se, Registre-se e Publique-se.
'

Prefeitúra Municipal de Jaraguá do Sul. 20 de .

setembro de 1968.
Victor Bauer, Prefeito Munieipa-I

Portaria D. 46
,.

João Lúcio da Coda, Prefeito Municipal 'de
Jaraguá do Sul, Estado de San.ta Catarina, em

exercício. de suas atribuições,' Resolte:, .

Prorrogar. por 30 dial, o contrato de trabalho
do Sr. João Mathias Verbinenn, constante da por'
taria n. 25 de 3 de junho do àno' em curso•

Ccmunfqus-se, Registre-se fi) Publique-soo
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. d.

outubro de 1968.
João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal em

exerototo

-,

�eruiCI ßulDooma Mooicioal de Baua e IsoDlo
EDITAL

Atenção
EXECUTA-SE DESENHOS MECÂNICOS,
PLANTAS DE CASAS, COM A DEVIDA
LEGALIZAQÃO COM ENGENHEIRO E
CONSTRUTORA, REQUER.IMENTOS ETC.
ORQAMENTOS--COPIAS-CÁLCULOS.

B.M. de ALCANTARA,
desenhista.

A.: Mal. Deodoro, 215,Fone 367
a/c Oonsteutora 'José Panstein

vlOuno usnDO
COMPRA-58

Escritório 'Fischer
Mal. Deodoro n. 204
Jaraguá do Sul

2 terrenos (lunros) com

15x46 cada, ne Rua Rio
Branco � Jaraguá do Sul

Informações nesta

redação.
.��� �-------------------------------------

.
,
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)

Dias 12 e 13 de Outubro Monu-m"e·'ot.al, Festtval Esp-o:�t'iv'O·i.do B�ependj;;
Partida de Honra C.A. Baepe,ndi X lIIadurei�a A�C.

(LOCAL)
-....

.(RIO DE JANEIRO 'Gb.)'

ROTARY"
Dia da Árvore

Laços

o Rotary Club de Jar?guá do Sul, íntsgran
(lo-se nas comemorações tributadas ao Dia da

.'
.

.

C' d 8 h" U I t'" d' J ' d
' � I

Árvore, procedeu no dia 21 do coerente ao plantio.

.

.

.

.

� orDO e omuelros o un orlO: e urDIDo o uI d.e uma Arvore, na praça Pau.l! Harris cujo aeonte-

O QUE
I VAI PELO LlnNS' CImento contou com a presença de vär,los oompa-,

U." Para conhecimento do público iii em cumpri- nhelrcs do nosso Club: Assim sendo a referida
manto .ds determinaçõss legals e estatutárias, publí-] Praça foi enriquecida com uma pequena árvore,

�======= I camos abaixo o BALANÇO da Corporação encer- mas que num futuro pr6ximo irá proporcionar um
rado em 20 de agôsto de 1968, no fim da gestão espetáculo oolorido' de suas flôrel!l para aquêlss

.Repetidora do Canal 4 111Jl67/1968: 'que ali irão passar. Também. o Rotary Club de

Fi I 't h
-

á d á d tid
' ATIVO Guaramirím cumpriu no dia 22 diste, na Praça de

na mente oje (s ba o), ser instala a a repe ora G
. .

I r d' á d R-'definitiva do Canil 4 (salvo motivos de ordem técnica). Edifícios e construções: Sede
uarammm o p an 10 e uma rv�rê, on e O O

Para tanto virá aqui o técnico eneerrezado da tarefaeS' '1 Ncr$ 5056,22 tary Club de Jaraguá do Sul se fez presente.
temos a promessa de que ainda hoje funcionará a contento :..

ooia
._ .

fVários companheiros. msís os colaboradores que a Torre 1152.68 6:208.80 . A nossa Reumao do dia 24 p 'passado
Prefeitura colocou à dísposíção, estario trabalhando naquele M6veis .e Utensílios 64,05

.

local desde bem cedo. "

. Veículos'
,

-�

.'
. 3500.06 No dia 24 de setembro o nosso Club efetivou

CHAMAMOS Á ATENÇÃO DOS TELESPECTADORES para II Equipamento técnico 1.989.41 mais uma reunião, à qual' contou com as presenças
SINTONIZAR O SEU APARELHO NO CANAL 8, poía será Tesouraria' Caixa 60.00 dos eeuhores Acir Schulz, Acadêmico Solicitador;neste em que teremos a recepção do CANAL 4.

