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De Médio Porle o
.

,

�arque
.

Industrial
Calarinense Segundo estatísticas esclarece ainda que, atu-

Os Ei'udan'es da Es Eletromotores Jaraeuä
divulgadas pelo Departa- almente, -90 por eeuto das

.
. .. "'pnLIS C f' êdi mento de Correios da ehemaues efetuadss de

cota da AdministraQão de ,.S.A. (motores e eletrôni .. � ,- on Irma pequeno e .m o porte.
bé B' R'

.

é República Federal da um Estado a outro da
- Emp. êsas de Jaragul1 do es): Capri Ltda:(ßrtdatos nt8aml dOmOoeseaonvcoQlvl'meegnlOto AetD�11m96(\,qcuêer'ca' daecel:.notu5� Alemanha, o número de União são feHas d'iret8-

Sul, estão prestes .a eon de palha,' räfia & Nylon),' ,'u u '.

I
. d t S I (BRDE)

ê • •

d aparelhos t e I e f Ô n i c o 8 mente, sem auxilio da
c utr o. seu curso. ,Após Iadüstrta de Artefatos de o ex remo u

.
�!D p r sa s constttutn o

aulas in'eusÍ,vas na p' 6 Borracha Wolf Ltda. (ar- através dos estudos man- 85,5% do ,total dos esta- existentes no pafs até 31 teletonísts, uma vez que

pria escola, realizam pe- tefatos de borracha, úgi dados proceder pelo seu belecímentes índustríeís de dezembro do ano pas- o Correio dispõe de pre ,

I i?dica.s visítas 8 indus 'ea no Estado): Marcatio diretor - supertntendente, do estado, empregavam sado era de 10 milhões ce fixos que garantem cha' ..

• S ( professor Franotsee oun menos d 10 á i 300 mil, veríficaado-se mada8 direta.s e rápldaa
�na8 jaraguaenses, que .A. fábrica de ehapê rs}; e oper r os e

essim um ecréscímc de como se Iôseem urbanas.
gentilmente of c N' A I d

. lo, que ','oparque ínnus- participavam em apenas.,. er e em 88 e eves::::; n ustrra
trial catarínense é CODS-'

.

."

800 mil em relação a: 1966. Por outro lado, 80 por
SUSi> instaleçõe s para al'1 Catarlnen8e d; Artl'fÚos �0.9°to do valor total. da As mesmas estatísticas cento das. chama.das para
observacõea

.

d Md"
-

( dei tltuído, em Bua .grande produção do setor.
v . e 8 eIra ma eira - esclarecem que existem o exterior também são

"
�

'1 ) maioria por emprêsas de � v -

Assim sendo, desde o espu as atualmentena nação pelo diretas; ficando apenas'
mês rlfl set- mbro de 1968 D d

..

é
menos 17 aparelhos para 20 por cento na depen

uma das aulas semauais � 0.8 experten,?l:l >,n 1 B li ·cada 100 babitantes••sltu dência 'da assistência da

é pr ário», fóra do Colégio. elucidação .que as VISItas ,raU o orn ausen' ando-se assim a RFA em teíetonísta para ter a ll

trazendo reais proveitos ,proporCionam aos estu- décimo primeiro 1 u g a r gação .completada.
I

.' dantes, e s p e r a v s e que b Eaos a unos do Importante mesmo sncerradö o curso rece e novas entre os pe íses da uropa O Departamento de

curso. d' que possuem maior nú- Corretos da República
O, parque iudnstrial de e�erão continuar SR vi -

h
mero de telefones. Federal da Alemanha

Jaraguâ dó-Sul, contribui
sitas" outras f'mprêS3b,' oDlenagens' do Presentemente, o. De- está estudando meíos de

.d» m�ne.ir-fl extraordlnäria
onde pontificam as inoús • . partamento ôe Correios desenvolver e apertei"

ps r» se observar as va
t,rias químicas. de r efr i .. , hc está tentando atender a çoar .!JS atuais aparelhos,

1Í,�rl8des de indústrias e geraD;tes. ar tefatos ,d.e pOVO gaue O, cêrca ne quatro milhões com o objetivo de tornar

administrações, forneoen madetra, produtos ac Ih· de solicitações para iDS S8 ligaçõ�s ainda mais
do IWS estudantes vasto

co. elc. Na tll:c1e de domingo. da rt'gião .e aB figuraF tlilação de flavos apare� rápidà8. Ao que se Q,cre-

mö�Hid (je observacão e � u�a experiência vi· �II) Canela, I:l bela cidade IQais expressivas das lhos, o que depenrle spa dita. podt"rão ser supr.
estudo vida por um grupo tle da serra gMúcba, reali classes produtoras n8S da �olução de deter midos os discos. sendo

Até agora 08 estudantes jovens qlle em futuro ZOU se expressiva bome ,A entr�gll dos tUulos minados. problemas téc êstes substituidos ,por
vi><lJtararn ás s�guintes muito b' eve poderão nagem a três ilustr� foi feita p_or ocasião do nicos entregues a emprê teclas de dez'enas Oll

emp, êsa8: Jaraguâ Fabril transformar fi"e em notâ brösileiros! Dr. Nestor grande� banquete realiza tias e8peüiali�ada8 parti- meslno centerias, ao io
.

S.A. (tf',cel»JI(lm);�lndús. v�is, 8��rSS()r� de admi. _J�s� �au!,! BornhauaBQ, no Grande Hotel da culares. vês de unidades numêri-
tria de Oalcados GOFch lJ;l;;.trsçao, f levando cultu e Eog�nlíell'lflfdW1téí iU-e"à; rendo fi:ltiâô' '08 'Aqnêté' órgão- lederal. caso
Irmãos RA. (cAlQ'ldosJ; ral e pl'ofJl;;sionâlrheote os g�etti. que naquela opor· três homenageados ,e o

Methl,ú' gica EI wino Ma- postos qua ha-verão de tunidade receberam o Prefeitolocal. Porocasião
negoui Ltda (imtalurgia); assumir. titulo de "eidadiio Hono- do Sf'U discurso· o Dr,

rário de Canela", em re, Nestor Jost ressaltou
conhecimento aos t:ela. que S9 sen'tia imensa
v8nt-es s e r v í c'o R que mente grato p,elo galardão
prestaram aquela comu' recebidO, mas que sua

I
n8. Estav_am ,pl'essent�s satisfação era maíor pelo
o Governador perachi f,atQ de ser agraciado em

Barcellos. 08' Senadores companbia "oeste granJe
Daniel Krieger e Guido brasilairo ilustre e bri-
Mondim, Deputadps Fe· lbantes Diretnr do Banco
derJ.1is e e s t a d u li i �., do Brasil. Paulo Konder
Prefeitos e, Vereadorel'l Bornhausen".

.

