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Fundado em 1876
.

Emancipado em 1934

n . O t í·a i a frefeltura MlIßicipal de laragui de Sul
,

.

"!::,"I ��muniea.q.o
e "carenguelelre", Mais I estão em âÔdamento em

.. ,,,
.

.... Comunicamos aos lnteressados que, avlzlnhasdo-
uma .vez o. delega co�- var�os Estados. Tornou a

i se a dat'a de FIN�DOS, deverá ser providenciada,
se.g.ulU !,ugtr _do. presídl,? fugir. �eus 1'?lp_!s re�de- i com li necessária- antecedência, ii limpezas das sepulmllitar Rom�o Gomes", �am murtos mllhões e por i turas, a fim.te· que o Campo Santo apresente um
quando de�efla ser lev�doi ISSO es. s�as fugas contí- i aspécro condigno naquela oportunidade. .

.'

para o
. RIO de Janeiro, nuas, OInguem sabe II i.'

.

, ,

'
.

para responder a diversos quanto montem, através i )aragua do Sul. 17 de outubro de 1968.

processos, além dos que do suborno. l '. Walter A. Ballock, diretor do DBG
--------------_-.....-----'-'!'-"--......---------------�.', i,c ViSIO: João Lúcio da, Costa,' Prefeito MunicipAl

Joachim H. W.·· Joe.slinq ) 'Dia' do Professor..

Jaraguá do SUl já. con- [elo São Luis, form6ndo' i:1965 e 1967, Em 'fins d. sociedade.Do juiz depen- F'O',.•-' .C·orrie ............: o,r'a"dO' .,,ta com um filho seu i se 3 anos apõs, c o m o a i 1967 era déslgnado Pro- de o bem estar e a paz •. I, .,./ dentro da magistratura l primeira turma de conta-] motor adjunto na Comar- da sociedade. QuãO nobi
catarinense. Que'r em o s i dores de· Jaraguá do sul.! ca de, Xaxim. Em Junho lltente e digno é, êsse As aesoeleções de Pais Aluizio, seguido. de sucu
nos referir ao dr. -Ioaehím !J�m 1959 se g u i a para i de 1968, aeabava sendo! sacerdócio, De toda. as e Mestres, os Diretores do lenta churrescede, r�g,ada
Hans Werner Joestíng, o [Ourltlba, ocupando o 'car-] designado Promotor Pá jiastituições hum a nas é' Colégio Divina Provídên- com refrtgerentes 'forneci
menino nascido no dia lOgo de auditor dó First i bllco daquela Oomarea. 'i aquela quermais dignifica cia e São Luís, bem como dos gratuítemente . pelas
de Julho d� 1938, na A!e- National City Bank. 80 En. 11 de Outubro de lo. homem e m�i8 o aproo o ::>ref�ito Mun�cjpal, e� emprêsss jaraguaenses.
ma n.h a, vínhe para o mes.mo tempo

_
que' sub- 1968, submete�se à Con ! xuna d� perfeição. exercícto, sr, [oão Lúcío Na- oportunidade, além

Brasíl com apenas 5 mê- metle-se aos exames ves- curso de Juiz em Floria-! - Estamo c t d ue
da Costa, promoveram pela dos números musicais que

"sea, e� coinp�nhia de tibul�re�
.

na 1��cul'd�de nöpolís, send� aprovado! u o s'a a :sp:�t:�iV: �ãO primeira vez um �ncontro. deram i! nora colorida do
seu pál Joachím Ernst de Dírelto da Uriíversída- e, por oonseguínte, deve-] será iludida e que 'as do profes-..s�rado _Jaragua- ptCOnteclmen,to, usar�m' daJ.oestmg e sua m�e �a-'i de do Paraná" bachare- rá dentro em pouco ini- i tradições'd'e honrad�zque ense., no ull.mo dIa 16 do! pal�vra o, R�v. Ir.mao, AI:
ria Benecket Joestmg. i lando-se no ano de 1964., ciar a sua carreira de: marc r

•

d
- -' corrente. ('{dlo Schmldt, a Irma

ED�re �945 a �95.4.fazialAtnda'em 19�4. �equeria:magistrado, iprofe�i::: c�� ad������ A con.centráção dos Clau�etfe, o Prof. Emil!o
o primárIO e gmáslO ·no : a sua Daturaltzaçao como I· ,� '. : h

-

d ê I d
. professores deu se no Par. dêS Sll�a e o Prof. Joao

Colégio Sio Luts, dirigido: brasileiro, coisa que já I Casado com ,Marlene: averao e B o aqUI que .Agro·Pecuário "Mi· Romário Moreira, todos
pelos 11'.mão s Maristas. i era desde QS primeiros!�Iilister, do f�liz conso�.. i parr .; . t.e em tôàos nistro' João Çleophas", e, muito aplaudidos. O acon- .

Em 1955 c om e Q. a va a i passos.. ö 1010 tem um fl�ho Sérgio: va rI u
-.

que o�upar. no Pavilhão "Arthur Mül- tecimenlo foi prestigiado
t:ubalhar no Banco Inco i .

Como advogado, ml.·u-I, Rica�do .Joestmg.
.

.D • 1 "e o r ré. \�dO. poyo" I�r". ti.ver,am lugar a missa pelo Prefeito João, Lúcio
.

e matriculava-se' Da EB-�,tOU no Fôro da Comarca A Justiça é, �em dUVI-: apreAenta, QU,mprlmeotos rezada pelo Rev. Padre d� CosIa.
cola Técnica de Comêr· :de 'Jaraguá do Sul �ntre i da, a pedra angular da.: ao novo magistrado. _

.

------------
. ,

.
-

'" ..
_ \,�" '

'.
.

li

.f,�:::·,O PORTO DE SAo' FRANCISCO DO' 'sUL.' Ist,O aco'ntléau'. 801'
�

-Camböriu
,
A Op:inião' do Professor' Abre Novas Petspectivàs

Uma n.ota da AS8ociação Comercial e Industria. de ITAJAI - Um v,iciadoi rio quer mesmo jaetiça
�I_!I oufro lugar. des!a i no�sa região sua cara��e-(! '��rv�: :� ��'octtgf�a às classes empre8a�a1s D? c!,?,nhecido "j?go do I para Q seu caso.