. '..
1 409.67 Luiz Ferreira da Silva, Vice-Presidente do Clube

Continuamos pedindo para que todos os possuidores
Banco do Brasil ,.S.A. 1.349,67

dos Lojistas; Helio Ramos Al'im, Gerente do Banco
de TV. participem de nossa campanha, assinando as promis- TOTAL 13.171,93 de Desenvelvimento do Estild,o de Santa Oatarinad��rÖN�eeV3�êan:�a f��l���;::r�:�' fale com um elemento

PASSIVO S.A. local. Também, estêvs presente à mesma, o
Colaborando conosco, assinando as promissórias (mes- Patrimônio Social 13.171.93 companheiro Emílio Driessen, do Rotary Club. de :

mo que não tenha sido procurado) você estará proporcio- TOTAL Curitibanos.. Usaram da palavra os com'panheirosnando eontõrto e entretenimento aos seus tamíííares.
,

13.171,93 Schmöckel, o qual lembrou as datas comemoratívas
Parecer do Conselho Fiscal tendo-o secundado o companheiro Norberto. Pre�'
..

•

.
viamente _designado, palestrou sôbre o Dia da Ár·

O� sígnatârios, co�ponentes do .Conselho Fts-] vore, o ,companheiro Buhr. O eompanheiro Fidelis
". cal do Corpo de Bombeiros Voluntãríos de Jarsguá i relatou a sua recuperação no Rotary Club de Oart-

I .. i paEriulinoHPedrti, ErHatrryhsBhuc)lilmanOn, Mlurild°MD�eln1ke, DGainri,O do Sol, depois da ,.terem' exammado es elementos i tíba o qual nesta reunião' estê've -preoeupado porn..c o, ea orst, c c we e, swa o aneim, -

d B 1 G'1 d '»O d
A

t d:' •
_

. r
s10 sso Luís, Maria B. Plaswich, Sigolf Schünke, Eugênio. o a anço

.

era encerra o em -. e agos_ O e i nm Paraná malS verde., O companheiro MarIo
Silva, OSDÍ Müller. Luiz Narl9ch, Marino Lenzi, Siegfried i 1968, opinam mer�?er o me8m� ple.na aprova�ao por i relatando problemas, educacionais, fez sentir a08
Kreutzfeld. Max Fiedler, Waldemar Rocha, Rudolfo Lenz, i parta da aS8emble�a geral ordinária, que sobre o [presentes a imediata criação da Biblioteca Públioa

• Henrique Reis Berg�n, Edmundo Emmendoerf�r, Leonida C. i mesmo deverá deliberar. : '

id d A 6
.

h dEvers, Olfnda Schmitz, Emilllo Silva, Orestes'Bortolotti.:.. . A ! em nossa Cl a e. p 8 movímentada ora _8 cama-
Heinz Marquardt, Erwino Menegotti, José Pamplona, Antônio í _Jaragu� -do Sul (SC)" 21 de. a�osto _ d� 196,8. i radagem, o' Companheiro Presidente lembrou aos
Gomes Correia, Norberto Oliveira Cunha, Marcos Simmer, í. ass. VIctor Bauer - Pesfeite MUDlclpal 1 presentes que a reunião do dia 1.0 de outubro
Alclcles Américo, Nair Mateus Dueek, Felipe Harpia. Edelina i Adolpho Mahfud - Representante do Corpo i serã festiváAlice Bruck. Paula IFunke, Adrian Weber, Samir Mattsr, iAtivo.: q, i'
Eduardo Mann. Flores,,Freiber:gel', Gerhal'd Ender, Joio'i Fidelis Wolf Representante dos s6cios i --------- _Ambroll, Antônio L. Klein, Hilario Tissi, Teobeldo 8aDson, i .. _ t ':

Armin Brandenburg. Walter Bl'andenburg, João M. L. Bl'aga,i Contrlbmmes. 'i
Lauro Tomaselli, Waldemar Lessmann. Wemer Lange, HilA;. i . .. .