Estudantes v'islt 3'm
ind'ústrias

JARAGUA DO SUL

Fundado em 1876
Rmflnr.iOlldo. em 1934

Te I efones
Alemanha

na

Massaranduba:
7'anos'

VATICANO - A reviSla \ respondeu que ti pe'ssoa
"Osservatore Della Domê· não foi excomungada. mas
nica,", órgão oficlal do se encontra em situação,
VaticdDo,

'

publicou. hoje irregular com a Igreja. e
artigo chamando Jacquelinl> não podendo confessar,
Onassis 'de '"p e c a d o r a comungar e caso morrer. Salvador (M) VWma de repartição, ao termino do

pública", por ler casado ser enlerrada com os ritos um desastre na altura 'do trabalho resolveu levar um

com Ari�fóteles Uoassls fúnebres calólicos·'. quilometro � da rod,ovia colega �m sqa residência,
contra norma da Igreja, _./ Salvàdör Feira, faleceu no nas prox'imidades da Bra-

que p r o i be CâsamenlO

trnlUl�.,p.
Prcm!G Socorro, o Servi- silgás .. Ao r�lornar' com

com homem divorciado, \UJl �� dor munici-pal. José NIlo destino à sua casa, seu

O artigo .é assinado pelo lI)) P. r>rpdJlthr,tfl\
Alcântara, dé 32 anos de "fuscai' foi �colhido vio·

Padre Gino Couceili, res- Jß�� �<ru. 1L V \UI . idade, casado tendo o seu lentamente por um cami·

peitado t e.ó log o, que tr
" .'

o .corpo, éipós as providên nhão da Conetrutora BCIL
.acrescenta ter Jdcqueline \llIlUlaralmnre1ÔlSe cias legais. sido. en regue sendo ele gravemente feri,

:renunciado pràtrcamente d a familia' par� o sep,JJlta do removido par� o HPS,
fé católica e se encontra O veterano Clube Re- mtuto. onde horcs-depois vinha a

em estado de "degradaçiio creativo (Juaramirense, da José Nilo Alcântara, se� falecer; O falO foi cômuni

espiritual". 'Foi p�eparada vizinha 'Cidade de Guara- gundo informações colhi cado as autoridades poli,
a seguinte resposla à mirim, vem de nos dirigir das pela re'portagem. havia ciais da Del e g a c i a de

pergunta de um leitor: IIÉ a t e o c i o s o ofício, pard recebido na semana pas- Acidentes de Veiculos, que
verdade que um persona- agradecer a colaboração sada, como' p r em i o, .

o estiveram no local e .ence

gém famoso no aconteci· preslada por ocasião do Vo I k s wage n chapa nr. tarem
"

diligências para
mento soci"l, exatamente baile das deburantes, rea'" 1/04-52, modelo 1�68. e prender o motorista res

da parle católica, foi ex� lizado no dia 26 de outu I eslava feliz da vida. Tendo ponsável.
comunga?". O teólogo· bro p. p. feito eXlraordtnário em sua

Projetos de Reflorestamento
aprovados pelo INDA: 842

Recebemos do Gabinete
do Secrelario, o Bel Ar
Ihur M. Faccini, alencioso
ofício. convidando nos pa
ra a daJa de emdnciJ),ação
poIrlica daquele município.
ocorrido dIa 11. afim de
que dessemos o devido
déstÇlque à Corr.unidaJe
que tem por cognome a

"Capiral do Arroz Calari
nense" ·e onde o seu dis
tico é ··TRABALHA!V105".
Revela-nos o efiéienle

secretário que "o poder

Ganha carro

'\
'

Rio, (MJ -:- Informa o Go'as, ceuparão umll área
InstiJuto Brasileiró de De- de, 181.952,50 hectares, do
senvolvimento ' Florestal que re'sullára a exjstên�ia
que alé o dia t o de outu ,após o término do ciclo
bro dêsse ano, foram vegelativo, de 423996,854

P dapresenlados ao' órgão árvores de vlôlor industrial e C' a () r' projelos de rdiol'eslamento representando isso um
_

para efeito dá' obtenç�o investimt'nto da ordem de ,. ,

dos incentivos legais corl Ncr$ 166563.026,90. P,U" b 1'1- 'e acedidos 'pela lei n. b.106, '

das' quais já foram apre� O cuslo 'médio por hec�'
ciado 695, achando se ain !.are, dos serviços varia de
da pendenres de eXt,-me 148. Ncr$ 878.00. em São PllU
Acham-se, iportlJnto, defi lo. a Ncr 1& .1.�73 no Esp{

.

nitiv"al}lente aprovados 580 rUo SaI1lo, correspondendo
proielos .. Os tr(lbalhos de o cuslo médio por árvore,
Pliwlio a serem .reaUzados a Ncr$, 40, no primeiro
gra'çéls aos incenlivos' fiS daqueles E.stados, e a

cai,5, nos Estados. de São NcrS 076, no segundo. A

Paulo, Paraná. Sô'rúa Ca� média global, por hectare,
JjJtina� Rio Orande do ,sul. s�,expresa em Ncr$ 9'15,00.
Minas 'Gerais, Rio de Ja e por árvore, em NCr$
neiro. E._spírilo ,sa-olo e 0,39'..,

morre num

Ellza·bet'h ·lI
finda.
RIO, -'- Viajando' no\encerrando sua visita

Jalo da' RAF d Rainha, oficial ao Br.asil. O casal

Elizabeth Segund da ln ;eal britânico �arliu �epois
.

a
_ de se despedIr do Presl.

glaterra e seu esposo o dente Cosia e, Silva. O
Príncipe. Dhillip, partiram Chefe do Govêrno retorn04
para Santiago do Chile' a Brasília.

execulivo, alravés do sr.

Irineu Manke. Câmara �

Municipal, Funcionários e

OperáriOS; e principalmen
Ie dos Agricullores. pro-cu
ram cónstanlemenfe. :::,em

dislinção de raça, côr e_

polWca incremenfar o de
senvolvimenfo sócio-geo�
economica." Somos agra·
decidos Dela

/

distinção;
cooludo, o correio apenas
dia 12 nos entreg-ou a cor

respondência e a fesla fo
dia 11

em prêmio
desastre'

Dia
d,o

23 ,de Novemhro
BOT,A'F'QGO'

sensacional Baile
F., C. - c{)m IEIRKNJH[@

de Aniversário
e slllla OlR�lUlE§J�A
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.. METALÚRGICA :JOIO 'WIEST 'S/A,
'Emprêza Jorn Iistica'

,; ',,' ,,' "
,

;
i ,;

,Em. Iase de r,eorganízação e expansão,"Correíe do Povo" Ltda,.' ·0 Doutor Lauro Pereira Oliveira. Juiz' de, ' r-
• 19.1)8 "

i' '_;"', Direito da Comarca de Jaraguã do .Sul, Estado de l' d
. necessita de:

Diretór "'.
',,';' Sáotá Catarina, na forma da lei, etc.

' "

Eugênio Vitor Schmöckel FAZ S'ABER,' aos que lO 'pregente edital 'de
',; a) Representante autônomo, para e;ercer ,�tividade

),' ASSJimTUI(A';. ,<" .citsção, com o präso de tribtai (30) dias \�irem Oll
,-

' '�xclu'siva' de vendas:
"

"

.', ' '.

A.nu�I'·.. ': "N�l\S 6.00 dele con�ecim�nLo tiver�m, que por pârte,lde,BIU� , EXIGIMOS: a,:) curso médio; ':',
Semestre . ..; N'CkS 3;10 NARDO 'POLLMAl'lN, residente e -tíomiciliàdu no
A,\!ulso ,', ,', ,'o, .' NCrS 0,12 mllniclpio de Oorupâ, cl:f1"ta comarca, foi ,rE(querida

'

�) condução própria; , '

Número'atr�. NerlO,14 e AÇAO DE USUCAPItÃO, pars aquisição' d/Q do- "e) ótima díspoaícão-para o trabalho,
-_.

