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.TARAGUÃ. DO SUL

Ano L ,JAR�GUÁ DO� SUL (S�ta Ca�na) ,- Sábado, 29 de Novembro de 1969 - N. cl ' 2.56�
,

::.!:::!saive Bam1ldra �O Btasil
Símholo Vivo 'da Nossa Pátria
/

par ,JIs6 Caslilho Plnlo
o mundo pelíttco de I gida, que é o uso edeque- ! ARENA e o MOB pielleililr. ces en comícios, onde os i '�

,

.

. ,

onze Estadps da federa- i do da Iinguagept dos cen-'] do eleitorado ti sua pref�. candidatos .epreeenteram
' Ao lang? d�s noss(ls 27 anos 4e Jfde na im.,

çio está: voUado peua o l'correntee. Si ainda hoje i rêncla e a e s c o I h ii se os seus píenoe de attvtda- p.rensa e radl.odlfusAo do Par�ná e ,te Santa �ta
,

pleito 'lue deverá ferir.�e I'as agremiações partidárias! apresenta dlfi�i1, ,porque de. A relevtsäo auxiliou rIDa,. com mal!l de .�.OOO •

eacrítos divu!gados por
amanha. Um grande cole-I reclamam centre os ata i ambos os lad,os, apre.sen.' eficazm,enre a apresentação 19.dlferenteB Jornall, emIssoras e re,vIsta dês.tes

gio eleitoral será chamado I quea dos contrários, as ! tam candidatos de reais dos candldetes. O progra.
dOll' E�tados, temos. !l0l ocupa�o sempre dOI l!'o,

,

e se pronunciar nas urnas, -oteaees, as acusações eJ qualidades. i ma radiofônico graruito, ble':Das de C?rdem ff81ca e POlftlc�, moral. e ofvl'!&,
\ lRani�estando a sua satis:' i iiS insinuações estão IODge! ' Em Corupã, em êehroe- i foi integrahllêlJle u s e d� o soeíal e rebgi?s� de nossa 9ueJ,'lda Pitrl•• Partín
fação ou o seu repüdíe às ido palavreado das campa- i der e em Guaramirilii, o i pera pronunciamentos ao

do dêste p�ínClplO, não podlamos esquecer o DIA

administraçõeà públicas ou i.nhes' de 1965 e' 1966.
' imovimento polätco tem i público. ,com vi.tas ao

DA BANDElIlA. que se. comemora em 19 de. no ..

eeus órgãos legislativos. i "

_
�

,

. i sido íntenseeonde candt- i desenvolvtmento poltneo vembro e por l�tO aquI �st8mos a render tríbute
, i Amanha,. o, eleltoredo i deros a prefeito vtce-pre -! loceí.

' n08SO Belo PavIlhAo, Aurl-Verd,e. '

0,8 candidatos �ue con- i �rasileiro estar.a com um i feifo e vereado;es, dispu i 'Segundo a justiça Elei. A Bal?-deira éÍo Brasil, já dissem�s e continua-
correm pera o pleno ge �O i-Jmpor!an te lD�rrumento i Iam cada palmo de terreno, Itoret, tudo está preparado remos a dIzei' sempre, representa para nós todos
de Noven:'bro de 196., 11· i nas maos, para Julgar os :

em busca do voto 'que ipara o grande pleito de 08 nOS80S aoseios, tudo o que somos porque é o

,veram realmente I' ou<:.o i hom!ns da�.duas grande I haverã de guindá-lo ao i Ílmanhã. Quasi 14.000 elel- símbolo ;yivo da ,Pá,tria Brasileira. Mas squí t1.ntro,
tempo pera a preparaç�lIo i Iecções polítlçes e, dentro] respectivo cargo. i rores deverão comparecer p,or entre' a rotina das nOlilsas ocupações e da con
de seus planos de g�v�r- i d� c�da uma das agr_e' i Bm jaraguá do Sul, a; perante as urnas de Jara· viVência normal com OOISOS compatricios, ni"o no.
nos, }>em c.0fl!_0 .

