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Sorteios 'e' 'aODGUrSOS se

.Iegal serão aassados
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No dill 14 do corrente, 'transcorreu a d,at.

;,\' ••\� naflllfCla do 81'. Lauro, Carneiro de Lcyola, ilustre
B R A 5 I L I A _:.. Dando: funcionamento; concurso não 'previsto em ou não forem encontrados. reprisen'tlJnte catarioense ne Câmara Peder,1 de

Dava rerulamenl�çãó eos 2) multa de 50 vêzes o leí, ainda que restrito aos As sanções de aeturese Depuiados. \
"

sorteios de 'propaganda maior salári'o iIíi'nlmo ví- associades de entidades �dmlDistrativá nãO' exclu- ',Milirando ha 10iJro� tlIDQS na pO,UtjcÍl catari·
ou eeneursos, o presidente gerUe ne País, não Inferior públicls ou privadas, ou, ,em a responaabilidadS' pe- ,renae," a "sua dtuação, no cenário federal é fôda
Cosre e Silva baixou De- ao vator dos, prometldds d,e outros previsto' em Lfei .al péla ,rêi;ticâ de loterias d�dicàda lia eteadímento das reinvlcticaçõea da
creta-Lei alterando tôda a ee os mesmos jli tiveram espe'cifiça não regularmen- proibidas, de. atos lesivos ,zon,a pel� qual;, foi , ...

legislação autertor exís sido entregues ou Qão te autorrzadlls; sujeirim, o .p ecoaemtee pepulén e de éíeíro. A aua c1Itivida-
tente söbre o assunto. forem encon!rados; responsável, pessoa física �utros ílícttoe. - -( de é das male expres-

/
"

. 8) perda dos bens em ou j'utfdi:Cil, 'às segui'ntes As autorizações par. ,,.,sivas, 'pois. idenfffl-
Pe,lo nevo di�posltlvo li sorteio ou concurso ee es penalitlades: perda dOI QUillquer tipo de sórteío l cado êom os probie·

" todos .s que' nll� obser- tes tiverem sido entregues; primios 'prometidO., ee ou concurso não autoríze- mas dos municípios
varem<! plano a�rov.ado ') proibição de reaUzar êstes já inclusive aparel'h'Os dos .pelo Mi'nistériq da que rêpresenla, para
ou disvJrtullte,� � flnahd�- nova promoção de sortete de extração, em poder do razenda .ão nulos. êles' tem-trazido, um
de das Qperaçoés ser�o ou coacursé pelo prazo coptraventor;. multa de 60 Bstabelece, tim'bém o - sem número de bene-
aplicadas, �umulativa�e�- de 5 anos.

�

vêzes o maior saJário mí- �lle\!reto, o prazo de �O d'ias f(ci'o que outros repre-
te, IS seguIntes penahda, Derermlea ainda o De- oime vigeàte no País; 'nãe i par. CD encerrameoio defi - sentantes dificilmente'
des; crero-let que � leneemeate lo,ferior lO valor dos prê- i nírtvo de 10c,tos ot sortelol! tem podido .. ,reseDta'r

1) cassàção dllllauto.r,i'za- ou a realização de qual- mtos prómertdos, se estes i.iá laDçados, ainda, que 1 à, cODsfdera'ção' de'

ção I, da, carta-patente de quer tipo de .orteio' ou já tiverem 8i90' entrelues �utorizfldos. i seÓ eleitorado.'
_

", :::::':'!,'
De D ô lá s a' p.rte,

1"
'

' .' • , podemos, dizer que

M'. F.' O e'I',ega c IIIa' Seccl·o''nai', ,.I,e ::!.", SINDICATO DOS TRABA�HADORES NAS- trouxe à Jaraguli do Sul, i.,úmer4s vlut.geast• INDÚSTRIAS METALÚRGICAS� �CANI- quer pela sú. atuaçio no setor de Inerrt4, cujo'

,Arrec,adal'lo - / Florl·,ano'poll·'$ - S.• C'.'
i

, CAS E po MATERIAL-EL�TRICO DE,

:::�.
interior está pràrlcameote fôdo eletrificado pel.

va
"

J,t\RAGUA' DO SUL. "
CRLeSC,' .s�tm como ii cid_d", onde verbl� de

Rua: \Corohe(,Procópto G,om",8S,' d,8 Oliveira,' 167
vulto haverão de transforo,àr p',a_'pecto utba9ís.

Telegra.a Ciroular 8; mente dispensa, a �ra
: lico, com relação à enetg.ia el,�trica. ,)

de 20+69. Para' .8U 10 pt Prazos partir lliaroo ,-, Ja,agu4 do '8ul· SO --

"
i As entldldes jlm�gu,len8es sociais, e�uca·

�nheoimento .,' tra.lior8'fO 'fohario' ..noir-•• nor- Ed'·ta'l d"
'

�' "aç"'" i clonais e 8sslsfenclais, tem sido contempladas
Cermos sele"grama n. 121 malmente, ,'fI sem'prorro·

1 ��C?DVOC::. ao i com éxprcssivlS v�rbas, o lResmo '.conte.cen'do
d.• ,17·1·69 d'l) Serihor gaolo ,P.t� ,.Uoi-&o dar,

• -Pelo presente' Edital, faço ,saber que dia 9 de i . com,' a a'�ricultura e, .. p.�cuárla�,,' O prese�te orça-_

�ira,or Impôíto Re'nda �'xima dä,.t'I'QI.' port-: dta!ço -cJe<�t96!T,-ili'I',i.lIialll!" nes� $�jo.�t ti
'

meltto- It�.�al cOI!*iI'D� ..vtt�b.tlOlCiGI.�
blpt 'aRpas 'f�oe �e�om8.n- s,l,el p,rlsente, ciro�la� i eleilçA!> para composi,O�o de 1J9â Ihretoruã. OOD�e�' i o, desenv,olVlme.,to agro-pec,f:lil!io., ,:xpoSlçõ�. �
dado Portaria Ministerial i aapas pt ,SdlJ Seclfaz i lh� Fiscal e llesp,ectlv8. Suplentes, bem, COmO! mostras, ,Iém de recursos pllr� a irrrl!{ação agr(..
GB' 7 vg- deit. datá ,g! loinVille- t i Rep�e8.ntantes �o Q.oDselno da ,Federaçlo 8, Re,:. I col_, que" a,e ,deàenvolve celeremente em nosso

deolar10�e8 :reJldi...ntos! Telegrarpa Ci�oular 1.0 j'pec.tivol 8�pleÍlte8, ficando atie,rto' ci' pr,zó d'ê lo! mun}cfpio e c0!'1unidlldes vizlnha,s, Da emplilJção
pessoas, l ur I,d 10 as 1969;, da' 20-1-69 Sentido, obrl-! (quIDze) dia" para o regiltro d. chapas na seore· i da, areG

,

produtIva. '

'

-

,

oom praz,os entrela es.a- ! g.toriedade :pagamento i taria, que corréd; a partir da, data 01( púölicaçA'o'i Por t:odos, esacs motivos e, esptcialmenfe,
lados pira jàneiro oorten: ! antecipado, impôsto duo..., i diste BdHal, tudo de ac6rdo oom o artigo 11 e seu 1· pelos laço� �e> lImizade que nC?8 Iiva� ao nustre,
te VI leria reoebiqas até! deoimal firmãs ,pel,soas;'i parágrafo' to da" Por,taria Ministerial ,n. 40 de 21 de'l hom�lp públi,c�, fazem com que, �m.,ora tlJrdia,
l' de fnereiro �I' s�m ! juridioas o�j'o 'impôsto l janeiro de 1965., " i mente, enviemos 10 Deput.do' Loyola, nOSS8.

