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Hoje, dia 2 de Novembro, é consagrado GOS I§ e � t �ss Bem� e Ir (() S' br���iad��Fr�d�
morros. Nesta data, reverenciam-se todos os eetes : Feriado Nacional. ..
queridos. As necrópoles de IOdas

.

as cidades j Sábado passado, ver i fi- : terra, entre ., rio Ita,oeú e Não f ii II a r i a rn

eDfeil�m-se Pllra receber milhlfês de visita.tes. i çerem-se os étoe ínaugu- ja' rua Preso Bpiláclo Pes a e s u n tos para
rJ(�res sem conta cobrem os ;é1ZI8'0S e' oa mau- irais dlí sede do Corpo de i 8011, que perlencla outrõre ocupar as párinas
soléus. em JaratruêÍ do Su1 como em tOdas as . i Bombeiros Volun.tárloa de i a Ono Rumor alemão' dêsre hebdomadé-
eidéld�s de tôdo o mundo o semtmento é um só. i JlI!.g�á do Sul. Desde lIal C,flrpioleiro, seheirio e que:: rio, comudo elf.

Prestlr a pos,tuma homenagem aos que DOS lIio ! primeiras horas da f.rde i com a sua morte nio Ie coluna reservamo-·

caros. São in.taBtes de recolhimento íntimo. De j viam-se viatosos uÓifcn- j apre.enf.ndo herdeiros, foi 'la especialmente à
saudalle e de oração. De vistre às. íaümeres j mes, -:nl:lhiColoridos, dos i declerado vecenre, p�s- comemoração de
sepulturas, onde ee encontram os despojos de i bembeíres das cidades de i sando ao demrnto da União uma grafa efemé-

velh�s e bons lJmigos que, iá pdrriram. Sio visitas i J • i n.v i II e e das firmas j e de onde acebe de volte': ride. a do anlver-
.

de ülhos, muitos dêles menores. que 'procuram a ! Augusto Kltmmke S.A. de] aq Corpo de Bombeiros sário de n o e s o

úUima morada da.mãe falecida .. Sio as viávas j São Bento do Sul e Fia-l V()luntários de noese cí- dlreior,

qu� vão em busca do juigo do e:apO_o. Säo os : i ção São Bento S.A., de j dade, entidade que deverá FI",r de Eugê-
pillS que visitam os filhos que se antecederam i SemI Alta,'. i prestar os mGi's relevantes nto Vítor ôchmõ
nl piilftida desta vida lerrena.' i Sob 80nO.r08 acördes.] 8uviJos à colerlvldede. O ekel é tarefa assaz

__
Nest. dará. o campe esmo, com qualquer i em f�S�iv� l!1archlll. pelas i dl!putl!ldo .federal Eugenio d i f f c i I, pois se

tempe, .é o mais procurado para, as homeuegens ! ruas prmclpiuS da CIdade, LOo!n Vieira, teve pepel Ir.ta de fi 51 u r a

eeurtmearals. l rumarem pare a Rua Preso f sÁhenle nas providências conhecidfssima e

i Bpirácio PessOa, onde se l que fizeram voltar o tmõ- l querida em nosee

i verificou
.

a inauguração, j vel à comunidade lere- i
f I d G

.
cidade. Nêle não sebemoa o que mais admirtlr

i a an o
.

o sr. dr. erd I fllHlense. i se o economista Inrellgente, se o contador expe�
i Bdgar ßaumer, P�sid�nle 1 • i ,,"
.

d C
-

. DEPIRTIIR'IITO 1011[IP11 DE
. rimenrado, se o político erguto. se .0 profes.or

.. :.... . -= i .a . .orporeçao, o Pr.efeito! IILD U
.

! eficienle, se o jorna,lista tarlmbade se o chefe da
, i VietQr Bauer, o sr, Eggon r: T O II S 10 i f n

, ...

'Ol·a d·o C'om"e·rcl·a'rl·o i��ii��,j �'�V�,::,���':!� i
.

O �ref.'!é>. em e.ertfcio,! b��V��:,',:��';: ':�O!e :.·:,������·:.f;iJ:::.
. : lladual Pedro Ivo Campos, : s� JOGO LuclO da COSf., i que. o absorvem, o· "5chmöckel" sempre tem

.
. i . Seguiram-se exerc(clos 1 d!verá enctlminhar à Ci- i ,resta�o .!elevant(ssimo� s�rviço� à t�ma que Dão

o dia 30 de Outubro i Sul, o sr. Josias We'ber,! diversos no páleo da Cor- j �a Municlpel de Verea-l
lhe fOI berço, . mas que lhe � • rlzão última dos

d� 1�68 _ Di!i do Co.mer i diretor ,da Rádio Jaraguá,1 poração, mullo ápleudidos j d�res, na próxima 5c11. feira, j
mais gralos anseios, e Jararua se envaidece do

Qlárlo _ fOl_ CD,ndlgna- '.: em nome da, ,imprensa ',: pela lYrande md$Si!l popu'.r. I.i'
Õ 4e Novem.bro de 1968, I.

inexcedível obreiro que adotou na �essoa do
,

" aniversariiilnte.··
.

mente cOiDemor�� em i 'alada e o sr.. Onaldo! Logo em 'seguida foi ote- j I porlante prol,:to de lei, i '

liossa éid��,e. Ats_Ddendo t L,óde,Ui,.t... g�r�nte" das ,ca--I.r�cido c�q�étel' às' autor!_:- 1 treta, especlfic�lJ1e�le 1 No quadro' de sua exislência se delineiam .'