a
_
tndle- '1I'!Iaç<?�s, os que, lhe s�o! movimentação dôe cend [; i guá -do Sul, pere escolher apercebe�o� muito' desse simbolismo que é ,uma

pe�savel v J SI t a;ç li o a� slmpa!lcos ou os que sao i �atos também é acentu'ada, [os futuros administradores verdade �ncontestáve•• Só lá fora nO exterior, �u'eleitorado, para .n,fo.rmar re�udlados. .! não obstante li :,�xistênêia i da Prefeitura, escelhen'dó, melhor dIzendo, só para alguém como nós qu� Já
lhe dos seus I?roposlfoS. Em Santa Ca,arina; de-! de ,um candidato a prefeito i também, por ordem de têve oC8sião de visitar pail estrangeiro e ali' viu
De qualquer· fórma, CI senvolvem se campanhas! e um vice prefeito e onze! preferência, os candidatos panejar o n9SSO Auri.Verde Pendão é ,que nota o

rapidez .com que se verifi· de g r an d e envergadura,: candidatos a vereador para i que deverao e je e r.c e r o quanto êle tem de belo, de glorioso e como cresoC:!'

caram os preparativos, re' cada qual preocupado com as 1! vagas existentes. i mandato de vereador, à de volume. 'Pois é af, em pafs estranho, em meio
, vela mais uma vez que, i'iI ,sua sobrevivência poH· Inúmeras visitas lem sido r parfir d� Lo de Fevereiro à idioma, hábitos e eonceitos diferentés; que a nos-

quando' se quer a tin g i r i fita. Dentre as mui tas feitas aos eleitores da ci- 1 de 1970" '

,
sa Bandeira se avoluma e mais, aumenta a nossa

uma méta. éla é aJingida'! campanhas, deslacam-se dade e d.o infer,ior. Desde,} O momen'to {de espec- emotividade·e concepçio de patriotismo.
indepen�ente de I o,n go s! a�uelas .dOS .gran�es colé- o did I� do cor.-ente. alé !tali�a. C? jogo da �erdade A Bandeira' nacional é para cada povo um

preparativos. P!lo l1!en?s,! gl�s.eleltoraJs, tals como �7, rellhzaram-�� duastd�. i-e8t� feu� O eleitorado símbolo de liberdade pátria, por ilso qtle um po.
ulpa grande meta. fOI atm . JOlDvJlle e Blumeniilu. A zenlJS de' reuDloes políll-' dira a últlmll palavra. vo sem bandeira. própria e que pf;tf certas circuns-

----------------.----- tinçias é obrigado a ver drapejar sôbre seu solo

'PadHre Ivó: .

Alvo de Hncêndiu Dáslro(: Cisa Rasidloclal �m..;�'1�!I:��:n::!��. dli':in:xll,,":çõ�:·a�::'::I·d:
omenagens '

i / .

algumas nações que vivem sob dominio de 'ban·
" i Na madrugada de 5a. ram quê saltar da jánela. deita estranha, mal cuja dominação é pacifica é

'Ás 15 hora� da tarde i dente da Capela, Loreno i feirf!, cerca das 2 horas, pard salvar suas vidas, fi- bem aceita. ,Mas sio exceções e não' a regra.
dê dOD;lingo último, o Pe. i Marcatto, Presidente da i irrompeu viOlento incên- Cindo, apenas;' com ii rou· Feliz, por isso, de um povo como o brasileiro
Ivo celebrou missa na i.Igreja Matriz, V i c t o r [dio numa das casas situa- pa no corp9. que tem a sua b�ndeira própria e pode cultuá;la
Capela de N.S.Apàrecida,! Bauer, PrefeitoMunicipal i das ii rua Preso Epifáci,o

-

solenemente �omo em cada 19 de novemb,ro cul·
de Ilha d·a Figueira. Os i de Jaraguã dö Sul, e o i Pessôa nes�à' cidade' Em- tuamos a n08sa. Salve Bandeira do 'Brasil, uive

'- inúmeros fiéis, ap�ovei, i Rev. Pe. Elemar Scheid.; bo�a a'pronta interv�Iição 'IOII,DlrJeil, de glorioso Pavilhio A.url-Verde símbolo vivo da n08

tando a OPoftUDldade, i Por fim; usou da' pa, i do Corpo de Bombeiros II U U I sa Pátria querida. "

,

I"esolveram prestar.lhe i lavra o
.