:

E t -t drio Bertoldi, Henrique TaIlmann, H_'rmilio Ramos. Genuino Esolarecunentos do Conselho Admlnlstrativc;> -I S rei an O'Maiochl. Sargento Benjamin, Romeu Butschardt, Dr. José Al-
buquerque, Mário Korman. Gerson B. Ferreira, Uno Tom- O Patrimônio Social da Corpo- Ibosi, Hilberto Manske, Curt Jensen. Joio Mário Medeiros, ração foi constituído de fun.os prove� ,

João Lira, 'Olando Kuhn e Antônio' Zimmermann. ,nientes das segl!intes fontes: I O convire de Embaixa- i áreas da SUDAM e SU�

CONTRIBUrçOES - Coméroio, In- dor da Alemanha Ocid.n- i DENE, o que vale dizer
dústria e Particulares, em, forma de s6� Ital para queuma Del�gaçã(j) i deixando Santa Catarina
dioB contribuiutes ,) , 8 845,78 Pa�lame�t�r. de S�nta Ca- i de lado, e, co�sequente-
CAMPANHA DE TIJOLOS - a cargo

farlDa vlslf� aquele pais i mente, um. terço de sua

do GrêlDio da Juventude _' :resultado brevemente, motivou a pre� i população constiluída de

liquido_
.

.

86400 sença do Dep. Pedro Pau� 1descendentes germânicos.
DOAQOES: 1 (um) Jeep WiJlys, pela

' lo Colin - e5peciall11ente i Manifestou-se no entento,
Prefeitura Municipal de Jaraguá do convidado � na Tribuna do i otimista sôbre o futuro 10

Sul e 1 (uma) sirene pela firma Eletro- Legislativo estadual. De� i revelar que' o' Govêrno de
motores Jaraguä S.A. 1.064,05 darou o parlhamentar join� i BonD interessado em in-:
CONTRIBUIQÕES - para o "Livro de vileDse, que ci necessida- i veslir em obras de infrc1-

Ouro", instituído para a construção da de de um maior infercâm- iestrutura, pOdeda colabo-
sede so'cia!. 2.90'0,00 bio entre OB I:.egislativo i rar Da conclusão da BR-

RENDAS DIVERSAS 556.15 de Santa ,Catarina e da i 282, a deDomini:lda "e.spin-
.

Alemanha Ocidental, ,para ihB dorsal' catarinense".TOTAL ARRECADADO 14229,I:J8
que. nossas relações no i Mais adiante, enfarizou queMenos as segllintes despesas:
campo polffico administra- í "o problema do Brasil, não

-

Comissões de Cobrança 528,96 tivo possam obter .melhor í é de nacionalização, masManutenção e reformá de v_íc.. 1274?.... ,,0802 clima de entendimento, evi-: de. integração e.conomica

.BSSOCI·leiO Comer.CI·.11 e Induslrl"11 de .Jarlrlu' do �ul Limpezas
e consernQões tando certas distorções do i dOe Santa Catarina por cer-

U U U U ug O U Impostos e Taxas 91.92 passado.A esta flUur.:!, lem- i to, terá o maior .empênhoPerdas Diversas 2335 1.058.05 brou o crédito de 200 mi� i em receber oe auxílios téc-
Total do Patrimônio Social 13171,93 lhões de marcos concedi- ! nicos e financeiros indis-

Jaraguá do Sul (SC).�:] de agôsto de 1968. do no ano de 67 ao Bra- I pensáveis ao, seu desen-
.Gerd Edgar Baumer .... Presidente. Si), can"lizado para as i volvimento".