atuma Bobmtaçã:o da. A.� i S8,8 Perna1li"bu.canal, fi- f d._,7CGh�Cfd(J��d� riSm.o-em-AftQ,me,.."! vi.r.Ju,d��. a·t;lcias ,que soub� miuizar na su. adolàs,

loeiaçãa Comercial e! lando ainda uma rapre. i presentes, �xtendeodo-se: De acordo com o prc- I . cêncla'� pilJctlaildó, �s nô diá adi.
-

dos anôs' da

Clube de Diretores Lojis s�ntànte"- dos" c9merciá7! qt� a� primeiras horas dalleto de lei Que c�l� o De l idade' adulta qu� ,fó'rmam o rosário de uma texts

tai, graBde parte do co rlo�, . agradecendo aR i lIolte..
,

.
' ! part.am,eolo MU,nlclpal de i

. têncía
.

voltada para, a familia, para a sociedade,

mércio local encerrou o homenágens recebidas. i O Corpo de BQmb�iros !,Tunsmo. devera ser asse- i parG. Jararuá. .

expediénte as 16 horas, Verificou se aindadfstri-jVolunlários de.Jaraguádo ssorll�o. pelo Conselho! .Sua vida de homem do COlididno,' espelha
afim de proporcionar ao butção de ·prêmios, que i �ul, silua-se Buma área de M unI c l I' a I· de Turismo, j um comportamento retilíneo, acima de afeições e

.

comerciário uma home-. cguberam ao cumerciário i composlo de um repre·! sentim�'ntos, li I' a -n á g i o de u.ma vivência que

nagem ao seu, dis. 'ÁS! Antonio. 'Bento Sobrinho i'c t C t'
. se,nt�nte do -Dep. de Úbras! ,encaderna, djàriamente�. uma págin.a de excepcio-

1930 horas, nos .salões I e à comerciária Celinda! en ro a anDenSe Publicas, da Imprensa, da; nal valor no Iiv�o aberto de uma vida Que sabe

de: C.A. Baependi, reuni i Zimmermann. Os alfaia-! tem' O'OAyO endeFeA�o IA�lJ, do Rotary e Lioos, i ser sobr�inodo útil, muito, emborâ m_·rcada, como"
fam.se em lauto banque- i tes Marco's 'Dalprã e Má- i ..

V :
oao devendo, contudo i a de fodos nós, de copsolações e pos s í v e is

te os sócios do 'Clube de i fio Donini comandaram a i 'O Certlro Calarinense! ultrapassar o total de 15: ��salenl�s, d� esplendores: e prováveiS amarguras,

Diretores Lojieta.· e' 00- i moda masculina, preven j na GuanabaraJ acaba d�! membro�.· ,

la Que. nao vIvemos somente semeando no jardim

marciários do nosso mais! do-se pa'ra o próximo i mudar se para ioslalações i E�lara ·afelo ,ao OMT, . do prazer mas também colhendo nos abrolhos do

representativo comercio i ano," desfile ,de model08 i mais amplas...<) seu nOvo i o levanJa��nlo complel.o sofrimento em busca do ideal "envolto' nos nata-

local; reunindo éerca de'!mas(}t!lÍnos,
.

par�
. abri- ! enderêço é o' seguiole: i da�;POSSlbl.l�da�es lurisll- Iícios que, se sucedem, enquando responderemos,

150 talheres. Acontec.i,lJhaIltar aind'" mais o Centro Catarinense _ Ruatcas. do )'rluDlCípld, estudar presenle ao chil.mado de um coração. cujo oulsar

mento pioneiro êste de! congraçamento da classe sao José, 90, Grupo 807 i e dIfundIr a geografIa .dos é o' pêndulo universal dos rilrnQ:S. que. modula,
congregar comerciantes dos comerciários de Ja • Tel. õ2-2bl0.

-

:centros ce�lros IUríSlJ�os: em cada aniversário, mais um "PARABÉNS
e comerciários em nosso .r�gtiá,. dó' SuL O CDL

,
'

i e, entre mUllos .oufros Im· i A VOCß". .
.'. '.'

'

meio, por isso que reper. ;láy�w"um magnifico ten • ,_ 'i portantes problemas o �e: F a zen d o .cOro com " quanlos, por "certo

cutiu de maneira muito' to.::prböiovendo OI feste� Assoclaçao de Class�! elabor?r eSlud.os e. prOle- �ntoarã.? o .�co�heci,dfssimo réfraQ ao iS m i g �
simp�tiea a Q)edida postal' JOS' öO Dia do Comerciä E n' t

" i !OS, '!,Isando m_ce!!llves a Schmockel , Ins e r imos esta DoIa na escala

em práticb, feehaJ,ldo mais rio. . mpossa Ire orla i �mpresas lurístlcas �ue .se mu�ical de uma homenagem' afinada com os

um élo de união entre o I .

'

. A Associação Comu- i ms!alôrem . no M�Ol�ípl?, aco!�es. m�is sonoros. das feliCitações que lhe

comerciante e o empre- R e u n 1·'0- es cÍlll e IndustriaI,.Ge Jara':i bem .como .a. mdust�la serao apresentadas, marcada pelos. VOIOS mais'

gado c'omerciário, princl .

'

guá do Sul, no dia 30 de
. holele.,a e s!�II�re� vm- arden!es. de saúde: e .bem·estar, ici�ntjficada com

paI responsável pela ma- ",d' C
Ao outubro de :1968, recebeu �uladas as allvrd.a:de'3.urfs. ,os' anseIos de feliz longevidade. na perpefuação

nutenção de bom indice ,a amara seus associados e autori. IICdS e qu� venham a se desla mensag-em' que r e I' e t e "PARABÉNS A

de movimento come'reial. • •
dades no Itajara Tênis eSlabelece� em logradou VOCÉ".· .