éxigenoja mora et prUOI! d.,ido ,declaração exel'�! As chapas deverão ser registr,das em sep," i ,e:x:pres.Õ�� de simpatia e contentamento pela,pl1s�
••ncidoa qualquer dii; oicio 1968 fi a�t88 d,e'! rado� sendo uma para a Dil'etoriiâ"'e' d'ollselho Fi8� 1; . sfllem de' �ala um n.uaIfCio� cOJO' os votos' de,
fevereiro 'fg. Bem eXiig.n'" ief.tuar ab.,�im',l)to a lilulô:! oal, com seus respeotivos Suplentes, e outra para i muiras' felicié:fades e �e àtividaäe8� "todas' elas
óia mora eC prazos qual· i inoenti'fo 'fisoais .g t8nh�: OI Delegad•• -RepresentaBtes ao Conselho da Fe-l voltadas UO interesse da comuDidllde calarinense:

quer dia f"ereiro fioam! s'idos u p e ri o r NO r $ ! deraçl10 e seU8 respeotivos Suplentes. ,
i qu� representa nll Câmara Federal.

.

pr�rrogados a�é 28 fe'f.· ! 15 372.00 (quinze mil 'r��'! '

. Os ,requerimentos ,ara o regÍRtro de cha�al! P'arab,ens. deputado, e mljifas felicidades!'
l'�lro pt ReferIdas' pror-; zent08 et s�'en'a et� dOIs; deverl10 ser apresentados na aecretaria dêste SIO- i " ,

rogíçõea aplicam'-s8 talD-! oruzeiros 'PO'fos) pC Seci· ,i dieato, em 3 (trêll) viss aS8iQa�08 por )odos Oll
bém recolhimeiltas ante-! faz Join,iUe -

- 'Exatoria'i candidatos pesloalmente, nio lendo 'permiti(lo para i
oipa9õ8s, ,ou' 'prestações! Federal'· de Jaragllá do :·tal re�istro' a autorga de procuraçio, de,yendo ler 1
impôsto "detidas janeiro! Sul ',21-1·69; as) Julio apre8entados todos os'requesitos oO"ntidos BO pará· i
fe'ereiro .1969, '.g ..igual- . Maff.zzom � Exator gr�fo 10 d,o .rtigo ,li da citád'a Por.taria. ,

,

'i
O requerimento acompanhaeto de todos ,os i

Insututo 'Naciónal de )Previd�noia
-

SoCial, dados e. dooumentos exigidos para o reg_stro. se�á i
" , dirigi�o ao P�esidente do Sindicato, pod�ndo esse i

Organiação, Ramar ,L.tda .....,. Representantes -, re-querimttnto ser assiaado por qualqu'er dOI ean-l
1

( Jaragaá ',d� Sul ! didatos componentes. - 'i A' OAIXA ECONÔMiOA' FEDERAL' DE
! c A Secretaria da entidade, no expediente nor- i SANTA OATARINA em sua Agência delilta cidàde

E' D' "I' T A L ! mal fornecer� maiores detalhes .ao� ...
iDteressados, j à avenida Marechal Deod;oto, n. -192, nos" dias 28, 29

c/
"

I i achll�do-se' fl�ado !la Sede do. Smdicat? a relação 18 30 do correQte mêl das 9 àt 11 horas., das 14
Pelo Presente Edital, fÍcam as Bmprêsas e ido que é obrlgat?rlo p�ra ,? cltado

••r�glst,ro. . i às 16 �oras, a�ehad propoillaí para empréstimos
Categoril�8 Es eéiais de Contribuintes sujeitas ao! Caso. nAo se)a C?b!ldo quorum' ,<em primeira i pat_!l FIOS .PartlCulares (HIPOTE<?A SI�PLES)! no
âmbito dêste INSTITUTO oonvocadas a compare-; oonvoca,ção,

as elelçoes ser�o r�alizadas. �6. de :,9810r m6xlmo d. NQr$ 5.000,00 (Cmoo mtl o�uzelfo,
, ti d -d ta R pres�nta"ão do I1I.1)PS 'situada !'março

de 19�9; e nA� conlegllido ainda o �olflclen. no,os), resgatável em 5 anos.:' , ,.

cer se e, es
..

e y �1',., te, em teroelra e última convocação no dia 20 'de: ' . .

na Rlla Oel, EmIllo Carlo.s; Jourdau, 86, a fim, de
março de 1969, para que ficam co�v()oados, desde i O procesllament� s�r! feito rigorosamente,

recebt'rem os novos CertIfloados de Matricula do
já OS' associados da entidade. i

dentro da ordem de lDserlçao, ,r,
,

'

INPS.
. . .

,
•. As eleições serão realizadas em' sua Sede i 0' oandidatos estarão Bujeitos a um'a taxa de

A entrega ser� faeIlIta«!_a mediante a ap�e. provisória, junto a Sede do Sindicato ,dos Traba- ii'n!Jcriçãc;> de 2% sôbre o 'falor do' emprêetimo 'e a

Bentaç�o dos anteriores oartoe� de m!itrfcula dos lhadores nas Indústrias, da Construção e do M()bi- i um depósito de' 5%. Cambém sôbre 'o 'fa10r do
E�-IBlJtItuto8, be� oomo d, última GUia de Reco· liário a 'rua: Coronel Procópio Gomes de Oliveira ! empréstimo pretendido. , ,

lhlme:to (GtR) qUlItadba. às Emprêsas e Categorl'as 157, �nde funcionará a única mesa coleto.rs das 8 i Para m.iorea elola'reoimen�o. "-sCi opor uno em rar (OItO) às 14 horas '
. r '

•• ., • G U candidatos

Elpe�iais �e Cor;atribuintelil, n<! seu próprio int!�êsse, ' Jaraguá do 'Sul 20 li. janeiro d� 1969.
poderio dlrlgll� se a. Agência _

da Oaix:a Eoonô(nioa
a maior urgênCIa no recebimento do. Certlfloado " Adol�r Joio Bertoll' _ Presidente Fed�ral, .no local aClllla menCIonado.

"

de Matrioula, de 'fez qde êste cOIlStitUI d0cu�ento Direção da Oarteira Hipotecária, em 21 de
impresoindível à prátioa dos, atos referidos no

,'I'ldl'lrlo. ßu'lumublolr'llo'I', II ,Clilo,le jsneiro de 1969
'

artigo 184 do' RegulameLto Geral da Previdência U '1 " II Heriberto Hülse, Diretor
80cial, aprovado pelo Decreto n� 60.501, de 14 de
março de 1967. ,

"", NOTa Iorque - A tomóveis e veioulos co-

Outrossim, c'omunicamos as elilprê8as eíD ge: General Motors an,unciou marciais, lerá respoDs6-'1 possui 3 outraslinhas de 7 de Fevereiro, _
'

ral que a partir désta data, estamoljJ devidamente oficialmente que iosta}s- 'fel pelai vendas e �ssis-' montagem na Améripa
.

Dia do Gráfico
cr�dên�iados pelo INPS, a emitir os Oertifioados rá uma lin�a de mont�- t&ncia técnioa aos dive�� Latina, insf�l,adas no Pe-
de Regularidade de 8itu8Çã9, "CRS" p"ra todo� gem de veumloB no Chl- 80S produt�s da GK, tallJ rú, Uruguai e Venezuela. O A

.

é
08 fins.

'

,
'

, Ie.
,

como geradores, eletro- Em,ouVos p8ís�s _ Bra.
' nUJiClO a

Jarag1iá do Sul 20 de" ·ja,neiro de 1�69 A GM ChUe S.A., �ome doméstioos' Frigidaire e sil, Argentina e México!
.

, AbBa do Negócio
'. '

•
-.,.' ,E

,I da nova emprê_a, ficará "quipamentos de terra- - aa operações são mais r anuacie neste
, OrgaDlzaçio RaDlar ,Ltda. lediada em S,antiago ;e, a� plenagem �a Unha�ere�,,: amplas e incluem a ta,bri- ! �o,

Representantes do INPS, ,N. 61 05 28� lém �,� m.0ntagem de au- A Oftneral Motor. lá i oação loc�l de \lfdoulos.
'

,
_

,
'

JARAGUÁ DO SUL

\,'

C-aila', Econômica',' 'Fed'eral
,

T de Santa. Catari"a"-
"j AVISO AO P,ÚBLICÖ'

\
'

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



COrlQBIO DO POVO
"

Sá6adó dia 25-1-1969
=--� """ --1'

.

