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Pedre Odl·Io nc m,aranha-'o ntlll slcede )obusaR
.., ,

-, WASHINGTQN. (UPU
I

""7"' Depois de um perfodoDom i n g<) ülnme, a desta lerra que tento- lhe treta o seu pensamento, de 18 anos longe 'do po-
população desta .cídade deve de serviços presrâdos. pois, a seriedade com que der, o Partido Republíoatrtbutou lusta homenagem O programa dó dia 3 enfrentou a, r o d o s os no voltou a assumir o
a um sacerdote. Referimo- de novembro de 1968 foi solenes, éros, dernonstra- govêrno dos EE. UU. No
nos ao Rev. Pe. Odilo, dos mais tocantes, com vam o si n a I de uma mais difícil pleito dos di
que por mars de dois anos, entrega de lembreaças pela entectpada saudade dique- timos 100 anos, Richard
foi coadlutos da Paróquia Municipalidade, de popu- les coin os quaís durante Nixon conquistou hoje o
de São ôebesnäo, gran- lares e alunos, lendo ao tantos anos conviveu. .poio do povo norte-ame
leando as simpatias das fundo do palco uma faixa Pe. Odiló, assim era ricano para reger seus
diferentes correntes religio com os seguintes dizeres: conhecido o coadjutor da destínoe nos próximos
ses, graças à maneira Pe. Odllo: Adeus - Nunca Paróquia de jara�uá do quatro anos, a partir de
como irereva e todos. o esqueceremos. Sul. Seu nome civil, con-, �O de [aneiro. A .vitória
Pe. Odllo foi um coração A solenidade de despe- tudo, é Odilo Erhardl, db candidato republicano,

magnânimo, amigo dos dida, além da palavra do natural da loealidade de ainda não anunoiada ofi
pobres e dos sofredores, Vigário, Pe. Elemar Scheid São Martinho, Município oialmente, só terá, eoafir
não olhando nunca o seu teve a parttclpação do I de Tubarão, neste Estado, mação dia 6 de dezembro,'

repouso, lncansével . de Colégio Divina Provldên- rendo seguido para o quando estarão reunidos
dia e de noile 'Zeloso pela cia,' Gr ê m i o Esportivo Município de Tendaré M]. 08 538 membros do colé
salvação das '16lmas de seu Iuventus, Grupo Escolar rim, Estado dn Maranhão, gio eleitoral -que confir
r r a n d e e heterogêneo Abdon B�fi5ta, Ginásio onde deverá exercer o seu marão 08 �otos po�ularesrebanho, �rl em nossa I Normal Leonor de Souza novo apostolado.

,
dados à Nixen, eleito 376

comuna coneelfieiro:sábio Neves� a Ação Social, os A �a vida entre nos Presidente des EE. n U
e prudente, harmontzador Canertnhos e elunos do se pautou pelo evan�elho, _

e conciliador, sempre pre GtnésloSão Luís, Grêmio Foi pera a comunidade A FAMOSe'senre onde quer que hou- da luventude Iaraguaense, Jl� exemplo vivo do per- ESTA UM ESTOUROveS8C necessidade de uma Equipe comarcal de cale· fello sacerdote.
palavra de alívio e de quese . e professoru, o Os habitantes �e�ta Desde o dia 3 do oor·
conforto. Clube Mirim Primavera e cidlde, viram no parllr na rlnte, realiza-se na vizi-
Estas 'qualidades, por Clube Vocacional Anchiela. úlfima s�gunda-feir�, rumo nba cidade de Blumen-lu,

cérto, conlribuíram para - Ao- final falou o hoWe- aO nordesIe' Rebla nos -o a V FAMOSC, 8 tradicio-
,que o Salão Crislo Rei nageado qUl", e m,b o fa consolo de. orar, sempr.e nal Feira de Amo'stras de
f i c ass e completamenle protestasse ii sua tranqui- e sempre, pela sua, feJ161- Santa Oatarina. DQis pa
IOlado e' em- que Iodos ,lidade qpanlo à escolha dade..'.. �, 9ilhõ_es de 'Inormes pro-
queriAm de uma JÓl'ma ou dêsse novo -caminho plrd S u II I ma g-e m fl,cara l)or90el aeolhe� ctent�n�s
081-1'0� ......aeIe :aervir -41 De:y.&;..,...�." �lJfe

.

fuard� 11ét *'" , ..mpt:6aas ulduamals,
nidades. pllra apres�.Jilar homen�, ,pareceu-nos que �scrfmo _

de fodos o, al]re�entando. ao �rande
ao saeerdote o adeus ii verm�lhidão de seu rosto Jtlraguaenses_ publIco a pUjança lndus·

,

triosa d. ,n08SO Estado,
OrganizaElo em moldes

modernos, 1l DOEB -

Comissão Organi:úldora ,,'

d::u�f.����õ::t::t��u::� P�incípio de'incen io
to, eom V FAMOSC, pais b-1- BOInbel-roscomparada 0001 J161 expo- 'm.O I lz'a .Ninguém' nega a neces sições anteriores, a, pre-sidade da 'existência de ASSEMBLÉIA

'