'
.

o\NO XLIX JARAOO' DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 5 QB OUTUBRO DB 1968' N.O 2.503

. Os que Assinaram

ß. ß. . Wffi' lem novI
.

Direcão
"

Pará o conhecimento de V: Sa. inf,ormamos
que, em assembléia geral ordinária realizada em

14 do corrente mês, foram. eleitos para o� cargos
diretivos desta associação, os seguintes:

Presidente Reiner Modro
Vice Pre8idente Nivaldo Hintz
1° Secretário João Tomaz Martins
2° Secretário Ernaldo Bartel
10 Tesoureiro Norma Müller reeleita)
20 Tesour'eiro Osmar Oscar'Nagel
Cumprimentamos 8 nova direção, eom votos

de feliz gestão.

Assembléia Geral Ordinária Bienal
- Edital de Convocação-

. .

São convidildos ,os sénhoi'es cOßsócios ,para a i
Assembléia G�ral Or�inária Bienal, que' se realizilrá i

. AVISOno próximo dia 21, na sede sociöl de ITAJARA T�> i

V
! ,

NIS CLUBB, local, com início màrcado para as 201 ende-se Dr. Osny Cubas
horas, Mim de delibérartm sôbre a seguinte, Ordem i , O'Aquino avisa à sua
do Dia;

.

i 1 terreno silo na Rua CeI. distinta clientela que mu·
1. Julgamento das contas <Ia diretoria;' í Procópio Gomes ao lado II dou s.eu consultório para
2. Eleição da nova diretoria e do conselho fiscal; i da Textil Cyrus S. A. Avenida Getulio Vargas,
3. Outros assuntos de interêsse lI,?cial. i com as Dime'Bsões lõx65. i ao lado da "Alfaialllria

Jaraguá do Sul, 2 de oufubro de 1968.. � Informaiões nesta redaçio'l DaJ,prá" •

d
.

Eggon João da Silva, Presidente i i aragua o Sul, setem-
.

i bro de 1968
,

OonsideraRdo que a eio, indagando de que.

'V f
. .

d' f f' I b dQa.,..•••• :C':'•••• ." 4••••••• .:� •••••••�4••4•••• .:� •••••••�� '!t, :'•••••"••• ,.4 :':' �.:� .:, .:, .:•••••••••••CJ : J . ema,g OI Incorpora a a orma OI ce e ra a,- ii

�
)

n@ n �
.

(l U h a s O
J

A'ij li, I" TI o
.

g Atenção I ����s;:;f���me�n;u�ef�:i� �i�����:�' I�m�:�: ���:o�
: U \) II li U A :) A

•

It ! da a sltuaçao de Inumeros resguardo dos direitos de
: � grlcu or i acionistas daquela emprêsa milhar�s de lIcionistas,: :, Ouça lôdas às sextas- I em decorrênCia dêsse ne- indusive' o pagamenfo de

Ci....rgiã. Dentista Raios X n, i rócio, jU81ameote sobre- divideodos.
:J. feiras, a 1,ãO horas da

I saltados pela iminêncid
.

H..:"
Ate.de com horas marcadas, nos horários: :� I, tarde na Rádio Jaraguá, I de perderem suas econo� "Não é' admissível" -

_ � i o programa: I mias aplicadas numa em� acentua o deputado Her·
MaBÀã - das 7,30 às 12 hs. .

�: i
flnlena Rural I prêsa que a 'odos parecia mes Macedo • "que os

.�.:. Ta.rde - das a às 19 hs. :. ,i -e !, de urande futuro, O depu- acionislas da Vemag sejam,
- Este programa é feifo ao

Avenida GetÚlio Vargas (Ao lado Lojas "Dalpró") : í pehs ACARBSC espe' itado HeriIHitS Macedo apre· prejudicados, em proveito
8 .�

,. B! e,ialmente pli ra o Sr. e. i senlou requerimento de de um pequeno. grupo fi·

g
.

, .1.&.••61)'.. ,'DO Si,1JL iJ j suo fam(Jia. ! i�formaçõe!l a� er .. 'Min!:S. nanceiro que lhes" mlsoeja-
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