Ao final do banquete, MunICIpal Cl.ube. Na oportunidade, ros _�ooslde�ados como
-- ------------H1���-.."

fizeraJll-se ouvir diversos às 18,30 horas, verificou atraça? lurfSlIca.
\

ofadores, enaltecendo o i No mês de Novembro sé a posse da nova dire· . �sla. de pdrabens ,a mu-

aconteciÓle'nto, entre êles i de 19i$8, deverão ter lugar toria para o pe d o do. Dlc�pahdade preoc�pand?,
o sr. Victor Zimmermann, j a8 reuniões ordinárias da 1968fl970, muito concor,! se com. probl!m� de tao

Presidente do Clube de i Câmara de Vereadores. rido, tendo ussão da pa I
magna JmpOrlancla. �

Diretores Lojistas deide Ja!'aguá.�o,.Sul, o 14�:lavr� o Ar. Luiz F�rreiraIC' J' '11 di'
J a rag u á., do Sul, o sr. i'período ordmárlO da pre� da SIlva, SecretárIO. Ro e�tro omVI ense

.

e

João .

Lúcio da' Costa, i sente legislatura. D'iver- dolfo Hufenuessler, Vice Cnadores de Canános
Prefeito Municipal' em j sos importantes projetos Pre8id�nte da AOIJ, o O Centro Joinvillense
exercicio, o n08SO diretor i deverão ser apreciados Prefeito em exercicio, sr. de Criadores, de Canári'os
em nome do "Correio do! pelo Plenário, 61ém de João Lúcio da Oosta e o tem Dova dir�toria. Bleita
POTO" e como represan- j outr08 trabalhos a serem rep,resentante do presi- pena o biênio 1968/1969,
tante ,do Presidente dä i de�eDvolvidos pelas Co-: dente da Câmara, sr. tem como seu preaideote
Câmara Municipal - sr. j inissões Permanenttls da i Eugênio Vl�or Schmöckel. o sr� Buclides Gonçalves,
Hans Gerhard Mayer, O! Câmara. . i Após a ceremOoia foi a quem lIpresentlimos nos

Sf. Rodolfo 'Hufenuessler, j A Oâmara Municipal, i servido fino coquetel. A sos cumprimentQs, exten

vice-presidente da, Asso, i deverá, pois, reunir-se no : eôtidade c,ompletou, n'o sivo ao seu corpo de

ciação Comerciar e In- j próximo .dia 5 de Novem-! ano em curso" o seu 30° diieforia. conselho delibe- _'_--:- __J

dustrial de Jaraguá' do' bro de 1968. ,

:-ano de existêne.ia. rat,ivo e conselho fiscal.

"Correio do Povo" comunga com, oe senil. I

meatos cristãos do povo jara�uaense, nesta data
que é consllgrada lIOS Finados,

�.

O' Nosso Diretor

LEIA IS�OI
. ,ModerQ.amente aparelhado e residindo
à Rua Preso Epitácio Pessoa, 1926. (Perto da
Metalúrgica Erwino Menegotti), está o sr.

WALMIR LINHARES MEDEIROS
apto à 'executaf

Serviços de Lixamento \

de SOALHOS.
'

BOM PREÇO PROCURE-O!

Dia 16 �e Novembro · ·Baile ·de Aniversario do C. A. BAEP.ENDI
_ Abrilhantado por ERINHO E SUA ORQUESTRA -

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\ .

•

CORREIO DO POVO SABADO, dia 2-1!-1968

Ele. brasileiro, solteiro,
Edital n. 6.790 de 29/10/68 motorista, n a tu r a I de
Alfonso Schuenke e Guarnmtrim, neste Esta-

Ranelda Megel- ,do, domiciliado e residen

Ele, brasileiro, -sclteir-o, te em Guaramírtrhn neste

lavrador, natural de Ja- Estado, filho de Antonio V end e-se p e r.t o . da
raguã .do $ul, domiciliado \!fanes· e

-

rte Apolonia c i d a d e, uma Casa de
e reaídente em RiQ Oêrro, Kren, h M'�nf!t'I. Madeira. c om r ii n c h o, Apresentar-se para �nirevistas às 2as .•
neste' dit'ltrito, filho de .Ela, brastlei r«, solteira, duas Vacas uma Maquina 4as. e Bas, feiras, qo horário das 19,30 às 21,00
Emilio Hermann Carlos doméstica, natural de Ja-

pere picar rraro, seis mil
..

horas, li partir do dia '4 de novembro próximo.
S c h U e n k e e de Eina ragu·' do 'Sul, domiciharía pés de cana, 6 morgos

.' .

-
. I

Strelow Bohuenke. -, fi resideute em JiH'agu'á de terre. Vende·se motivo
----------------.---------,

Regislro . CivJI . Ela, brasileira, solteira. E�querdo. rieste distrito, de mudança.
Aurea MÜller Grubba, Chcial doméstica, natural. d.e. Ja' filha dI:! Angelo Spezi?' e Tr à.1 a r com HILO

do Registro CIvil do 1.0 Dis- ragu.á do Sul, domiciliada de Vitor-ta
.

Chiodini Spa GONÇALVES, Ber Ideal

trito da Comarca de Taraguá e reslden.te e.m Jaraguä 84. aia. defronte A Comercial.
do' Sul, Estado de Santa nest.e dls.truo, filha d� E para que chegue a') é�

Catarina, Brasil. Ervino Rlege.l e cie Paula J 'hec mento d� todos mandei
Faz Saber que comparece- Kiokhoefal RIegel.