Rev. Pe. Ivp que,l Volunlários de jaraguá do f ·Iá·uma homednagem, Ptellía,i emocionado, agradeceu! Sul, os danos foram folais. . serl rIO
p�ssagem e se.u n!1 b -ias manifestações dei,' ,

.

c�o, que .se reahzarla no i carinho. '

, : A casa sinistrada era de No dIa, 21 do co.rrente;
,dIa segulDte. �ara tan�o, i ' ! propriedade do sr. Orlem- às 17,30 horas, �lveram
rum�ram para. o, Sala9 i Os· componentes .da i do Amódio e estava alu- lug�r os áto8. d� lD.augu- Temos a satisfação de com�unicar que, �m reUM

da SC?c. Esp�rtJ:va e Re· i Capela N. S. AparecI�aigada ao sr. Silvestre Bar. raç80 do escrItórIo. do nião do' Conselho Deliberativo recém eleito pell_che

creatl'y-a «V�tór�a»,. onde i �gradecem aos demaIS i finikoski, funcionário apo.
sr.· Rolando Jahnkb, 108' pa "Renovação", foi indicada e aprovada a nova Di

�s maIs altas autorIdades i lOtegraBtes das, outras: sentado da Rêde 'Ferroviá. t�lados na rua Mal: FIo- retoria do Centra Cararin�nle para o, biênio 1970/71.
Já aguartiavaQl o home· i capelas �. �olaboração! ria federal. As. causas do rlano, 40, nes�a_ �Idade. li qU11 ficou as�im constituída:

nageado. Dur a n t e o i nas _ festIVIdades, bem:. � . . ; _. ·0 novel escrltorlO tem Presidenfe -- Arthur Polono Russi

banquete de quasi duas i COIDO às Irmãs do Colé- i IDCendlO alDda sao. Igno- por ob,jetivo a aplicaQão Vice-Presidente - Geovah José de Freil,lS Amar�Dte
centenas de talheres, i gio da Divina Providin· i rados. �em .

o prédl9, nem de ,capitais, atrav.és do " ..,

verificaram�se bOQlena- ! eia, do Hospital Säo José, i o conteudo. estavam �egu· Banco d. Investlm��to
Diretor Secretário - João Steudel Areão

gens da e qui p e de i aó Rev,' Irmão Alcídio i rad��, calcula'odo.se, um do Brasil S.A., admlQ�s. Diretor FinaAceiro - Roberto Lopes de Araújo '

.catequese e liturgia, com! Scbmidt e demais irmãos i preJu�z? de, NÇr$ õ 000,00 trador do Fun�o Crescm- Diretor Cultural - Nelson Gama do Nascimenfo

palavras alusivall pelo.i Maristas e em especialj o predlo,e NCr$ 18.000,00 co, CondomíDlo De.lt�c e D,iretor Assistente � Telmo Çunha
Ir. José Ribeiro, Presi· às iralis Saleté e Luc1lia. : o conteudo, perdendo se Fun do BIB - CresclDco Diretor Social L- Milton de Souza

,

_____________

'

--
: na voragem do fog�, os (D.L. 157)� Dir. de Di�ulglçâo - Benedito Francisco �i1v.

J
'

d StJ I N l �encimentos. que o
,
inqui· A inauguraQio c,ontlu Diretor Estudantil - Ecluardo Germano Dale

'. aragua O I a, : lIDO recebera na vespera com a presença do Ge· .. .' ,.