'

,1' "" .'.
. '" '

!""""'-!-__"'!""- _

"C'i.OD.D fiO '00- POUO'�
,reI de S�nto Amaro da Edital n. 6.8�5 de �1/1/69, c::;:.c::::-c:=::a��

Inu . Imp��8�rlz, neste E�t�do,' '. Arn.ldo SeU e. 'M U·D. A" S'domICl.h8�0 e reSidente Darcí Ramthum 7 ' , , (
Fundação: flrtur Muller - 1919 em J.olDvJlle. n!ste Esta' .

El b '1
.. ,

. F'IItff.,.s e O'II."'ellbls
.

-'

do, fila0 d. Joao Wagner .

e•. raei elro"soUeuo, .

.

IEínptez�Jornalística Garcia e de Dorvalína de lavrador. natural ��, .,Ja. Laranjeiras, Peeaguairos,"Correio do Povo" Ltda. Pinbo Garcia. ragu! do Sul. domícíliado
- 1968 - Ela brasileira solteira' e residente, em Rio Oêrro, Kakieeíros, Maciêiras. Ja-
Diretor funcidná. ria pÚblica. na.u�· nest.e distrito, f�ih() de botíoabeíras, etc. Roseiras .

" Eugênio Vitor Sch��ckel .

/"
. •

AI S II 'I Dahlias, Oamelias, Oont-
ral de ,Jaraguá do Sul, vmo

..
e e de

,
rma

feras, Palmeiras, ete., etc.ASSINATURA: domiciliada '8 residente Persoh SeIl.
.'

'

Aaual • '. • • Ne... 10,00, nesta cidade, filba de ,EI�. �rasileira, solteira, P�QAM OATÁLOGO \

Semestre, ..• NC4 1,20
.

Carl Heinrich Friedrich do�estlca. natural de Ja-: \
ILUSTRADO

Avulso. . . • NOr$ 0.20 Juette 8 de Lucia Buok raguâ do Sul, domi�iliadà ,Leopoldo Seidel
NÚIJJer9 a1lr....o. NCrS 0,22

'Juelte.
." é residente em RIO da' ..... OORUPÃ ....::

_

Luz,: neste distrito; ,,'filba -

-', '

EdUal�B. 6.851 dê 20/1/69 de,Willy Ramtbum e, de I��=::::
R,' t L·· .. ld' , Irmgard Roweder' Ram-
.PJla o euo e thum. C-paabl 'de E....HiIi;.Aregina Ruda ",

_

,

.

. .'

ai"
.

-IIJII

e Ele; brasileir�. solteiro. ,E para que ch�gue,'ao' 00: ,

Ci�ca
"R_listro Ch,U 'lavrador Datural de Ja- nhecimenjc de, todos mandei

.: ,
O b�u�te.m'Dto dI) ,

r�u.' d. 0.'..SU.1, dom.i.Cili�d.0l.�às�ar o. prese,n1e
..
e�!tal 'que

..

', Bandeir. é o cante
Auraa Müller Grubba, Oficial e residente em Garibaldi ser. publicado ptla ImprOO5a,

. do Hino NàcioDolsãQ
do RegiStro Cirvil do I. Dis- neste

-' diátrl.to, filho d�' e .�m ' cartório,' õnd�". será obrigatório.� uma vez
I trito da Comarca de Taraguá Paulo Lsíteld" e de ,IlHla- ahlt.do durante, 1'5,dlas..Se, por sim.ao, Im todÓs, '

do Sul, ,E,�tàdo d� Santa beta Burger Leitol(jJ;
, a.l�ém SOllQ.or de :rlgwIl' 1I�- os e$ulbeltcimeOfo$

.' Catarina, Brasil.
"

'EI.; brasilfíira. solteira, �e��n�Q aC\l,e-,p. ��ra os c:le qu�lquer gr,;u de
Faz Saber: q�e e9�parece-, doméstiéa, ·na,tural dfil finslegats.. '., � . eoãinO,,' públicos ou
ram no cartór1c:" �xlblDdo o� Cedro 'AUo, n88,t(l Eátado, A.U.REA M0I:L.ER GRUßBA partlcul�!es=.',
d9cumentos .eX1g�dos pela ,Iel do�iqiliada ••.. nsid.eóte'."

.. OfICIal
af1m de se habllttarem para 'em Garibi.ldi.�neltIF dja-

.;

.�, '.... ..

'.. . .

. ,

,

.

"flsar-s,e:; , tri,to, filha ode �1�X;,andre, .'- '. "�' ..

'

'''"
.

"

< '. .'

,�, '_' .'
•

,dhà!'n.�,8�f�' 1.�1\/69 :::�a ,', de .. Ce,c�h� WI.�'. �ocle�ade Esportiva· "'JOAO' '-ESSOA'"
HIlb.rto Geiller e ,;

�t .

,.. . ,,'.' ,
'., , , ,

"

, . .��----�--------__-_

Glr'rD�.J S.UeDdorff. E,mal D. 6.852 d� 21/1/69 ....
; ASSEMBLÉI� GERAL ORDINARJA "

Ele, brasileiro. lolteiro,. Haroldo Proehnow e ...' ':' C()Iiy�ção .

.

'

lavrador, natural de Ja-'
. . '. . .... , '\ . '.', .J' .

•

ra,gui dQ a,ul; �emiei1iado
'. Elfrieda ,Hille

..
<

.'

Pelo preSeOfe fleam convidados, OS' seohóres
e relidéntl em lars/guaai- Ele, brasU�iro. solteiro-;- s'ocios acföhistäs 'desta· sociedade para a Aasembléla

<.nho'•. ' neate di.trito, ':filhô lavrador, aaJural ��. Ja�' Oera;1 ,prdinária.' á reaJizar:s, no �i8 26. dedaq'eiro de
: 4e, .ôdQlfo Oeisler e' dê ragu� �9 Sul, d9ml�dl�do. 19�9. a5 08.00 'born �a,:Sede ,Soe.al. $Ito t:Ol, I�opo
;"HeriniDiaHoebbeIGeialer; • resl�l.n'e em Rlae.rio .cuzinbo':·nêste'muni'Cfpio, de Jaraguá do Sul" afim de
i;' ,i Ela. brasile'ra. IqUeira; .Abna, neRt�' t!istrito. f�lhO' dtlj:berarem sôbre a seguiBte ordem do" (Ji.:, c"

do.méstica. natural. ��:Ja-I·�e;, Rudolfo �Prochno\f e
� - L!itura.. diSCU�.SãO..... e Gprova�ão,do" rtla.tório:da

raguádoSul, domlClbada de Adele LlndemanD . duelorJa,relatlvo:iloexercfc!ode 1968. .

,e residente .em Jaragua- Pr;�hnobw. '1
.

,

It
. 2 - Eleição da Di'retOi'ia . e respectivo' cOlpstlho

eio'ho, nestâ dis'trito, filha �•. rasl eira, so eira, fisclll. ...
, '.

.

de Paulo, Gustavo Carlos domestl,ca. natural dei'" õ-Assuotos divérsos.
Buttendorff Msssaranduba, nIste Es- "

. :' , �,. .

. .' " ,
,/'

,

.' ·'i. tado domiciliada e resi- ItapocuzlDho, Jaragua do �'dl, 10 d� ,anel'I'O ,de 1969.
. Edital n. 6,84;8 de 16-1-69 dent� em Ribeirão Alma. ' er�co Froeboet, Vic� p,re.sideote 'tDi exerci,cio

Nelson Gesaner e niste dis,trho; - filha 'de ; I·" . ,,\�; ,,' I
.

---------------.,""',-,.----
I� ..

Walli Marq.uardt .Aroollille e de Hildegard -----------------,--"-"!<

\ EÍe, brasilitiro. lolteiro, IliHe.'
.'