,edlçao, temos a satlsfaçao i rístJ�a de culturo europeia,: O vizinho Pôrto' de São o t d B bICho \ estã aCIonando i O que se Rab.. e' que
de estampar a - notícia de i já conhecida em todo o! Franci8c� do Sul consi.1H �or os Á

e

t r,r;men, judicialmente um "bichei- i o Promet�r Público ui'
mais um' catarinense en---! Brasil, 'há necessidade de! «er do como o' melhor' _am urgo". II1S e aJll r ro" no foro da cidade de! o f e r e c 8 r denúncias ,80
frentando as bancas exa- i preservar todo êsre patri.! aocbradouro do Sul dO! 8a.o F{anCl�CO .. ro ��h Camborlú, segundo infor- i MM. Juiz de Direito, e 8.
minadoras, para se sub- !,mônio que é uma riquesa.! Br sl'l abrl'.� no'as e O"l'-! V�IO\ cOdo.c�r 8<ldae e Pfo�. mações de fonte digna de! "coisa" pode a'cabar em

.

d' 'E
.

I há -d d de: 'a,.. • ,em con IÇOIS e per ehO c

éd't l· •
- -

bmeIer ao, crlYo ii tese qu� ! m esp.ecla leceSSI � e. ! mistas peupectiu8 para! atendimento. Cr Io.. i pUDlçao para sm os os,o havera de lhe concéder i os pais e respoJ,1savels i o comércio 8 a indústria i .', 'Certo indivíduo te:t;ldo i c�nt�!y�ntores �o o?,uhe·
o doutoramento.

� ! pelo s�ror_ zelarem. par� a! do N o r t e Catarinense. i ' Ooncl.l!l�m08 as claas.s acertado num l "QlUhar", ! C1do logo de bICho .

e o Rev. P:' -Mário Bo- i transmissilo �xata_. dos i Além do pri'iJégi. de soa i empre�arlals �� VaIs do foi procurar. o "bicheiro"
nilui, professor da, Facul-! n�mes de família, .�ao per-[ posição geo,rãfica, jã qae lltapoc� a utt�zarem' se: para reeebe. '! seu dinhei , _

'dade Salesiana de Filoso. i mltlndo deform8�oes nOli! se sitaa em nossa pr6pria: para �mportaçoel � ex
ro, e como n80 o conse- N!.egoclo de,"fia. Ciência. e Letras, de i docu.mentos, reglstro,� de! região, o f e r e c e custos! p�rtaç08s, ,d.o � e f e r i �,o g.a�u, depois de muitas,

.

\'

Lorena, São Pauló. NalUral i ,nascimento e outr?s. i operaofonail maito iDfe- i porto, contrlb�1Ddo aS;I!D VIsitas ao ponto. contr�,tou ocasl-a-Ode Pomerode, nosso admi- i. S0I!l�1! agrad�cldos eo i riores em relação aos deo! para � seu necess rIO um advegado e entra0
-

rador, assim se manifesta: i P. Marl� Bonam que" em ! mais portos.' Isso nio i �oar.'llmento, de grande em Juizo com uma ação 16 Mórgol -": casa de, "Acabe de ler o n.o' de i dara de ontem. d_evera ter! blstuse, '0 'adveBto deill��erêsse para nossa Re- executiva pira a cobrança ci' I'
1-9,..68 do Correiodo Povo. i enfrentado em Bao Paulo,! lima linha regular de na- i glao • nOSiO Estado.

,
de NCr$ 4.850,00. ma ehIt.

- com uz -

. .,: li banca apresentando um: -' O D RE: E J
-

d 111'1
' rano 08 !- pastos todo

Só hOle o recebi porque: . ..l" t d r "í
: ,egaçao do LL Y '

.. i ggon oao a _I ,a, A ação foi encaminhada I cercado arrozeira para,meus alunos catarinenses! �lInU\,;llolso lesd u C') IOgu s, i AL HOLAND�S. entre jPresid.nte.
'

80 Foro da cidade de i 25 S8COS com água pro-t d m na n05sa fa-: IICO-CU turl! e uma comu·
C b

., i.'. '.
.

que es u a. '.

_.
: nidade . rnral de italianosl am orlU, causando certa i prl� podendo fazer mail

s,uldade qCl��ram ler ant�s. do vjzinho Município de I Prefeitura Municipal de Jarag'uá da Sul, . indisfarç8v!1lurprêsa p�- i tanque de peixe. 1 mil
c p�ra nos um contaro

Rio dos Cedros. . :
' " ;ra. os !D8gls.trad ol!� pOlS i pês Sllcurujuva. Planta-

saudavel com li nosslJ. rer�a. .,. _.'. 'i Decreto n. 135/68 . .! .flOal ,de contas, o c�a. i çõee .diyersas frutas. ,

Eu so� de Pomero�e� I�mao HorarIO de Verao fOI Exlmlo i. João Lúcio da Costa, Pr.efeito MiJDic�pal de i �ado 'jôgo dO. bicho é·i. informaçõesdo du�tor do Y��lgl de
O, Presidente ...:osta· e i Jaraguá do Sul,. Estado d. Santa CatarlOa; em i tido -,�la

_
Justiça cOJDo i alloGonçAlves-Bar IdealJaragua. mas fellzmen!e Silva acaba, de 8ssinar' eiercício, no uso de soas atribUições, Decreta. ' i contravenç80, estando su- i defronte A - Comercia)

Jaragu� e �omerode eao decrêto. extingúindo o -' 'Art. 1.) - Fica filuplementada na i�r,u�rtâoci.a [jeitos vi�ados � ".�ich�irol i_ '.
'

"

bona VIzinhos. .

horário brasileiro de 've d. NOr$ 688,20 (SeisC'entos e oi,enta·e �)Jto crazel- i às sanç08s das lel8 'Igen· i

I
.

.

Meus parabens' pele seu, rão, qu� tantos inconve- ros novos e vinte centavos), a,dotação 3.2.1.5/42, do ! t�s no país.
. i, Correio do Povo

jornal.· ele tem uma fun- i nieilte,s . trouxe para a orçamento .igente. I " ! O que é mais impor- i . um Jornal a

ção importantíssima na i população I do Sul do Art� 2.) - A despesa decorrente com a suple- ! tante disse o nosso infor· i Serviço do' Povo
formação dd noya. s�cie'l Brasil. A CâD,1ara Muni" mentação constante do artigo !ntarior, correrá p�r imante, é goe o peticioná-! :.-

. _�__
dade de Jaragua, levada i cipal de Jaraguá do Sul. 1 oonta do excesso de arrecadsçao que estã se verl- i
por um crescente e rápido! teve papel destaeaao na: fic&ndQ nó item 1.1.2.10 Q3 dJ1 receita do mesmo i-----.----------------
processo'cde industl'ializa-1--campanha,: pois. em di· or9ame�to. -.