"--eND.BA."eÇ'o.' mínío dos RsgúiritéiCithóveis - "1) - Um-: "arreno" '.;"" /:., ..

d
"

b Ih
"

á 6 390
' OFERJiJOEMOS' 1;1) Ótimo, ambíente e, ir� f;l. o; ", "

'"" ,.Caixa Postal, 19 com a ,_re"� �de_,/.�-t_§,ª5, im2. situado nomllDioípio'
.

I\venlda Mal. Deodoro, 210 '

dA Oorupa, Íundos da Rua Robertß Beidel, com as ", \' '!, b), QQa 'remuneração; , ' I

!Jaraguá do Sul. S. e.tai!n"", S,..gillíqles confroutaçõaa. limitando-se ao 'Norle cóm" Ie) assistência permanente»
+- .

_

'

156.55 metros com um eajninho particular, ao 'i'Slll ' I
'

'(," 'i' ,,; " i ,
' .' , " , -Ó,

',' .', , r r 00 tf'" r' h '

li "1655" 20 46 2Q II '\" Os interesaados deverão apré8e��t�r se: pe8,s:oa!JlH,�pte a ES,�rada 'II:

A' ·'t:Ie" n:ç'"ã'·'I'" ,"',::n":n.��: ::"��'\;;"'.,eot��mcom ::�a rua.i;llrtic�ia;
r

���at �/e��",�.� _n.1S�e, em Jar8gu� �p ���I. �;. :" "

, ",' .

� e TfoolagpmVH6ne EW�,a Lps� oom 30muro8�.•'������.�������������������������
> l.} 11 -oom terras do requerente, 'e ao Oeste com 63,40 m. ,,;, ., ..,' .

, "�,

VendJ��l !��' C�"lé e' porru,o, �io I,zab�l" 2:) -:- 'Um terreno, situado no rf======----:===:::=-·�=====:�: , ;..J=�7?=======�
Madéira Novo. 1'72 � ,,-I, musl<ÍJ.I>IO de CorupA, oom ,. ärea de 1.116 w2, fa- !I J',,': f, ti !.; �," • I -IIde Terra Iod 0'[0 zendo frente ao NoIiú1 com 18 metros C'lm'\1ma Rua I D i I •• ��-Ite-rr í \< '," r
erst} com Ioda�D��:{��âg�, ,')li, pic�\air, 80 S�l c�m iírual metra�em. CO'�· terras)t,. � _ t

r.:worn �� /11ele r v t da de eCirculaÇ �li�,"�ecelag,m Vu6rla Lld1�. fi extrpma'li��.''Co�''aIP'··!I·11 ." ',' 'CIRúRGIÃQ,..D&�TlSTAI " ,

porra Vende' r,.n'i;J, bOB os lados com 62 m'et�(I)8 também com Ilfrr'8s!,;dfl ,; .

,
: ' .. ' '

.. _ .
""

'. "_.' ,

nluda'nça sir s,� Em�f I�O l't'celagem Vit6.ria Ltda.!:.... ., Feita a iu�tlfic8Çãó. II
v "

r,' : /,<) � ,''c s' �." • p,.), .. ,., ,L n
Nove N'eaó�l�oa·Ur·,:lJ a �oi 8:,.��S�Il!ii'ulgada proe,fOdenle, porl'sentenQ�, ,E', I

' ,
"

,

••••• " II., e .. genre para ,qll'e chegue ao oonhecimento de lodos interes- !, ' ".. <1 "

fI','\Ie ír�'���'�"";'�"r '-ö-�a 1�1:ia-:'''Üii�:I�:�x��e!t�,eoi�r���I:�:i:di��,n�:e °s�� II ) I

l' 1;, "i' 1', ,." 'li

I"
c I d a d___e. lima Ca�o_ ;.,de ,ªJ�x.a(i,o no local d.ß_.aaslume, sedA d,êstA Juízo, 1'" d ·t

IMad,elra, com r�nc�o, por c6pia�,blicado na forma df! I�i Dado�, p'as· ii , '

' ," ,') :' ,,",I l�"'" .•,;."_.
....

dl:léJS Vacas uma l'V1aqulOê3 <sadd" ne�U Ciaade da .Jariiguá do Sul, aos VIOle e ii -..
-.

'J , ..
,.

f, -
I J

'J
' '.

d S I SC' I'p�r.a pi�a� Ir�I�1 . s�!s tDilj 8,el;� dll�s ,�o .fIlês.'.�e seter$orO' do 'ano de 'mil nbve; II .'AveOlda Geruho Vargas, 198 -, ara�ua. o u - anla alarlDlJ

Ip�s de;, �a��. � r;mpr8"0s ;pp�tqs '1'1 ses��[Ita,}"e "pUo!'; Eu', AmadelJ\M�hfllndt·J, ,

" :' )!
: '_J..'df rer�a. Veode pe rp,ofivo Escl'.19,ão, o Bubso, (>VI,., (a) !taUIO Pereira Oli-vejra - �=-",::J__=== __:"===-======= _ .. - -==--====:!)

d� mifdahça'. (
';' Juiz'de.Dirait·o,--,

'

íi '

'

{'

qONb�t��JSI�o:l!r H,��� té,'
A 'pusinte: ;�ÓDi t Contre.re CdiJÍ' <> odgio3 I;' dOll Neg1o.' e,I,1.,10 ,'�.d'e Mlolel 1 da Cosia<" �.ß. Clmereio e lodúlrils

d�fronre A: Qom�feia.l. aa��gpá do S,ul. �7 setemb"o/1968 ,:" .

, ..

, C.G,f'.: 840431.8 6:1 ;!
.

',' ,

-t-----,--..L..
..

__;_·.lL1·,..:....,__..
, ;

o ", ':0 ��G i!�o, A�ad�r Mahfu.d (':.
/

""._ � _ocasi;ão �

: ,��SEM::!f�eE&1�!:���1�ARIA'"
.

B b'
·

,
t6 Morgos ..L 'càsal de FlcRm' oonvidàciôs' óil senhores acionistafll, p"I'.8 '

.1 ar· earla· Vende-se Vend,e.qse, :����:' = ,;��to�UZtOdO �;d�á�iI;;���� eqx;r;��:��:iaa:o�e��za9r���r��, dr!:;
, . "! " cercado,' arJ!uzeira para I'êde s�cia' e�, h!poollzinhw�araguá do S�l, �fimV EI'N.n ,K: S:.,E,,, "uma "-'U� '�Ö

-"." ... - .... , "" 25 í'liCOS com águ� pro- da dehbflr8rem sobl�e 8 seglllqte, .Ordem dó Ola.'
Barbearia completa

m timo terreno c�m ,

. pria. poden;do fa,zer mahl I A) Eh.jção do Direto"" Cómef?ciaL
,

'

f>Ifi1föm estado e p�ór'
17 �� o r g o s.. n� Tlfa

• U� óllm� terreno c�m t8nq�� de �eixp. I' mj�. .

b) ASSQ�t08 dl}(jQJ�r:e�Ee S?mal.
Preço de ocas'ão 'Q Plj!reJra, 1 Klm. distante �a88.p.o88UlDdopa'8urg. m '6ês 8uc.urufu.va, Plan�8" hapocuzluhó,Jatilgllâ�o'Sul-SC, 24 de ootu-

I· rlt .... resslndos tl'e r' a'::'''o�· 'do centro da cidade. I�to à estrada FraOClt;CO ções diversas-frutas. 'bro de 19Ji8, ;" n"
!