LEGISLATIVA sente supera em tamanpo Na madrugada de 28 ação de populares, pude-
um Parque Municipal, e organizai;ão. para 29 de outubro, v�- ram .as chamas ser domi-
que proporcione um lu CONVIDA "CORREIO DO POVO" A mostr�ßegerá estar rificou-se um princípio nadas e os danos faram
gar de agradáveis pas, aberta ao público atá o de incêndio nas depen- diminutos, e, fazendo com
seios e de diversão aos DI. Mêsa da Ase,embléia Portuário. Agl:8deceria a

próximo dia 17 de No dências da firma Textil que tudo não pa-s�asso de
habitantes de uma cida- Legil,;lativa do Estado de oonfirmação de sua pra- vembro de 1968, esperan- Cyrus S-A., sita à rua um tremendo susto.
de. Mas são poucos os SaDIa Oatarina, aoabamoli sen.Q_a. Saudações. Depu- do-se a comparencia de Oê!. Proc. Gomes de Oli- Vale destacar a atua-d b O seguin·e tado Fernando Viágas, 1° .

'd d ã d b o I' teMunicípios catarinenses e rece f"r.
8bsistência l'amais vista na veira, nesta CI a e. / ,ç o os, mem r s n _

't "T' h-o a satl'sfa Secretãrio da ASBembléia
1 l' t d C O dAque tem já seu Parque oon'l e: en -

Capital do Vale do Itajaí Dado o a arme pt' o VI- gran 8S o . o�p g

Cão de convidar Vossên- Legislativa,"
gia da emprêsa. mobili Bombeiros, ,inauguradoM uni c i p a 1. É!lO Rio oia para assistir dia 4 de A 9isita, à última hora,

O L' t-f' d·· zou o sr. Hans Burow, dia 26 p. p., pe los eu,< Grande do Sul \" em Ca, No\'embro próximo, às foi cancelada, em virtude S' a: 1 un lOS
mOfador vizinho que, por pronto comparecimentoràzinho - que vamos dezeseis horas, conferên- da presença da Rainha Re'velam os dadolal do sua vez acorreu para a à corporação e que, sibuscar o exemplo de. cia a' ser proferida por Elizabeth II, ,da lugla- Censo Agrícola de 1.960' residência 90 nosso dire a participação não cheuma i n i c i a ti va neste S. Excelência o Ministro terra, em nosso país, de' que 3 por cento do nú- tor, a quem coube tele. gou a st!Jr de trabalhosentido. A Prefeitura dos Transportes, Cál. Má, vendo a conferência dar-

mero total de proprietá- fonar para o Corpo de efetivo, pelo menos S6rMunicipal adquiriu uma rio David Andreazza, no seoportunamente, quando rios rurais possuiam 57 Bombeiros e dar o 81ar- viu de adestramento paraárea bem junto à cidade J;>lenário da Assembléia <> "Correio do Po'vo" será
por cento de terras para me acionando pela pri- quando uma em6rgênciadestinada à um belo par- LegIslativa, quando d.s- representado pelo dr.
a agricultura são os la- melra vez a sirene. sQlicitar a sua benfasejaque florestal em _forma- tacará assuntos rllaciona- Sebastião Bonassis de tifundiários. , FeUzmente, a pronta ,intervenção.'ção. O re-florestamento dos com nOSS08 sistemas Albuquerque,' especial- Todavia, 32 pOr cento

está em marcba. e um -Rodoviário, Ferroyiário 8 mente credenciado; das outras propoedades

�:foo����:: :;��cnaa��� ( :cãn��eagtaã�ae.. Po�c�u�p:anra:amqfuô:r��a f4iss Jaraguá col�1 mais um tituliPara'sombra e churrasco, L"ote r sl'a deNata,'l y
oada vez mais frequen -

,

.

'd� trabalho de uma fa- Consoante noticiamo8 treis Estados Bolin08. �e
tado :pela popula�ão. E a, A Agencia delta cidade '(ja., Caixa Econômioa' mUia e proporcionar-lhes em edição anterior, parti- fe\'indo·se à nossa repte
Prefeitura <?rI�u amda. n.o Federal de SantI. Catarina, jA está -r e o. ben d o um salário mínimo de- oipou a- nossa represen- séntante informa que "a
local um ViveIrO mUDlc�· encomendas de bilhetes da extração de Natal da oente - são os minifúo- tente da belelB, Srta. lo' presença da Miss Jara'luä·

dios. lani Marquardt, dOI feste· do Sul, Srta. Iolani Marpalt Isso tudo não é, pos- Loteria Federal
E o' pior" é que êsstls jos no XI Festival du Ma- quardt, foi uma surpresasivelmente, n o v fd ade.

Prêmio, Maior _ L Bilhete Ncr$ 2.000,000,00 minifúndios estão aumen te, na oidade paraaaense muito agraqhel, reoebenMas tais serviçolal públi
Preno Ncr$ 220,00 tando. Antes: no Censo da Lapa. do, na oportunidade, oCOB tÔdas a8 Prefeituras y

, L
'

I' f 1 d P
-

do
-

.'