.

passar o presente edi a1 que
ram no C:lrtóri<:> �xibinao o� Edital n. 6.7-91 de 29/10/68 será publicado pel-l imprensa
documentos exigidos pela lei e em ca tór o onde ser-

'alim de se h.b.litarem para Faustino Ramalho e atixado curante 15 dias .�e

casar-se: Elfrida Ramthum alguem souba de algum im-
_ ,

I _

,.

Ele, brasileiro; solteiro; pedim-nto acuse-o
.

para os

Edital n. 6.789, de 25/IQ/68 trolheíro.. natural. de Ja- fins legais ...
Osmar Mallrissens e' raguä do Sul, domiciliado AUREA MULLER GRUBBA
Cötari08 Szirkowski e residente em Tifa dos Oticial

Ele, brasileiro, solteiro, Pereira. neste distrito fi·

lavrador, natural de Ja- 'lho de Max Ramalho e de

raguä do Sul, domiciliado Oeli Mueller Ramalho.
. e residente em Garibaldi,

.

Ela. brasileira, solteira,
nesta distrito, filho de doméstica. natural de Ja- .

Eidelie Maueiesens e d'ß raguâ (do Sul, domiciliada
Eroa Mathias Maurissens. e residente à Rua Join

BNDI!RBÇO :
.

éaboa poetal,_l9
I\venlda MaL D8odoro, 210
Jaraguá do Sal. - So <;aiarina

Vende-se um Chalé de
Madeira Novo. 1/2 Morgo
de Terra todo cercado,
casa c-om fada insra�lação,

\'"

s e r v i de de e circular na

porre. Vende se motivo
mudança, sito à Eatrada
Nova. .Negéclo . Urgente,

ville. nesta cidade,
I

filha
de Ricardo Ramthum e

de Alvina "Sreiuke Ram
ihum.

Edital n. 6.792 de 30/10/68
Felipe Manes e

Anita Marial Spezia

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, natural de Ja
raguä do Sol, domiciliada
e residente (em Garíbalai,
neste distrito, filha ds
Alexandre i. Sslrkowski e

de j08sfa-.Luy Szirkows
. ki.

'
..

Atençäo"COHRflO DO POUO"
fundação: l'lrtur Muller - .1919

Emprêza Jorn�lística
"ColTeio do Povo" Ltda,

- 1968 -

-,

.

.

Diretor /

Eugêniq Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • • • • NCr$ 6,00
Semestre . • • NCr$ 3,10
Avulso. • . • NCr$ 0,12
�úmero ak...to. NCr$ 0,14

,-

La ran] e'i ra s, Pecegueiros,
Kakts-iros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeíras, eto., etc
IPEQAM OATALOGO

ILUSTRADO
Leopoldo Seidel
- CORUP! -

MU_D,AS.,
Frutfl�ras e Ornamentais

umuno U�ftDO
COMPRA-SE

. Escritório Fischer
Mal. Deodoro n. 204

Jaraguá do Sul
's

Página 2

Secretário
A COMUNIDADE EVANG:ÉLICA LUTHERÁNA,

necessita moço para o cargo acima•.

Exige-se
- Conhecimentos de datilografia;
- Redação própria;
- Idade máxima 24 anos;
r Conhecimentos da Iíngua alemã;
- Curso ginasial ou equivalente.

-Negócio de Ocasião
VE,NB E EI § E

'<, ,

1 ....,.. Sorveteíra' c/8 bocas
1 - Geladeira c/3 portas
t - Balcão vitrine "\
2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 --- Cadeiras estofadas
1 - Estufa p/pastei6 \

1 Porta copinhos
1 Pia ínoxídavel, e outros pertences.

Tratar com Antônio Mahfud
Av. Getulio Vargas, 73.

)

, I � ...

1

rr-=:....::::::====--=:::=-===--:--=====�

'"I! DR.' WALDDfIRO MAZUREGHE� I
It CLlNICA MÉDICA - CIRURGiA GERAL fi
� -

�� �
I

.

IM
. ',I ULTRA ROM iI

greJa atrIz I. 'O�DAS CURTAS H
, ,n R. UL.TRA, VIOLETA, II

!i Rr P"d 'E "tá' P
A

704 II
II" UB reli e'D&e pl 110 essoa, li

'l:",; &II i ===.:...= =:::===�=��.j

NÃO,
OBRIGADO.

-'o MEU CARRO
.

VENf Aí.
.... ..

._ lf;�"
:;
..- �:: JWI1:.: .

...

��.
� ,.

\

li

.
'

SEU CONCESSIONÁRIO CHEVROLET EM

JARAGUÁ DO SUL - Av. Mal. Deodoro da Fonseca � Bem em frente a

IRMÃOS EMMEN,DÕRFER· s. A�

Atenção
EXECUTA-SE DESENHOS DE PLANTAS
DE CASAS DE ALVENARIA E MADEIRA,
REFORMAS, CÂMARAs ETC. COM LEGA
LIZAÇÃO DE ENGENHEIRO, CONSTRU
TORA,PREFEITURA,REQUERIMENTOS
E OUTROS ORÇAMENTOS SEM COMPRO-
MIS'SO.

.

'

B.M. de' ALCANTARA,
desenhista.

I,

Alc Construtora José Panl'1tein
Av. Mal Deodoro d!:! Fonseca, n. 215 �

'Ao lapo da Telefônica
------------------------------------,-----

����
t ADVOGADO nos fôros de

.

t
� São Paulo-GuaDabara-E s t a d o d o Rio de',
t Jaoeiro-Bras1lia.·

.