, Academ ."a '

i do sinistro. rente Regional para ,A posse da" Dlretorlll_ ocorreu no dJ,a 25 proxI:
i Santa Catarina, sr.' Ro'- mo �s t8 horasj em ��ssao SOleqe, éI�OS ii qual fOI

Representando a cultu.: ra, domingo último, cO-. Embo�éI 08 soldad�s do berto Zimmerman'n e servulo um coquetel a Imprensa e conVidados.

ra de nosso município, ! mo parte dos festejos i fogo nao consegulss�m esteve muito concorrida. _-------_-------
alsumiu uma das "adei-: comemorativos alusivos salv�r nad� da casa 16-' _. I

�

d Ad' J
. "1 : •••• '. cendlada e de se des ta- ,;;===;==========-========;;

,

ras, a ca emla OlllV�� 1 às tradlClo�als ':Festas car a 'Su� aiuaçiio benfa-
l�nse d� letras, na qu. :das Flores, estIveram seja' pois conseguiramlIdade de membro efe,tl-: t lé' d l't

' "
..'

S D' , Má' ''1' _ :,prese.n es, a m e a �s circunscréver o fogo a ca-
vo, o, dr. cr. h !}Oll a: autoridades, 'o academ1' Siil' sinistrada' "vitaodo a,vares '8. un a 1'&e o. : N 'CO ,,'.

, ...

.. i co ereu, rrea,. presl' propagação, das chamas
A lDv8stIdura do nos 'i d�nte da AcademIa Cata· a outras construções exis'

10 conterrâneo �eve lu- : rll�ense de. Letras,. a �s· tenfu n li s imediações,'
gar

. e_!D sessão 8?lene í crltora . Dm�le Sllv�lra : com consequênCias impre.
preSIdIda pelo escrItor e : de QueIroz, o escrItor visiveis
filólogo Professor Aure- i Silvio COild�, o, Presi- '.'

"

lio Buarque de Hollanda j dente da Universidade .

De nOJar-se a coragem
,

Ferreira, ,'membro proe i do Desenvolvimento de do sr. Alexander' Olsa,
mi n e.n t e da Academia i �8nta Catarina, Professor componente ÖO Corpo de
Bra8ileira de Letras, que: Celestino Sachet, além Bom b e i r o 's Veluntários
veio a .Joínvi!le especial- i di? escritores, intelectuais, q�e, com risco da própria
mente

.. convIdado' para i jornalistas e ,destacadas Vida,. penetro,u oa casa

este fim. "

i personalidades' do muno incendiada, .r"ir�ndo os

A "sessão de in8tal�ção j do dos
I
negócios, das bUj,ões de gás e afasta0'

da novel Academia que i profissões liberais e ar do-08 do local. '

se realizou nos salões da i tistas' da sociedade ,Join· O sr. Silvestre. Bartini.
Sociedade Harmonia'M- � vilense.

'

koski e su� espôsa tive·
,.

. *

/ '

IA venda na

So c. G r á i i 'ç a'
Avenida. ' Lida. '

,PundadQ em 1871
Emancipado em 19U

Centro Catarinense

Modernll Industria de' Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORRoS,
LAMBRIS, p��EDES D�VISORIAR pl
R E SI DÊ N C I AS E ESCRITORIOS,
_'J'ACOS E TABUAS ArLAI�ADAS.

FQRRQ PAULISTA - Pinho 1a.

m2. NCr$ 4,70

MADESUL Ind.eConJ..Ltda.
Bua Cei. _'reColia Gemes de Oliveira, 1.5871

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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- Estado de Santa Catarina

,Prefeitura M·unicipal ,de'
Jaraguá do Sul

I
.

Bd'ual n. '7.090 d� 24/111691 .

uPßRlflO '.

a
.. O PO'10."bU' Flávio José Marcatfo' e

[anete Silvina Schiodiói Q Dentor Heliodoro Pranzoi, Juiz de Direito da
fundaçãtl: ffrtur Muller - 1918 CEle,

.

brasíleíro, eolretro, omarce de 16raguá do Sul, Estado de San é! Cere-
.

Emprê.. JorDlliatica. industrial, n ai t u r éI J de rlne, na forma da lel, etc ...

"Cono do POYO" Uda. Jaraguá.do Sul, domtel- . FAZ SABER a todos Os que o presente edital
• 1969. Iiado e resldenre 'em à de praç&l, com o prazo de 20 dres, virem ou dêle co

,

. Diret.r, Av. Marechal Deodoro, nhecímento tiverem e tnteressar possa, 'que hão de
Eugênio Vitor Scbmöckel nesta, cidade, firho de ser arrematados, por quem mals der e maior lance

ASSINATURA: Derval Marcarro e de oferecer, em frente às portas do Edfficio do Forum O. Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Bstedo
.