. i N -t' dção. '. !versas ,ocasião dirigiu-se Art. 3.) - �8t� d�creto entrará em: '(1lg�r _na i .. ecessl a-se e
,

Eu Gdianlaria uma'SU-!8� ,Presidente. � Repú- d�ta de s�a publlcaçao, revogadas as dli3pOSlçoes [ '\ . •

t- IH I amigo' Que=blIca e 80 MlDlstro da8 em contrArIO.
.

�. .: Y·J·3J·ante Vendedorra�s ��t�rna� �o nom� pri-jMinas e 'EDergia, a ,tod� Pa�ácio da Prefeitara Manicipal'de Jaragaã do ,1 ,',' _...
.

mitivo JORNAL DE JARA· i a _bancada de deputados Sal, 14 �e o�t�bro de 1968,.
.

'.
. .

.

. •.
'

.

GUÁ .

na ocasião do ein- i A se?adOreS de, SantQ JOIlO LuCio da Costa, Prefeito, MalJJlClpal em com boa apresentação, mOrorisfa habilitado e com
-. d mesmo? : CatarlOa no Congresso exercício

. prática. Dá-se prefe,rência li. pessoa com experi-
qUCoe.ptenarll� �

t d p��� iNacional Da uniãO de Publicado o presente decreto nesta Diretoria ência em vendas. _

mo mguls a e : 1 '.
fô E dE' d' 1; Educação e Assistência Social. aos . Apresentar ..se até o dia l8 de Oufubro nos

Ifissão me permitQ ainda i tôdos na.seep: a' �ça.. " 176 d·xped len�,
d • b o d 1968

.ma su 'estão aos leitores: i o horárIO de, verao la.: 188 o mes • on.o r e..
DI're4-o,"

escritórios da Industrias Reunidas Jaraguá S.A.

N
; t�t de Cluardar a: está morto e sepultado. . Walter A. Ballock, Pl'lo • ... '-------------------,---

o 10 UI o, er. '. .

Nosso leitor Dr. Flávio I Sul. Santa Catarina;' ex
Ropelato, de Wêóceslau I chefe da "Polinter'; em

Braz·PR. envle-nos recor·1 Rio Branco, Acre; ex-pro
tes do, jornal "Notícias i motor público em Goiás;
Populares, de São Paulo,! p a r e n t e do presidente
mosl"�ndo Ioeíes Cevel- i Humberto Alencar Castelo
cenn Sena, ex-delegado I Branco e que na verdade
de Polic;ia de Jaraguá do era' rolpista, estelio�alário

. , .

Dr.'

..

Aquardem 1 Sens�cional Balle dia 14 de ,�ovelI1bro.
;

.

. ...Proqressq, com os "FUTURISTAS,· . ;.. .

.

r

(na S�A.

. ,,'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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SABADO,' dia 19-10-1968 '
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, .

Ela. brasileira,'sôlteira, Estado, filha de Orestes Aten'ça-O"OHR' fiO 1U PU'UU" doméstica, n'a tur a..l da Oselame e de Geaeíosa '

,

"
.

b . Jaraguá .do Sul, dQmi�i,., Gíovana Padoin. Vende-se um Chalé Eie
fundação: !irlur Muller - 1919 liada e residente em Rio

Edital n. 6.785 de 16/10/61:5 Madeira Novo. 1/2 Morgo.

-
:' Oêrro, nel!lte'distrito;filha de Terra .todo .cercedo,Emprêza Jornalística de Henrique' Lenz -e de Pedro João. Leítholst e casa com toda instalação,"Correio do .Povo" Ltda, Agues Kuester Lenz. Ivete Panstein s e r v i da de e clrcular na- 1968.

,

Ele, brasileiro, solteiro, porta. Vend-se motivoDíreter
"

, Edital ri. 6.783 de .12/10/68 lavrador, natural 'de Ja- mudeaçe, sito à EstradaEugênio Vi�Scbmöckel .

Pedro .Uller�' _ raguä do SUl, domiciliado. Nova. Negócio Urgente.ASSINATURA: Eloni 'Pla�insche,ck. 'e resldente em Garibaldi, .

_

Anual . . . .' NCr$ 6,00
/

Ele, brasileiro, solteiro, neste dístrftc, filho de V end e-se p e r i o daSemestre .'. .' NCrS 3,10
operário, natural de Jara- Pedro. L e i t h 01 d t e d.e c i d a d e, uma "C�Síl de�6':n�o' ak"eotö. NN��S g:U ' guä do Sul, domiciliado Verouica . Strenner. Leí- .Madeira c o m r il n c h 0.,...... ' e r e s

í

d.e n t e �m Nova tholdt.
.._ . duas V�cas uma '�aquinG'BNDf$RÊÇO:. '", ',' Brssilia, neste distrit�,·. Ela, �raslleIra� soltelra, pata picar trato, seis mil

, C.a,Postal; K) ',filho Há Líno 'Uller e de doméstI98, n a t u r aI. de pés de cana" 5 margas I...;._;;;;.___"--__-:-- .�venl. MaL Dfodoro, 210 Maria da Silva Uller. Jal."aguá do �ul, domtot de terra. Vende-se motivo
'

J...guá· dO"Sul - S. Ca_rin. Ela, brasileira, solteira, liad!i�e � e 81 den t.e �m de mudança./ , doméstica "n a t u r a l de Gartbaldí, neste dlstríto, T re t a r com HILOR
. "t'

, "�. ., JaraguJá d'o Sul, deml�i� fil�a de Bertold? Pans GONÇALVES, Bar Idealegls �o ""lVI liada � residente em Tlfa teín e .d9 Ana Bíchínger defronte A omercial. .Aurea Müller Gçubba, Cficial Lenzi, neste d!&trito, filha Pans teín.
.

,

'

.,do Registra Civil do 1.0 Dis- d,e José �lanI'nscheck e E para que chegue ao cotrito da Comarca de, Taraguá de Redu,v,Ir,ges Narloch.

jDheClmento
de tO,dos mándeido Sul, E�tado d� �anta Edital n. 6.784 de .15/10/68 passar o presente edital qlleCatarina, Brasll. .

. ,:,'. " . será publicado pela imprensaFaz Saber que comparece- A!fredo Guen,ther. e,. e em' cartório onde' seráram no cartório exibindo Os Zllda Inês, Os.elame
_
.r afixado durante 15 días, Sed�cumentos exig!dos pela .Ie.i· Ele. brasileiro, solteíro, alguem souber de algum imafim de se habilitarem para odontologo, n a tu r 8,1. d.e pedim-nte acuse-o para os

casar-se: �araguá do. Sul, domlCI- fins legais. ..
.

