
'Sonógrafol Mac Policia �s !I!f�bl�!i��-,�o.
A Policia; do Estado da jmais a tarefa das auto;i-l maís engenhoso que seja, exemplo, a Policia b( Por "oS6' ClsllIho Piillo .

, Baviera acaba de adotar l dades epcarregadas da i Aparentemente, 8Ó há vara instalou o "'80nógra Em nosso escrito de sábado passado comentemcs e
em seus serviços de in- i repressâe ao 'crime. i Ideutídade ,entre �ual!l fú" na central telefônica'

primeiro blefe soviético e hoje' vamos nos ocupar dovestigações e captur:s � O 'tnsteumeuto se cha-! vozes I!_e elas n�o !õreQ)' gravan�o tôdas es �hll- segundo, isto é, do "oferecimento russo pera salvar
uql p�qu8no �pare, o i ma "80nógrafo" e' foili submetídas a crítêríos de madas eítas-nos pernne- os Cosmonautas norteemerlcanos eeso algúm acidenle
,e�etr6Dlco des�lnad�" a i concebido depois de pes- i me�suração e� estatistic�; tros urbanos pu de uma

com a-nave Apo1l0-8 08 impedisse de voltar à Terra".
captar e reproduzte a: .

'

Ab
' : fônlca' cl·dad tra.: O

'

"quisas Sv re a naturez!l.:,· ,e para OU ra. aso .

VOZ humana, mediante i '

,
: '

'
,

' r. Com respeito à, êsse oferecimento, cebe-nos re·

UIB sistema eletroacústr.: da VOZ humana. �U& ga· i O "sonógràfo"", contu- ocorram raptos e o ra�- conhecer que os sevténcos de rsro 'estão multo - adi
co que dellneía as cor: i,m�, de frequência e a i do, capta a� minimas mo- tor faça chantagem por, entedes em ciência espacial, mas por OUIrO ledo não
vas de frequência e mo- i semelheuça de sons. Nu- : dutações da vez e su",.' telefone, bastará que, podemos negen que a oferta foi multo bem celculada
dulação 'do som emitido i ma das ehpss maís a· i peculiaridades, tornanda-j após

a detenção doa sua- para fins de propaganda, pois objetivou, à um só

pelo homem. O nôvo, epa- i vançad�8 da pasqu,isR, i se assim �pod�roso �nst.r-q , peitos, seja confrontada, tempo, sensibiliza� !1 oplnlêo mundial com um. supos
relho foi- projetado e t OI téonícos chegaram à i ment� ,tia tnvestígaçêo sua voz com as que, �o- to !spírito hum�Dltarlo e fazer o !ßundo acredll�r que
desenvolvido por tecní- [conclusão de que a- voz: de crimes para a elueí- ram g.ravad8s pelo apa ee eles ainda nao renrarem feito Igual ao americano,
eos norte americànos, de i de um homem é írrepro] daç�o dos quals se coa 'frelho Instalado ns central, foi por julgarem-no secundário, mas nunca por falia
comum acôrdo com pe- i duzlvel por outro e que I ta com a voz do. crltní- i Caberá, ao, "sonõgrato" i de meios técnicos ou ctentíücos.

�

ri.tos fim c.r�minol�gia,! não pode ser diss!mula-! noso. Para evitar chBD,ta-! determinar q?�l .das vo-!' I Ora os russos qúe sempre demonstraram ,!m
Visando faclhtar ainda d� por nenhum meio, por gens por teletone, por I zes é a do cnmmoso.

i certo desprêso pela vida humane, de que os expur,
....; _;;.__________________

•

i gos ôtaltnísrae, o Ilenocfdio de Katln e as fOataoças
,

C
' i da Alemanha Oriental, da Hungria, ele" são exemplos

Alguns" Senodores ," 1Oeste ' atariaease Não e! frisantes; os eovtéucos que tudo fiseram,i continuam
1 fazendo pera se antectperem eoe norteamerlcanos na

AI·nda\ Flequ··e'ntcm ',de' '�B',angue-Baag,D,e',!' ! ccaqufsta da Lua, fazerem essa afirmação despeitada,
,

i quando sabemos que se meios científicos e recuo-

OS ' Seu's Ga'bíneteS"
,

é
i lógicos suficientes poesutssem, já teriam tentado 'a

i \ F!>OLlS. - Não é de i colocando o Estado d i empreitada; Aliás, sabe se de' fonle sellura que 6
--IIIIII!I!IiIII"'--,'

I
J i hoje' que repórteres ,mal j Santa Calarina entre os! nave& espaciais russaa da sér"��ond, não Iripuli!ldas�

BRASILI,A, - A d�s'l mo membr� da mesa, i avisados, ignorantes ou de r mais desenvolvidos do! tentaram orbitar a Lua e �ólrar à Terra, más só as

peUp do r'ecesso do O,on-' stenller quaisquer ,even- i má fé continuam a escre- i P.aís, ti sem� res)Saibos de i d, prefixo Zond 5 e �oDd,6 conseguiram -o intentö,
gresso, em decorrência tualidades que' !J0s.m i ver e 'divhliar sandices i "anligamente" COrnO esta i e is'o mesmo de forma. irr�g�lar e que pouco satisfes
'd� Ato Institucional nO 5 surgir no terreno admi- i c1Icêrca' de problemas '�v (' i c u I a d a pela revlstG i os cienJistas sovi,éficos. As demais, em número 'de 4,
alguns gabiné,tes, de nistrativo. Na CâmJlr� Q j tuações e' regiões Q!I'e i "Veja'\ , ,

. 'i p�l'd,eram ...se no infinito, resultado negativo que' sur
.�na4orel �ontin�am,fun ' Depntad& Ma�ti'ns Ilodrh! deséon�ecem (por O vi.ri '. ,,;

'.

'! pr�ende nã� .só' parque 08 rUS$O_S sairam n3' fre_�t� ,

clOnando. normalm�.!_ltE!. gUeB CQotit1U8ft ... ,JM'.f,u,. � f41'4.JtQm.e.o.le�· ,

- -�� i', �-

a
-" "..:-dea�08 em, i9õ1 C&m' o -seu �lmlt,

em Brasllia, estando o mando tpdo, ci material: E o caso. de Santa C�-'!Mensagens, �, i mas aindl"p,Qr,que s�mpre deram priQridade e consi-
Senador Ca�ete Pinheiro, do MOB e alegãva, para i tarina. Não é de. hoje. que Bôas Festas

'

1 deram a conqúista espacial uma c0n:tpefição de ciên:
40, [secretáriO .da. casa

amigos nã<l p retende � : se �ode ler �m ,JOrnaIs. e
, ,,' . f cia e lecn.olO'gia entre, os sistema sócip-comunista e'

comparecendo�Iàr.lamen ser s�rpreendido por
reVfSfas d.e ambllo naCIO' A�ms!lmos rec.e.bldo e, demo-capitalista_ ,

te ao seu escritóriO, não
»t ,l·t· nal, besteJras co'!'o �_8ta retrlbull�lOS cordialmente, . Mas'- m que pese o adiêlntamento espacial 80·

apenas para manter, re· qua'':I.u�r ato �o I lCI) ou
que provocou I.med.lata as seguIDtes mensagens, ','. "e ,

,

, '_

g�lar suá c.o�responden� �unitivo cO';ltra seu par- reação do deputado repre. enviadlas pela Familia �� �l:���tod����r����:/����i.�, �:Çg��:�b�l:ncdo
Cla, como aIDda para co t.do. s�9.t�.n-te �o -:.Oeste, �n I ��opo.do, KuP·S, de JO.lD a ,Terra, bem como outros lançamentos, o falo e qu�

ton�o ;'lc�e!,I1. ii nó e, ville, p.8:stor Karl Geh:lDg os n,ortea'mericanos com o feito da �pollo.8 avanta•
.