.� '" , "U
'

• • '_ die Paula, .Tratar com ,0 _ . :." M I' F ....
"

C' .0 A O
" I d' •

"

'J DemaiS mformaço9s 'á',. 1 lDfnrmaçQes . ano,� ,ua osta n." omermo e n us.rt1J.
� e 1 h o re s informa· com. o �r.; Edmun.do I

proprIpt rio sr. L�opo .

HiJo Gooçálves _ 'Bar Ideal Manoel F. da OOllta, Dir. Pre;,.j·d.ente
ções ,nestá redação: Lomb'ardi:" 'f:,

,

do Meyer. .,�." defronte' A ...,.. (1omercial
'

, _.;..., _

" /, '., '.
--

(.
'..

,," es"criló�io de adv�)c�cia "D'r� ADAUTO"

:,Irmãos
'i

•

CARLOS AoaUIO VIEIRA ,; ..

'

, cíveis

�. i
consultas. pqlreçßres e açÕes!

',,-trabalhista.!3

e

JOsE GERALDO RIMOS VIRMOIO

advoplkls\ ",

',' comerciais
crirninais ,

, fi$cais'
.

.,J .. "inquilinato
.

ad'[D'tnistracões e 'vendas de imóveis
" 'x '" .'

rua do príncipe, 494. conj. 3, lO. andar.
fone I'i. 3456 • JoinVille • SC

'

(J ..' ••

�------------�--'-----�------,,----'-----

\
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"

CORRBIO DO POVO SABADO�. dia .16,1 !-1968 Pilgina s
,

Prefeitur
.. ",.a"

.

;,.�..','.::j.. U�,...�-ri,-.,,'��.,�pàll;.,de J.,.�.f-..:�,:·..ãg,uá do Sul . L E I A
- v" _. -:;;, --

_.
,

'

Modernamente aparelhado e residindof'" 'Decreto n. 142/68'
,

.
\ Decreto: n. 145/68

"

..

; J ,.
' j'à nóa Preso Epltäcío Pes"o�.,�926, (Perto dat João Lúcio da cOstâ1j'Pr�E!tÜr )ft1nicipal: de João; .uúcio da Oo�ta, Pvefeito' Municipal dI" .) -Metalúrglca' Brwlno MeneS'VttiL está o sr,Uar8guá do Sul, Estado de Santa Catarina" em Ja-raguá,'dO: Sul, Estado de ,.Saiüa ; Catarina, en ;

.), ,WALl\'JIICLINHARES MEp'�IROS'exercício, no us� de suas atribuições, Decreta: tlxercÍc C;; no uso de sua�s �tribuições. Di-c pra: . .
.

, A,�t., 1.0) -:-; ,FIÇllgt �plementada8 na -ímportäa. ,,_ Arí�' 1 ) 7-. Ficam sqp.lementlida,s .jio total de apt.� à: ,ex��uta� .'
"
•.

'

\ 'ne Nor$, 79'85,öo, às seguíntes dotações do. orça- Nq��, 16:10.0,00. as seguintes, dotações d? orçamento :: Serviços'de Líxementomeuto vIgente: .

vigente: � 1 !I
•

d"e" ."." ,5,0A L.H. Q. S. i
3,1.1.1/51 Ncr$ 240.00 ..'.J \. :3 flil-126c 'Ncr$ '50,00

"h 3,1.1.1/52 Ncr$ 345.00 " ' 31 11-126e (, 450'.00'
"

,

PROCURE O'fi 3.,1.1.1/53 Nér$ 7 400,00 �. : IlÍ
3111-126j r '7,60Ó:Oa. .

" BOM PREÇP." �
"

_.

r
"

.

798500" I I ,; ': "

,,3 � 1.1-1�7
..

'800o.od,,' ,- .'
j, 'c� Art. 20) -- Para atender a sbptJm'ent'açãb "de . i;

,�?rl00,OP ,j i" ;.' �.;;.".....,j:+!-:__.:..'.;.... .:...-._._--:-_9ue trata o art. aoterior, fioam)reduz'�da� no mes Art: 2,) - Par,a ate�p�r a sU:pl�m:eó1a�ão,eoôs "

At
;,!;. ',' ;

•m.o orçamento as segUilltesl.dotações:··' i 'tante do art. anterior, fJçam reduzidas' no mesmo ", ':',', ençao
,._

.. _ .. _ ..

f
.. :

,
3,1.11/22a N,'cr$, . 200,OQ, orcamento as ��guiD'es db�ações: 'I 11:

.r. iEKEäuTÄ"'SE DESENHOS'-ÔE -PLANTAS' à 1:1.1/221> Ncr$ "'1.404.00 " ,3111125b Nor$ 2.88000 '1:
�:' �E,OASAS DE�AlLVENARlk�;E&:ÂD�LJ.k.8,1.1.1/22" Ncr$ 1.404,00 3 11 1·1�5d "240000

REFORMAS, OAMARAS ErJ_'e,. \-iV�, I;EG��.,·�:M:'1;J-/22d Ncr$ . 770.00 3111-126a I' 2400.00
I i LIZA-ÇÃO, DI!: ENGENHEIRO'. CONSTI{U-3.1.1.1/30i Ncr$ 3.001.00 31 11-126g "3 .520.ÖO L

TORAy,PREFEITlJRA, REQVERJMEN_:rOS,"3.1.1.1/49 Ncr$ 120,00 3111 128 "3000,00 E .oUTROS,ORQAMENTOS �EM aqMPRo-3 I J l/50 Ncr$ 200.00' 4260-169 :"j 1.90001)
, t: ' MISSO.," I "') s ,. .,

1 j3,11.1/54 Ncr$'
. 88600 :.,"

I
1 16:100,00

.,�.
'

'.', . I,M, �e A�CANIARA, -,�7 98õ,00 ;.:. 'A�,., 3,) - 1!;sle decr.�o ,en�r.:a�,4 em, vigor na
.1.,Art, 30) - :msté decreto' entrará em r'vigor :oa data de SU8 publicação, r.Vogadae as di�pijl>i..,õ ," ,',", h. j ,"des.�st�.

.

, ..

'

,data de sua publicação, revogadas as dlsposlçõ s em oontrArio. ;: ,
'. "

. .! A/oj" ,CoQstr�,tQ.ra. J�8é.,Palj.tein .:em contr.ário .' ,�" ,ii J.", .,'.
Palácio da PrefeituraMunicipd de Jaraguã',dlt

Av. Mal Deodoro "da ,Fons8'cl'; -n. 215Palácio da Prefeitura Munfuipit 'de- -Janguá Sul, 31 de outubro d .. 196�. .

.

.

í
, , Áo)ado da'TelefôhÍcado SuJ, 31 de outubro de 1968. . João Lúcio da C08tM Prefeito .MU�JC1P�J f'm L"':"';'-__"':':"_�---::--,.....��:--:-":"7"""'-:"--�

.

João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal 1:-1 pxerCIClO ; : ,{ . . , "i <, , 'I ,l �j .n." I.
exerctcío '. .

Publicado o prP8ent.ldecf�to!.nesl� Diretorta, :_...........;;;'_..;.'1..• ..i...:,,;,i,"j.,'__' ....';_...:.w"""'._,....;<...._� _! Publicado o presente �8crett) nesta Dirplj tia de Expediente, Educação'�, As�istência ,Social. � 80!!
'I ,''_ -!.EN···O.'E''�,SEd� Expediente, Educação e Assistência Socis).• a08 31 uias do mês de outubro de '1968 � j 1. IY,-3L dias ldu 'm'ês d�llo\tubr'o 'Pde '1968:1 '. I �I: ;. ,,:.', 1; i.' : .i, Wal\êr .A. ",BaUock, .PdQ Diretor..