Ncr$ 4.000.000,"'0 de 1.950" êles eram 23 O 'Jornal da spa t tu o e ri n o e s adeverI'am ter. Fica, p.oIS, Dobradinha." ,

S C t
.

e. 4 O 00 por oento da área total; que, atrnés de seu dire- Mate de anta a arma.:registrado o exemplo e Preço Ncr'IP 4,
o O b' '-'2 A'l M BI t o Cumpr i m ent a mos aá-

.. ,

t'vas 'N',ere. 6.000,000,00 em 1 .•6 8U Iram para CI tOr cau . ey, pa r -

que v rIas mlcla 1
Trinoa _

'IP
por cento. A média de oinou o magno aconteoi' Srta. lolani MarquardtcomQ esta surjam tam-

Preço Ncr$ 660,00 área das pequenas pro- menlo, gem de' noticiar o por mais esse feho quebém em n08SO Estado!

I M 1 priedades caiu de 6 para que foi o congresso que projetou o n08l0'Munioí(Informe Escritório" dos Dirija-se à Caix.. Econômica Federal à A.v. a.

4 h
'

(SASA)
. -

d pio192 J guá do Sul 2, ectares... • reun,1I os ,enatelros 08 .
- MuDtcfpios, nO 139) Deodoro, - ara

Bom exeInplo', a seq�ir:
Criação, de" Parque Municipcll

Dr. MuriUo Barrato di Azevedo
, A 12 do carrente, trsnscorreré o aniversário

do 'sr. dr. Murillo Barreto de Azevedo. ,Advogado
comperentê, desportlsta mito, espõse arnantísstmc
e pai dedicado, o aniversáriante, através dos anos

tem granjeado um selére grupo de amigos e

admiradores em nosso meio, impondo-se pela sua

trredlante personaltdede. No corrente ano, como
já o proclamare há muttos anos, deveria passar
o mês de outubro no México, acompaahando -os

Jogas Olímpicos mundia'is, De ,fálO, assim eeon

teceu pare o Murtlle, 11 oportunidade de poder aos
importantes jogos, priDcip�lmente piua êle que .é
formado em educação física, ecupande uma POSI
ção dentro do Conselho desporttvo de Santa
Catarina, além de ocupar a presldênete da Comts-

, são Municipal de Desportos. Nos IX Jogos Aber
.tos de �iilnla Cererlne, foi o seu nome lembrado
como incenlivador dos esportes e, se .. organiza
ção dos mencionados jogos pecou e falhou em

vários dós seus setores, deve-se essa nora de
desabono, pela falta de um dos elementos chaves
da Comissão Central Organizadora, a famoiJiI
CCO dos esperte amadoríste catariuense.

N. momento. em que escrevemos a nora, ,

pensamos que 'o dr. MurilJo Barreto de Azevedo
já deve ler relornado à sua jaraguá do Sul,
depois de ler adenlrado nos Estados Unidos da,
'América do Norre, aproveitando ii rara oporluni- ,

dade d� uma visi,ta ao maiór país da presente
eónjunlura mundfal. '

, ,

Ao dr. Murillo Barrelo de Azevedo, apresen

tamos nossos cumprime'ßIQS, 8alecipados pela
bi'ifverMrib da Terça, feira. próxhrt... Que os' bons
ventos da amizade, do Iraba.lht!» e" do progresso
O' bafejem, são os voto� dos, que mounjlllm nisle
semanário, exten�ivo à Lila' e ao Sávio.

Dia 16 de Novembro • Baile de Aniversário do C. A. BAEPENDI
- Abrilhantàdo por 'ERINHO E_�:UA�Ö,RQUESTRA,-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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, ,I,
'I'andeek Schwirk(i)wski: domêstíce, na t u r a l de" liftda e residente em Três Mtooe'l f di f.osla 'H Clm''ércloo e lollúlrl""CORRflO DO PDUO" Ela; brasileira. solteira, Jaraguá do Sul, domici Rios do Norte, neste dís- U, "

'U u ,�"
'

u I;
doméstica, natural de líada e I residente em tríto, filha de .Brwíno C.G.C.: 840431.816

fundação: ffrlur Muller - 1919 Arrozeira, neste Estado, Garlbaldí, neste distrito, Manske e de Hilda Beh- ASSEMBLÉIA EXTRAORDINA/RIAdomiciliada e residente filha de Vigando Zeefeldt ling Manske.
em Garibaldi, neste dis, e de Catarina Pinter

E -'t I 6798 d '6/11/68
Edital de COnvocação

tríto, filha de Augusto Zeefeldt. m a n.. e

'l Bremmer e de E 11a, Acento Becker e Ficam eoneídados os senhores acionistas, par•
Bremmer. - Edital n; 6.796 de 4/11/68 Elfrida Laube uma assembléia extraordiniria a realizar-se no dia

25' de novembro do corrente ano, às 9 heras, na
, José Irínsu Fontanelli e Ele, brasileiro, scltelro, séde ,soeial em Itapocnzinho·Jaraguá do 8uJ, afimEdital n. 6794 de 1-U;6S Irene Lux lavrador, natural de Ja- 1a JA de de iberarem sôbre a seguinte, Ordem do' Dia.