.'Bd't I 6782 d'e lt/lOftS llado 'e re8lde�te em Rua AUREA MULLER GRUBBAI.a n.
CeI..1» r o e o piO Gomes, 'Oticial

.
João Titz e nesta· cidade, filho de' _...;.. _Edla Lenz� johann 'Georg ,Guenther

Ble, brallileiro, solteiro, . e de Ana Ruysan Guen·
lavrador, 'natural.. de Jar ther.

.• .

raguá do Sul, domlciliado Ela; �rasllelra, solteIra,
e' residente em Três Rios doméstIca, na tU,r .• 1 de
do Sul, 'neste' distrito, Rio .R!lfino" nes�e E.stado.filho de José Titz e de domlcl�iada e. resld�nte I'Frieda Titz. em RIO RufIno, n'este

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 0,- presente edi-.
tal de leilão. com o präzo de vinte (20) dias vire�

C::-c::::><:::::a.._...c:::::-<::><::- ou dele conhecimento tiverem e .lnteresser P.9ssa,
.

"

,

que será arrematado por quem mais der l! . �aiorMUD A/5 lance oferecer, 'em frente 8S portas .do EdIfICIO do
Forum �no dia 28 de outubro do oorreate ano, àsFr.tll�r•• • Or,.•••,.,.,. 11 hor�s o imóvel penhorado do Espólio de Heinz
Mahnke,'na 8Çl.o executiva que lhe move o Dr ..Lar�nj�ira8, Pe�e�oeiroB, ÖSNY CUBAS D'AQUINO, abaixo descrito:Ka�II!M!lr�S, MBcI8Iras,.Ja-

. 1) __ UM TERRENO, sito à Av. Getulio Varga.botlc�belr88, etc: Roselr�a, sem benfeitorias, nesta cidade, contando a área,DahhBB, Ca�éhas, 0001·. de 500 m2, ;·fazendo frente, com a dita. Avenidaferas, Palmeiras, etc., etc.
com 20 metr<i8 e fundos com terras· de ArthurPEOAM. OATALOGO Breithaupt; com, 25 metros, de um lado cem t�rrasILUSTRADO de Leopoldo Rei,ner,' registrado no Car:tórlo de

Leoiitlldo Seidel Registro de' imóveis desta comarca, sob n. 32.456,
,;_ CORUPÁ - dodino a Q. .

. A

•

. •

•

, \
.

Assim será. o referido lmovel arrematado porc:::::::-c::::><:::>"...c:::::-�
quem mais der e maior lance oferecer., E, para
que chégue ao conhecimento de todos, f(ii passado
o preseBteo edital, que será afixado �o lugar. de
costume, às portas ,do- Forum e" publicado no Jor
nallocal "Correio d.o Povo". Dado e passado nes-'
ia cidade de Jaraguá do Sul, aos quatorze dias do

.

mêm de setembro do ano de mil novecentos e ses i
senta e oito, Eu, Amadeu Mahfud, Escrivão, o subs·
crevi (as) LaUTO' Pe�eira Oliveira, Juiz �� Direito.,.

A presente CÓpIS, coofere eo� o o,rlglDal; dou
. fé.

��;," �ft�������� Q
t, ADVOGADO 'nus fôros de

i" Sãó Paulo-Guanabara-E s t � d o d o Rio de
/

t Janeiro-BrasiÍia. ,)
.

.

/

& Processamentos perante, qualsquer
.

Mi.

t nistérios, Autarquias e Repartições !túbbcQ.s
'" em gera).

{ E sc r it ó r i o C e � t raI =

'i� 'Avenida Franklin Roosevelt, _23 - Grupo 303 '
,SEU CONCESSIONÁRIO CHEVROLEt EM

. ,. (Fone: 52.1894) ,JARAGUÁ DO SUL - ·Av. :Mai: Deodoro da Fonseca· Bem em frente a Igreja Matriz, Z C - 39'
;

I

'

. -

IRMÄOS EMMENOO·RFER �S.· A. .

i

�:�

TalUes de Luz e F8rGa
a partir' de 1964

Comprll-se � Bom Preço
Informações' com
FISCHBR \'

Mal. Deodoro n .. 204
. Jaragtiâ do Sul

O', ....:.
•••••• �:.::::" �:'o! .•••:�;. �'�"�" : ::.0, :.; ::::••• "':'

.•�"" : .� :::' .

. .. ;:: : ', .;.: .

.. ,,: '.: . :.:':" �.. �.�.. :.: :::."

.........
'

.. {.
.,

i !

"

}.

I �.
! ',;' '.

-

'\ '1

IAtenção
( ,

EXECUTA-SE DESENHOS DE PLANTAS
'DE CASAS DE ALVENARIA: E MADEIRA.
REFORMAS, 'CÂMARAS ETb. COM LEGA·

.

LIZAOÃO, DE ENGENHEIRO, CONSTRU
TORA, PREFEITURA, REQUERIMENTOS,
E OUTROS ORQAMENTOS SEM COMPRO�
MISSO:

.

"

.

B.M. de A(CANTARA, .

.

desenhist·l.

1.

A/c Construtora José Pandein
Av.' Mal. Deodoro da Fcnseoa, n. 215
Ao lado da Telefônica

'

Comarca de Jàraguá do Sul

Edital de Leilão

Jaraguá de Sul, 14/setembro11968
.

"

O Escrivão, Amadeu Mahflld •

Comércio e Inddslria XC�ßlitl 8.n.·-
C.G.C. (M.F.). 84 429 '984

Assembléia 'Ger_al Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam, coovjdados os Srs. Acionistas a se reu

nirem' em Ãssembléia Geral Extl'aoJ.'dintria, à rea

lizar-se as 15· horas do dia 6 de Novembro de 1968,
'na séde. social. à Estrada JBragu� Km. 4. em. Ja ra_"
guá do Sul, afim de ratificar_..- os átos pratlCad�s
pela Assembléià Geral Ordin�ria de 15 de AbrIl
de 1967.. .

Eva - Jaraguli do Sol,i I' de Ogtobro de 1968
,'" Com: e Ind. SchmiU S.A.

.

"

.