Walter A. Ballock, Pelo Diretor
, 1:

-, - • '
" -,

'1
""',' :-, "',; -DeCteto'�b": �46/68,

D�creto p. 143(f?8 �h
.' O'"� , �.. -loão Lúcio,: da Ç08'a'�,,�r��eitQ ,MuQ1cipaJ de

JRão�ltúcio M COII�a. Pre�tQ ;Mun,ipip� ,�' Jaragu6 0'0 ,Sql; ,e'm . e:;erclclO, no .DSO de suu
Jaragüá do Sul. �taQ.o ,;pe Santa Catarioa. em a,dbuiçõe8, Decreta: ;;,; .\ ,; .

"

t-xer'cfcio, n01.u8�'A�. &ua�"..tributçõe8i :Dec.reta: , Art" 1 1.: Fi�a,m.Bupl�Fentadas �a I�PC),lltãoCl�. Ar.t. la) - Fl(�a ,sqpJementada.,.na, HI'I'U! läDCH de Nc: $ 7165.00, í8 S8iUIQ'e8 do'açoes do orÇa
d? Ncr$ 100.00,' 8 ��otaçio1t.l:1 ,1'/77e do 0rçamFn�o m,�nlO vigente: _.

vI�en!e. '2) \
.. J' 'p'"

.

"

d
.. é

l t' Ã· "" ,
3: 1 1 1-148 Ner $ 5.,000'000' nrt:' o, '-. ara a��.n er. a 8Up em�n aÇero' 323 O 16: '1, 2280, Oconstante do' arlJgo imter19r•. '

ficam reduzld�s no,' 3 2 3 O 162 OI .85,00mestoo 'orçaQI'ento '8S 8i�gqint'e8 dl,t8'çõe�: . :;,.:
.

Q 7765,60'
.

,3.Ll1;17g ,N�r.$ ,.57.0.0
;"

I Ar.'. 2} -.Pa.•..ra 'B.ten(3'e.r.,8 ,8�pleme.DtBQão.cons, _._. .... -:-:.'3111/147 Ncr$. 4300
tante do Bit. t:. flcantfred-llZld88-"OO mesl),l9" ,orça �-i. ." \_

.

." Ncr$ 100.00 meDito ae segu�ntes dotaçé)es:
'"

. ú Terreno n,q/ 'Praia ')
Art. 30) - :mste decreto entrará em vigor'ul

'

.3 1 1 1 1.,7 Ne; $ 4112,00data d-e �U'i�publletçã�; Ire"VD�lIdas as pisp,jj\jçôt>t 3' 1 1 1,149 �', ) 000.00 l';. 'Vende-se um, tnpreno" na pfiaia. deem contrário', '. '
,

;J I 1 'I 15Ô." '0:' 2,653.00 'i
� _ ... Palácio. da Prefeitura Municjpal- de ,J-ar4lguá.. 7765.00 Enseada medindo 14 X 26m...TraJ.ªrdo Sul. 31 de outubro de 1968,

'

I,João Ltlcio da. Onstaõ' Prefeito'Muoicip 1 em'
.

A'rt 3-;) _,: 'Êste 'dêcreto entrará em, vig�r _na nesla redaçãot'xercicio' '.

. _. ...
data de s.u� pUblicaçã?, re.!ogad8� }1S r�ISPos!ç?e:� I

__',,__;,;.-.- ......";:;.��'�.,�t
..

...;.,'---.-'� _PUbJicado o prese'nté' decr'et6; nestã' Dfrêtoria em contrariO, ", .' � .. i."; � .' "'"
� , �. �' ..

l1e Expedien.tq,' Educação e Assistência Social, aos ,� Palácio. da Prefeh:utn.'Municipal de Jar�gilã db
31 alue tiu mês de outubro"de 1968. '.' Sul. 31 de,.ootubr,o de 1968

" .._I11!11 ��....--��,..-�I..'!'!;".!II:!II._.,o, '"João LúcioHla�-..'(Jol!ta, Pí'éf�ito M;llnici»al em' . ..,,' ..'.' .' .'� Walter A: Bª,:I�Ck. Pelo tretor
exercício "-

. "Ne,.·,.góC.iô.. d,�, Ocq�i�o ..

.

Publicad'o'O p 'esente decre�o n"'irta·: ;D!rfltona ,

- Decreto n. 144/68 ,I "

'

de EXpedif>ntp. Educação e Assistência SOCIal. ao� ;

JOão Lúcio da Costa, Prefeito Municipal de 31 d'as do mês de outubro. de 1968
J�l'aguá do 8u1,- em·. exercício, no. uso de fluas

.
.

.'

Walter ,A. �allo�k, Pelo DIretor
atribuições;" DecrElta:

" , ,
. .'

.

.

.
Art. 10) - FicaDl sup]ementadas no totar de

NC!'$ 2-41'6(}.25� "aS seguintes'''d'otaçõe� do orç�men:to � Joãó Lúcio da C�sta, Pref�ito Municipal devigt'nte: ."

Jaraguá: do Sul, Estado de .Sapt� 9titarina., e�,31 11l8'(b. Ncr$' .33,15' exercício; no uso de suas atflbUlçoes. RESOLVE,"'3'1 .1 :1187d<,�" 540,00 i
"

Oonceder licença em prorrogação:.31 ..,-11/ß'Je'" 320.00 De acôrdo uom 08 artigos 125. 13t e 137.
, d!l3Ú�1:lig� I' 950.00 lei. D. 198, de 18,1254. ,adotada por esta MUDlCl-

3 1�1:1/90 " 124.00 paJidaõe, .

.3 l' 1 1/91 •. 725,00 A Inês Padri Bersan, pcupant,: .do cal go d,.3 1 1 1/92 " 1.400.00 Professor pa.1rão "r' do Quadro Qóiço do MUDI
3 1 11/93 .. 107.50 cfpio, de. Q,uarenta e ,cinco (45) dias, a contar da.3 I 11/94 6.0Óo,ob

-

preéente'àäta..•.•...
'

" ".
.

; ..

... � �_...�3111/95 ". '3UO,OO
" , < COQl:u.r;llqu� .!ie; ]teglstre.se e Pulthque se.

• .31 LI/98 ." ,2;Op(i) 00 ,I. "-j'ef.Uura MUDlcipal de Jaraguádo Sul, 1. de
.,..31 i 1/�ºO

.. 200,00 n6vembrô de ·1968
'" .

'. Kanzler,liesta cidade, ]eClonar. 'du1'8,nl� .0 período"3'111/103 ", 1200000 .

João Lúcio da C08ta . 'ele 1�11·68 8 15-12,68. ,
..

,

.

'

.,'247002õ'
.- � .-

P,refeito MuniQipat.êm ex·.rcício Comu-nÍque-se "Re:gis�re se, e PubJiq�e, se,
° ,: '�

• •

_"', ." ....
..

.

Prefeitura Muni�jpal de -Jaraguá do Sol�;-l de"
co..t�::� 2;�, .rt·��t:"\����Vc:oi�.�:��:I���O:� . ��''''''"''';Y;im..riâ D 52, . .

! .O'.j�:; t�cl�� 0.:.,.; Pt�f.itô l!uDi�i"8; .In 1.m!esmo orçimenió a8 se'gufntéB dotsções: João Lúcio da C()�ta, PrefettQ, MUDJ�lpal de·
exeré'fcio_

'

..
' .'. ,

"-'3 1/�" N IR. 81600 .'" Jaraguá do s1d, Et1ltado de .S��t� :Cataflna, em. .