\
'

, teVlsl�,. VeJ�" falando a e F.aWlha!. de Cane!a RS
jaram se de muito, na corrida espacial, causando aos

,V' lenho 'ca'ro' 'dem,'a'I·S' respeito do Onte de Cha e Hans Gunther WeIDJ,tel-
russos a maipr das decepções e ilngúslí.. , já que um

pecó, comete um peca�oi ler .e Senhora, de.Guara- : adianto seu no setor seria levadQ à conta de
.

'cont.ra iii v�rd�de, contr.: pari, Espirlto Santo.
I i sllperioridade' do sislema comunista, E numa demons-

O mais imporlante diá-l'decidiu devolver�o barril ao a, étlC'a proflssl�:a� la�a:;! ' i tração clara de seu despeito, afirmam que "possivel-
rio de COlônia publicou i ami�o que o envIou da Fria,. do ii. de umd CI � ez�ndai' •• ' i medte desistirão da eonquista da Lua para se dedi.
recentemente pitoresca en- i ça, sendo avisado, pqré�, �erdld� no

I�ato't Ißfe8z�n: i Cunlsldades JOP - 38 i Cöfem à empreitadas espaciais de mais importânciil.
trevista' com o engenhei�o de que, nesse C4S0, ter.a ,e. �au� de e�en ��' Ilue ,Na China foi construi- iVamos esperar' por elas, e enquanto isso voltaremos
,alemão Walter Troester, de pagar uma taxa diári'Q grlvi e��a iii e ln -

da uma baiança. d. tan- i 00 próximo sábado para comentar o 30 e últimQ
em q�e êste narra ,a sua de 40 centavos, de dólar aC���';'ente a e,rrata não ta precisão que é, capaz! blef':,. soviético.epopéIa para receber \ um pelo arn_wzenamentp da

.

d 'bida' dos de pesar o ,risco dum lá·: <.'

pequeno barril de vinho mercadorIa. ,A Troester passara esperce,. I. '

I ·0 êso :!!""-'---------------

IfrluiCês'encomendado jun� não, reatou" enfão'l outrf representante�. cata�!���111�:Ug�a�f8�-',�uJOO�015i (. '-CO:ntador" P,lar.tl·C'Oto a ,um amigo e 05 gas- saida:. fêz A

a .doacao do i ses, no cenarlo na I • ,

',' .

'

tos que foi obrigado a

I
barril a alfandega, francesa, i ' '

fuer para acabar perden a fim de que .ela. ae e�car� i " A Firma Manoel F. da Costa, pr�cisa com

'

c!o li saborosa' bebida. ,regjlsse de lell(),al�, flcan-iCartas e . Consultas urrênCia, de um contador práJic<!., melhores infO]-
.

.

Segundo o relato daquele IdO com o 'produl�,:�,a ven-: mações\nesta redação.
.

.

engenheiro, que se confes da ,- <',
' ,

i o. de S., São P�ulo: "Surpreendeu me a s�g_eslão '
,

sa decepcionado com o I .

d
o i dada pelo Padre Bobatli e publicada na edlçao de ii '

Mercado �?mum Euro- So festival I CerUIJli 19 Out ,68, sob o título "A op�nião do professor".
, �eleto, f'lltin Cluhe 'tem' O'IUI OI'lelorlo.,peu, � bar�1a enCOmeD?a-

d � t C t
,. i .iA mensarem do Pe. Bonatli é no sentido de U U III U

do fOI ln_lcla1fr_oente., r.euddo e 'uBD I ,B BriOl rfodos zelarem para' a ,tr�nsmissão exata doa nomes'
'"

na estaçao errovlana e ' , ,. , ., .

I.'
- .. d d f ..

-

.. a fim de que
Recebemos do Selelo Esporle Clube, de Ouara·

C IA
. d

.

"

f �·d Blúmenau ptepara-ee 1 de famlla, Dao permJlln o e orm.ç?e... .. . - mirim, o seguinte ofício:
.

'r O aDia e

�I_,tr�nrf er� � I para ir 3.0 Festival da 1 se possa cqm isso, inanter caracter{a-uca de clvlhzaça� Comunico pela, presente que em data de 30 dep,!r� a reparuçao a CIn e
(1' ve.a ue terá lugar! européia. A meu ver, 'D,O mundo presente, uml CIVI'

b' ó 'd f
.

I d· i
. alaria c:omdPetenle, :sob a

I d'jeer31lde' 19",ln'el.ro a 3 de! lizaç'ão é carileieritada pela cultura de seu povo �
dezem ro pr ximo passa o OI e eito a Dova Iretor a

a egaçao e que nao por- I co
'. :

'

_ S.·
desIe ClíJbe para reger os destinos no GIIO de 1'.969,

lava a necessllria docu-l Fevereiro de 19�9, de,po�s i não p�Jo nome cios cldadaos: e lJ!elsemos em que ficbu 'àssiin constituida:
.

menlação. 'Depois de apre- i de umà concorrida e. anl- i Jaragua descendentes de �enst�lD, Úamo�s ou Saotds Presidente de Honra: Arnoldo Bylaard Junior
sentar-se' à, aduana com i mada c40pada, realIzada i Du.monl, d�t nada nos adU2Dlarla, porquan!o êles na a

Presidente: D�. José Constâncio de Albuquerque
os documenlos que lhe fo· i dia t'O do corrente, .no i ,erlam II ver com, a ób�a de seus InceatralS.

,

Que m�, Vi�e.PresideD'te: João Maluta Junior
ram exigidos, o eOl"enhei. i R e s tau r &.n t e TípIco i adianta, ser Sou;a, se nada lenho G _yer com o Tho�e 10, Secrelário: Osnildo Barlei
ro< TFoe�ter soub� que seu i "Frohsinn". , i da nosl� História? Pelo que s�i toda .sta. CalarlDa

20 Secretário: Fred,erlco Guenther
b.'rril faria uma viall�1J1 i Para a abertura do feR-! é habitada' por desc�n�eBtes de europeus� Excetuando l° Tesoureiro: Paulo Butschardt
arê a ci�ade de Silrrebfu- i tival, deverão, chegar ea-! nossos irmãos de cot Q.ue vler�m da ��IC"..A menos

, '2o Tesoureiro: João Erchinger
cke, pois somedte,�1i ê�is- i ravanas da S�letur, orga-l que ,ás lalinos da peníosula hl.,érlcll nGO �e}ilm con

Orador:' Paulino João De Bem,
Ie autori'záção para 'serem!-nizada e�peclalment-e pa ..

! si�erl1dqs europeus pelo J)ildre BooaUi. Alt�s, CO�,O
reliradas as !Derj:adorias i ra a ViSlt�; �e, oa1'iocas,\ os I�g{ljínds donos dess!! letr� .s_ão os ,primil�vos . 1� dnOovcaor,dreirDetteor�: ;�,�O hb:'a��Sí,lIda nQ' próximo
apreendidas. 'Em Srrebrue· i dev6nd_? ,a�nd� .0';1tral i {ndies;' é: possivel' que neto oplOlao do r e"h ri d o dIll &.