'Ne'gQ'C'1-O 'd·e Q.C'aSI-a-·o' DF·" At· p. · 'I ,m'otorciata. natural d-e Ja. r. gall$eo B ••10 leCiOne

ragu' 'do sul, domiciliàdo Edital.n. 6:853 de21/1/69'· -

:M:�D-':CO .." C._.H. 1'%'

. e residente em Garibaldi, Ademar MenegoUi à. VE IVB E '-'fi E
fiede dislrito,' fUho de Ceêilia Ana I�ubini

') .

Willy, Gessner e de Erna Ele, brasileiro. solteiro. 1 - Soi'\"'eteira c/8 bocas i
Wehrmeister Genner. bancArio, natural de Ja' 1 - Geladeira e/S portas..

Ela, brasileira. solteira. raguá,do Sul. domiciIi!ldo 1 - Balcão vitrine
comerciAria, natur.al de

e resi.dente sm, Nóva ,� - Pf.ateleira8 .�
Jafaluá dO Sul•. cJomici· Braailia. neslß distrito, ,7 - Mess8 de formica
liada e r e s i d fi n t e em fiIh.o de Guilherme Mene. 28 - Cadeiras estofada8

.

Garibaldi, neste distrito, gQUi 8 de Erica Modrock 1 - Esfufa p/pa8teis
filha de Walter 'Marquardt Menegotti. 1 Porta c,pishos
., de ZelDla Fischer Mar· Ela. brasileira, solteira, 1 Pia inaxidf,l'Yel, e outros pertences.
guardt. professora, na' u r a I de .' "

J

Edital n. 6.849 de 18/1/69 Jaraguá, da SUll. domici- I' Tratar com Ant6nio. Mahfud

Anthéro Gonçalves li -liada.e re.sidAente em,' Av. Getulio Vargas. 73'

Inez Bodemberg
.

B.arr� tio .RIO Cerre, neste �--_-------------.... CARLOS AO'AUIO ,IIEIRAdistrito, filha de Oons.&an-
Ele. brasileiro. soUeiro, tino Rocco Rubini e de���� ':...e �� e

!:;:�:::!�:��:t�{!i. ::::1 :.r:.::::::,�:�:� l' ,0\ 'f'o:) l'lUl,' n° 7! Al.�' � KblUl- 71 ']l' 1
JOSE GlR1:.uu::s VlMII

neste distritQ. flIho de i 1UJ l1J M \\" � \til u.., <tU.

í
'\

R Alcido Lemke e
...

.

.
\ I administrações e vendas de imóveisJosé GonçaJ.ves e de 08a

Wali Muel,ler -__"'�----"""'I
rua, do principe, 494. COJÍ1'. 3,10. andarGonçalves. ..

' t ADVOGADO nos fôtos de
Ela. brasileira.l&olteira, Ele. brasileiro, solteiro, � São Paulo': Guànabara ..; Estado' do Rio de.

fone n. 3456 - Joinville - '0
doméstica. na tu r ai de lavrador. natural de Ja-

i Janeiro - Brasília. i' \
�

�1iiz Alves. neste Estado, ragu.' do SU)i domiciliado Proce8samento8 perante quaisquer ,Mi. '.. • •• _ .' •domiciliada e residente e residente I em Rio da é' A
..

R
. -

úb}" O lOt b d .. V h 'Ltd'em' Vila Lenzi, neste dis- Luz I, neste distrito, filho ( ::t :���. �tarqUl88 e epartwoe8 P lca8 t lVI _IS ri UI ora ue 'In OS, I.
trilá, filba de Carlos de Maz Lemke - de Ade- , . ," 4 VI:NDO'§ . BIOGR.&NDElWSEG.Alexand�e Massailêiro e Ie Küster Lemke. ' (E s c r it ó r i o C e D t rai:

í'
.

,
t:SíI

de Catarina Bodemberg. Ela'. brasileira. solteira, 1.\ Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 '

/
, i�«PIND()RÄMA»

.

Edital n. 6.850 de, 20/1/69 doméstica, natural de Ja ,. '(FoRe:, 52-1894) . .

"

(aguá.do Sul, domi�ih'ada, }- Z' C _ S9'
\ 1

•

Vinhos, Filios dê' Mesa e Missa '�m doze qua-'" Rui wagner GaI:ci_a e d t R d Q I·d d d'f G'Catmen Orista JueUé �u�e�� ::It� d�:rit���ilh: �iO
de Jan�iro ::. '\

�
1 a es 1 erentes -. arraías e Ga� aíões �e 5Jts.

EIl. bra�il'eiro, ,invo, de Leopoldo Mueller e de Estado da GUANABARA" VINHOS DE' MISSA YINHOS DE MESA
'funcIonArio PÚblico, natu..; Hilda Glasenapp Mueller. ����-"'<!J�� , Branco Seco Tinro 'de Mesa

('f======-:-_-:��= ,,----=-..:.:-,··==-7":::=====-===:::�=::-:::;:====1I'1Vende_se �:anDcCoO %�����o �?��o �����:I
n

5
II Branco Doce Lie. Tinlo . Caberner

II Dr. Jörn' oelter' 1,1 Um ótÚno terr�no c�m Rosado SUêve Uc. Branco Mesa,� ,

II
..

CIRUR"',r,rA�O;",p: .ENI1r,',.IS'TA : I
17 � ° r g o 8,

.

na: TIra, . Brancp Mosca(el Lic. K9�. Hamburgo, Lic.
O Ui.l 11 PeteIra, 1.Klm. distante. ...."" ,

'

... .
. .

'

• •

II II do cent�o da,. ci,dade. _ Vmhos P�ndorama, sao
\ V1�hos puros, d�ICIO-

II
•a.8' • II Demal8, Informaçoes sos. �trald�, de uvas s�leclOnadas e fabrIcados

II � ,
, "I,i com, o

..
sr.· '" Edm'\1ndo pelos Irmaos Maristas no' Rió Grande do Sul.

U' " \,., Lombardi.

n"., It. ,.
{(Vinh,os PINnôQAMA. uma tradição franêêsa

II ,;;, .
. , � �', ; ,

' II. para sua 'mesa»

;': II ..' '.

,", J- j Cc.; .

_. "...,' �
.

,.- ß 1 "C6rrêio ílo' Povo '�
DIVlt DJ5TRIBU1l!ÇlRAc:DB '[INHOS LTDA.

II "'.".. ...." / , d""S '5'" C' .,.�(i' ',II ,', 'T nal ,.;(010a510 .Sao LUIz) ,

.II r Avenida Gelúli{) Vªrgas J 98 "":"" Ja,ragua ,o ui -
. lIpta . a(arrn�. 'i', um, Jor a .' , ...,<.' "

! .;,
'

.

'

..

n
'

..
"

L".
.

... ,' _'" ,L;", ,'L,'" ,\ ,,,,., .,!;� ". " """ ". ;,.�. ",:, ',l <II ,- Serviço -do Povo,,,,,, , ,AVtll,ld� Marec�ll D.rodor.o. di Fonseca, p..

2�.�.....
·· �

It ,', .

,., .

. J,i
�

,,"r'>JA..R·�AO'U�A.,{)'O,q<8·U,L,,�,· SC,,'
��_.,..,.-:i. :�==::::c:::J====== ====�===========_._. =::fj -.li

- '.

.

�
.

ENDBReço:
.

C._ �oetal, IQ
r .

, "veni". MaL Deodoro, �IO
Jar.goi 110 9111 .• S. Cataria.,

(

",'
�.

' \

'Página '2

BlOCO NlcioDll' do, COlárcio ,S/A.
Curso para praticante , (

O' 'BANOO 'NAOIONNL DO COM�RCIO
S/A .• nesta cidade, eomuarca aos intereesados
que aeham-se abertas. as inscrições para .CON-,
CURSO DE PRATICA1'1TE, a rsalísar-se brs-

I. vemêDl8 na Agincia local. .

'

,
O� candidatps de'8�ã�' ter a idade mínima .

de 18 anos e máxima'. de 28, estar qUiteslcom o servi�o m.ilitar e .tér o curso ginuial.