..'

." '

.... "

;, ') 1 1 ,(".;). '! Cf'll1'
"

.

l' d 8uas atrtbul"oes RESOLVE '. ' .

5�"
. '"

3 11 t/Z7a I,"') ,2,400,00;· exerc CIO, no uso e
.' Y' i' Portaria n, 4"'1" '/77 "160300 J Fazer cessar:' l' ,

M
"

1 d
3 � 11 '. g '.

! Os efeitos da. portaria n, p9, de 22 de agôsto; João Lúc.o da Costa, PrtIJfEllto .: uDlc:,pa e,;: 3,-111/$70 ,
.. ," .4 80(},00'1' j I

de 1968, que desfgnou, Marilda Siedschla*. para, Jarag,ll� do Sul, Est�do deTS�n�a oatarlD8,. em! ,g � �·!1�JI,
"

::" �.�gg:gg,:, ;j
�.

como "8ubstit�ta recionar n� Grupo. E,§lcolar,.Albano eXerCICltÇ)" D9. \lSO de. !!luas, atrlbUlç088, Resolve, ,

42601169)\ ",;!' 4'921.25 �ßnzler, desta 9idade': até'15 .!'2,6� :, . Conceder licença ;ein prorrogação:
.,,' .' 'p'

' •• _- ··24.7.{)O ..iõ .... ,·-- �", -
� CoalUnlque�se. 'Reg��tÍ'e.s�" e P�bhque: se, . De acôrdo com os àrtigos 125. 131 e 13,7� da. -

.' Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de
Ipi D. 198 de 18/U/õ-4.- adotado por esta MUDlClpa-- .....Art 3c) - Êste decretö"entrará em _-vtg�'r_na ßbvembrö de t968,

.�
.,'

I' -

lIdade.
'

'.'da1:'á de sua publ!cação reyoga�as, a8 QJt�po�lçoes'
. . j, "

João �ú,cio da Costa, A' O(fete'BaraUo Salai, ocupante �o cargo' d.eem contrário, "

'.
" "

de Jaraguá
.

Prefeito' MUDlclpal em exercícIO
professôrat Padrão "I:', do 9uadr� ÜQlCO dO' MUDl-Paláeio da Prefeitura MUDlcipal :,

.", ' " " . ,\.
'. " dpiO',' d� quar'enta e CInco dlas, a contar da presen led� Sul, 31 de ?utubro de .19gB. ,'; , .,,'

,

'Portaria n. 53 data.
"

.

"

"

,

, João LÚCIO �a Costa... reftHt� Munw�pal em "

J
-

Lúcio da CQsta Prefeito Municipal de I!! Com,uníque-se. Registre-se ,e 'Publique-set'xercJ�b�iCl;\dO' o� ;
resente decreto n-esta 'Diretoria� J.�ragUo:odÖ JSD'], ')Estado de',' S�n!a

.

�át$}fín�; �m: :1' Pf6feit�,ç� �����iPal}e �araguá do Sul, 1. de
de Expediente Educação e Assist��cia Social, aos e�t"rcÍcio! no uso de sua8. 3tr,lblllQOeS, R.�so.lve., 'I no�etnJ'boa=oo'LdU'Ci�6d� Costa. Prefei'ó Mllnicipal em' A' I

e 96S .,." DeSIgnar: ," :' ,. 1 {
, ,

31 dla8 do mes de�:l���rl.dBahock. Pelo Diretor Do]cidio Menel para no Grupo E8colar Albano exerCIClO

, .

15,10!

,

Portaria .n' 5r
1 - Sor\'"eteira c/8 boca-8·
1 - 'Geladeira c/3 portas
t - Balcão vitrine
2 - Prateleiras.
7·;..;.. Mesas de for01ic�
28 - Cadeiras estofadas
1 - Estufa p/pasteilii
1 Porta copinhos
1 Pia inoxidavel. e outros

-

'. ,

iJmà cas'a de material de dois �ndartl8,.
C(I� 16 p�ça8, instalaçAo. sanitária completa,
luz' elétrica 2 poços com' bomba à· motor,
cancha' de botcha. e' uma loja, ampla no préaiö, .

2 ranchos grandes e �2 morg08,�de boa te�;l'a,
,com diverl!-as plantaçõe�. comb',:b a n a n ,a e .�

outr8s frutas e mmta 'hUlha para tIrar.
'NCr'$ 20.000,ÔO com NCr$ 1000000 de entrada
.e o resto facilitado, ,

• .

, "

Três Rios do' Npr,�. ent: J��t�* fió .Th.,i.
lacke!�, Ca,pit�o� Pi8k�. Info,rIfutç()es G. -,R; 'G.

ImobUiária Lombardi.
"

....

., : r.".'1:·

� :.
' I

VENDE-SE

Tratar com Antônio Ma,hlud
Av. Getulio ya,rgas, 7.3' '.

i .'

,
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"

O "'B-5PO-RTE5':. EMPATE. EM GUARAMIRIM' "
\

�1 .;

------_...:....._----..;...._------_..;.----......;.---..;.. , "

JARAOU� DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBA.DO, 16 OB NOVBMBIlO DB :968 _. NO 2509 pando sequêncía ao Certame de Profissionais

��!!!!:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.!!!!!��!!!!!!!!!!!!!'!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!=��. da CIdade, promovido pela Liga Jaraguaense de

Desportos, jogaram domingo na vizinha cidade de

S'ul Guaramirim, as representações do Esporte Clube
Seleto local e Sociedade de Desportos Acarai désta
cidade. No final do encontro registrou se o empate
de um tento.

Outros Detalhes

R 'R [ I O O' O P O,.V
.'iO XLIX

A�pecto ,ftico-Moral �a I'mprensa D�lega�ia �e Policia de Jaraguá do

DIRMAR DE CAIREYT, da Agência DIretoria de V�iculos e Transito Publico
Brasileira, de Imprensa "

A V I SO'
ôe bem que o legislador procurasse enunciar .. .. Local - Estádio do Seleto em Guaramirlm

um princípio de ética e de moral no espírtto da Lei Esta. dFlpgaCia de POhCIR. av�sa aos seDhore� e Motivo - Certame Jaraguaense de Futebol I

que regula a Imprense (Lei 2083 e complementares), 8eDh�ra8 1D'�re�sBdI:l8 na
.. obt�nçao da .r�s�ec�lv.8 Renda _ NCr$ 388,00 '

.CI preocupação dos governenres à époeà das reepecrí
Carteira Naeionà! de !la�lh�aQao,. para dirigir vel-I Arbitro - J<?sé �l�ide� dos Santos (Bidú) auxiliado

vaspromulgeções _ srs, Getulio Vlirgaa' e Castelo Bran-
eulos 8. moror, que � Oomissão �xamlDador�. estará por José Saritos e 'Milton Adolar Stangue.

co � se voltou mala D.ira os aspectos' de ordem polüíca
nesta cldad_!', examlDa�.do ca?dldatos,_ no dia 27 do Primeira Etapa -- Acarai 1 X Seleto O' - Tento

ou que colocassem. em risco as taatlrutções, soberania
coerente �eB: Para m�l?rel infoi msçoes procurem consíguado por íntermédío de Edi.