I '

,

eke, contudo, o proprietário i eXC1lrB�e8' '.COJJlcldJ:rem i 'profêssor, apareça algum �ndjo por ai que r end o Sem mais subscrevo-me - Alenciosamenle
do barril de vinho foi jofor-i c�.m 08 d,OS ,e�tad08 de i sugerir que o Ribeirão doa Ce,dr()s; , que foi u�a Ass. Osnildo Barlei
mado de"q�e leri,H (fci! ir' � lSAO ra.��� ,e_' ���i.Orande! planta muito :dlfu�dida, pelo� m�,d�avais, ,pas,se a ser

"Correio do Povo", cumprimeóta a novel dire-
Frankfurf aC?�re o·,Meno ;' j'dO �!1" .� ã' ,( ör,. si JA i çhamar �e Rlbelr�o dos �,Od�08, ,

,

'
.' 'toria, com volos de uma profícua geslão.

pa�a regular��dr o�t�oa p�·r A .��o�:�i�.;rfosa está! "Sei. que seu jornal não é de debale, todllvic1 'aqui
p'els_ nec�ssarloa-adl:berah. i �:;�ill�f:amêô,te':' 'int�gra' i vai o que alé cettó ponlo poderia �er considerllQo ,

,

z�çap dda !IlAcdolDen ,

a.,1
,

'd'. J-da n"'()� �"cale'u'dário ., d" ! uina tese em FaCilidade, de prQv{nclp.� Kté m,esmo 7 de, Feverel'r,ó ,'DI'a, do" . Gráft'co _'DJaple e lo as essils I· i '

'
,

'
','"

'

"

i
-

.
"

'"
. . I, '

,
'

�
"

'
,

•
.

ficúldiildes, 'o' �ng�dtJej 'o' eventos. do n08S0 Estado. na �e Lorena.
,
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"

CORREIO DO POVO. ... �
.

Sábado dj� t8-1-t�9
1"1

Edilal n. ;6,8ã8 de 8/1/69 mos, 'nesle distrito, filha Ela, �ra8ileira" �olfeira" Jaragu6 do S�I, domicilia Reeepç'a-o. 'RenalO Heiden e de ,Walter Müller e de dómésnce, Da-Iural de Iere- 'do e residente em Rua Rio
� Hilda 'Dias Dere Malhias Müller. giJá do Sul, d,omicilillda e Branco, neera cidade, filho I

Ele, brasileiro, solteíro, Rdiral D. 6.84t de 10 1 69 residente neste distrito, fi- de José Scheller e de Ce- . ,Ap'oteótica� lha de Afonso KóoelJ e de cilia Kieoeo ôcheller.
, íerretro, naturel de Jar.4gu6 Mario Wl'csh e'" Cili ßreun Konell.. Ela, brasileira, 10lJeira, NOVA IORQUÉ 11- Osdo �lll, dornlcillado e re- 'Araci Maria Lescowtcs pro',fe".so·re,' n-tur""l de '. JG'aiden re em Vila, Nova, E1i· I 68"4 d 14 1 69

..... OI OI astronautas .da nave es-'

nes,e'di!lriro, Jilho de João 'B,le, braellelro, 'soltç_iro,
..

Ita D. "

'.I: e," raguá, do Sul, domiciliada, pacfal Apolo,S deixaralm
Heiden e de' Inês Wuerges alfá�ate, oatural de Jilr�iuá Cópia do Bdíral de e residente em Rua Exp. esta, cidade assombrados
H ld do Sul, domiciliado ,e re- Guaramirim - sc Cabo Hàrry Hadlich, nesta pela recepção que lhes.

:EJ:�'bl'asileirà, solteira, stdenre em Rua 'Abcon Renato Nagel e, cidade, filha de Pedro trf�ut8ràm ontem, lmilha,
doméstica, aarurel. de Ja- Balista, nesta cidade, filho Lais Tereeínha Vitira Albus Cordeiro e de Mi�- res de pessoas, m8S 'com

raiuá do 5111, domiciliàda de Miiuet Wasch e de EI b I I
tica Ros. Rossi Cordeiro, a promessa de voltarem

e residente em Rua Blu- Cecilia Erhludl"Wasch, e,
'

. rasi eíro, ' so lei�o�, como turistas comuns.
, EléI,�brasil.eira, sO)' tal'i-"

auxiliar de escritório, na- E_ para que chegue ao 00· , .

menau, nesta cidade, filha d ,&.. 1 d
� .. I'ural de JlIragut! do Sul, ahecimento de todos mandei O Oomandante James

BNDI!AílÇO: de, AlvinO Dias e de Maria omesuee, natura e a- d "I' d 'd
.

'd' ':'1 Lovell disse que' foi aJgo
eaL.- p ._J., 1ft. .,

r"".au'" "'0 Qui,' d'oml'cl·II'''da
. omrei I,a o e, r,esl enre pus,ar o pr.es�nte e" ttill ,quoe. Ó.... RI' ' Dias,' Ue ... iii '-' OI

I d d f Ih d O bl d 1 grandíoeo a apote tiea
I\vebi(la MaL Oeodoro, 210 e

, restdente, em RUIl Ney nes a CI li )e, I o e s- sera pu 1ca\?- pe a lmprllJli� recepção que tiveramJar.pá'do �J ' S. Catari..
Edital D, 6.839 de 8/t/69 Fra,oco, nesta cidade, f-ilha csr Ca,rl�os _ouo �agel e e ,em. c,art6ne ,ond� sera

d) d"

, _' de Mafias Lescowlcz e de -de AI�nr. Nlcoluzzl Naiel. ,abxado durante 15 dias. Se ontem ee aran o que,

_ AD'ODl� Joao Ca�ilJo e Nair Ayroso LescGwí.::z. I Ela� br�sileira, solteira, al�em s�ub... qe algum im- ::!m:ri:p2�:nl:::e deds�
R- t' C

-

-I
Maria Chemowtks ."

,

' dom é S,',I C., n.tunll de l"edim-in�t) acuse-o 'para es

.
.'IS, ro '!VI Ble,

, brasile,iro" viuvo, edital n. 6,842 de 13-1.-69 Gua�a�Jrlm, nest� E�tado, iins lega�.. I' ��� 8���t::íi��d'Pdoe8�e����
Aurea MüllerGlubba, Oficial' lavrador, D a t:� ra I, deste, Er' AI

• .

' 'domiCIliada e reSidente em AUREA MÜLLER GRUBBA
mente, os astronautas e

do RegiStro Civil do 1'. Dis- B,stado, domlcllla.do e I'e-
las vize e Guaramirim, nesle Bstado Orida!

seu. , faml'll'a"es 're'UDl'-d t J
-

B Vi,lma Veronica paia filba de Valdemar. Vjeir� ... L

trito da Comarca"de Taraguá SI cn eem ar.gua, aquer·,
gl b L d

.

F h V ram·se_ no, aeroporto de
do Sul, Estad"'" de 'Santa do_, neste d, istrilo, filho de ..., e, rasUeira, solteiro, e de i ja röhlic . ieira,

" . ,

I d J
,. Newark, vizinha a ,New

Catarl·na, Bra·sl·,I. JO,ao Caml.1l0 � de. Fran- operarlO, natura e ara . MUD A S J
'

-

.

d Q'I' d "I' d Edital. o, 6.845 de 14-1-69 .--'l er8ey, ond� receberaml
Faz Saber' que comparece, C,Isca I?éluh�a,Correa,. gua o ,-,:!, omlCI UI oe.'

rarn no c�rt6rio exibindo os Ela, ,bré!l81Ielfa, soJtel�a, residenle em Rua Rio Binedile \Freiberger e ! F,"�l'.r", e O,,..,,,e,.,.;, ::te�h��es r:!arCi�:::à
documentos exigidos pela lei do�éstlca, D:a!ur�1 de Sa� Branco, nesla cidade, filho Maria Luiza Wéinfurter

Miami, na qual preseD-
afim de se habilitarem p�ra Jose. ��s PIIJhaIS-P�rana, de José Alvize e de Sofia