'. t
� Pfocessamentos perante quaisquer Mi. /"
t nistérios, Autarquias e Repartições Públicas t
�

em gera). ,
t Escritório Central: {
� Avenida Franklin Roosevelt; 23 _:_ Grupo 303 &
,. - (Fone: 52-1894).. t
, z O - 39 '. �

Rio de Janeiro .

.

/ .

�,
Estado da GUANABARA

_

.

"

..

��������

escritório de advocaçia "Dr; ADAUTO"
.

consultas" pareceres e ações
(.

trabalhistas
CARLOS ADAUIO VIEIRA

e

JOsE' GERALDO RIMOS YIRMOIO
advogados

cíveis
� comerciais
crirninais
fiscais
inq-uilinato

"

administraçÕes e vendas de imóveis
rua do príncipe, 494, conj. 3, lO. andar

fone n. 3456 - Joinville - SC
-----------------------------------------
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GMB Mantém Liderança Absoluta no Mercado Nacionàl de Veíeulos Comerciais Manoel .f. di Cosia !.ß. Cllércio e In�ústril
.

,

.

.' C.G.C.: 840431.816
Com os resultados de cada uma das indústrias de janeiro até setembro, corrente ASSEMBLÉIA EXTRAORDINARIA

v end as aleançados no automobílíetíces, nos prt- inclusive, a GMB apre Indicando sua crescen
mês de setembro, a Ge- melros nove meses de senta uma expressiva te aceitação pelo merca
neral Motors do Brasil 1968, revela que ao setor supremacia de 22.% sôbre do, só em setembro a

.

näe só manteve a líde- de caminhões camionetas bs resultados do maís camioneta de uso misto
rança absoluta no mero de carga e' de U80 misto próximo concorrente que C 1416 vendeu 378 unida
cado naeíenal .de veícu a GMB não, apenas con- tot a I i z o u, no período. des.
los comerciais. como 8S servou a dianteira, esmo 13.671 unidades. Quanto O Departamento Frigi
tabeleceu um recorde até.a ampliou. tendo em

a setembro. as 2.199 uní- daire da General Motors
sem precedentes desde vista os excepcíonaía ín dades Chevrolet vendi- do Brasil também alcan
que, em 1957, iniciou a dices de vendas no último das nesse mês represen çou um recorde mensal
fabricação' local de veí ê taram, percentualmente, em sua história, .com os

culos Chevrolet.
m 8.

\ mais de 27.8% sêbre os registros" de setembro
Uma análíse compara, Assim, com o total de 1.586 veículos comerciais indicando a venda de

tiva dos resultades de 17.546 unidades vendidas faturados por aquêle COD· 6.922 refrigeradores.
�/

�-----------------------------,

METALÚRGICA JOiO WIEST S/A
Em fase de reorganização e expansão,
necessità de: �

'.
-'

.

a) Representante autônomo, para exercer atividade
exclusiva de vendas.

EXIGIMOS: a) curso médio:
b) condução própria;
c) ótima disposicão para o trabalho.

OFER��CEMOS: a) ótimo ambiente de trabalho;
b) bôa remuneração:
c) assistência permanente.

Os intereseados deverão apresentar se pessoalmente a Estrada
Nova, �/no, em n/Séde, ein Jaraguâ do Sul.

.

r====::::::=--::::::===:::::::;:==:;:====:;:=:::=====-==::::::=:::::-"':====:::�� Úm örímo terreno com
II " casa. possuindo pastagem

"',I" D'r.'
.

·0·
•

rn Soelter' IIII isto à estrada Francisco
....., de Paula. Tratar com o

II 'CIRURGIÃO-DENTISTA II PMroprietãrio sr, Leopol
" 'I eyer.
II li,
II •••8. ,,<O .11 ����

II o II Vende-se
I' . I
h "
ii II
II """�." .1}ti '1I' 1'1ii Avenida Gerúlro Vargas, 198 - Jaraguá do Sul- - Santa Catar_ina iII ",

.

�====-==,...-:::=:::�=--====:::__= ==..:..__==.dJ

Negócio de
ocasião

16 Morg08 -' casa de
madeíra .;_ com luz -

ranehos - pastos todo
.

cercado arrozeira para
25. sacos com água. pro
prla podendo fazer male
tanque de peixe. 1 mil
pês Sucurujuva. Planta'
ções diversas frutas.

informações
Hilo Gonçälvee � Bar Ideal
defronte A - (tomercíal

'II Vende-se·

2 terrenos (juntos) com
lix46 cede, Da:

.

Rua �io
Branco - Jaraguá do Sul

Intormeçoes nesta

redação.
'

�»---���

lrrnãos Emmendörfer
...

Apresentam o gra�de' festível Frigidaire,' mcdêlo ',68.

Se você faz questão de qualidade, compre Frigidaire, custa o mesmo preço
de um refrigerador comum: . . _

,IRMÃOS EMMENDÖRFER� t�m. o rpel�or atendimento, as melhores condições de
pagamento -e., a melhor aasístêncía tecDlca..

.

.

.
.

Av. Marechal Deodoro da ,Ponseca, Dó7 - bem em 'ren Ie a [grtlll Matr,z.

Edital de Convocação
Ficam convidados os senhores acionistas, para

uma assembléia extraordinária a realizar-se DO dia
25 d. novembro do oorrente ano, às 9 horas, na

séde social em Itapocnsinho-Jaraguã do Sul, afim
de deliberarem sôbra 8 seguinte, Ordem do DIa.

. a) 'Eleiçijo do Diretor Comercial.
'

b) Assuntos de interesee Social. ,

Itapocuzinho Jaraguá do Sul�SC. 24 de outu�'
bro de 1968.