Raulino Hornburg e Ele, brasileiro, solteiro,' raguá do S1Il, domiciliado a) ,Eleição do'Diretor. Comercial.
Elsira Mueller "

açougueiro, natural de e residente em Rio da b) Assuntol de Interesse Social.
Ele, brasileiro, solteiro, Ma8saranduba� oeste" Bs- Luz, neste distrito, filho Itapocusinho Jaraguá do 'Su1-SC, 24 de outu-

operário, na t u r a I de I tado, domiciliado ,8 resi de Georg Becker e de bro de' 1968.
-

\

Jaraguá do Sul, demtel- dente em Rua João-Dou- Irene Hornburg Beeker. Manoel F. da Cosra S.A. Comércio e Indy,stria
liado e, residente em brawa, nesta cidade, filho E'la, brasileira, solteira, Manoel F. da Costa, Dir. Presidente
Barra do Rio Cerro, neste I de Hypolito Fontanelli e doméstica, natural' de

distrito, filho de Luiz de Etelvina Apolonia da Jaragua do Sul, domtel-

Hornburg e de Adélia Silva Fontaoelli. llada e residente em Rio

R g. t C· °I Lemke Horoburg. Ela, brastleíra, solteira, da Luz n, oeste distrito,
e IS ro

�

tVI Ela, brasileira, solteira. doméstica, natural de filha de Albano Laube e

Aurea Müller prubba, Cficíal doméstica, natural de Jaraguá do Sul, domtel- der Vali Glatz Laube.
do Registro Civil do Lo Dis- Pomerode, neste Estado. li�da e residente em

Tr.êsl E para que chegue ao co
trito da Comarca de Taraguá I domiciliada e residente RIOS do Norte, nesta dIS h d d d

.

do Sul, Estado de Santa em Barra de Rio Oerro, tríto, filha de Francisco
n ecirnento e to os .man ei

Catarina, Brasil. . I nsste distrito, fiJha de Lux e de Adelia Mueller I
passar o presente edital qlàe

Faz Saber que comparece- Emílio Mueller e de Selly Lux .' será pl,lblic�do pela imprensa
,

• '

e em cal tono ende sera
ram no cartório exibindo os Mueller. '

.

Edital n. 6,797 de 5/11/68 afixado curante 15 dias .. Sedocumentos exigidos pela Iei
.. 'alguém souber de algum im-

afim de se habilitarem para Edital n. 6795 de 411-68 Orestes. Grützmacher e pedim-nto acuse-o para os
•
casar-se: 'Luiz Carvalho e Elztra Manske 1ms lega-s. '"

Sonia Z�efeldt Ele, braailelro, solteiro; AUREA MULLER GRUBBA'

Edital n. 6.793 de 31/10/68 Ele, brasileiro, solteiro, lavrador,
-

natural de Ja-
'

Olicial
Salverino Schwirkowski ,f u n c i o n á' r i o público, raguá do Sul, domiciliado

e Celit� Bremmer natural de Jaraguá doSul, e resideote em Três Rios

Ele, brasileiro, solteiro, domiciliado e residente de Sul, neste distrito, fi
lavrador, natural de Co. em Barra do Rio Cerro, lho de A1vino Grützma

rupá, neste Estad,o, domi· neste distrito, (ilho de cber e de Berta Jacob �

,ciliado e residente êín Ambrosiö Carvalho e de Grützmacher.
GaribaÍdi, neste distrito, D e 4) I i o da" Nichelatti Ela, brasileira, solteiraj
filho de Estefano Schwir· Carvalho. doméstica, natural de

kowski e de T e c 1 a Ela, brasileira; Molteira, Jaraguá do Sul, domiéi-

Empreza Jornalística
"Correio do Povo" Ltd••

• 1968 -,

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual • • • • NC4 6,00
Semeatre • • • NCrI 3.10
AvulrJo. • . • NQ-$ 0,12
Número ..._Il10. HCr$, 0,14

BNDBABÇO:
ClÜIB Poetai, KJ

Avenida MaL DeodOro, 210
Janguá do Sal - S. Cá.ri...

UlOlino OIHOO
, COMPRA-5E:
Escritório Fischern=;
Mal. Deodoro n. 204 '

Jaraguá do 5ul:11à�'

". N •••
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NÃO,
OBRIGADO.
MEU CARRQ

VEM AL

-_ � . .., ..

•

SEU CONCESSIONÁRIO GHEVROLET EM

JARAGUÁ DO SULI- Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Bem em frente a Igreja Matriz'

:lRMÃ'OS
�

EMMENDÖRFER
-

S'. A.
, (,

\

/

. .

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

com 16 peças, instalação sanitária completa,
luz elétrica, 2 poços com bomba à motor,

I' cancha de botehe e uma loja ampla no prédío,
2 ranchos grandes iii 22 morgos de boa terra,
com diversas plantações, como ba na n a e

o u't r a s Ir u t a � e muita lenha para tirar.
NCr$ 20.000 on com NOr. 10000"00 de entrada
e o resto facilitado'.a ,�

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

Imobiliâria Lombardi.
I

�----------------------------------------

Atenção
} EXECUTA-SE DESENHOS DE PLANTAS
5: DE CASAS DE ALVENARIA E MADEIRA,
'REFORMAS, CÂMARAS ETC. COM LEGA-
Ll,ZAÇÃO DE;' ENGENHEIRO, CONSTRU
TORA, PREFEITURA, REQUERIMENTOS
E OUTROS ORQAMENTOS SEM COMPRO
MISSO.