. Iüna Breithaúpt Mareaue. no dia 16 de dezembro vindouro,'. às . '14 ..
' boras,

. o� de.S!'nta Catarina" no uso e exercício de suas atrt-
Aaual • • • • NCrS 10,00 b h doa aos. e bulçõ S
S...eatre . . • NCr' 1,20. Ela, Inasilejra, soHei.,a, ene pen ore os aos execuredos . VALDO ê LAURA Ce .

Avulso. • • • NCrS 0,20 doméstica, n II t u r II I de BAUMGABRTBL, 'na lição executiva que lhes move onsiderando i!' i!lfausta notícte do falecimento

N'.ero·ak.Ho. �CrS 0,22 laralllUí do Sul, "omicilia. WALTER STt;INKE. abaixo descriminados: �o\--Sr; Ten. CeI. Leönídas Cabral Herbster, ocorrido
..,... da e residente em á Rua a) - UM TBRRBNO

_

com a érea de 72:500 as 22,15 h�ras. da noite de ontem; I' -,

r. BNDS.aÇO: Blumenau, neste distrito, m2., com as seguíntee confrontações: frente -com i1 Co�slderando que o ilustre homem público' du-

enl I\v.f.ai:a�-=-.!i:o. 210 filhil de Primo S'chiodiói dita rua Fran,cisco de Paula, 'oêste Munic(pio; fundos r�nte I1JUI!OS anos, tomou perte ativa e saliente na

J.rapi d. S!tI'. S. catarina e de Vilnda Araldi Schio- com o Ribeirão doe Monos Com 200 metros de um
VIda pública, exercendo os cargos de Prefelto, Verea-

:- "_'__ dini. lado com terras de Herdeir�s Weger, e de o:lire lado, dor. e at,ualmen�e. ocupave (;) carro de Delegado Be-

I

C'
CPlP terras de Herdeiros Beumgaertel, registrado peclal de �OIfCII, . .

.

-

Rejlistro ivU E para que chegue ao 00- nesta Comarca sob, n, 24.751, no livro ã Z, avalledo Conelderende es demele postos ne VIda social
, nhecimento de todos mandei em NCr$ i 750 00. e cultural que ocupou no município, entre iles' e de

Aurea �üller �t1:lbba, ('fic�al passar o psesente edital q\\e b)-Uma C�sa, de Mtsdeira, medindo 6 x 9 metros, p'a- Presidenle. do .Lions Clube;' t

'

A .

��oR��lsg�m�;�� ::J:��:i :e��pu�:���?ope�n��pr::: ra moradia, e renehe .de medeíra, medindo � x 9 m..
Oonaíderandc que o, Sr. Ten

.. CeI.. Leônrdas
d S I E d d S construções essas que foram avaliadas' em NCR$

Cabral Herbster, durante tôda -sua VIda, !o� u� grao�

o, u,
- .sta Q e. anta afixado durante 1) dias. Se 1.ã70,00. Total NCR$ 6;]2000 (cinco mil cento e vln-

de baluilrt� em prol do progreseo \�o Mumcfplo; ,

.

. CatulOa,_ Brasil, alguém souber de algum im-
te )

, COBslderan_do que tal acomectmearo, cobre de
Faz Saber que. c.,�?arecea }!edimentQ acuse-o para os

e cruLel�os no�ol.. .'
luto e povo. l.ragu.ense, Decreta: "

ram no cartório exibindo os fias legais.". . Assl.m serao Od. referidos bens arrematedos por, Art. ,1.) ..,.. Fie. decretado lulO oficial por três
documentos exigidos pelá Ie; �{,JREA MUL��R GRUBBA quem. tIl,alS de! e maIor lance ?fere�er,' �cim� do pre- dias� por motivo do falec_imenlo do Sr. Ten. CeI.
afim de se habilit.trem par- O IClal. I.ÇO d_.a av�liaçao. podendo ser examlnados, por quem Leónidas Cabral Herbsrer, a partir das 8 horilg de

casar·se:' , IDteresse. tlver, no local em que se acham situados. B hoje. . .