Arnoldo Leonardo Schmitl::-D�r. Prflliid,ente
ASSEHBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA

,

Edital, de Convocação
Ficam co.nvidados os Srs. Acionistas a se reu

nirem em Assembléia Geral· Extr.aordinária, a,
realizar-se as 17. hor89 de cJia 6· de Novem-bro de
1968 Oll séde social, à Ebtrada Jaraguâ Km. 4, em
Jar8�uá do Sul, afim de' deliberar sôbre 8'i1eguinte,

Ordem do Dia:· .

a)· Aumento de capital com aprOVEiUamento de
reoursos pl'ovenient"s da reJlvaliação do "tivo imobi-
lizado. \.' . I

. "

.

'

Evs·Jaraguá do Sul-SC, 10 de Outubro de 1968
Com. e Ind. Sehmitt S.Ã. '

..

Arnoldo
-

L�onardo SchmiU·Dir. Presidente

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Ceinarca de Jaraguá do Sul

I .Edital �
de. Leilão

'1

\

;
- �

.

Ja que. o Sr. pode escolher, compre logo um

COLORADO BQ.

O' único televisor que tem Reserva de Qual idade

'.

IRMÃOS EMMENDÖRFER S/A.'
.-

Elétrodomesticos
'Tem o Maior, Prazo! A Melhor Qualidacle!o Menor 'Preço' �Total!

Colorado RQ 23 polegadas
Imagen; cinematográfica!

, .som de alta fidelidade!
m esm o nos locais' de .

recepção maís difícíl l
durabilidade comprovadal
.... ,

. J.

custa apenas ncr$ 58,60
mensais.'

,
.

Irmãos' Emmendörfer SIA.
AVEIIDA MARECHU DEODORO OI FOISECÁ. 551 - Bem EnFrente a Igreja Matriz - JIRAGuí DO' SUL -.- S.C.

. , "
.

•

Crédito

Inédito

,
.

O Doutor Lauro Pereira Oliv.ira. juiz ae Direito da )

Comarca de- JaraguA do Sul. Estado de�8antà-Ga�rina. Brasil, .

na forma ß& lei, etc., .

. FAZ SABER, a todos os que o prelente eflital de Ieílão
com <1 prazo de vinte (20) dias virem ou dele conhecimento
,t1�erem e interessar pOisa. que leril arrematado por quem i

mais der e maior iaaoe oferecer, em frente a porta do Edifi
'.':-------------------------------------------- cio do forum, no dia 19 de outubro do corrente ano, às 10

hOrll,. o .veíeulo penhorado DOS autos da açlo executiva em

• _, •• que sao executados OSCAR WERNER e MANOBL WERNER
1 ßSSUCIBCBB ComerclllelnduslrlHI de \JBrlluí dI Sul ti exe�)entü:!h���8��c:,!!E:' ::;:i:t!e::!.tgierIStiCaa

I

.
.

. . . marca CADILAK; motor n· 488210352, 4 portaa, categoria par-
, Assembléia Geral Ordinária Bienal ticular, cOr verde-azuladO'-bege, ano de fabrioaçlo '1948. sem

'. •

. .

i
_ placa, IQtaçiO' para 4 pessoas.

.

- EdItal de Convocação=> ,

Alsim será G referidO' veiculo arrematado por quem.
, ." mais der • maior lance oferecer. E, para que chegue ao eo-

São convidados os senhoree coaséclos pira a nheeímento de todos. foi passado o presente" edital, que será
Assembléia Geral Ordinária Bienal que se rel1liZl'Irá afixadt! no lugar de costume, às portas do Forum e publica-
'.

,,'
e do no lornallocal "CorreiO' do Povo". DadO' e passado nesta

no próxlmo dla 21, ne sede sectal do ITAIARA Tc.' cidade de Jaragoá do Sul, aGS quatorze dias do mês de se-
NIS CLUBB. local, com infcio marcado pilril lia 20 tembro do ano de mll novecentoa e se"seDta e oito. Eu.
horas, a9m de deliberarell1 sôbre e seguinte, Ordem Amadeu Mahfud, Escrivlo. o subscrevi. (as) Lauro Pereira
do Dia.

,
. .' .' OliVeirl' t�e:ie��;f!O'coDfere com o original, dou fé

1. JulgamenttJ diS CQDtas da dlretorle;
.

. Jaraguâ do Sul, 14/ setembro/19G8
2, ,eleição da nove diretoria e do conselho fisciitl; .

./ O EI�rivlo, Amadeu Mahtud

3. OUlros assuntos de interisse locial. Comarca de Jaragua do Sul

Jaraguá do Sul, 2 de outubro de ·196.8.
Ergon João da .�i1va, Presidente

",
.

VENDE-SE
Uma casa .de material de dois andares,

com 16 peças, tnstalaçãe sanitária completa,
luz elétrica, 2 poços' com bomba à motor,"
cancha de botehe e uma loja ampla no prédio.
! ranchos grandes ·e 22 QlOrgos de boa terra,
com diversas plantações, como ban á n a e'
o U.t r a 8 f/r u tas e muita lenha para tirar.
NCr$ 2.0,000,00 com NOr$ 10000.00 de entt'ada
e, o resto facilitado.

Três Rios do Norte. em frente ao Thai
Iack.er,· Capitio Píske. Informações O. R. G.

. Imobi1iárià Lo�bard� •.

L- �.�,�---------------------------
/

�----------------------------------------
O Doutor Lauro Pereira Oliveira. Juiz de Direito � Co_r.

�===-:..-==_:::_..;._=====-� ca de Jaragui do' Sul. Bstado de Santa Catanna. BriLs1l, na .

fi
..

. . 11 forma da lei, eti. .'

11 DR WALDEMIRO MAZURECHENI �
. FAZ SABER, a todos os que o presente .edital de leOlo

ii .• � ..',
\ com o prázo de vinte (20) dia. virem ou dele conhecimento,

II CLfNIGA MÉDICA - CIRURGIA GERAL ..
tiverem e interessar possa, que ser'. artematado por quem

I -', .

�n
mais der e maior lance oferecer,

e.m.
frente as porta•..do Fo-'I'

rum, no dia 30 de outubro do corrente ano, ài ,lO horas

I'
GS bens penhorados na &9&0 executiva em.

,

que é executado,
.

(
OSWALDO ROCHA e. exequente S.A. :wHITE MARTINS,

. I· abaixo descritos.. .

..

H ULTRA SOM I.
.

1)- UMA LIXADEIRA. de arcabouço de madeir� com·
II ONDA.S OURTAS I: todas as suai respectivas aparelhagens; ,

ri' R ULTn VIOLETA :.lll 2) UM MOTOR ELETRICO, com·as seguintes caracte-
i . ..A '

nsticaa: - nO S 430 HP-1 ciclGS 6CU60 volt. 220 e 280 amp•

EI
.." , ,

II Rua Presideute EpitAeio Pessöa 704 li 3,4.2' RPM 1400 a 1700, marca WE • série 14.
li

.
.