"

'fi

B.M. de ALCANTARA,
desenhistl.

A/c 'Construtora José Panstein
Av. Mal Deodoro na Fonseca, n. 215
Ao lado da Telefônica

-

- .. - .�,

Comarca de�Jaraguá do Sul'

EDITAL
(AÇÃO DE USUCAPIÃO)

O Doutor Lauro, Pereira 01iveira, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de
San,ta Catarina, na forma da lei, etc.
Ut FAZ SABER, 'aos que o preEente ,edital de
citação, com o prázo de trinta (30) dias �irf'm ou

dele conheCimento ti'Verem, que por parte de BER
NARDO POLLMA)\lN, residente e domiciliado no

município de CorupA, dpl'1ta comarca, foi requerida
'8 AÇÃO DE USUCAPIÃ:O, parA' aqui§ição do, do
mínio dos Reguintes imó,eis - �'1.) - Um terreno,
com a área de 6.390, 885 m2, situado no município
de Oorupá, fundos da Rua Roberto Seide1, com as

seguintes confrontações: limitando-se ao Norte com
156.55 metros com um caminho .particular, ao Sul
com cinco Hnhas de 16.55 m. 20 m. 46 m. 20 m. e

, 94 metrôs, respectivamente, com uma roa particular
,

e Tece1agem Vitória Ltda., a Leste com 30 metros
éom terras do requerente e ao Oeste com 63,40 m.

com o Rio Izabel"" 2.) - Um terrene,' situado 'no
município de Corüpá, com a área_ de 1.116 m2, fa
zendo frente ao Norte com 18 metros com uma Rua
particulill', ao Sul com ilfual metragem com terras

da Tecelagem Vitória Ltda. e exlremande cem am

bos os lados com 62 metros também com terra, da

Tecelagem Vitó_ria Llda. -

" Feita a justificação,
foi a me,sma julgada procedente, por' sentença. /E,
para que chegue ao conh13ciinento de todos interes
sados e ninguém alegue ignorância, manda o dr.
Jui.z' OI!) Dit,àito expedir &) presente edital, que será
afixàào no -local de costume, sede 'diste Juízo, e

por cópia publicado na forma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Jaraguã do Sul, aos viate EI

sele dias do mês de se'h�mbro:do ano de mil no,e
centos e sessenta e oito." Eu, Amadeu Mahfund,
Escrivão. cl sobscrf:"vÍ, (a) Lauro Pereira OU,ei.ra -
Juiz d-e Direito.-

A presente, cópia confere com. o origioa1; dou

(

fé.
Jaraguá do Sul, 27 seteltlbroJ 1968

O Escrivão, Amadeu Mahfucl

,
Dr. Fraamsce. ABtomo Piedane'

M:.::eD"l:CO '- C._"'JH".,1:%
-

Cirurgia e Clínica" de Adultos EI Criao9a•
Partos - Doenças de Senhoras,

, '. I
� ,

HOSPITA,� JESÚ"S DE, NAZARÉ t CORUPA
RIBidiDcia� Dr. Nereu Ramos, 4:19

co_up.A, ..;. •.&.N1'..... CCA1'A1�tI:�A I '

-------------------------------------,_'----
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PrefeituraMunicipal deJaraguádoSul
Portaria n. 50:

Joio Lúcio da Costa, Prefeito l\ftinicipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina� em

exercício, no .uso de sues atribuições, Resolve:
Prorrogar, por 30 dias,.o contrato de trabalho

do sr. João Mathias Verbinenn, constante da por
taríá n. 25, de 3 de junho do corrente ano.

Oomuníque-ee, ltegistr8;-se e Publique-se
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 31

de outubro de 1968.
",

João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal em

exercício.

Árt: 3.) r.r :mste decreio entrará em vigor na 3.1.1.1/22a, do mesmo orçamento.
.

data de Bua publteação, revogadas as disposições ': Art. 3.) -1l:s.te decreto entrará em. vlgo� _na
em contrário. data de sua publíesção; revogadas as dlSpo81çoelll

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá em contrario.
,_

do Sul, 31 de outubro de 1968. . Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
, João Lúcio .da Costa, ·Prefeito Munioipal em do Sul, ai de outubro de 1968.

.

exercício
.

João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal em

Publicado o presente decreto nesta Diretoria exercício
. . .

de Expediente, Educação e Assistência Social, aos Publicado 0 presente decr�to n�sta DI.retorla
31 dias do mês de outubro de 1968. de Expediente, Educação e Asstatêncts Social, aos

Walter A. Ballock, Pelo Diretor 31 diad do mês de outubro de 1968.
..

Walter A. Ballock, Pelo Diretor

Decreto n. 139/68
João Lúcio da' Costa, Prefeito Municipal de

, j Jarsguä do Sul,' Estado de. Sa�t� Catarina, em João Lúcio da Co�ta. Prefeito Municipal deDesapropria ár�a de terras por utílídaâe pü- exercício, no uso de SU8S atribuições, Decreta. Jaraguá do Sul," Estado de Santa' Catarina, em
blica.