/
""'F

,Atenção\
, � \

EXECUTA-SE DltSENHOS DE P.LANTAS
DE-"-OAS.A.S D;E ALVENARIA E MADEIRA.
REFORMAS•.OÂMARAS ETQ.:OOM LEGA- '

LIZiCXÖ ·DE ENGENHEIRO, CONSTRU-'
,

TORA; 'PltEFE1TURA, REQUBR�MENTOS
.

. E OUTROS,ORQAME,NTOS SEM OOMPRO..
'

MISSO.'
..

, ,

! ,B.M�, da ALCANTARA,
',d_lsll.. e

(",

A/c Oon8tr�tora José Panltain
Ay. Mal. Deodoro da FODSICI, n. 215
Ao lado da Telefôóica

.

,YENOb�S'Êi7" : ',"
.'.

UJ,Jl� c.�ae·.d,� material: ,de doi� àDthlr..., .

eODl '; 16, peça.. instalaç,ão ; saniti!'....
' çÓD;lpletá, _

luz elé.trjQa, 2 poça8 Qom bOlÍlbâ, �1 motor,
,
e.neha d.8.·botch, e \ll�a Joja aIppla, no p..édio�
-! ranchos graD4es .' ,22 morgo8 de boa terra�
com diversa8 plantações, ( como, ban a Ii. a ê
,o 11 t rea � Ir u t a 8 e muha l.nh,l para: tirar.
NCr$ 20.000,00 com NOra 10000.00 tie enttada
e o re,to facIlitado.· .' , :

•

T�is .Rio8�,do �or!e,·. em frent�\ ao. Thai··
lackêr;

.

Capltio" Pili'ke. �, InfOrinaçõés O. R. G.
Imobiliária ·Lo�b8rdi.

'

, Cirurgia' e Glínlea de Adultol 8 Criançal, ,

Partos ,- Doenças de' Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ
.. ResidiDcia: Dr. Nereu Ramos, �19

CU_UPA - •.&::N'rA ��rAH.INA

escril6rio de advocacia "Dr. ADAUTO"
consul�as. pareceres e ações

trabalhistas
cíveis
comerciais,
criminais,
fiscais
inquilinato

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



,
,
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lPrddtur� M[1lHnftd�atr(j[�"Que venha a ,CGIAS DUAS ROSAS
Jara all1l�" Jil tfb' �1illn (r '

'

Nós fomos dequeles '�ue aplaudimo� o 'movi·
' ' . , ,

(tU; (Ol.�,' cru. \lli'U' ,bJ Jl \ manto de -msrçe de 64, que se eonveneronou clla.' : No jardim do Uei havia duas reses, Uma�'-
,

<, • mar de' Revolução. Achávamos que o país estava ,grande e bela, no alte da roseira, vivia com 'en,
Portaria n. 4 trilh,anda, caminhos perígoso« e;l não se' tinha .tusíesmo sua vida de flor. Não tmporteva o calór

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá ambiente .para trabalhar tranquilamente. O p'ais do sol, li chuva e o vento. Por isso mesmo, tel

do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e exer- estava a ;b.ira' do abísmo, sem govêrno, greves" vez, era rão bonira. A outra rosa era'miúda e feia,
cicio de sues atribuiçõés, Resolve: " levantes, bagunçaB que precisavam ter fim.' pois não tivera coragem de desabrochar, comple-

Oonceder, sessenta (60) 'dias de licença 'para Veio li Revolução e nóLi acreditávadlos que o
temente. Temendo o sol e li 'chuva, perto do chão,

tratamente de saúde, HAROLD, NAGEL, ocupante país estava salvo. _,
escondla-se entre as folhas.

'

do cargo' de , mecânico, Padrio "05" do Quadro ' Somos dos que acreditam, que o pior mal-do Um dià. o rei deu uma grande festa. B veia
Único do Municipio, a contar, da presente data. Brasil é • falta de responsabilidade, a mal vereação o jardineiro' à procura de flores par� ernamenrat

Oomuníque-s8, Registre ss ê Publíque- se do dinheiro público, a deemoraltsecão politica a mesa do 'blJnquete. A rose mals bonlta foi deee-
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Somos, dos que �chavam que a Revolução ia pada. A ourre ficou no seu ramo, poiS O jardinei-

do Sul; 15 de laneiro de 1969.
"

.

comba�er a tudo ISSO e que o pais reencontraria ro âchou que não servia para a mesa de um Rei.
Victor Bauer, Prefeito' Municipal o caminho -da ,decência, da responsabllídade da . Ven_�o isto, a rosa pequena, e�cólhida entre lia

polftiea limpa e ideálista. ',' ,folhas, murmurou para si: "Bem que eu linha ra .

Portaria n.,-5 . Vieram as cassaçõe� e a Revolução em nos-
zão em não querer sobressair tenro, e sou bem

1I

so,' Estado apenas fêz umä ,escalada multo li,geira
feliz por ler ficado peq!lenll. Senão também raria

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá ,,' .

a rríete sorre de morrer, separad., do meu remo",
do Sul, EstadO de Santa, Catarina, no uso e exer- Oonfe·gs".mos nossa ,desUUliO. ,Aos poucos, Assim uma r051 morreu com -honra," ,enfeio
cicio de luas atribuições, Resolve: .'

"

tudo ,v.oltava, por caminhO, dif,erentest ao que' era d
'

C d
.

(8 d" d li
','. aot.s,"o'o' fa'mo'so' dito ponU,I,e, r.' troc, "rc.m' ',0's' m"ÚS"I'COS

.

ran o a mesa do Uei. A outra murchou 'Da sue
" ·Ollee er, oito .) Ia•. e . canÇa pfjra trata- - J:;:..... .. .

h I
.'

d f Ih �l:)
.

h'
.,

mente d,e Saúde,'MATHIAS, R'l!YS��" ocup8n�e do ma., ,a ,�úsica é a mesm.s. Oontínuou �e a falta;" '.�� e
.

e, se
'.

e� o o� BQ, re o cão, trlsrememe. .

cargo de:motori�ta, Padri,� '''0.�:5'' do,Quadro Único COQl. ca �'8$pen� ,à atitotidade" continou se Ia ver ne '
Os hemens são s�melh'aDres a eslas rosas. Há os

do Municipio. a �.ntar �a preseate data.,; ',' gôciatl,í. 'eilr,iq1JßciDlentos ilicitos
.

e 08 ,�.e8IDQI que" , 8�m' medo·ß�:s�tem "queimados" ou perse-

Comunique-se, Begístre se e Pubäque-se polftiC�ö�' a; pratic,.t�m a. mesmas 'sUjeir�.. �ara. S1l1idoS, stq)õe�� � I$erviço da comunidade-. Outro.
Palácio. da' Prefeitura· M.unicipal de Jarag�á nÓ8" a 'Revolu,çio' nilo P,.,180U ,po�" Santa. C-àtathla., se escon"elt1 na 'P,ill!!,iVldade e Di! omissão egois.·

,; do Sul, 20 de janeiro' (te 196�.
'

" _�gora; 'C;�1n 'Q, Atl) Instit�cional número" 5, 8
'

' 11I,"·Pre,ferem nl'urcbar 'sem DunCI,; terem sido, úteis'

, V.ctor Bauer, Prefeito MuniCipal RevQluçio. fêz unia tomada de posiçilo. Ciente de': ,Rar'4, ,alr,umà cOisilj,' ..o :que •. yiver inrens.m:enlé
. /' "

" '!,;�;
,

que nlo revoluçionara coisa ilenhuma� resolvffu'! :.8eryin�o ii causas, 'Oobres. A missão Cfa,' rosa �é
" "',ê ;', J;>drtana:n.' 6:'/' " to�ar Iiledidà8:,��ástica.�",Ajn�a.." 9ue :9om '" crande' .�lJ.feil�r" Plesmo qyej)ara 'oro renha que ser �or-

"

"Victor -Bauer,' Preíeit� 'M�hiéip�l de. Jaraguá atra8�nte8 'era'S'NI\- Serviç� N8cion�{ d�' lofor-
.'