'

Manoel F. da Costa S.A. Oomércio e Indústria
.
Manoel F. da 008ta, Dir. Presidente

VENDE-SE
Uma casa de material de dois andares,

com 16 peças, instalação' sanitária completa,
luz' elétrica, 2 poços com bomba à motor,
cancha de botcha e uma loja ampla no prédio,
2 ranehoI grandes e 22 morgos de boa terra,
com diversas plantações,' como ban a n 8 e

out r a s f. r u taB e muita lenha' para tirar.
NCr$ 20.000.00 com NCr$ 10000.00 de entrada
e o resto facilitado; ..

Três Rios do Norte. em frente ao Thai·
lacker, Capitão Píske. Informações O. R. G.

Imobiliária Lombardi.

Divil Distribuidora de Vinhos' Ltda:
VINDOS RIOGRA,NDENSES

« PINDORAMA»
Vinhos Finos de Mesa e Missa em' doze qua
Iidades diferentes - Garrafas e Garrafões de 5 lts.

• VINHOS DE MISSA VINHOS DE MESA
Branco Seco Tinto de Mesa
Branco Riesling Tinto Especíel
Branco Moscalo· Tinte Clerere
Branco Doce Lid. Tínto Ceberner
Rosado Suave Líc, Branco Mesa
Branco Moscatel Lic. Kos. Hamburgo Líc.

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

�Vinhoa PlNDORAMA, um� tradição fral)�sa
pera sua mesa»

,

DIVIL DISTRIBUIDORA DE 'VINHOS LTOA.
(Ginásio São Luiz)

Avenida Marechal Deodoro' d. Pensees, 520

JARAGUÁ·DO SUL SC

Cmupanha de Edu�o
Civlca

O hesteemeato da
Bendetra e o cante

do Hino Nacional são
obrigatórios. uma vez

a que dis�õe de maler sortlmen- . por sem�Ra, em todos
to na praça e oferece seus arti- os eerabeleclmemos

gos á preç06� vantajosos

I
de qualquer' grãu de

Av. Getúlio Vargas ensino, públicos ou

particulares:
��� '-� =-----_.-----

de ROBERtO M. HORST

ialõn de Luz e F6tGI
a partir de 1964

ICompre-se a Boin Preço
Informações com

IFISCHER
Mal. Deodoro n. 204 IJaraguá do Sul, =-- _

O 'Anuncio é á -,

Alma do Negócio.
aauacíe neste
"Semanário

Dr. ,Fra.eiseo ADlomo Piccione
JH:�D1[CO, - C.H..JtI. 1'%

Oirurgia e' Clínica de Adultos e Oríançea
Parjos - Doenças de Benboras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARlt - ClORUPÁ
Residência: Dr: Nereu, Ramos, 419

ICO_UP.1 - SAN�A CA�AH..::NA

=-------------------------------_....._----

Dp.lleinoldoMUp�
,II A.DVOGA.DO "11 i

.

Escri't6rio ao lado da. Prefeitura i
1

�:� JAR��UÁ .00 SUL
.

'. i
� ........�, ......o-.-�
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"Coluna ROTARY"

( /'

o O p O Y)O e
,Reun,ião Conjunta' em Guaramírím )

Na têrça feira pretérita, o Rotary Club da
,.-' Jai'aguá do Sul, deslocou se até o vizinho muníet-

•' "0 OUE VAI' P-ELO LIONS As,ociação
_

Comercial
.

I Industrial: ���d: ���r;mg::;b' �efi��:a�i����ru-:n� c�:����:
de confraternização entre ambos. A' relerida 'reu.

. 30 Anos' de Serviços nilo presidida pelo companheiro Soelter, contou
J com quase a totalidade d08 companheiros dos dois

UM POUCO DA NOSSA HISTORIA Clubs, revestindo-se de um êxito completo, poisA Nossa Idéia de 1966 Inaugura Sede Própria ,n'
' além do companheirismo eontagíante, também, �

em 1968 - Corpo de Bombeiros Voluntários Na�uel! lengínqüo 22 de [unho d, 1938, eo- refeiçio,oorrespondeu inteiramente. Como presen,
d J á do Sul mo .reglstra, a lavratura da prll�ullra ata, toram ess, destacamos o companheiro' Roque Sehmidt,e ' aragu _' convidados pelos Sr�. Arth�r. Bra!t-h��pt a, Wa��e- do Rotary Club de São Paulo Nordeste, atualmen-

Dia 26 de outubro de 1968 às 16,00 horas, mar Grubba, cemerClan.tes_ e mdustrJ.als da regl�o, t. 'ocupando em car�ter transitório o eargo de
,
tôda Jaraguá 'teve encontro marcado para prestí- par. fundarem a Ai80maçao Oomeroíal e Industrtal Vigário da Paróquia 'São Sebastião, de nossa cida
giar a íneugueaçao. da sede-própria do Corpo de de Jaraguá do Sul.. . ,. de. Também fêz;se presente à mesma, o Cirurgião
Bombeiros Voluntários de Jaraguá- do Sul. ,Dos s.es�ent8 e OItO convidados, compareceram: Dentista Dr. Allredo Guenther. Fizeram uso da

Um grànde passo que Jaraguá do Sul ,�á em somente' trtnta e um. (Note-tis que de lã para eä.] palavra na ocasião, os segníntes companheíros:
direção' 'ao progeesso que a espera, De agora em neste ponlo,. quase nada. m�do.ll l. Ap�8 a. explana-] Rainer, o qual comunicou o expedíents da semana;

. diante a nossa cidade' poderá contar com um çio.dos .motI�o� e r das fmahda�e!il, foi eleíta a prr- Schmöckel, que lembrou. entueíäsucamente o Dia
Corpo de Bombeiros ativo, que ssrá um vigilante meira dlr�torla... .