. Art. 1.) - Ficam auplemeatadas na Importân- exercício, no uso de suas atribuições, Decreta.
João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal de ela de Ncr$ 4.800,00 as seguintes -dotações do or- Art. 1.) - Fieam suplementades. no total de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarína, em çamento vigente:
.

NCR$ 4.439,00,. as seguíutes dotações orçamentá-exercício, no uso de suas âtribui�õeilednaio.D�r. 3.1.1.1/10 Ncr$ 3.120,00 rias:.
NCr$

.

midade do que lhe faCUltaEo art.d· 4,S aC �l .

r-
3.1.1.1/11, Ncr$ 1.680.00. S.1.i.l/S0b

4t 1.22000,00°gâalea dos Municípios do. atado e an�a a arma, 480000 '3.1.1.1/30d NGr'IP 1. O ,O
Decreta: '.

'. .

'} t ã d 3.1.1.1/30e NCr$ 810,00
.
Art. 1.) - Fica declarada de utilidade pública Art. 2.) - Para aten�er ar 8Up em�n a.� o e, S.1.1.1/30g NCr$ 1.050,00

'\nos têrmos do art. 5°, alínea "1", do Decreto-Lei que tra.ta o artigo anterlo�,
t Ic�mt r� UZl as no 3.1.1.1/30k NC,.$ 81,00

no 3.365, de 21 de junho de 1941, e sujeita a desa- mesmo orçamento, as segum es o açöes: 3.1.1.1/301 NCr$ 62,00
peopríação amigável ou judicial, a área. de te�r�8 3.1.4.0/19 Ncr$ 4.756,20' 3.1.1.t/30m NCr$ 36.00
com 135,70 m2, de propriedade de Henrique Nice- 3.1 3.0/14: Ncr$ 43.80 4.43900lau Freíberger

'

e sua mulher, 10c8.liz&d� à Avenida
/.

'
, '4.800,00

.

.

.

Art. 2.) _ Para atender a suplementaeão deMa�eehal. Deodoro da Fonseca, ne�ta Cldad�, á�ea I ,Art. 3. _. Êate decreto eatrarä em. vlgo.r _na que trata o art. anterior, ficam rbduzfdas no mes-es.ta destínada à melhorar a\mencíonada via ...ú data de sua publicação, revogadas'as dlspesições mo orçamento as seguintes dotações: '

bllca, f, .'.. em contrário. I 11'30 NC $ 360000Art. 2.) -1l:�te <l_screto entrará em. vigor_ns, Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá .3 .. I � r .,.

data de su� publtcação, rev�gadalJ as díepostçõea do Sul, 31 de outubro de 1968. _. . .

. 3.1.1. t /301 NCr$ 839,00
em contrá�lo. ...., João Lúeio da Gosta. PJ.!'efei�o

. MUDlClpal em 4.439,00
PaláCIO da Prefeitura Munloípal de Jaraguá exercício '..

.

Art. 3.) _ :mate decreto entrarä em vigor na .

do Sul, 25 de outubro de 1968.. . .

.

Publicado o presente decreto nesta Diretoria data de sua publicação. revogadas as disp.osições
. Jo�o Lúcio da Costa, Prefeito MUDlClpal em

de Expediente, Educação e A8sistênöia Social, aos em contrário.
. ..

f

•exercíeío .

. . 31 dias do mês de outubro de 1968. . Palácio da Prefeitura MUDlClpal de Jal'aguáPublicado o presente decr�to ne.sta DI.retorla Walter A. Ballock, pelo diretor do Sul, 31 de outubro de 1968.
de Expediente, Educação e Asstatêncte Social, a08 Joio Lúcio da COIta, Prefeito Municipal em
25 dias do mês de outubro de ·�968. /. D 140/68 exercício' \Walter A. Balloek, Pelo Diretor

,

ecreto n.,
.. . Pubtícado o presente decreto nesta 'Diretoria

,

João Lúcio da Gosta, Prefeito Mun�cI.pal de de expedíente, Educação e Aillistêncis Social, a08
Jaraguá do Sul, Estado de. S��t� Oatarína, .em 31 dias do mês -de outubrene 1968.

,
...exercício, no uso de suss atrlb�lçOel!l, D�creta� Walter A. Ballock, pelo DuetorJoão Lúcio da C08ta, Preféito Munic�pal de

.

Art. 1.) _ Ficalli tJsuplem�ntadas QS ImportAD-
Jar8gu� dó Sul, Estado, de. Sa.nt!' CatarIDa,.em ciá de/ NOr$. 1.570,03, 88 seguintes dotsções do
exercíCio, no us<? de suas at:'lbUlçoe�, _Decreta.. orçamento vigente: .. '

.

. Art. 1.) - FICa suplementada na--lm-p,ortâncna.. 3.1.1.1/22e -Ner$ t:198�72
de Ncr' 198,00, a· dotação 3.1.1.1/01, do .orçamento '

3.1.1.1[22g Ncr' 371.31
vigente. ,.. _. l.b70 03

Art 2.) - Para atender a suplementaQ80 de ,
-

.