�
",

efe brasileiro soUeiro ,Lal'anieir�s,,'Pecegueir08, 'ã h
'

casar-se:
'domicIliada e reSidente MueJler AJ�iZ!. '. , comé;ciante,

-

n�lural. d� Ka�j&t'ir�s, Macieiras,:l a-
CI8r o amsn ã,.,a dlspu-

em Jaraguá-8squerdo, nes' ,

EI_, ,�r�sllelra. sohelfa, Jaragu6 do Sul, domicilia- bouC!lbeIr8S, et��ROSeIrl�8 �� �:t:h:t::�r��!���ça
Edital n, 6.837 dt 8/1/69 Ie distrito, filha de Manoel IDdlJst�,arlil" natural de do e residenle em Vila Dahhas, Oaméllas, COOl-

Chemowiks e de Alexan· Tub�ril?, nesle. Bstado, Nova, neSle dislrilo, filho feras, Palm8ir�s, etc" etc.
João Witkosky e drina Camargo Chemo- d<;>mlcihada e r�s,dente, �m de BernardinQ f'reibergtr PEÇAM OATALOGO Em p r 8 U 8',d'8 '
MehlDia Patzsch wiks. T�fa , ..�s Lenzl, �este dls-

e de Ida ReiDhold Freiber- ,"ILUSTRADO
Ele, brasileiro, solteiro,

". trud; ·f,lha de Arlindo Se-
ger . Leopoldo Seidel p' t d

me'cânico,' natural de Jara-
Edifal n. 6.840 de 9,·1-69 ,basfiá<;> Gaia ,e de Veroni,' _Ela, brasileira, solteira, _ OORUPÃ _

' �eolsa.� pa�a O OS

g-uá do Sul, domiciliado e Erico Bich.tädt e ca Gala. industriária, _ nalural de ,. "serviços domésticos.
reaidenté em Estrada Oa- Ire,ne Müller

Edital D, 6843 de 14-1,69 Jaraguá d.o Sul, domicili.a- <:><::>:�oo-=::=o .. Tratar lAv., Getulio
ripaJdi, neste distrifo, filho ''-., Ele, br.sile'iro, 50lteiro, '. I da e reSldenle em ,Vila ���-'O-""(I Vargas 350 - nesta

. de Leo,,poldo WUkosky e lavrador, aatural de Gua· Ricardo Geislcr, e Nova, nesle distrilo, filha 'e J CJ·dade'
,

. QI' K II: d Ad' W
'

f d: ure MUS ma.. e poupe .eu • -'

de Elisabet. Lescowicz ramlfun, neste BSfado, ...,vlra ODe . e n re elO urter e e bom diaheiro oomp..Dào n. _

Wilkosky. . dorilici)ilJdo e residente Ele, brasileirO; �sôlleiro, TfUerr'e�zr.a Wesolawski Wein- F'ARMA'elA NOV!A" VENDE�SE.

Ela, brasileira, solteira, neste,
. distrito, filho de lavrGdor, natural de Jara. n

doméstica, nl)ural de Ja- Willy EichsJädt e de Berta guá do Sul. domiciliadQ, Edital n. 6:846 de 14+69 de' ROBUfQ. '.,. lOBST' Um ólimo terreno com ' I

\ _ raiu� do 'Sul, d.miciliada Bossh.mm,er Eichslädt. e residente em Ribeirão • que _põe � m.iorlOrti�. casa, possuindo pastag�m
..
e residente' em 'Rua Mal.' Ela, brasileira, solteira, Graode'da Luz, neste dis- Werner ScheUer e to aa"... e oferece &elll arti- isto à estrada Francisco
Deodoro, neala c i d a d e, doméslica, natural de Ja trilo, filho" de Helmuth aria Helena Cordeiro ,es á preços v.�tajolGS de Paula, Tratar' éom o

fillJa de Humberto Patzsch raguá 40 8ul, domiciliada Geialer e' de Lili Raascli Ble; bralileiro,
I solteiro, Av" Genílio Vargas proprietário sr. Leopol-

e de Alice O.rtz Palzsch, e residente em Nereu Ra· Geisler, cOIDerciáriO, .n ii tu r ii I de ����,! ,� do Meyer..

" _

", ,", .1. 'r H'�_ ",� � \'.� -1,.". I. d_ .'!,

��""""""""""I"""""""""""",."'I,,"""""""""""I"""""""""�
\ '-

fundação:' ffrtur Muller, - 1919

,

"COIHflO ,DO POUO�'
,

r

Emprêza Jorn,Ji.tic�
, "Correio do P9YO" Uda.

,

,. 1968 -
'

ASSIN1TuRA:
, 'Anual , • • • Ne" 10,80
Semeetre' .' • • NCr' 1,20
Avulso. , • • NOt$ 0,20
Núm.q)......, • NCrS 0,22 '

, Diretor,.,.,
Eugênio Vitor Schm,Öckel

1'-

/

i··(
..

I
1
!

I

I
.

1
,;
I

I

J!
\

,

I
I'L

,

J

_

fábtiGa de Persianas
,

'

, \
> I' ' ' �

,-

'\
'

de fitas de Alumínio Oe madeira
, . I

\

'1'

,

t
\

Fr�n'cisco 'Engler Sobrinho. _- .'

_Ca_i_x_a_P_o._st_a_I,_1_12_'_:_R_u_a_"'_Jo.__.i_nv_i.__1l_e,_8_9_1__J_A_R_'A_'G_'_U__A_D_O_,_SU_,L__
'

-_-_S_A_N_T_A_C_A_'T_A_R_I-N-A .

,I

,
'

Para a' completa deco.ra-
ção de seu· lar, I"

prefira. PERSIANAS de
Francisco.EnglerSo.brinho.
Co.m eapric,ho e

.

, dedicação., o.ferecem co.n

,tôrto e beleza ao seu
"

ambiente.
.

'I

,

A
.,

firma aceita' pedidos
sob medidas 'e
dá' assistência ,técnica.

, ,

"Lar décorado Icom \

Persianas de
Francisco Engler So�rinho
é mais confortável." _,

,

."

• f

. '.._
'� \

I \

..,
I,

� ,
, '

I
,!
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CORREIO DO rovo .sábado di� 18-1-1969
,

P4gina 3

Pr.é f e ítúra .Mun ícípa l
/ \. -"

.

de Jàra;guá
a res6hl,10 D. 47/,67, do Tribo';al de Oonta da:
União. em, lieD er,t. 9., letra h. ,

Oomuuíque-se, Registre-se e Publique-se -

Prefeitura Munioipal de Jaragu4 do Sol, SC de
dezembro de 1968. , \ '/'

,

"

Viotor Bauer, Prefeito Municipal

"embro d. 1968, Decreta:
Art 1,) -, E:ioa aberto o crédito especial de

NOR$ 1-87.820,99 (eento e trinta e sete mil" oito
centos e vinte eruseíros novos e noventa e nove

ceRtavol), para pagameDto de despesas' vindal de
exef'cicios anteriores.