"":'!:�n��m��s,�����.Jl:��mb:� ,��I��iJpo��':6,lr��
do .Sul. 'E�tado. d�"S�n�a Cat�rina. no USfl� •. ex.r- 1il8ÇÕ'�; 'NAo' cumpRu sua finalidade. ,Na,aa fêz. consequencias. :é" ' ..• ' '> �"" ' ..

'r

ofclo 'de su,!18 a�rlbulçoe8. Re8<)}ve:, 1.. Agora é .. CGI ,., OQwtssio Geral de Investi-
"

.,.

',' João (ib.ehn' ',,;

\ Exon9rl:l:r� a, ped�jiTo: C'IL'L''-'" 'd
':'

' ,

.' E' gaçõl.ts. Parece nos '

..ais' autoritária, com maior ,�'
,

"

----""i-'-.l'

','. ,LIOlA MURAR1\. E.. ,A", o ca�g.o de 1-:, liherãade de açllo e, autoD()IIlia,. ,,;' . ,\, ",. , ,', <, �.

�riturário; fadrio "0..1" 'dt? Q�.dro Únl-Óo do Mu· " ,Muito se, teDl esp�culaa().iii, tOrno' da CGI :VENDE-SE· ..
"

V....e-••
niCi,io,' a �9ntar d6 2 d.e Janeiro do al;l0 em curs�. Oüvimos' boâ,t08� Incluli:V:é. ,de que ii ciladõe...,.qul U� 6timo terreno c-o..

"

Comu�fque.se. Reg,lltre·ee �,PublIque-se '

,rêsicléntes <teriam tido Bua. contas ,bancária. ,bIo. casa. possuindo pastagem '
2 lerrenos (jUDIOS)' :C8lll,

PaláCIO �a Pr.efeitura MUDlcipal de Jaraguá queadal. 'Nio co••eguÍlllos cQ.lilprovar a verachlade ,sito à estrada Francisco' 15x46 c�da. na Uua Rio
ti'? Sul, 20 de jsn-,u.o de 19.6�. i da iDforma910 que deve ,ser tomada, como um'de Paula� Tratar COlD o �ranco - Jarâguá, ao &11
Vlotor Bauer, Prefeito MuniCIpal bQato a lIlais, '

, " I
: proprietário sr. Leopol;. , loformaçoes nesfll

.
Se é verdade que ficamos desiludidos eom a do Meyer. redação.

( Revoluçio de, Março, por nAo ter cumprido lua •

<D finalidade ele expurgar, mormente ps meios politi· .. --_---_11
Pata casos de .mergência� use um dos ieguintes' cos, ainda nlo temol razões para descrer da atual

tel e f o B e I : A, imprenla tem divu_o atividades da OGI na
"

,
.,. cionàl, a qúàl �jnda não elà,borou seJ} regiment-o

2 r-'S - Delegacia d. Policia '

e ainda nãe autorizou a constituição das UGI es-
2 6 4 - OELESC (EMPRESUL) e C.orpo de Bom- taduais. �ogo, ainda vai demorar um pouoo ,parabeiros VoluntArios para Alarme

qu" ,e Pt?ssa fazer uma _náUlle da ,profundidade,
S 1 6 - Hospital São José da.; autonomia fi da eficicia com que agirá em re.
2 3 � ....: Hospital JaraguiÍ (

'. , laçA0 aos culpa€Jos.
/

2' 4: 4 - Dr. Erjch Kaufmann - MédiCO
a 1 4 _ pr. Alexander Otaa _ Médico A verdade inco.nteste� é que ela' precisa vir.

a 8 6 _ Dr. Waldemiro Mazurechen - Hoj_' ou amanhã nio importa. Pelo m.,nós parà
2 8 7 ... Farmacia, Avenida

' desencargo de consciências. Nós temos ,muita' gen-
a 8 8 _ Farmacia Catarinense te como culpados e/ a presença d�,' eGI, iov6s!i'
2 6 8 � Farmacia Centra) gando detidamente, com justiça e' com respeito.
2 6 1 _' Pôsto de Saúde .orvirá para nos tirar\ dúvida. Serão' inocentes?

2 3 iS .� Pr,feftura Municipal CulpadOS? Só ela, a' CGI terá autoridàde para co·

,;;;,,�wllocar tudo em pratos limpos.
: Que ,venha a CGI.

,

I

leieIlDIS ,de Utilidl�e PíbliCi

,
,

(NOSSO Jornal, 11-1-69)

A,Firma Mánoel F. da Cosia, precisa com
. .

-'
-

'-, ) ..

' .

-
.

urgência' de um cont'ador prático, melho.res infor.,mações óesta redação. '

.

,
-

EDITAL
I

Ins'crição .à Escola de' policia Civil do Estado
,de Santa .Catarina. ' ,"

1. De acôrdo c.om o artigo t 1 § lodo Decreto
7519 de 13.12.68,' levo ao cophe�imento dos inte
ressados que a partir do qia 03 de janeiro à 04 de
fevereiro próximo. acham-se abertas as inscrições
para os Clir8�s abaixo referidos:

1) Criminologia : 12, vagas
2) Agente de, Policia :' 12 vagas
3) Escrivão dlt Policia ' : 12' vagas
4:) Agente Auxiliar de Policia -: 12 v.agas
,5) Caroel'eiro "

.

' : 12 vagas,
2. O curso -de Criminologia destina-se à for

mação de Delegadol de Policia e,' os demais' à

,.;f:II== .. --:-=-==--:-_:::: c::::=:====- :::=-� formaçio técnica para o exercicio dos referidos
f(

,

,

n
cargos.

"

'., '

�
r

DR. WALDEMIRO MAZURECHIN, II 3. Os ,candidatos deverãO apresentar' docu·

I É CIRlí:JRGIA GERAL li mentos, cujá relaçio é fornecida pela Escola_de
II '

CL N IGA M DICA -
"

,

'

'.
. ,'� Policia Jla Oapital e,-Delegaoias de PoUeie. no In-

� I, I II terior.
'

'"

II 4. Os c8.n�idàtoB de;verão "apresentar os se-
c

"

I guintes tHulos:
I

'

,

n, ULTRA SOM'
'

'

'a) CrililnaloDl1 .:_ Diploma d. Bacharél em Direito

,U ONDAi CURTAS ,I '

,ou docum.nto que prove eltar �o último ano

,ii R. ULTRA VIOLKTA _ �' d�ssa Faculdade
.

U Bua Presiden_ie .pitá,io Pe8sôa 704
.J.

b) Escrivão e Iglnle de Policia - Comprovação de
conçlusio do 2. ciclo do CUIJ$O Secundário.

.\:a: i .ac===:===- ==:::========� c) Aoenll 1IIIIIar de Policia - Oomprovação �e Con-.
.

�.
.

,clúsâo do 10 eiclo do curso SecundáriO. ,

.

\
"

'.,

d) Carcerelro;_ Comprovação €le con\clulão do

Dp� Reinoldo lIurapa ,primário.'... J,'.
,

'� 5. 01ltt08 esclarecimentos poderão ser obtidos
�

A,DTOGÀo.O, ',.'_ I

c junto a Escola" d. poliéià, na Capital e Dt'legacia8
� _ de Policia, 'll()' Interior.' Ir

, 6. A matri�ula será, efet�ada na Escola de

Policia, diAriamente das 12 às l�,aO horas.

/ FI9r.an�poli8, i7 de. De�eIDbro de 1968
Bél. Oetacilio Sohuler Sobrinho, ,Diretor

O'r. A r n a I do' .o t to,
,.

S c h u I z
\ "

Comunica que abrirá seu Constätório.

'Dentário a partir do dia 20 de Janeiro à

rua Arthur Müller ao lado do 9rupo
Escolar Abdon Batista, antigo Consultório'

(Di., Springmann.'