'. ,". .

para que che�ue ao �onhecimenlo públ�co e dos I _in-
. Art. 2.) - O sepultamenro ttrá honras óficials

Edital D. 7.088 de 20/11/69 _ r te�elsado8" fOI expedIdo 'o pre�ente edItai que será e as despesas funerárias correrão "às expensas do

Valdir Demarchi e _ Iß8111r8�1 fSCBl1 aflx�do no local de COSlume, as portas_ do Forum, e 'poder público Municipal. .

.,
.

Isabel ZangheJini.
.

, .publ!cado no jorn�1 local "C�rrei� <;lo' Povo". Dado
.

Art. 3) - Em si'nal de luro não haverá' expe-

Ele, brasileiro, solt�ir�, fDl. MI:Blrllduhl e. passado Anesta CIdade' de Jara�u� do· �ul, aos onze dIente nas reparriçóes municipais no dia de hoje.

carpinteiro, na t u r ai de
Du dIa. do mes de novembro do ano de mil novecentos ,. Art. 4.) - Revôgam.Jse as disposiçôes em con-

Jararuá dó' Sul, domici. No dia 9 do corrente, o e sessenta e nove. Eu, (IS) Amade.. MBhlud, escrivão, o trário, entrando êste decreto em vigOr' na dara de'
Iiado ,e residente em Barra municipio de Msssaran· subscrevi. (as) Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito sua· publicação. '\ ..

do Rio Cêrro, neste dis- duba ganhou
-

mais um A presente cópia confere c'om O' original· dou fé. .
PaláciO da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

trUo, f i I h o de J o ã o estabeleciaumto, de ensi- Jaraguá do Sul, '11 de novembro d� 1969. Sul, 21 de' novembro de 1969.

Demarchi .e de. B m a
no primál'io. I O· escrivão, AlJlad�u Mahftid . ..' ,Viclor Bauet, Prefeito Municip�1

Slinghen Demarchi. Foi inaugurado naque-
. O presente decreto foi publicado' ,nestá Diretoria .'

Ela, brasileira, soHeira, l� cidade, a Escola Muni- :------_-...... .;.;_-- de Expediente.! Bducação e Assistêncii\ Social, aos

doméstica, D ii • U r li I de clpal que recebeu o no- 21 dias do mes de I,lovembro de 1969. -

.

Jaraguá do' Sul, domici- me d� . p�putado Lauro Rep r·e s' 'e' n'ofa ,.
.. ·a·.-o'

.

João Ma,hiils Verbinean, Diretor

liada e r e 5 i d é n t e em
Carneiro de Loyola. V

Nereu RamQs nesle dis- ,O nome do nôvo esta- E.lem�nto residente' em ,ÓNRITIBA,·•. Decreto n. 187/69 '

triló, f i I·h a 'de C i r i I o belecimento foi tributado

ZiJnghelini .e de Adelill ao· Deputado Loyo!a, le- f'e�lstr�do. �o CORE do PR. deseja re· Desapropria área da terra por utilidade

JoaDela Zanghelini. I v�ndo.�e em consldera- ,presentar firmas deliiltae cidade naquela pú�lica. '. .

"

, çao o mterêS8e demons- CAPITAL à base de . comissõas. Favor O PrefeIto Mun�C1pal d,e Jaraguá ,do Sul, Es-
trado por aquele parla- dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva' tadQ d•.Sa�t� Catanna, no uso. e eXercicio de

mentar pelos delittino8 de

I
'.