\
Art. 2.) - }Tara atender ao 'psgámeDt-o daI'

Decreto D. 151/68 despesas COBltantel do art. anterior, fica reduzida
" na mesma impurtâ.ncia a dotação 4.1. 1.3/118, do

Victor Bauer, Prefàito Municipal de Jaraguá orçamento vigente.
,--

do Sul, Estado de SInta Ca_tllrioa, no use 8 exer"', Art. 3.) -- :mste' decreto entrárá em vigor ná
cício de 8,uas atribuiQifls e na ,conformidade da data de sua publicação, revogadss as diaposiç-ões'
aUlorização que lhe. confere o 'art. 5�, da 'lei n. 202, em conträeto:

"

" .

da 1. de novembro de 1968, Decre,ta: _

'

Palácio da Prefeíture Municipal de, Jaraguá (
. �rt. 1.) -: Na ex:.cuçio do Orçamento' da do .Sul, 2:7 de 4ezembro de 1968. \

,

Portaria. D. 2 Prefeitura. para o, exereíeto de 1969, sed obséna- '

'

Victor Bauer, Prefeito Municipal
,

Vioior Bauer, Prefeito Mun�ip81 de :J'ragllá da a distriblJiçãq da, Receita '8, da Despesa" por .Publicado o presente, decreto nesta Diretoria
do Sul,. Es�ado de Santa Catarina, no uso e '\ axer- ítem disertminativo das consignações orçamentárias de. Expediente; Iducação e Alilsistêncial Social, aos,
cíció de suas atribuições, Resol,e: na forma 'constantes daa Ta�élas E:J;plicatifas que 27 dras do mês de äezembro de 1968. "

,

i�lterar, por consentêneia do _ SeniQo. a escala aco,mpanham Ade .;Iecreto e que cO'nRtitUl!D) o anexo) Walter A. Ballock, 'Pele Diretdr
de ferias aprovada pela portaria n .. 60, de 20 -de "V' da Lei n. 202. de h de novembro de 1968.
dezembro de 1968" na parte relatíva . 80, motorista IArt.\ 2.) - �ste 'decreto entra ,sm\ vigôralo" ,,�/,

'

L'b-6' A S h 't d JI. 1 de [aneíro de 1969, re,ogadas as ditpoainõel, em Decreto 'D. 155/68
I riO, . c wel zer, que po era goza' aa no pe' 'Y

rfedo de 12 01 a 10,02-1969. ' oomrãrte. -;
,

""-,' Victor Bauer, Prefeitó Municipal de -Jaraguá
Cemuntque-se, Registre 16 e Publtque.se

'

, Paläoio da Pr8f�itura Municipal de Jllraguá do do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e
-

exsr-

Prefeitura Municipal de Jarsguá do Sul, 9 de Sul, 27 de .deaembro de 1968. " cicio de suas atribuições e na conformidade da

j,aneiro de 1969. 0, Victor Bauer, Prefeito Munioipal lei D. 204. promulga�a pela Câmara Municipal,
'ViôtoJ' Báuer, Pr.efeito Municipal Erich Spr.ung, Diretor do D.F. Decreta: '

,

,Registrado, e pabIicadó o pressnte decreto, Art. 1�:":", Fica aberto o crédito esp8Qial de
nesta Dir��oria. da Expediente, �duca9ão e Assis Ncr$ 4,331,98 (quatro mil trezentos e trinta e um
tinoia 'S,ocial, aal 27 dias do mês, de dezembro de cruzeíros nevos e neveuta e oito centsvos), para

Victor Bauer: Prefeito Municipal ,de Jaraguli 1968.,'
'

\
'

, ',. promover .o cancelamento da diferença de caixa:
do Sul, Estado' de Santa Catarinà, DO .use ,e exer- Walter A. Ballock, Pelo Diretor verificada em 31 de ja,neiro de 1966, conforme
cício d. ,Buas atribuições, Resolve: levaDtameoto procedifio naquela oportunidad,e.

Prorrogar, po:' mairs
'\

�O dias,. o �ontrato 'de Decreto ß. 152/68' Art. 2.) '- Para. atel!dar o çancelamento
trabalhO' do Sr. ,Joao Mathlas Verbmenn. conltan'e, .' I,. ", conltante do art .. anterior. flcs rltdUZld,lI'na mesma
da portaria n. 25" d. 3, de junho, de 1968. Victor Baue�, Prefeito J,fuI;llClpal' de Jaragui quantia a dotaçio 4.1.1.3/118 <lo orçamento ,vigente.

Comuníque�se, Registre·se e Publique-se, d�,Sul, EstatJo �e �a!lta Catafln�, na uso e exer.- ,Art. 3.) - 13:ste decreto; entrará em vigor Da'

Pr.fehura Municipal' de Jaragu' do Sul, 9 de C�CIO de luas atrlbDl,çoes e de acordo cOlD o permi' data de sua pui�lica9ió, revogadas &S dispolilições
�ez.mbro de 1969. tido no art. 1. da lei D. t96, de 20 de setembro d. em ,contrário. '

�

Victor Bau�r, Prefeito 'Municipal 1968,' Decreta:
"

I' ,

"

'

, Pal�cio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
Art. 1.) - FICa aberto par conta do 8X8CesS.o do Sul, 27 de dezembro de 1968. '\

dl\ .'rrecadaçao dO c_orre�e' exercício, o cr'6dito "S ,'Victor Bauer Prefeito Municipal
peeia� de NCr$ 5.fO�.38 ,JcÍI�cd mil cento, e tine. Publicado o presente dee�efo nesta Diretoria

,

Victor B�uer. Prefei'. ,Municipal de jaragua cruzeltos nO'08 e &rlnta e Oito ,sntaTos), referente de Expediente, BducaçAo e Assistência Social aos
do Sul, l!;stado de ,Santa Cltarlna. no uso e e1\!r� a eln}r,lbuição ,dê.�te MBn!�ípio, r!latin ao cor��nt. 2? dias do mês de dezembro de 1968,

"

cíeio de suas atribuiçõ_liI. ltesol,e: exerClCIO. par. lO�e.rar... Funda,çao, Int�rmuOlclpal I ,

>
Walter A. Balloek, Pelo Diretor

, ,Aprovar, a escala ,de férias anexa a esta para o dlsen,ol'lmeDtlr"de Santa CatarIDll",
Portaria, dOI funcionários manioipais, para Q exer-' Art. 2.) :milte de8reto entrar' em ,igor Bn data
cício de 1969. / de lua publicação, l;e9ogadas _

a. dispoiliçõe8.em Decreto n.� 156168
\.. ComunIque-se, Reg,istre-se e Publique-se contrArio·

. , . .

" Victor Baúer, Prefeito Municipal de ,Jaraguá
Palácio da Prefei,tura Municipal de JiÄ,raguá do PaláCIO da Preflutara MUOlClpal de Jaragu., do Sul, Estado de Santa Catarina, no UIlO e- exer-

Sult 20 de, dezembro de '1968. _

-

do, Sul, 27 de deze��ro d. 1968. -, . .
cicio de suas atribuições, Ueereta:

'

','

Victor Bauer, Prefeito Municipal ,',. Victor Bauer, Prefelio M�D.Clp�l Art. I,) - Fica aberto por conta do excesso

I. de ,R O M E ÇAR80 ErOea Publ�cado o prese�te dec�,to n�sta �Iretorla de arrecadação do corrente exercicio, o créditof
Ordem de ,�xpedJ.nt!, Bduc8çao " AssistênCia, SQclal, _

a08 suplemeatar de NOr$ 6,830,29 (seis mil oitocentos
1 G 'C O SOl T' l' 1 F 2 ,27 diaI do mes de dezembro de 1968.

,
e trinta, cruzeiros novos • vinte, nOVe centavos)

, em . . I va ,esoureuo, e'. toar. W I
-

' ,

,"2 Erioh S,prung Esoriturá'rio 1 a 30 de 'abro ' a ter A. Ballook. Pelo Diretor para refôrço da dotação 3,1.3.0/31, do orçamento
� Antônip Quadros '" '-l-a 30 di ]lIn. ;:

-

. vigente. "

' :

4 José I. Capi' Fiscal Ren. 2 a 31 de jul. \ Decreto D. 153/68 Art. 2.) ...;.. �ste decreto entrará em vigor na

5 Orlando C. Schreiner /Coniador 1 à 30 de set." " data de sua publícação, revogadas as disposições
6' Lourenço ;Gressinger ElilcritoArio 2 a 31 de dez.