Escrit6rio ao' lado da Prefiitura.

;JARAGUÃ 'DO ,S�L

)

. I

.t
Profundamente consternadoB, 'comuni

camos aos parentes, amigos e conhecidos o

passamento da querida espôsa. mie, logra,.
avó e bisavó,

Luiza, Brach Noernber«, .•.
ocorrido repentinamente no dia 6 de Janeiro
de 1969, com a idade,de 77 flDOS e 6 mêses.

Por êste intermédio.. desejam08.agrade
cer a todos pela' sua participação nos fune
rais, aQ_s ,que enviaram f1Ô(,.es e -corôas, e a

todos que de uma ali de 'outra maneira nOB,

confottarallJ com palavras 'de pezar.
. Espeejalmente� agradecemos as Irmãs
do H,ospital Sto. Antonio, äo Dr. José":'OonsM ;

taneio, a,os vizinhos que nos p r es t 8 r a m
assistência, bem como a Ass o c i a ç ã Ó' das

�énhoras e o Côro dll, Comunidade Evan��
IIca, ao, Pa st o r Wolfram Mehler pelas
palavras confortadoras proferidas - em casa
e a ,be�a do túmulo.

Guaramirim, Janeiro de 1969
.

A Famflia Enlutada
"

..................................11
\ ,

/

't
Profundamente consternados, comuni·

camos a todolos nOSS08. pàrentes, amigos e

conhecidos o falecimento \io nosso querido
pai, ,'sagro e avô.

Hugo' LewereDZ,

Agradecimento,

ocorrido no Hospital Sio José, )no dia 7 de
Janeiro de i969, com a idade de 59 anos e
3 mêsel1.

"

.•
, A familia' enlutada vem externar por

'�êate meio os seus' sinceres agradecimentos,
a todal, as pessôas amigas e vizinhas que

\ a auxiliaram no doloros9 tranBe que passa
ram, e a todos que enviaram corôas e flÔres
e acompanharam o 'extinto até a sua última
morada. Agraaecem em especial ao Dr.
Waldemiro Mazurechen p e los c ui d a .d'o s
mé�icos prestados, ass.im .como também 8S
Irmãs 'e enfermeiras do Hospital Sio José.
àgradeqem ainda aa Rev. P 8. S t o r Hans
SpriQg, 'pela.s confortadoras palavras profé.
ridas no lar e no 'cemitério.

Jaraguá do Sul, Janeiro 1969
A lamflia enlutada,

,
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Companheiro, não falte a Freqüência'
Lembre-se: você é Rotary,! ,

, A tréqüêncle é a bese fuadamenral das ativida
des de um club de serviços. Além da convivência
que nos torna mels conhecidos e amigos, conhece
dores dos problemas mais prementes da Comunidade,
elà nos oferece oportunidade para expor nossas idéias L

, Demonstrativo da Receita e Despesa
de ôervíços, e ouvir as' dos ãoesos companhejroe, _

assimilando pera trasmltír Retary, enfim. ,E praticar
. EXPERl�NÖIAS '

RECEITA DA 'FESTAlK NCr$ ã3067,49 ,Rolo.ry em rôde sua essência, pois êle realiza a su-
,

e. Q' blime obra de unir' homens de vários netócios e, Despesas NCrw ,6,.ãl.22Por vêzes, apresentas-te COIUO sendo um fei- profissões, de .rodo o globo terrestre, colaborando
xe de aflições e cansaços e, por isso, declaras te RESULTADO lÍQUIDO NCr$ 26.1ã6,27 para que elas 'se encham do ealor da amlzade, êsse
incapaz de apoiar os irmãos em, humanidade que

'

�

J' d t9�O veículo capaz de ,garantir a paz untversel, "

sofrem; 'dízes-te carregando fardos .pesados de (__, Jaraguá ,do Sul, 22 de eneiro 'e.,.,. ,E tão importante ii Ireqüencta que Bua falta faz
imperfeições e, por êsse motivo,' não te eucorejas Padre Elemar Scheid, Vitário com que o rotariano perca a condição de sócio do
a edificar o espirito alheio naB lições, de fé; aore- Ocrecíllo P. Ramos, Coordenador seu club, desde que _tinja o nämero de quatro reu-ditas te em êrro �e, nessa suposição, afirmas te sem ' aiões eeneecunves.

-

r.cursos para tratar' dos aesuntos da alma; caíste Companheiro se você está com muitas faltas,em aC8SSOS de intemperança mental, desvairando. procure recup�hi-la� e,m nosso club ou em outro..te na irritação e, â face disso, não te crês na altura Pr\ofessôr'es' te'c'D1DC'o',8
nosso cõ-trmão, pois' essa fern o duplo valor de�e orientar 08 passoa alheios... "

companheírtsmo interclubea e, freqílêncle.Muitos companheiros se estribam em aemethan- Lembre-se, quanto mais se isola, lsola-ée .de -st ,tes enunciados para desertarem do 'serviço a Ia- têm'curso de verão mesmo, tome-se egoísta e desconfiado' (los que, ozer.
'

,

\ cercam. Por ísso fazemos um apêlo a 'você compa-
I Todavia, reflitamos, de algum modo, neSSBS ,C o m e ç o u na Escola lojistà esrebeleetdo' nesta nheíro não Ifalles BS nossas reuniões: Lembre-se _ql:l�'enganosas alegações. "

- .'
"

Técnica Federàl dé SaDia' praça.' sua presen�a !,Iém'.de uma necessldade pere 'a (vida,

Se não conhecesses inquietude e fadiga, pro- Catarína o curso para etua- O jovem Victor Zimmer- do. seu club, e motivo de prazer pare seus compe-vâveJ..ín/ente , n(io eonséguírles ajudar aos que jazem llzeção dos professõree de mana Ior., após IJ couelu nheiros. /de ombros' escalavrados, sob o lenho da exaustão; metérles técnlcas, com a são do curso de verão,se não
v

â�sin8lasses os prõpeíos defeitos, muito. di- partíclpação do corpo do- devere retornar às, suasffcilmenté r:egistrarias o dever �e amap�rar aos que cenre daquêle educandário alivi.hides de técnico espesé debatelll nas lombtas; se vives absolutamente
e de outros esrebelecimea- ctaltzado ne emprêse Tupy,acíme ,de quaisquer .tentações, ,talvez não poseas tos DO, tênero, extstentee assegurando.se ao mesmo,compreender o suplíclo de quantos se mergulham em, Sanla Ceteríne. em futuro, quando coaclulrna ,Ilor do arrspendimento; se ainda nio padeceste As aulas prosseguirão o curso de filosofia, de Convocação'os cODstrangimentos' de. alguma falta 'co.xae�ida, é ,ué o, préxlmo-cdla �O de professor. expertmentsâopOlsivel não saibas' agir com segurança no soeor- fevereiro, sendo ministra- em' sua especialidade. São . éOß\Üdados'- os 'associados da Sociedade,� ro e�piritual aos que carregam feridas Da oonacíên- '�a$ por professôres, do P.r'abens ao jovem Vic- Bsporlvià ,Recrealiva Vieirense para comparecerem à'cis.:. .'

i
r' CenlrO Técni.co·lnduslrial lor ZimmermaDn Jor. e aos Assembléia Geral Ordinár!a que realizlir se·ei' às 8,30Decerto que as Leis Divinas nio estal>elecem o do Rio Órande do Sul� horas do-filio 2 de Peverelro de 1969 em SUl sedeêrro como sendo condição par� o acêrto, entretan' sediada em- Pôrto Alegré: respeclivos pais. -SOcial llÍa RUli . Joinville, nesle município a I 'fim 'deto, sio tão raros, -- mas efetivÀmente tio i raros, Disse fonte da BscO'la que �eJiberare� s(i)bre, o seguinte.- 9S espiritol que já labem. na Terra, cODservar que o curso "vis_ suprir'f' "",' _ I

"