.

'
.

d
Uft trata o art anterior, fica redui!lida �m igual Art. 2.) - ?ar8 ate�der.8 suple�entação _e�uaniià, a dotação 3.1.'.0/05 do me,mo orçamento. que trata o artIgo antenor, flca redUZida a dotsçao

Decreto n. 137/68

Decreto D' 138/68

J /
"

Apresentam o grande festival Frigidaire. (modêlo 68. -

Se você faz questao de qualidade" compre Fdgidaire, custa o �esmo preço·
de um refrigerador comum: . Ih d'

-

dIRMÃOS EMMENDÖRFER, tem. o meI�or atendlmento, as me ores con lQO,es �

pagamentQ ·e a melhor aasistência ,técDlca.. '..

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, óó7 - bem em frenle a .Igr.JI MalrlZ..
I ��------------

.-

Decreto n. 141/68

\

PROCURE-O!

. Modernamente apar.elhado e residindo
à Rua Preso Epitácio Pessoa, 1926, (Perto da

. Metalúrgica Erwino Menerotti), está o sr.
,

1 WALMIR LINHARES MEDEIRQS
apto à executar,

.

,

Serviços de Lixamenlo
de S,OALHOS;'

,,,

BOM PREÇO.

--------�-----------------------------

Terreno na' Praia
, Vende-se um terreno na praia' de

Enseada medindo 14 X 26m. Tratar
nesta redação
�-------------------------------------

, ,

�""""""""""""""'.l""__�

Negócio de Ocasião
VE:NDE"'§E

.1 - Sor\"eteira c/8 boca8
1 - Geladeira c13 portas
1 - Balcãôvitrine ,

2 - Prateleiras
7 - Mesas de formica

28, -:- Cadeiras estofadas'
- 1 - Estufa p/pasteis

1 Porta copinh08
1 Pia inoxidavel, e outr08 pertences.

Tratar com Antônio Mahfud
Àv. Getulio Vargas, 73

'

r--;���;;;:.::�
',I ( .� ADVOG�DO==II====

-Escrit6rio ao lado da Prefeitura
.

JARAGUÃ DO St;JL
lr..' ,
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Leitura
Dinâmica

Hoje, novamente estaremos tentando Instalar
deíinltlvamenre o eparelhe que 'vai transmitir a íme-
gern do Cenel 4.

,

A. partir das 7,00 horas vários companheiros,
técnicos, operários, estaremos subtndo até o local da
repetidora.

Vamos consertar o que um raio destruíu Di linha
de trensmlssão e começar rudo de nôvo.

Esperamos contínuar merecendo a confiança de
rodes c paciência, até que tudo esteja a contento.

')

•
-

� Hans-Ulricb/ Pfeiffer
.

,. O QUE VAI PELO UOIS
deAcursCoidaddea hsOesmPaend.ou qDuOe c o n d i ç õ e s tecnolôglcaa

... evançadee, capaz de revo-
hoje se encerra, o sr. Hans- lucionar o ramo de tubos
Ulrich Pfeiffer. um dos coacretades e conexos DO

dírlgentes da Maschinen Brasil, no Uruguai e Pa-
fabrik Bttlin'gen Friedrich ragual. I
�feiffer KG, de glllingenJ A nos�iJ reportegem
Baden, Alemanha Oclden eeteve em conrécto com --------

tel. A, visita é decorrência o dirigente daquela em- O A ..
.

á
·

de uma viagem feita pelo prêsa comandüäria, mos- "DiVerS rio

sr. Brwioo 'Mentfotti à trando-se o sr, Hens-Lllrlcn de EugênioAlemanha, de . onde se Pfeiffer encantado com a
V S' h .. k Iestabeleceu ó comécro óra paisagem catertnense, não ,. C moc e

em retrtbuíção. escondendo mesmo, o NOSSG diretor, deseja
A presença do sr. Hans- entusíésmo pelas nosses

por êsre intermédio, i1gra-
.' Ulrich Pfeiffer prende-se unidades ledustrl "I'S e o

DR L P· O
.. u decer 80 seu. grande clr-

. aura ereira liveira em nosso jantar. a entendimentos e negõ parque fabril b li S t ii n r e

avançado, , ,

culo de amlgos e admira-

Com gr�n �e sensfeção os Leões J· .. ragu o ..es.
cios que deverão ser ree- .. d

.. a " u � lizad t I J O sr. Hans-Lllrlch Pfel'f ores, as expressões de

receberam em seu J-�mtar fesrlve de qutnta feira p.p.,
os en re aque a em- t I

-

d d'
prêsa alemã e a Metelúr- Ier, deverá visitar ainda eongra u açao quan o a

.. presença do Dr, Lauro Pereire Olíveíre, que aten- gica Erwino Menegoní S- P I o' d passagem do seu ernver-

dendo ao convite formulado pelo nosso P eside re
ao au o, o KlO e sérlo, ocorrtdo no dI',. 2

. . . ., re n Ltde., na construção de J
.

B h BI"
CL João Lúclo da Costa veí f a d dld aneiro, iii ia, rasí ia, de novembro da 111.68 .