'

e segurança nacionais. A legislação, eivada de omís
esta Delegseia ds POhCl�. ' Final - Acsraí' 1 X Seleto I - Goal de autoria

sões, foi, portento mata volrede para os espectos Jaraguá do Sul. 13 de Novembro de 1968 de Romeu de penalidade Maiima.
'

polínco-admletsrrenvoe, que flico-morl!', o resultado Lecnidas Herbster, 'I'en. CeI. Delegado de Poltela Na Preliminar Juvenis do S,8Ieto 3 X Acaraí O.
estä bem claro e se traduz 'pela facilidade com que

'.' As duas equipes jogaram al!!lUm organizadas:
certos homens de imprensa, DO Breail, usam e ebu-

- X - Aeara! - Adalbergio (Fió), Lauro, R�ginaldo, Guido,
sem do vitupério e da ofeasa pesaoal, pela prolifer., Para conhecimento dOE senhores motoeistas,

-

e Caglioni, Bastião e Kdi, Niquei, Mar"
ção de uma imprensa sanguinolentlJ e sexueltzede e, t.ransereYO os seguinte. arligos do Decreto F ...deral C08, Adilson e Nagel (Juvenal]. '

ne realidade, pela existência de uma sub-tmerense. D� 62127. de 16 de Janeíro, que IIprov'_ O R"gela.
Seleto _ Jaime, Romeu, Ivo ..Tuíke e Idézlo, EdgQ,r.

!)or Iilua c�raclerÍl.tica de valor que Iranscende raento do CodigQ Nacional de Transito: _

" , (Alceu) e Antonínho, Oestrem, Ohlque,
d maféria, o aspecto enco-morel. posmvemenre, Dão Art. 90 _ E proibido o nso, OOI!! veículos, de Pedrinho (Mihioho).

.
.

.

.

poderia ser codrfíc ..do e mutto menoa eplicado a08 ,mbl,mu, escudo ou distin'ivos com 8S C01'e8 da' Uma nóta: - Estrelou ne!ta partida como arbitro.
jornalislas e díreteres de jornaia. aioda que fosse um Bandeira Nlleional. s81.0 nos de.represantação pss- o jovem José Alcidell dos Santos, da Liga .t1ar8-
Irero para certes avanços. O éÍrbilro. e Isrer derermt- eosl do Presidente da Repuhlioa e dos Presidentee guaense de Despertos, que teve uma atuação es
nante de apoio à, ertenieçãe .de j'ornaJ i o leitor. do Senado Federal. Gamara dos Deputados e Su. petaeular, demonstrando muita autoridade e acom-

,'Quando êsre maartesta lua preferêncie, pela aquisição premo TrihwÍlaI. Federal. panha de pérto todos O!! Isaees da partida.estabelece o perelelo bom mau enlre es jornais ofe Art. 91 � É, proibida o USO' de quaiíilquer in8�
.

re(.1I106. Evideate; o fafo do leilor adquirir o jornal c-'jçõ'ós ou ornameotOI!! nOI para-brisas 8 em toda CLASSIFICAÇAO
A. não quer dizer que ß. C, Oll D sejam mSU8 .i exten8ão da parte trazeira da canOlsria daiAquele lellor acha que' A é bom, OUlr08 leilores esco° hiculo8.·
Iherão �, C, ou O segúado um critério Iodo. especial'
e pesloal. e preciso fr!zar, porém, que sob ó ilspeclr ---------------------

:���J�o�a� :::h��.mpre o mais v�Ddjdo ou mais

IllellllS de UUlidlde Pí�lic8o homtom é produlo do meio _ prega o adágif' '

sociológico e cc,>mo consequência, quase poderiamo!' Para. casos de amergência, use um dos se,guintes
dizer que oad'!) nos ideolifica melhor que o jornal que tel e f o n e 8 :

. le�lOs. Como Iodas as reiras, existem exceções e 2 1 3:, - Del�glleia d. Policia
não iriamos ao radicalismo de condenar órgãos in· 2 6 4' - CELESC (EMPRESUL) e Corpo de Bom-
formativos dilos populares. Tampouco Q� que, dr.:li .

beiros Voluntário! para. Alarmeberada e inlencioaalmenle, faze� do escâ'ndalo e do 3 1 6 _ Hospital São José,
lérrico o d!ö a. dia .�e suás ppblicações., E�la �pcão 2 iL8.--�itftl ,J.Br�gU'lÍ
��mpele ao lellor, Ja que êl� e o. motiVO, da faha de � 4 4 -' D.r: Erich l(aufman� � Médico
eil ca e de. moröl em nosla Impr6!nsa. ReiJ qU2 não 3 1 4 - Dc: Alt,xotnner Otsa - Médico
pod,e ser Julg_ado pois em lorao d�le. o leilor. giram 3 8 6 _ Dr. Walnemiro Mazurechen - Médico
as engrendgens d JS rotalivas e a vida 9ds redaçõ�s. ,2 8 7 - -Farmacia AVdnidtl
podemos apenas surerir que cada um esrabeleça s�us 3 8 8 _ Farmacia catarinense
princípios, presrigiando as boas publicaçõ�s. Que 2 6....8 - Farmacia Central
cad� um escolha o melhor para Si e para seu meio 2 6 1 _,. Pôsto de Saúd6
SOCial e contrlbu.a d�sla form� para o d�8envolvi 2 3 3 - Prefeitura Municipal
mento dos bons JornaIS.,. ou dos maus. -,.. (do livro
INTRODUÇÃO À FIL0'30FIA DO JORNALISMO
- Pedidos à Agência' Brasileira de Imprensa - Cai,
!(B Postal 5321 � Qi.o),

.

Em primeiro lU,- �r - Bilependi O pp
Em 'Segundo lugar ...:... Seleto 'L t pp
Em terceiro luga.r - Acarai ;4 pp

ARTILHEIROS

FraDklin e Emilio (Baep.endi) Adil�on e Edi
(Acarai) Romeu (Seleto) T0doB com 'um tento.

Amanhã no Estádio MIX Wllhelm BHpeodl X Selelo
.

Fazendo a soa st'gunda apresentação no atual
cflrtame de Prolisal:oaai6 da'Tcidade, o elube Atle
tico Baependi enfrE'>ntará amallhä. é. tarde, em seu

Estlfdio. a valorosa equipe do, Seleto Esporte 'Clube
de'Guttramirim.

"

JUVENTUS VENCEU

Aurt'a Müller Orubba, f cial
do Registro C1V I <1' 1 Ó Pis
trito da Com.arq. de Taraguá Ele, bra.-Ueiro, solteiro.
do Sul, Es àdo de: Santa lavrador, DalufaI' de JA-

Natal (M) _ ÀntOnio 8ultados práticos e pre Catarína, Brasil. r8guá do Sul, domiciliado Noticias de LODdreJ!! ruptores e contrôle!! lo
Francisco da �ilva é 00 vistos nilo lil8sa e pbssar az Sab r qu� comparece e residente em Ribeirão anunci�m que 08 Viva 4 ram dispestos para maior
veiro DO Alecrim, o prin a noite tôda no cemitério. ra 1) no c�' tório exi ,injo os Grande da Luz, neste portas'mereceraln d,esta- conveDi'êDcia e st"guranca
cipal cemitério de Natal. aguardando a hora do \"0 urnentos t'xigido peja lei distrito. filho ,de BruDo que en�re (\8 12' modeloi! dos motoristas; botões da
Tem gôsto pela profisl!!ão seu trabalho. ,,fIrn de se h b litarem p;,ra, Kreutifeldt e de' Elisa- öpresentado8 pela Va_ux trava nss' portas tr8�eir!'1N
que exerce; fiscaliza PO!ém, P.ara êle o'lógi casa '-se: beta Priebe Kreuizfeldt. hall. no Salão de Auto, e descaDsos de braço
pe lDanentemente' 08 tú- . móveis dêste 8no. Tam foram des e D h a dos de
mulos e seate.se bein

co dIstinguiu uma luz de
E' N '6'7' ! Ela. bra.. ileira: solteira, bém 'p'rovQcaram cl}men· acôrdo, com os ,Padrões

vela li1ôbre um túmulo e dual . . 99 tie 11/11/68 do'me'stJ'ca �l'at,ural de
'quando está no serviço I" , • tários favoré.veia o Ven de Seguranç'i Federal d�

ReceDtemente, dia ian
lá estava, já ba8tante José Manóel Ramotl e ,Jarliguá do Sul. dOQlici tora _ 6 cilindros' com Veiculos. O leto. cQb�rto

, "alto", mestre Antônio a Laudelina Augusta. liada e residente em Ri b h- V' GT d
.