/ Victor Bauer, Pr�feito M9n1cipal de, Juaguá em 'contrário.
.

7 Toribio A. Elísio'
,. 2 a 31 de mar. do Sol, Estado de Santa Catarina, DO U80 e e}ter- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul" 31 '

8'Walter A., Ballock
.. 2 a 31 de agô� cicio de' suas atribuições e di ."ôrdo com' o pérmi' de dezembro' de 1968, J

.' 9 João A. dos Reis Fiscal 1 li 30 de DOV.
tido no art. 1. da lei n. 20.0, de 1.1 de, novembro de )

.' Victor Bau�r, Prefeito Municipal
10 Faustino Girona Inseminador 1 a 30 de jun. 1968, Decret)a.:..t •. "

Publicado o, pres.nte decreto nelta Diretoria'
, 1f Alceb, A. Verbinln Zelo Cemitér. � a 31 de maio, Art.1 1. :- liloa aberto por conta, do ,.x�e�so de Expediente, Educaçio e Assistência Social, aos

12 Harold Nagel Mecâ.nico
'

2 a 3-1 de jan. d� ,.�recadaçao do co�rente exer�iclo, o cred-lto 31 diu do me. 'de dezembro de 1968. '

13 Martim Marangorii Tratorista 2 a 31 de dez., espsctal de N9ß$ 7.495!O� .(Seil mil quatrocel!lt9s Walter A. Ba119ck, Pelo ,Diretor
14 ;Beno Raduenz ,,' 2 a 31 de moar"�

e no��uta e elOCO er:zelr,os no'9'os), oorre.pondent� ./

t5 Glilrhard Sass8 Motorista 1 a 30 de oov'. ao panam�Dto de 20 Vo (tlOte por oenio)" do _tot� ç O' M, UNI C ,A ç A O
'16 Mathias Ruysan ", 2/ a 3f de jul. que o8ber� a Jaraguä do Su�, pelos servltos lécml

-

17,Francisco,Pinter"
'.. ! a 31 de jan. cos de levanta'.!lentos pr�cedld'os pela CONTAP,da ,A Prefeitura Municipal de .'[araguá do Sul ,8

18 Salomão Klein' ". 2' à 31 de out. MICRO·REGIAO. ,

'. a Inspetoria Municipal do Ensino, ,cqmunicaDl qu'e
19 A,.yd'e Machado " 1 a 30 de jun ,

Art. 2,) -, ��te �eoreto entrará em ,.}go.r _n� todos 08 professores municipais deverão se apre-
20 Leo' ádl'o O' Rodrigoes" 1 a 30 de novo

data ele Sll� pubhcaçao �ev,?gadaa 8S dlSpOSlçoes sentar às 8 horaA do dia 27 de fevereiro de 1969,c
.

.

:. "
'

em oontrárlo. ,
'

-21 Lw6r�0 A �Chw61tzer.. 2 a 31 de dez. Pal6cio da Ptefeit-ura, Mllnieipal di Jaraguâ
na PrefeitUra Municipal, a fim de participarem

,

2� Ze!erlOo Paoleu� 1 a 30 de abro
do Sol, 27 de dezéínbro. de 1968. '

. \ obrigatôriamente de. um CUfSO que.$erá ministrado
: 23 Ohnd,o, Tomaseill/ "1 Fe" J 2 de mal,ro' "

, ,Victor o.'Bauer, Pref.eito' MU,.nicip,sl pela
Dra. Jandira D' Avila, Inspetora Regional do

24 MauriCIO de G,. Jnr. Port. Zel. 2 a 31 dema, PoblIcado o presente denreto nesta DIretoria Ensino, Estadual, cuja dl1�ação !lerá do dia 27 d.

B
-

" 'DI'';'" ""í':
• 'S

'
,

I' feverel.ro a 1. �e Qlarço InclUSive.

Portaria, D. 61, '

de ,xped��nte, ..d�oaçao e Asalstencla
,
OOla, aOI O local e horário será determinado oportu,

27 dias do mês de dezembro de 19�8. "n'mente. ,""
, Victor' Bauer Prefeito Municipal d� JaragoA ' Walter A. Ballook, Pelo Dlrltor

_ Quai�ql1er elclar.cimentos serio obtidos com

do' Sul, Estado-de Santa Catàrióa, no U80. exer-
' -_

a Sra, Zenida Lenzi Zanltlca, Inspetora Municipal
cício de SUBI atribuições,

-

Resolve:
/ '�

Decreto n. 154/68
"

do Ensino., ' \ -

Deeignar:
'

"
'

.

,
, Outrossim, em vi..ta disso, as aula" só terio '

7Erich Spruni, Diretor do I?epartamlnto da, Victor Bauer, Prefeito ,M'!gicl,pal de Jaraguá inieio no dia 3 de março do an'.o em curso.

fazenda'Municipal" para proceder o 'Q_rmo de ;do .SUl, Estado d� Sl!'n�a GatarlOa" no UIO. e exer· Jaraguá do Sul, 10, de janeiro de 1969.
oonferência dOI valôres em caixa a '31 de,dezembro ,chuo "e suas atnbulçoes e na conforlQ�dad8 da 'Victor Bauert Prefeito Municipal
do corrente' ano. de acôrdo com' o que determina autorizaçlo constante da �ei n. 201, de 1. d. no-, -

Zeilida' Lenzi Zanluca,Jnspetora
;======-== ====---- ====----�

li

r- -�=
-

i

-

� ft Correio cio Povo.'.I.----V-E-N-'D-E---S-E-',u D�'.. Jörn',Soel-ter' li um Jornal a ,

'

� II
' �---:' d' D Uma casa- de m'aterial/ de dois andares,

CIRURGIÃO-DENTisTA ,,;:x::n,ço o ""ovo,
com lQ peças, linstalação sagitária completa,

� I '(.,_

�'
'lu?, elétrica, 2, poços com bamb,a à motort

1'1 I "..
-; (

,

)
It

..

,

V 'd
"

cancha de botcha e uma loja ampla no prédio"

,

1"'1. (

•• '•• ".
ii!

i>��__��,!
I -u--'-m.�6ntl'm'-o-',t'''e.�r''r'-e�n-,-o..,Sc'oem..... :o:D"Jl��..:::":r:��:.:.'O���it::"a!·:r�

.,
...0
.....�., -'outra8 fruta-e-e' muita.--lenh&-,para tirar,'

til
'; "11117 IIÍ o r gas, na Tira NCr$ 20.000.00coQl Ner$ 10006.00 de entrada

I P�reira� 1 Klm. distante 'e o resto facilitaclo.
'

, _

'

JI
do cént�o da eidade.

_
I Três Rios do N�rte. em frente ao Thai';

II Avenida Oerúlio, Vargas, 1�8 - Jaragua do Sul - Sanfa Cala.lDa
i Bemals informaqoes lacker, Capitlo fiake. ,Informações O. R. G.,

II , , i '

"

. colp-, ,o' --Sl... Edl�lunf,1o lJn.o)Ji1láda �ombardi. ,I
'-

«
,

" ' '

====,======-=====�=====d) Lombardi. '.'
'

�-==-=smr # == >====;=,=*=== '- ----;

.
Portaria 'no 1-';:

,

Victor Bauer, Pref�ito' Municipal da JaragoA
90 Sill, Estado, de $anta Calarina, no

.

aso e exer
cício di luaa atriboições, ReBolve:

-

Alterar, por eonseníêncle do, leniqo, a escala
de fériaB aprovada p,ela portaria n. 60, de 20 de
dezembro de 1968, na parte relati,a ao motorista

,
SalàÓlio Klein; que p6derA goza-laB no período de
·l2·01 • 10..02-69. '

'

",'
,

\

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

, Prefeitura Municipal de Jaragul1 do Sul, 9 de
j aneíro de 1969.