. - , elo azer su espe I ii rnäqutnes e moldes p"ra
.

d d' i C"
'" .,.

CeLL
u segum o a pare i'lra

entre os ., uma vez que, e parrlr . de segunda tubo" de concreto, dando d
f

-

dí d J
'" caso antes e retornar ao

�Ira, Ia 1 t, estare ocupando" cargo e uíz prós- à emprêsa jaraguaense velho mundo,
pera cídade $ulina de Crtcíuma. Os nossos agradeci.
meatos Dr, Juiz pela presença, saiba que em cada

--------------------

Companheiro Leão, o Senhor terá um amigo.
Felicidades é o que podemos desejar ao Senhor

e excelentíssima família, D,a Capital do Carvão.

REPETIDORA DO CANAL 4:
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II Dr. ..Jörn Sbelter �bC�.� III . O � n V G u � a sO' A n u i TI o . �
II CIRURGIÃO-DENTISTA ii!:'\-e. I g

} ,
� :i

II �I 'A

� Ci
--

D
:)

I'
'P' \ . 11t: 1rU...... •..t.ist_ Raios X

I •••8. " �iS\" . Io� i·

'II "�":-;."��"" fi.i Ate_de com hor.s marcadas, nos horários:
.

I g lIaUi - das 7,30 às 12 hs..
II �

,
-

�II I
. Tarde - das 14: às 19 às. •

, II Avenida O.,úlio V.rgo., 198 - 'a,aguá do Sul - Sanla C.,.;,na li I .

Avenida Get�::r:';lA';.:d�ci.as "Dalprá").

,

.. _;
11 . Jj .r..w,.u,·.'svvu.·#·ce·.··.::·,..�·,,·"v,..••*••••�,.\• .,,'C..•••.JG\.,.,••::c.•, ••�XiK\.\•••• ,.••�.U.t!I".UIIU.�
�==a:=..!:=:::c::::...".:=n, ::::c::::t ..===::====:::::;::::====_mr--!::::====�� .' .
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leleflRes de Utilidade Pública
Para casos de emergêncía,

t e Ie f o n es:

2 1 3 - Delegacia de Policia'
� 2 6 4 - CELESC (EMPRESUL)_ e Corpo de

Senhores Geraldo WerAinghaus e Brich ôch- beíros Voluntários para Alarme
weinle respectivamente Comandante e ôub-Comen- 3 1 6 - Hospital São José

.

dente do Corpo Voluntário de Bombeiros de nossa 2 3 ,8 _. Hospital Jaraguá
cidade, também se fi�eram presentes, em nosso jantar 9. 4 4 - Dr. Erich Kaufmann - Médico
de quinte feira, E pard nós CeLL também foi motivo 3 1 -4 - Dr, Alex&nder OtS8 - Médico
dé redobrado júbilo, poia, estes dois abnegados ôe- 3 8 6 - Dr. Waldemiro MazurecheÍl - Médico
nhores de nossa socíedede nunca mediram esforços 2 8 7 - Farmacia Avenidai

.

pari levar 'adia.f�·a idéia de nosso Clube, tão bem 3 8 8 - Fermeeta Catarinense
conduzida pejo CL. Gerd E. Baumer.

.

" 2 6 8 - Faioiacia Central

.

O nosso respeito e admiração aos Senhores 2 6 i '- PÔlIIto da Saúde
Comandante e Sub-Comandante do :Corpo Voluntiirio 2 3 3 - Preteítura Muniéipal
de Bombeiros de Jaraguá do Sul. I

Comandante e
.

Sub-Comandante do Corpo
Voluntário de Bombeiros também presentes

\Y t
\

Agradecimento

Negócio de
ocasião

Talões de Luz e F8rca
N a parlir de 1964

Compra-se a Bom Preço
Informações com

FISCHBR.
Mal. Deodoro n. 204

.

Jaraguá do Sul

Alfredo Schumann

16 Morgoe � casa de
madeira - ,com luz -

ranchos - pastos todo
cercado arrozeira para ir'!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!IJ!!!_!!!!!!II!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!'!�!!!!!!!!II!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!!!!!!II!!!!�
25. 8ac�s cem água pro-
prIa podendo fazer mahl
tanque' de peixe. 1 mil
pés Sucurujuva, Planta-
ções diversas frutas,

informações
Hilo Gonçálves - Bar Idea1
defronte A - Oomercial

�����

Vend.-a. Vende-_se

o Senhor da Vida e da' Morte cbamóu
a ai no dia 22 de Outubro de 1968 o nosso

querido pai, sogro e atô,

2 terrenos (iuntos) c()m
J 5x46 'cada, na Rua Rio
BraDco - Jaraguã do Sul

Informaçoes nesta

redação.
.

,

����

Um ótimo terreno co.
casa, possuindo pastagem
isto à estrada Francisco
de �aula. Trat3r com o

proprietário Sf. Leopol·
Meyer.

Dia
do

23 de Novembro
B'O�T AFO-GO

sensacional' Balle· de Aniversário
F. C. - com lEIRHNIHI� e §1lllat OlRQ[J]ESIIRA
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