" do Pro�e8sori Norberto, Igualmente se manifestou
no resguardo das', couses que compõe ,. o nosso

. P�elilld.ent�. Art�u� Brelt�a.upt ..
sôbre o Dia do Professor e o Dia uo Médico; Gêr.

, acervo pairimonlál.; �: : \.'.
,

, VJce-Pres!d�nte. Arnoldo L. S�hmlU son, agradeceu a presença des cempanlreíroe de
-, 'Os C.CLL ,: pl."esenciaTam naquele'. evento o que J

o Secretâr�o: Geza Rodolfo FIschef Ja�8guá; .companheíro Roque, expressou a Bua
os CCLL Baumer.� Otas .legaram ã.nossa terra. 2 Secretár.l,(): Wolfg,mg Weege satisfação em 'poder compartilhar neste jantar e

;'
. ". • '1, 1: 'Tesoure�ro:,Oarlo&l May transmitiu um abraço dos companheiros do seu

REPETJDORA,' DO CANAL· 4 c, 2 'I'esoureiro: Werner Gosoh. ., ... Club, Na hera da camaradagem, mevímentaram-se
,

'

=,: "', "
-',

,
'/'

,
rConselho Fiscal: W_aldemar Gru}>ba, Joao O. os seguintds companheíros: Schmöckel, Dicéaar,

Está :foi'a' de ar <; e: assim vai ficiU até ii sua 1. '

Muller. Frederíeo F. M,oell!'lr. MarIo, Buhr e Roland. Ao final. voltou a usar da
instalação definitivlI.

,.'

'" palavra o companheiro Soelter, o qual demenstreu
Continuam.os, ne coleta de esslaeturee e contrt-! HOMENAGEM 8 repercussão que infundiu a excelennte reuniio

bulçõea e, pera l580 comamos com' a boa vontade l Com 8S reafirmações do nosso respeito, 'rsn que. nos foi pro.P?rcionada e com os devidos agra-di iodos os ·POIl�Ui,dores. de :Ielevis'ão., ! demös ainoera homenagem aos Srs. .ARTHUR. uecímentos, SO�ICI�OU �o� presentes para que fOsse
" . '�"',OS' que aSSinaram: '

. ! BREiTHAUPT e WALDEMAR GRÚBBA, que há
saudado o Pavtlhão NaCIOnaL

Antônio Vieira. CláÖdid ôtulzer, Rudi. f',iedler, ,Hi}drut l30 ,arios, �iveram- ß feliz iniciativa de fundar ii AS- Alfredo Guenther =- Nôvó sócio do Rotary ,

V. D�ster! . Alfre�o D. Iensen, A lv I no �ermelsler, 1 SOClAÇAO COMERCIAL E IN_DUSTRIAL DE Club de Jaraguä do, Sul
'

Moecír Silva,' Hildegard Grubba, Edelmlra Grubba, j JAltAGU! DO SUL.
, '/

Ingo Leizke, Heinz G. Leitzke, Wigold J. �eitzke.! Na época dà fundação, compunham o qoadro A reunião acima, Qompletou-se através tie
Renató Trapp, Manoel Salai, José Röcha, Angelo! de associados, as. seguinles emprêsas: um acontecimento todo especial ou' seja a admis-
Menel, Jese Fancon;, ,silvino, Kuchenbeker, Maria i Breithaupt & Cis., Bernsr.do Grubba, Gosch & são .de um nôvo sócio na pessoa do Cirurgião
Pamplona, Oswaldo Reech; José Frutuoso, Celina! Irmãos, W. Weege & -Cia. ,Llda, B�nco Agrícola e Den.hsta Dr. Alfredo Guenther. Após ter sido intro
Maria Becker, Adolfo Emmendorfer, Adolfo Dunke,! CQmercial de Blumenau, H. Jordan & Cia., Walter duzldo solenemente no salão em que se realizou
Rolf Daois,. José Léoni, Zenida Lenzi Zanluca, José i Marquardt, Rudolfo Hufenuessler, Arnoldo L. Sch- � á�ape de c0D:fraternizaçio, foi lhe aposto o dis
C. Pinto, Hermínio Roza, José Hermello Mdiochi, i miU, Carlos 'May, João O. Müller, Jos� Emmendoe'r- tmtlvo de rotarIano pelo seu padrinho companh9i.
logo Schumann, Alvaro Papp, eleto Stinghen, Alfredo i fe�. Ma_y & Zahler, Alois Stuber, Artefatos de· Te- r?"Soelt@r. A fi,quisição dêste nôvo companheiro
Vasel, Da1ila Buhr, '"Ernesto Silva, Ma,lhias Ruysam. i eidos Jaragoá, RA.� Frederico F. Moeller, Eugênio dIspensa alusões, PQrquanto, os predicados de que
Inocêncio '�iJva, j_osé R. Andrade� Bruno Vogel. iVlário! Wolf, An,tôni,9 Marcatto, L�arSonnenhobl,'Reiner o m1!smo é d�tado são inúmeros. O .companheiro
Pachini, José Maria Gomes. ! & 'WUt, Waldemar Rau, SchIu'pp & Hehling,

.

Leo- Alfredo agraCIado como socio do ,Rotary Club de
! poldo Jansen" Reinoldo BUlzke, 'Adolf Hermann Jaraguá do Sul, agradeceu com sinceras palavras

-'
,

i/Schulze.'. ,
.

a confianç.,. 'de ter sido admitido como nôvo memo

'eo ,r'pO" d'e Bombel·ros i' No p�r�odo 8ntQri�r a 196.2, por algons_ an08, 'bro do noslJ� Club. Ao companheiro Alfredo 08
,

.