,

./,

Victor Ba�er, Prefei,to Munioipal

�

POrtaria D. 3

Portaria D. 60 .

\

/
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C O',R R,[ I ,o '�D.O "'p·,O V Ol�: ':Colu�a' R()�4KY"
,

n" ,

,.! Frank Borman em redor da Lua
.' �ARAOU' � .s�i (s'ÀNTA CATA.RINA)

,

.l_;_· SABADO,. 18 DB lÀMelRO ps' 1969 " N.O 2.517 i Frank Borman fói o prlmetro roterlene III eíreu-
�

.

, J. lJilv,eg-ar a lua, buscando qs elementos Rue fl'lrão
, , /', ',' , '

i o homem descer pröxímemenre DO satéUte natural

· M,a' I·S'
..

'

-.··'/de· .. 20.•000 F',es·tej·ar·,am·.· O'" Chev'r-o.le't, O.pala·· .

! da ferra.: Junillmenie com eeus companheiros,' empre-
· i enderem ti mels fanlástica viagem que a humanidade

i·até hoje poude-esperer do homem, dentro do universo.
O progrllma de "lança-!'rioal . reuníram-se para pos, aeompenhados 'das i ca- de 9.000 vagas nas i . Waldemar Behling O novo (Companheiro

mento do Ohevrolet Opa! celebrar o aparecimento respectivas famma. e! indústrias fornecedoras,e i O' R. e. de Jêlrllguá do Sul. conta com mets um
la foi um dos mais com- I do' primeiro automóvel totalizando perto de 4.000 I mais de 1.500 na rêde i valoroso elemento: humano' den rro 'de SUilS fileiras.

'

pletos de que I se tem! O h e v r o I e t bI:asileiro: pali!soas, 08 operári08 da i nscional de Conées8ioná- i QUlremos nos referir ao Waldemar BehliDi, .compenoticia na Indústria au- i Houve senows,' müsíca e If�ndição e ,usin8ge� de i rio8 Chevrolet. ',1 tente fotórrafo estebelectdo com atelíer, nesta praça.
tómobiUstiça brasileira. i churrasco, num ambiente motores, partíclparem. d� i / ,," i O novo companheiro que tem "como nome de gue:rra,Iniciou-se, com a apre I de�ú8tificada alegria. Em' um. programa Iestívc.que ] . Em ambas as festivida- i WALDBMAR, teve seu, ingresso' àpadriDhado pelo

"., sentaçio do carro à im- i São Oaetano, 8S depeno incluiu apresentação da i des foi, lida uma mensa- f comp, Nutz). Benvlndo, Companheiro. '
.

prensa '. de todo o pais; i dências. do .GM Esporte banda militar do �o RI de i gem especial, do pr",si· i Á Escala do Esforçop�o88eguiu com. a r�u· Olube Jamsls c?ngt:ega. Caçapliva e audícão do I dente. da -OMB, Sr. J,ames: Tudoé possível. Foi dentro "esse .peneamemoníão dos cODcesslon�rlos ram taBta gente. m�ls de coral do GMEO. ': F. Waters, saudando, os que os companheiros do R.CC. de Teguetínge - BraCh e v r o I � t e culminou 18.000 pes s o a s, e�tr� Vble lembrar. que P: 1.
empregados e .enaltecen- sílte, transcrevem em

_

seu boletim. i( seguinte escalacom a. realísaeão de duas �mpregados e seus faml. carro de passeio da G�- do o' trabalho de equípe de esforço:- 0% - Eu não quero; 10% Eu nãograndl�8as, festsi de co'!-. Iíares ,�ompareceram à neral �otors do
.

BrasIl
'f à. ê posso; 20% Eu não sei como; 30% Eu I goslaria defraterDJzaçio nas fábrl- festa do Opala, um auto : proporcionou mal8 de que p�rml lU emr sa

poder' 400� Que negócio é êsse '7' 'ãOo� ·e. penso, cas da GMB localizadas
..
móvel par� e.ujo êxit.o! 3 000 .

novas oportunída- oumpnr sem qua quer,. que pod�ri�; 60% Bu 'poderia; 7ooio Eu
°

plinso queem Sio Caetano do Sul i todos contríbuírem .decí i des díretas de. emprêgo atraso o programa de i posso' 8001! Eu posso' 90o� Eu finei e 100o� Eu' fil<e em' ��o José dos'Cam- i sivamente.
. '. .

i n8 emprêsa, a9 �e8mo produção. do Chevrolet i Vamo;: ienfar a escala'? o
.

. o, ... ;,
pOl. DIrIgentes e operá· Em São José dos Clim·, tElm.PQ em que abria cêe-l Opala. -

i São' Paulo Reunirá os Rotarianos do Brasil 'na

I'·
,i' Conferênoía do Distrito

.

461 "

/ Metalu'.rg·I·ca Joalf/lllo' W.I·est
.

S.A..•
·.

'

i:l, "'Fec�hadu"ra I de S�e �!ufo 2:er�e ;:::i�� �o�;����c�aan;is�ri��1a�':
'-Rotllry Internettonel, n" 461, reunindo também como

I
i

., If/III
convidados oa rOlarianos de, rodos· os Clubes do

posta de cillcaçãa de escapamentos .::::.;' ""a Im.a
Brasil e. realizando-se. assim, o 20 encontro Dilcional

f de rotarianos, pols o primeiro leve lugar na Coana-
,

.. bara nd ano de 1966. , 'Em '

nosso Posto 'de Colocação de Escapamen,tos,' ,A Comissão Organizadora da Conferência,...pro-·

t t"
,

d· t fáb
. I Uma firma es�ecializB- curou elaborar um programa completo com ii porlici.recen emen e Inaugura o lun o a .' rIca, i da ,de �uPPlch�eroth, pação de representanles' de Iodos os distritos dovocê compra o silencioso ,ou cano· de es-' i pequeDl� �Idad� Situada RotafY do Brasil e de:':convidados e�peciais, autori-,

c�pa'ça-o pa. ra seu veículo," \.e gQnha··.· ,I '! à� proxl.mldad.�sêd� CoJO- i dades e ',écnicos./ os quais. em mesas redo�das,UI UI 1 DIa, registrou c roa de
i debat�rão a�sunlos de interêsse coletivo. no sentido

i 100 patentes- e começou i de apontar soluções plIra Ensino, Viação e Traos
la !llz�r a entrega 'das i POrleS, .

Saúde. Turlsmo, Comunicações, Promoção
1 pllimeuas e.ncomendas Social e Juvenlude. .

i de um nôvo tIpo �e fe-! Na mesma éppca e no· mesmo local serão feitai
i chadura magnét!c&. A i as reuaiões aa_cionais de Gorveaadores e ex-Gover
i n?va fechadura fOlco�ce- i nl�ore8 de ROlary (REGOEX) e Encontro das Casas
�';\ com base .n� prl�cl- i da Amizade ,dõ ,Brasil.
!}iI..;u do D)agnetlsmo, ISto i__---. _

I é,. capacidade de atra- ! '

.

,.. fi

·�����������������_���:��,�I�1 �nenh"r�n�� M�� flmJUß""Udt
�IGMIQE)!(j$lll�� .��-;::I!'���.. ! de acôrde com os 68US! ' In8criçAo DO C.G.O.(M.F.) 84 481 509

n'.11 IDlrluaidlde· Ilrl '1lIlrlr I.ilo
.

eIl IIUCO· dion,eir. 'planejadores -:- "quanto 1 Assembléia Geral Ordinária
.. maia c�mplic�do o cilin-l -

-

Convocação .