"
' 'jJ Assim serão os referidos' bens arrematados por quem

"c:::::
.

=:..__===_::: =====e==-' mais. dér e maior lance oferecer. E. para que chegue aO' co-
,

. nheolmento de todos, foi palsado o presente' edital, que Berá
afixado· nO' lugar de costume, às. P9rtas do Forum e publica-
dO' no jomallocal"Correlo do póvo". Dado e passado �esta

r---�--=�-I�=�=-"=�==�.�=. ==··��I· .,VIOllnO U�ßDO ct���J�guá�S�a�q��ediu�m���rr

n U tembl'o do ano de mO novecentos e sessenta e oito. Eu, Ama·

II
.,

II COMPRA-SE
deu Mahfud� Escrivlo, o subscrevi, (as) Lauro Pereira Ollvei-

III
' Dr. ,Jörn Soelter ,.,' I. Escritóri() Fischer

ra, JU): ��e�=,��oeÓPia �onfere com o original; dou fé'
\ 'M IOd 204 aaraguá do Sul, 14! setembrO' /t968 .

II I CIRURGlAO-DEN'l'ISTA ·J;;r.��il.°�� 'SUl· . . _

O """'....

Am�II •••8. X -v"';"':;-:';;- ·Dp.lI.einoldo Mupapa·l
ri 2 terrenos (juntos) com II ADVOGA.DO .11
1'11 I J 5x46 cada, na Rua Rio

II Branco - Jaraguá do Sul Escritório ao lado da Prefeitura

Iii Avenida Getúlio Vargas, 198 -=- Jaraguá' do Sul - Santa Calárina '11 redGçãO�Dformaçöes nesta

l:� .

JARAGUÂ DO SUL'
'

I 1 ....

__lt '.
I ......_-_____ - -=-===dI ��.'��� "':""""P�C.�'_F���':J'b:=:z:s:::u�-=-va ..> e:: .--.....----�___:_ - .

r'l.

escriJódo dé advocacia "Dr. ADAUTO"
. consu,.ltas, pareceres e aç6es

trabalhistas
CARLOS ADaUIO tlEIRa

e

JOSE GERALon RIMOS YlRMOIO
ad,olados

cíveis
comerciais
criminais
fiscais'
inquilinato

administrações e vendas de imóveia
,_

rua do pl'fncipe, 494, conj. S. lO. au,dar
fone n. 3466 � Joinvtlle - SC

�----------------�--�---------'-------

I.

(]I ,

V�lIrlo& Plane. de'
pagamentos a

.'

sua escolha

o Doutor Lauro Pereira Olíveira, Juiz de
Díreíto da, Comarca de Jar8guä do Sul, estado de
Santa Catarina, Brssíí, na forma da leí, etc.

.

FAZ SABE!:, a todos os que o. presente edi
tal de leilão, com o präzo de vínte (20) dias virem
ou dele conhecimento tiverem e Interesser possa,
que será arrematado por quem mais der e maior
lince oferecer, em frente as portas 'do Edificio do
Forum, no dia 28 de outubro do corrente ano, às
10 horas, os Jimóveis penhorados .do Espólio de I

Heinz Mabnke, na ação executiva que lhe move

WALTER CARLOS ijERTEL. abaixo deserímínados:
.

L) - UM TERRENO, com a área de 2.587fl5
m2, situado, à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, nesta
.cídade, fazendo frente na mesma rua, com 17,75
metros; travessão dos fundos, com 19 metros, com
terras de Hilário Baratto; d. um la<),o, com 143
metros, com" terras de Guilherme Halse e ainda
com 8 Mitra Diocesana -de Joinvil1e e de outro
lado, com igual metragem. com uma rua particular
devidamente Registrado sob n. 31.740, às fls. 254,
do livro 3 ....P, do Qartório de Registro de Imóveis
dest. , Oomarea; , .

. 2.) - UMA CASAI de moradia,
. construfda de '

material e demais benfeitorias. edificada söbre o
.

terreno acima descrito, devidamente registrada no

Cartório de Registro::de Imóveis desta Comarca,
sobn, 31.740, às fls. 254, .no livro 3-P.

.

Assim serãó 08 referidos imóveis arrematados
por quem maís der e maior lance oferecer. E, pa
ra que chego. ao conhecimento de todos, foi pas
sado o presente edital. que será.afixado no lugar
de costume, às portas do Forum e públicado no

_jornal local "Corneio do' Povo". Dado e passado
nesta cidade de Jaraguä do Sul, 808 quatorze dias
do mês de setembro do aDO de mil novecentos e

s,essenta e oíto. Eu, Amadeu MahfuJ, 'Escrivão, o

subscrevi, (as) Lauro Pereira Oliveira -"- Juiz de
Direito. . -',

.

. A presente cópia confere com o original; dou
fé.

Jaraguâ'do· Sul. 14/ setem-bro / 1968,
.

O Eecriv'ão, Amadeu Mahfud

Comarca de Jaraguá do Sul

Edital de Leilão

lEditall de ·lei-llãto

•
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COßllnidada
. Evangélica Lutl(erana

da Jaraguá do Sul
.

CONVOCAÇAo·
'-NO XLIX lARAOD.Á DO SUL (SANTA CATARIlfA) SÁBADO, 19 DB OUTUBRO DB 1968

c o R·R ['110 0'0· P'O V O
Assembléia' Geral Bxtraordináría

São convidados os senhores membros" e' exce
lentísslmas senhores pera uma' assembléia geral ex

traordioária, a. reallzar-se no' dia 26 de outubro de
1968, às 15,00 horas, nó salão de reuniões.' di
Comunldade Evangélica Lurherane à Rua Estherla

Nossa' reportagem palestrando com' Q Dr. Guido Lenzl Friedrich, nesre cidade, a fim de tratar e
Fischer, secretärto da Comissão Munlclpel de Esportes deliberar sobre a seguinte, ordem do dla:
foi inf.ormada da provável embaixada que represen: 1 - Alteração e Reforma dos Estalutos Comu
tará jaraguá do Sul nes 90s. Jogos Abertos de Santa nifários.

.