I
.

/

:thicado, fim de semana d' I d f t
.

b' ã Gd' d L 140. ,p. � o Iva e vlDi • que llDtérlormen
o mestre AntÔnio fÔra

Ja ogar com os e un os, . AnBeleto ,sir o ran e a UZ, com dupla carburação, os te era opcjonal. p(;l5S0U
.'

d d q'l êd bebend._O de qusndo em' ." nefta distrito. filha d,e V' 'ct r 'Viva 2 portas agora a s'�r 'p"drã'u D'OSaVlila o e ue ogo c o
vez um gole b�m grOI!UIO, Ele, brasileiro,. solteiro" Helmuth ,G.eider e. de 1 O, 08 ,.

teria um 8e'pultamento a e o Viscount.' modelos
'.
Victor 2 ÖOO: e

fazer. ,Então resolveu nAo �eg�ddo � uma g:sto�a operáriQ, nas c i d o em Lili Raasch Geisler. As Dovidades foram o Vent01:8, ,�,,.;; '��,
ir dormir' em ca8a a' in. en a a e camar o. Luiz Alves, De@te Estado Ventera e o Viv" GT, que Três ve'rsõ;.s�do�Vivia 4

cômoda visita .da policia O coveiro achou tudo domiciliado e' residente Edital N. 6,801 de 13/1 t /68 surgiram, pela primeira portai, estarão expostiJs
oUjiS p!!trplha, ao passar Inuito oatural, quando em Vila Lenzi, neste dis Delfino Gutz e vez. em nOVa! versões. no "stand", 'da Va\lxhaU;

/

em' frente, BO, cemitério, convidado pela policia a trit�, filho de Albei'tina EInna HorDburg Oom o lançamellto dos o BL, o 1 600' SL' e õ 90
seria encontrar algo que acompanha la à Delega Ramos. V(va de 4 portalS, e_m eito

I
Oe Luxe.' Os modelos 2

fazer para melhor p••aar ci. de Plantio para dar Ele. brasileiro, solteiro, mo deI o s diferentes, a portas estar'ão represen
a. horai silencioull e explicações de lua atitu- Ela, bl'Bsileira, 80lteira, lanador, natural de Ja Vauxhall am p li o u as tados pelo Viva De Luxe,
àemeradas da madruga- de; um pb.uco CIIifer.ente doméstica, natural de ra.guá do Sul, do.ni�iU8 perspectivas' d,e atrair o Viva :--L Estate Car e o

da. Foi a1 que lhe ocor. da Dorma. Apenas êle Luiz A)'Yes, neste Estadn do e' residente em· Rio novos clientes, ,tanto no Viva GT com nova di�po
reu a idé�,a de IcolDprar nAo:goltou da transferêil domiciUa..ia e· re8i�eôte da Luz. aeste distrito. Reino Unido ollde o Viv� sição de botões DO painel.
uma garrafa de aguar cia de lua dormida, qua em Vila Leuzi, neste dis- filho de Arno Gutz: e de atiDgiu as maiores ven, L E GEN DAS
dente,/ um prato de ca· fo1 no xadrel ao inVés trito, filha d8 Mareo8 WaV Maat Gutz. das, qUaDto no mercado 1) Carro com chap�
marõea torrad08 e iniciar do cemitério, a cala de Anacleto e de, Augusta Ela, brasileira, nlteira, extériol". onde aR vendltt'l 23-25,...Ew: Viva SL de 4
uma brra que teria re- soa coofia.ça e zêlo. Gonçalves. doméstioa, natural de Ja- ultrapassaram em 64% partas. .

, ragaá do Sol, domicilia- as do me�mo período do 2) Garre
.

com chapa
QQ'•••••,oex •••••• jI.'XH.v:XX •••=raXX."••� ••::.-••\K� .,.•••••�' 4 aa.4••••••••,•••z.: •

••·........... da e rssidente em Rio ano anterior. PXE206G: VIva de LUXe

g -

O � � n
'

�
· :

,
da Luz, neste distrito, filha', A linha 1969 �a Vaux da 4 port!,l ..

8 Sn} li a S ij III TI o de Artu HOrllburg e de hall se caracteriza pela 3) CamIOneta sem cha-

fi: U:) Alvina Krüg..,r HUDburg. ad�çA6 de inúmeros1teDs pa: Viva SL Estate Gar.

Q :1'
do programa de seg1;lran 4) Carro sem chapa:'

� OI',_.....,.-. Dentle" R ....los X '�;:: E para que chegue,ao co ça. Encabeçando a lista Viscount.
-

'

: •__� _ uhec mento de·todos mandei dêsBes novos dispositivos,
� p��sar o preseDte ediral que existe em todos os mo", ����:�-

��.'
Ateade cOm horas marcadas, nos horários:

:l
será publicado peh impreosa delos uma coluDa de di- Vende-se

_ I'
: e em C3 t6rIO onde. sera reção absorvedora de

MaRki � das 7,30 às 12 hs.. • . '

�
: afixado durante 15 dias. Se choque, dtsenhada para 2 terrenos (junIos) com

Tarde - tia.e 14 às 19 hs. ' =l alguem soub�'f de algum im- retrair, controladamt!llte, 15x46 cada, nll Rua R,io
Avenida Getúlio Vargas '(Ao ,lado Loj(]s "Dalpró")

,

�J pedim nto acuse-o para os sempre q�e um,a determi, Branco - JaraguéÍ do Snl

ii � oJ !lOS legais., 'n'ada pressão fôr aplicada Ipformllçó�s nesfa

fi ....&B...6llJ... DO 'SUL '�J AURtA MÜLLER GRUBBA na parte inferi�r ou �upe redação .

•Cly�' _;.:.arW:.a •...,..•••• • ••• ,.•••••.• ,..ve,:·.. ·,.,_·.Ut.·�•.••.t• ••"••••• ",.,., " ••••fJ,··,·.·.t··.·yy.ö.v.,.·.,.·.·,.. : .••••.:;. O-Meia} rior da mesma; 08 inter.-���_
.' -'

,

Comprou "pioga" e, éama.ões e

foi dialogar com os defuntos

Preliando amistosamente domiDgo ultimo na

cidade de São Francisco do Sul, a equipe do
Grê'mio Esportivo 'laventus de Jaraguá Esquerdn•
consegu,iu bonito triunfo frente 80 Ipiranga local
por 1 x O O hHito Juventino foi anotado p.or iot�r
medio de Arizil'lho.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