(a vjrtud,e' lem orgulho, que o Senhor nos permite li falIa' �e
. profe�sôr�s, . ollel . 1) - Leitura, discussão e aprovação das con'as

8 liberdade de palmilhar caminhos de, sombra e fendo em VISflí a lOexlS. I, 2) - ,Elfiçio da Nova Diretoria
luzJ a fim de que através das experiências felizes A' S t C I

.
'

k 8
-

d h
f) D) - Bleição da Oomislãà Disci.plinar

e menol felizes, venhamos a adquirir mais alto �eeDcF�c��ad:� ilqU: �;�1I� IIC � rln 81ulfl ' 4) - OUlros .ssunlos de in'eresse aoci .. I,nlvel de compreensão, de U!lS para com os outros, pessolll especililizado dês- Jaraluá do Sul, 24 de JlJneiro de 1969
(

E ,iI!lSO acontece, jamai9 pal'a qu� n08 afastemos, se nível'�., A socied.de ;'araguaense
_'

(
,

da seara do bem b sim para que nos empenhemos _
'

'

deyer. est.ar preslDfe, hoje, Oscar Bifer,.. Presidentea SERVIR, a beneficio do próximo, ,mais • máis,
,

Bnfre QS-cUrsislas encon" a. uma festa social, em qUe
, abrindo incessantemente novas fontes de miáeri- -tramas o jovem Vicfor se feslejará o enlace ma,
c6,rdia e ,p'Ovos refúgios de ,eQtendimento -no cora Z,imm�rmann l!lr" fiI�() do trimonial de dois jovens
ção.

-

,

.
,

, 8r. VicIar Zimmetmapn, muito b�nq"isto�. Quere-
i' ! '

, ' mos --nos referir à Jovem
'_"'''8G(l Sonja Ár1fa Hlroack, mba��e'8�

prindtJdl' e dileta-dó eau} ,1M Illrtlli_lde I"'." COllilrir ,liila CII' .IIICI :diollirl Walter Hilrn8ck e Senhora
e ao jovem Ronaldo Bran·,

'\, tlenburg, filho e o braço';'.:ßA,R"I,,�'OL,' ,,'., S/A' .. '·'ndustria di Vestuário" direito das emprêaas, do.L•.& � sr. 'frwino Brandenburg e

1· MARI OL .5rll. os quais, deverãoInaugurou a ola S.'
comparecer ao civil às 10 ''Oco,rrtdo no dia 15 de Janeiro àll 15,30 horal

. 'Ma"s, a lo;a MA,RISO,L vende sõment,e o que._ ,fabrica, e C'omo horls, afim _de se unirem ,com a ,dade de 19 dias no Hospital SAo
J

d f b Há pelas, lei� 'dos homens, José. Por este intermédio àelejam agradecertal, :Pôde vender por menos.. São preços e á. nca mesmo.. 'sendõ o"alo testemunluldo, a todos pela pafticipação no, funerais e aos
outras vaDt&g�ns também.

_

Ao �l_Dp�� artig9� para "a,próXlma por parte' dil noiva, pelo que enviaram flores e a ,todos que de ußÍa

temporad;a; cOrivém Conhecer O que �801 fabrica: sr. Aldo ?iazera e Senhora ou de outra maneira Ih�8:confortaram com

SHORTS1.para homens e rapazes - CHAPgUS, BOLSAS e, e, por parle do noivo, pelo palavras de pezar.
SAlDAS, para senhoras _' CHAPÉUS, POPULA,RES.para homensL sr. Nilsqn Bàggenst05s e ,Agradecendo em especifi,l a8 Dr .. Al�·

�! rte &enhora" xander'Otsa ao Dr; Evaldo Riedel e as Irmãssenhoras e crianças. Também atuarizados CODJuntOS-espo A ceremônia religiosa, e enfermeiraa do Hospital e ainda aos' vizi�
pira crianças_ ,

. ferá luga�, lógo 'mail, na nh08 que n08 préstaram' assiitêoJia. ,

Mas, O que é muito vantajoso mesmo, é compra� artigos Igreja Bvangélica LuteraDa Jar�guá' do i-ql, Jant�ir(J de 1969
de !'malha diretamente da fábrica. Por exemplo,' artIgos de de Jararuá do Sul, àS,!7,ãO '( A FaQ1ilia en!utadàSEGUNDA ue são vendidos quase de graça. Portanto, se o

'

horas, qU4ndo, C'm presença
'1.. .... 1•...

' q '- senh' s do Pastor Wolfrl,m Mehler,assunto for malhas de algodão para homens, odls e cnança , , deverão confirmar .s suas
é negócio comprar' de fábrica.

\

, juras de amôr, ludo pré- ---------- »-r-���--"(I
Visite a leia MARisOL e saiba qúe �ocê' est� sencilldo pelo. grande nó Cure teus males e pOUJ»e .eu

cómpr'ando bem.
I :I mero ,de convldado� e das bom dinheiro oomJH'8.oo a.

�11.�.iln.��� tesl�m;nha�, que sat:o� recepCionados na. '�ocie- FARMACIA NOVApaI' e a nOIva, o sr. ar dade �8porlivl Vftnrense,' OBST.������������������������������ les Harqack eas�a.Ma� àrualoin�ll� em Jaraguá
�-ROBERTO •. B

•
Iene MarIa Harn8cl( 'e, por do Sul a que dispõe de m.iorlorti ......•

parte do noivo, o sr.Aldb' to aa praça e oferece seUl artf·
Romeu, Paso,ld e Senhora. "Correio do Povo",lpre 'gos á preços .8n.;o.08
,A,pós li ceremônia reli':' senta a'os noivos e pais Av. Getúlio Varg�s
riósa, serão (UI conVidados �s seus tumprimenlos. '�...,., c�

JARÀOU'\ DO SUL (SA.NTA CATARIJ'lA) N.O. 2.518

, '

�e; =.'''C="o='lu==:!;na=====\'
f
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• o
.

QUE VAI PELO' uns Fesfa de São Sebastião',

Socied._e f_Barliul' Recrlalil. UlflRlnSf'
Assembléia Geral Ordinária

,

t'Agradecimento
G.RLANDO IVO E MARIA DE LOURDES'

BORTOLlNI, profundamente consternados
c om uni c à Dl, o pal!lsamento da querida'

"
prImogénita,
,S....nn• .lacque.ynne,

(

Metalúrgica Jo�o li.st S.A.
J,

posto 'de colocação � escapamentos
"

I

• \) M_!IIJ/(' ,

,-Em nosso Posto de Colocação de, Escapamentos, "e c.· w •
..'nc.·.r..•..'10.·..•••-='.w..•..-:.;,.·..•..·.x •

••·.Jc • <::-•..................wr. -:..-••J.

recentemente inaugurado junto a, fáb�ica,
:.���� "

......',:�= � S n V � [ �U, O
I

A n [ j'n�. ·.I�':::
',,

você compra o silencioso ou cano,' de "
es-

"�Q:;. ,�,,."'" J �
capação para seu veiculo, e ganha: l.1 ru...... ,D.......

,

Ral_. X,

,

a) preço de ,fábrica; ��:.:. Àtende c,om horas marcâdas, nos horários:b) colocação gratuita; ,

'

,

:,

c) garantia da qualidade WIEST, da METALUR- Maui - tias tao ài 12 .hs.

GIOA JOkO WIEST S/A, fabricantes, de escapam�n�oB, f: T,3.rde - das 14 às �19 Bs.

de alt�, qualidade.
" I

,'" ��, "
., �venid� Gêt9.,lio Varg�s JAo lapo, LOjas "Dólp�á")

Estrad� Nova, a/n.o, j�tó' ao Tratam9nto de Agua. . �i ,,:',; , .." .AQU.Ã Dei .UL
I

"\ "

.'_. '.' .t:··t··ac··.�·tJC3,·-·..·.··.·,;:.u.·tt.·�·�··.· �.·!..··,,··.··.·v·1'····.·)UC\·"�UIIIIII··.··::ö··.· ..· ..··�X\._�----------------�--�------�
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