I -

'

Catarina, a realizarem se de 19 á 26 do correnre mês � _ Outros assuntos de lnteresse reral.
"O 'DIALETO TRENTI dades de Coimbra e na simpática cidade de Mafra. A composição d�

NO .DE POMERÁNOS; SC, Brasilia e depois de ter embaixada é a seguinte: _
- Jaraguá do Sul, lOde outubro, d� 1968

Brasí)" .é o titulo da tese alcançado o Bacharelato Representante; do 5r. PfJefeito Municipal de Dr. Jörn· Soelter presidente
que, no dia 18 dêste mês e

.

a Licenciatura em Jar.guá do Sul, 'nes solenldedes de abertura dos 901}. \

äe ;o.tubro, serál püblí Letras Nee-Iatínas Da·tJA�C - Sr. Eugênio V. Schmöckel, vereador <.om ----�-�-----��------

camente defendida pelo famosA Faculdade Sale- assen�o no Legtslénvo Municipal, e Diretor do jornal

I
DE GUABAMIBIM

pa d r e Mário Bonattí, siana de Lorena (BP), Correio \ do Povo; o

salesiano, professor da a qual, com orgulho, Delegaç6.o Espo.rtiva: lD> 'll 'l1 TI p fi] p' ql\ p 1k\ut '4])111- p �
Faculdade �e Filosofia' no P. Mário Bonatti, Chefe, de Deler.çio ...... Dr. Gutdo F. Fischer; 10) <ai. 1111 � ��. ll.JJ � lU' . 11. caL Il'� �
OiêDcia's e Letras de saúda 10 seu primeiro Assessores - Adolfo Mahfud e IIson Bastos; .\

Lorena (SP). "doutor". R. Públicas - MHton Stange; "
O Clube Recreativo Guarerntrense estar. ein

'A banca examinadora Atletismo - José A. Gaglioni ;- corrida, 800 m. festa dia 26 do corrente, quando realizará o Baile de
será constitu1da por três 1.600 m. e 4 X 400; Waldemar B. Alves - 800 m, Deburantee, em seus salões, na cidade de Gueremlrim,
conhecidos professôres Senta PU'a' V.eA 1.500 m e 4 X 400; Adilson J. SilVa -,_ 100 m. 200 m. com a presença da Miss S.nta Catarina, srra. EVllise
da 'Universidade � de s. e 4 X 400; João G. Silvestre - 100 m, 200 m. e Br1etzg e convidado especíel ,Exmo. Sr.' Dr. Nilson
Paulo: 'Dr. l' h e o d o 'r

F t"
4. X 400; Leonardo Ferraz -( 200 m. e 400 m; Jorge Wilson Bender, DO. Prefeito Muníclpal de Iolnvllle e

Heinrich Maurer ,.Jr., Dr. an· asmas' Czerniewicz - 100 m; .Adalberto Francoviack _ sue, dignissima· esposa. I,
•. .,,' ,

NícoleuIseae Salum, Dr. ,
Distância, Ö 000 melros.

\ . .

Erasmo d'. Almeida Ma�, O 'Senta Púa B. C. ex- Arremesso � Irineu ôtahellng, Dardo e Disco; Nelson I
. O lnícto do Baile está previsto para às 22 hs.,

galhães. A banca será i curslonou sábado passado W. Jensen _ Dardo e Disco. Técnico em etlénsmo - devendo ser abrilhantado pelo Jazz SOCIETY de

ainda. íntegrada pelo Prof. i para Cenotahas para en .

Orávio H. da Silva.
. BIu�enau.· .

.

- '

.

.

Geraldo Oíntra, do Centro i. Irentat- o fantasma Boliche Ciclismo - Ildefons ,ßerchtol"; Siegfried Weiss; Ku- : Onze senhorinhas da Sociedade Guaramlrense
de Lin�uística Apl.icada i �Iube, pr�sidido I'el.o bolo- níberro �eling; Rig?berto Bellng, Técnico em ciclismo estarão debutando, tendo como Patronesse ii Exma,
do I�6.��tuto de Idlomas i DIsta �dlls?D ,ZôDlo.lo. r:.- I � Domtngos Correa. ... I Sra. Otilia Gonçalves. dignissimil espõsa do Dr. Darei I

.

"YáZlgl e pelo Revfl:lo. recepçao fOI das mers brl-! ?Cadrez -: Aldo. Prad�;· Rlcar�o .Feldens; Edson Arau I Manoel Gonçalves, Promotor Públicô da Comarca
P. J.osé Fernandes Stl?n. !hGntes, com fe.stivo chur i JO e Jose Castilho PlotO. TecDlco em Xadrez - �Ido I' de €iuaramirlm. ..

'

garI, professor, de· FIlo - rasco. na sede campestre: Prada. c.)
.

I . "

. •

••

logia Rom�nica na· Fa- dos' ,ilustres bolonistéls l, f!:. em,bai,xada, q9! viajiirá para, Mafra ,no dia I ,A� De.butantes são as. seguinfes: ., ApareCida
culdade Salesiana de ci,lDoinhenst!8, onde houve i d� hOle, �abad�, compoe-se,. e�tre r�p,resenta�te, do I Camilr�o, filha do sr. e sr.a. Benedi lO (Abigail) Ça
Lorena. extensa confralernizacão; ! Sr. PrefellO Vlclor Bauer, tecOlcos e compelldores, I margo ,

. Arlele de Paula, filha do sr, e sra. Calixlpo
O doutorando é muito com o desraq'ue dos fan'! de 24 pessoas, aos quais almejamos rodo êxilo Das (Terezinha) de Paula; Dalila Salete Caetano, filha d.

conhecido não só nB tasmas Mussi' Schreiber i provas q·u. vierem de disputar" para o engrandeci- sr. e sra. João (Alice) Mafra; 'Eliane Celia Corrêa,
cidade onde a Fliculdadil Wiese e Koe;ner.' .À i mento do esporte jaraguaense.

'

filha do sr.. e srd. Usolmiro (Celia) Soller Corrêa;
eSlâ sediada, mas tamb�m i dispula deu-se na cancha i Eliane, Maria Malulla, filha do sr. e sr-a. João (Erna)
nas cidades vizinhas por i quádrupla dos ijtiradores, i E C • D

.

i
Malulta Junior ;-Iedá M. Vilela Veiga, filha do ,sr. e

ser diretor de dUas ins londe os fantasmds. der.m i I x- orone enunc a,
sra. elenia (Ana) Vilela Veiga'; Ivone Olinger, filhil

tituições anexà� àqUela ium passeio no Senla PÚll. i RIO. - Os interrogató-I dos, revelando q'ue dêsde d� sr .. � sra
.. Leonardo' (Paula) Olinger; Marise Pe·

Escola' Superior, isto é, 1 Entre mortos e feridos, i rios a que tem sido sub- i 1966 fôra tramado um r�Jr� Lima, fIlha do sr; e snl; João (Eugenia) Pereira
o IIi.st!,tutQ de Idiomas! felizmenle, todos se sal-l metido o ex·tenente co.! plano terrorista lançado LIma; N��sa Mar!� 1)oeixer, filha do .sr. e sra,.: Ezi.dio "-'.