_

.

M-
"

SO SI
dro.�l!IS segura a fecha- i Pela presente ficam convidados os srs. sociol

,.
ARI L A - Industria· da Vestuário, dura.

. idesta 80eiedade para a Assembléia 'Óeral Ordiná·
. O "cilindro·M!·,' . para i #a à realizar-.se no dia 25 de Janeiro de 1969, às

móveis, por e.xem.l?lo, é i �4 �oras, no escrit�r!o. da CO(Jperativa� em Itapo-
, ,a versão maut, sImples: cuzlnho n.este mUDlClplO de Jaraguá dO Sul - ·se.

Mas, a loja MARISOVvende somente' o que fabrica, e C9mo de um ciliodro de, 00-1 afid! de delfl;»,:,ra.rem, sobre a seguintA ord�m do diä
tal, póde vender por menos. São preços de fábrica mesmo. Há mando magnético. Em 1. 1 - Pr,estaçio de conta� "

.

outras vantagens também. Ao comprar artigos para a próxima últim� instâncis, é um 2 -' Eleição da Nova diretoria

temporada. convém oonhecer o .que Marisol fabnca: acoplamento d. imã' que 3': A88�nto de. interesse dos sócios
tem um diâmetro de a- Jaraguá do Sul, 07 de Janeiro de J969. ,SHORTS para homens e. rapazes - CHAPÉUS, BOLSAS .e penas 16,5 ·milimetros-.

.

Paulo Leoni, PresidenteSAlDAS para senhoras - CHAPÉUS POPULARES para homens, Na chave, que cOJlsiste

����a�n:n�r:nças. Também, a�a�zados ,�onjuntos-es��e �:v:���oe:t�, _i���triu.:� 8lcie�lde : DJSllrlivl 'Recrealiva "ßMllftDf'.'
, Mas,' o que é muito vantajoso mesmo, é, comprar' artigos ::� ::r:����d�a��:��: . ASSEMB!.-ÉI� GERAL QRQINARIA,

de malha dire.1l1ente Qa fábrica� Por exemplo, artigos de de polo.,. A Jeehadura. ,_ _ Convocaçã<tSEGUNDA,
.

q'ue ·são. vendidó's 'quase de araça. Portanto, se O' té' ) ) ,
e." per sua vez, con m um: Pela presente f!cam./ convidados, OB senhore..$assunto fôr malhas de algodão para homens; senhoras e crianças, Im� �e acoplamen.to m�g· sócios desta sooiedade, para a Assembléia Gerslé negócio 'comprar de fábrica. netlzödo em sentido 10 Ordinaria, à realizar-se no dia 19 dê Janeiro de

Visite a loja MARISOL' e saiba que você está verso ao da ,�bave. 1969 às 14 horas nà Séde social, na EstradaItapo·'
comprando bem. Em est�do normal, o cu-HansB, Deste Municipio de' Jaraguá do Sul- SC.

����������������������������� Imagnetismo concentr&�. afim d��ü���rem80brea8eguinteordemdo�ia.
I ,I numa placa. de aeo de! 1 - Eleiçio da nova Diretoria

r'·MAU�'·'·'l"'O·"·;)n'·�t�':·;;"u��h·�a�''''�
.....

,·S�-··
......·......··...

··O··
....···...

;'�
...

�·i
.....

·-�"".l\""';·�""'''·''''I····''''·n:C·''''�·o'''\·'''··x'''�.,..·
..
·...

·i'-�·�-::;;�7 i::�::�r� d!::��i1: I ,

=
A r.��:?*od�\?t:��!:•.SocIt1

.

.

ti, I

I) J lJ, U " � 11
I

�

Sf/ \ : 'fando'- a chave é intro,-
.

� Nie ha:vendo numero legal de socios' na pri.
r fi, .

' :E. �
s 1 Jlz.ida na fechadura. Imaila convocaçio. far·le-' outra! 30 minutos ap6s·li ,

.Clru�•• D.....t�,' i!'!' ; I:?inalmente, a maiorf
e com qualquer n}1mero de s�cJ()s.� "'*6.t":"'--/�� : vantagem da Dova fecha- Jaraguá do Sul, 09 de JaD'eiro de 1969.

I: Ate.de com horas marcadaS, nos horários: ., • �\�
. I dura é 8sta: enquanto Ervino Manske, Presidente

E: ': I nal de seguranca úo ti-

f: .
MaaJai - das 7,80 às 12. h8� : I po tradicional as p08sibi·

S ,[
.' .

U-: Tarde - daI l' às 19 hs., E LJidad�B de fechaman10 ocieua.d,e Esportiva
.

JO.AO PESSOA":
Avenida Getúlio Vargas (Ao lado Lojas "Dalpró")

.

�: lsio de 40000 casos com·
: ' .

.

i binátórloil, nol 'ciliDdto ASSEMBLÉIA GERÄL ORDINARIA'
.

. r . '. J.aA.tillJ.Ã... SUL
.

! .agnético h4 pelol m., /

:"-=',·,u·'.'!:.�".":·,·\·",,,.·�,,,��,,,,,;J.,:,� •• I gr.r4=d���hões o� proba-

-

-

.. , :,'

I
.,:.; ..

',.1.

,
�NO XLIX
/, ',' I

a) preQo de fábrica;
,

b) colocaQão grat\)ita; , j.
I

· c)_. ga:r;antia da qualidade WIEST, da METALUR-
(GICA JOAO WIEST S/A, fabricantes de escapa·mentos

'de alta qualidade.
, I' .

Estr�da Nova. s/h.o, junto ao Ttátamento de Agua. '1'

Inaugurou a loj a MARISOL.

/

Pelo presente ficam' convidados .

os senhores
..

._....;;;.,
sócios acionislas de'la sociedade· para a Aasembléla

Dr. Fr.aeiicG �Dt'.io, Picá,.. '
. Geral Ordinária, á realizar-se no dia 26 de janeiro de

:H�D-':CO - C._.'JH. 1'% DPe Re:tlloldo lIu.à.a 1969. às 08,OO,horas na Séde Social, sil� em �.a,.-.

f
euzlaho/nisle munic(pip de Jarag-uá do Sul, afim' de

Cirurgia e ,Clínica 'de .lduhol é' OrianQa. Il ADVOGA.DO Ij deliberarem söbre lJ' seg,uiale-ordem do dia:
.

.

.

Par'os - Do.nQu de Sinboras .'

R t .1-- Lei1ur., discussão e aprovação do relalório da'
r

.
,

.

" "Ireloria relaUvo 80 exercíciO de 1968.
'

HOSPITAL 'JEStJS DE NÂZAR� - flORUPÂ :.. ') E8�rit�l'i'o ao lado 'da Prefeitura. 2.,- Eleiç�o da Dir.eloria e respecJivo çonselho
:

l'
,

Á"
/

.J
filcal.' .

.

:K.eidinoi.:· Dr� 'Nerau Ramos, 419
', ..

'-1!·
,
'. ." J4RAOU. DO SUL

.' 3' -'Assuaros' diversos. .'
..

co_-.:rP1lí.. - .�]!iIi�A' c.�2'A_IaA ,:, j. • ..... ':""�I)o.o�..... ,""'_ ..e>...:.Ir,apocuZin�o, JaraÍ'uá Ido �ul, 10 _�e j�Dejro de 196�.
,

. .

_. _.:.
. erlco Froehner, Vice prealdente em exerciclo

I

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