. i a A.O.I.J S.; esteve pràtlCaálente em recesso. Nesse nossos cumprimentos.

Volun'ta'rl·OS de )lrIOI' di �ul!m.smo ano, em oito de dezembro, num mo,imen'to ----------------
. .

B U lliderado pelo industrial Geraldo Miuquardt, foi

Sede - Rua Presldenle Epiliele Pessôa - JARAGUA DO SUL � SC i te81iza�a uma Assembléia ,eral� �úe 8Iege�' nO•.8· DelegaCia de Policia de, )lraDuó do SII
i duelorla, a qual pasEOU a Imprimir verdadeIro dI' II!!
i namismo nas finplidades s que' se propõem a 8SS0- A V i 'S O! ciação, � que até hoje vem se deseÍlyolyendo. ' .-,

Para conhecimento do público em gerall _->
" ,A08 Renhores proprietários de veiculoi a

informamos: ' ! ATUAL DIRETORIA motor, regIstrados np.sta Oélegacia, que por falta,
.

.

1 .:.... Em caso de, sinistro (incêndio ou outra( não recebtlram as respectivas placas, comuDica· ie
calamidade) que requer a presença da CORPORA-I 1966/1968 que as' do pri.meiro pedido de numeros entre

çÃO, solicitamos usarem o telefone: i Presidente:. Eggon João da Silva 10/88/t6 e 10/89/50. já se encontram nesta reparti·
2-6-4 (CELESC) li Vice-Pt'esidente: Llliz Ferreira da Silva ção, a dif!posição dos citados proprietários. que a

- 1 ° Sec"etário: Ralf Marquardt pOClem procurar com os seus veiculos para o res·
a qual s. encarregará de dar o alarme. i 20 Secretário: Rodolfo Hufenuessler peetivo emplacamento'. '

2, _ O dia de treinaménto da CORPORAÇÃO!. 10 Tesoureiro: Pedro Donim Jaraguá do Sul, 31 de Outubro de 1968
será a quarta-feira, com inicio às 20,00 hor�s.! 20, Tesoureir?: Alfç8dO .Lei&�old. .

'

Leoni(jas Herbster, Oelegado dá Policia

frevenim08 () público para o alarme,- 'q�e s'erá i, ,Oons�lho Fiscal. (efetiVOS) � ,Hennq�e ReiS ' CARTEIRAS DE MOTORISTAS
/dado, naqueles dias, às 19.30 horas, destmado a I B8'rgan, IrlO Ca�los Pl8zen e B�clh?Ido Khtzk�.
cf.lnclamar os elementos do CORPO ATIVO. i Oonselho FIscal (supl,eDlell). GuIlherme Neuzel,

a - Convida.se a 'todDS 08 interessados" se i Waldemar Grubba e Edmundo Glosowski.

tornarem soldados· do fogo (voluntàriamente e sem!
qualquer !emuneração) a comparecer na· próxima i
QUARTA-FEIRA. AS 20 HORAS na sede da i

corporação a fim de se alistar. É necessário o i
seguinte: \

a) - Ber maior de 18/nos; ,

b) - ter servido o ex�rcito nacional;. r

c) - gozar de boa Itlúde;
d) - ser empregado; ,

e) _. submeter-Ie livremente à regime de
treinam"oto e hierárquico da Corporação;

f) - TER CORAGEM.

CORREIO
ANO XL.lX, JAaAOUl DO SUL (S�NTA CATARINA) SÁBADO, 2 DB NOVBMBRO DB t 968 N.O 2,507

. �olicita se o. comparecimento dos seguintes
motorIstas para r8cflbereiD &s suas carteiras nesta
Delegacia, a saber: -

'

Aristides Adolsr Moretti - Almiro Gumz
,Alfredo Msyer - Arthur Faehini -Alcides Oarcia

1968 1970 !, _ Bernardo JQão Moeller - Ewaldo José Guesser
Presidente: Egaon João da'Siln

.

! - Guilherme Tribes - Guido João Lun..,lli -- Gerta
Vice-PresideDle: Rodolfo Hufenu8ss1er ! Vasel - Heinz Bublitz -,- José Cristofolini _ João
1° Secretário: Luiz Ferreira da Silva' : Morsch - João Borges..,... Levi de Borba - Lauro
28 Sf!çretário: P�dro DOilini

'

Stt>inski - Lirio Felippi - Maria, Elisa Schmitz-
, 10 Tesoureiro: Henrique R.is Bergan Mauro Machado - Nelcio Stenger - Norberto Mar-
2° T8Iloul'eir?: Ruhttnll. NiC?luzzi . quardt � Paulo Frederic� Auguato Lange - Rudi
Conselho' Fllical (efetivo,). ]\'81s08 Dnassen, Brune. ' ,

Ralf Marquardt e (DR) Alberto Monteiro L.opes. Leonidas Herbster Delegado tie Policia
'Conselho Iriscal (suplentes): Alfredo L.hhold, .

, ,

DIRETORIA 'ELEITA

Deparlamento de Relações Pdblieas

Atenção
Agricultor
Ouça . tOdas às sextas
f�iras, à 1,30 qoras da
tarde�nll Rádio Jataruá,
o programa:

fintena Rural
este programa é feito
pela ACAReSC espe·
cialmente pera' o Sr. e

sua Familià.

,

sensacional / Bpile
F. C.' - C�IDlJ1 IEIRnNIHI�

de ,Aniversario
e §1lll2l .OJR�1UIE§I�!

Dia' 23 de, Novembro
. ,

do BOT AF,OG,rO
-
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