"Yá:Zlgl' e a ��e�!a Su.! varam. . i r�nél ,da FAB, Manoel.i pelo gaúcho, Paulo Sch Carlos (elida) PelJ�er, Ra�uel �atarma C",orrea, filha .

perlOf de ClenC18s e: A nota de destaque fOI! NICoI. que r�tornou ex jUng_ O plano previa um
do �r; e sra. Is�lmlro (Celta) Soller Correa; Sandré\l

Educação Religi08a�. ii pre8�nça do Prefeito em i p0ntaneam�nte do extlio ialsalto a uma . agência
LUCia Pecher, filha do sr. e sra. Pedro Carlos (L.da)

A tese· que 1aI ser exe�cfcIO.· sr. Tufy Nader,! em. MonteVIdéu, onde e8-1 bancäria 'de· Livramento Pecher. ..,

apresentada na da t a do Juiz de Direito da Co-! tava dêsd� t 964 sãG feitosl b d'd' h
. Dia 12 proxlmo p'assado, na Sede Soclhl do

acima referida, é trabalho m.arca, dr. Tycho Brahe i no sentijo de apurar fa-I em. usca. e·· I!I eIrO

completamente original, F.ernandes Netfo .. e
.

o tor. i tós relacionados com

o,
para a�plo �ovlIl�e.nto Clube Recrec1tivo, com a

-

presença de autoridades

tanto sob, o ponto de nalista do Correiodo Norte, i terrorismo. O ex-tenente de guerrIlhas. O mJlltar. locais, II Diretoria do Clube manteve o primeiro COD-

o' 1 é tat<}, com as senhorinhas Debutanle!!, ocasião em quevista linguístico, quanto sr. Rubens Ribeiro. ,Novos i coronél Nicol, antes mes-, revetou que o grupo.. o
foi oferecido um coquetel às mesmas � aos demais

aob o aspecto antropoló· horjzontt.s IJbrem-se para! mo de retornar ao. Brasil mesmo que vem 8SS,«l�'
ç gico. p auto,r nela liIe o esporle bolonlslico de 'i havia feito várias acusa· JI tando bancos no BraSil preseDte�.
empenhou durante quase jaraguá do �ul. 'ções a bra'3i1eiros exjla- e no Uruguai. O Baile das"Debutaotes a realizar-se nos'SalÕes
um .sexênio fazendo pes\

' do Clube RecrtaUvo Guarainlrense dia.26 de outubro
quisas diretas n08 arre-

._-_.- - --- - - - - - -- do corrente 6nQ, ,tstá fddado a con�l{tuir- se num dos
dores de. Trentó (Norte (., , maiores aconlecimentos sociais dos ultimo.s anos na

:�sI(��Bi. e em Pomera- Metalúrgica. '1,oã1o Wiest S/A. '=tJ����('� cidade de OUl!ramirim.

O doutoràndo nasceu
�----------..Iri.I_---

em 'Rio dos Cedro!!! (SC) . \, I d' t· T til' "J
I

til' S A' aos 16 de novembro de '. em �ase de reorganização e e
�" .�.... ß· UI na IX I

.

·8 r-l ·1 '. I' I

1932, filho do sr. Antonio et d
Q - ...-- �

BODatti e Rosa Matte.di neceSSI a e,:
'

� ... ;-���
Boóàtti e chegs à, laure.
em Letras depois de ter

. adquirido o domínio de I

f 1.

oito idiomas, depois, de
� a)' almoxa.ri e. oU e emento com prática em

s..e ter licenciado / em i 1·
'. .

ü· dTeologia e Filosofia no i a moxar a. o; \

. Pontifício Ateneu Sale- i b) iIe d e't'
e te· d Ficam convidados os senhores acionistas para

sisno de Roma, depoi".i aux lar e escr! orlO, que .es ela cursan o uma al!sembléia geral ordinárja ii r�alizar·s� no dia
ã. ter sido estagiário de: no �ínimo o cursa' ginasial.

.

30 de novembro·do correDle 800. às 09,00 hOfas na�
,

Linguística na Alemanha i ." .
.

. séde social em Itapocuzinho afim de delibeflrem
Ocià�ntal, nas ,Univerai· :

,

sôbre a seguinte:
. ,

== .::. == _. J. . ..:'
I

.
,'. ORD�]M DO DIA

�

li : �i·ß"j·-·ó 'Irr'�' ã:i ···FIiu rß'ö'" •..
. �I��-:; :: �P7:f=::::�!;��!:�aD;:.•�����:i� :D::r�C:�

g_ :J i '
.

b) , Eleição da nova diretoria.

§ CI
- -

De t- t R
-

s X .�. ; FARMACIA NOVA c) Eleicão tJlo conselho' .filcaJ..
, ru...... n �& a

I

aio. � : d) A t di• • SIUO os· versos•

.

�4:::.
Ate.de com horas mareadas, nos fhorários: �: 1 de ROlh:RTO. M. BOBST . '.

i 1 a que disflÕ� de maiouodilllllll' :
.

�OTA: Acham-5e ,�à disposi�ão dos senhoreS
l\IaDÄã - das, 1:.30 àil 12 hs. .

i to na pr.fá e oferece seus .ni aCloDl5tas os documento. de que trata o art. 99, de

.f: -Túde � ?aR 14 às 19 hs., _

11
.g6s á,preç06�.ntajolO8 ..

'
decreto lei 2.627. de :!69-40.

g Avenida Getúlio Vargas (Ao lado Lojas "Da.lpró") . 1 Av. ,Gelúlio Vargas I Jarag'uá do Sul, 19 de setembro dé 1968
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E Catarl n e D S e ·0 Primeiro
,

.

.
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Doutor da' Faculdade .Saleslana
de Lorena· <S. Paulo)

, E�baixada ,de Jaràguá do' Sul
Aos 90s.. Jogos Abertos de Santa Catarina. em Malra

.i

Cadastro Ge·ral de Contri�uilites no'
MinistérIO da fazenda: 84430610

ASSEMBLÉIA -GERAL ORIHNÁR'IA
.'

• -_,;.<'
,

EDITAL DE CONVOOAÇÃO

. I

.1
•

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