. ,
. . I ' ,

.•
. suas atrlbUlçoes e na conf.ormldade do que lhe

Ma8sarandUb,a, desde su� .
Caixa Postal/ 1398 -, : :.' .,'"

-

.11 facu.lta o art,

74-�I�-da, Le� n., 22{de'14 de dezem·

emancipaçio politica. OURTTIBA _ PARANÁ
bro de 1947 - Lei OrgâDlca dos, Municfpios do

BI�, brasileiro, SQlteiro, Nos atol inauguratórios =-- .L-_-.- _

Estado de Santa Catarina, Decreta: '

operlirio, D li tu r a I de fizeram uso da palavra o
----. Art. 1) - Fica declarado de utilidade púbUca

-

Guaramirim, neste'Eslado, Sr. Ivo Bramorski, pra- nos têrmos do art 5°, alinea "h", do Decreto-Lei .

domiciliado e residente em feito Municipal em nome 'I
-. �. 3 365, d� 21 de junho de,.1941, e sujeita a desa.

Vila Lenzi, nesre distrito dp Patrôno do esta,bele- Dr. Fraaeiseo Aall.io Pi�done propri8�ão amjgavel ou 'judicial a área de terra

filho de Jacó Sabei e de cimentQ, .. Profa.' Nair .
. com �.OOO m2 (cinco mil metros quadrados), de

Adelinà Pereira Sabd. Lazzaril e outras pessoal!
:M: ::ltD -.:co _,. C.R.M:� '1'% propriedade de Bertoldo Maffezzolli e sua Mulher

Bla, brasileir.,
.

s8Ir,eira, da comunidad'e 1.0 Braço Cirurgia.. OUnita da .Adultos e Oriann.as I.o�ali�ada em Itapocuzinho,' nêste Município, part�
operária, nll tu r a I de do Norte.

' y do lote n. 2t03, área \ esta destiàada a expIo-
Corupá, n e s te Bstildo,

Partos - Doenças de Senlioras ração de um. saibreira.

domiciliada e residenie em ,....-------� H.OSPITAL JESÚS DE NAZA,RÉ
\
_ .n,·OR,U'P -r.

Art. 2) :-' Este decreto entrará' em vigôr na data

I �i1a Lenzi, nesle disrrito,' Correio do Povo " A de sua publIcação, revogadas as disposições em

fIlha de Antonlo Klein e uni Jornal a Residio.eia: Dr. Mereu Ramos, 419
.

contrário." ,

de�' 'Veronica Wuerges Servil"n do POVO CO"UPA - .A.N�A. CA�.A.H.INA Palác.io da, Prefeitura Municipal de Jaraguá
Klein.

Y" do Sul, 24 de novembro de 1969.
Victor Bauer

, Prefeitó Municipal
O p;elente decreto foi publicado nesta Dire

toria de Expediente, Educação e Assistência Social
aoa 24 dia,B do uiês de novemb.ro de 1969. "

.

Joio Mathias Verbinenn
Diretor

Edital de Pr�ça

Edit'al n. 7089 -ele 21/11/69
'M�noel Jacó Sabei e'

,

Ivone Klein'

Decreto D. 186/69

LUIZ KIENEN SA
'. . ", .'

,. I .•

IND. E 0011. DE BEBIDAS
Av. Mai. Deodoro da Fonaeca, 657 -- JARAGU Ã DO SUL, So

Fone 235

,Fabrie8.les de:
'

LicOres, Reffescos, Guaranás, Sóda' Limonada, Sóda. Uva,
Gasolas, Xaropes, Bitter" Vinho de Laranja.
'r

Produtos ANTARCTICA
. I

.

,

, As constantes
.

queda.
d'água, provocaram pa..;

Ira
o nOlio municipio

.

grandes prejuizos. Oa la· -----------"!-----.--....;.....!
Vladores nem b�m ha
viam se refeito -de uma

I._.MJOII......-III

tempesta4e, quando lo...

lI)
"

ram surpreendidos por
. 'Ir [nlln° 11

violentas chuvas. Os rios 11 o· lUl'U;
tr,nsbordaram, ;prejudi

•__..,_,ww. ••�

oando, plantações e es- ADVOGADO n08 fÔros de
.. tradss. Inúmerart q\1edas Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio' de

de. barreiras, impediram Janeiro - Brasilia-. . ,".' '

o livre. trâ:nsito. na� es· Proéessamentos perante quaisquer Mi"
tradas. do IDte�lOr,\ llhan· nistéri08, Autarquias e Repartições Públicas .

do a nOI.a Cidade nos, em gera). _

..'

dis. 14, 15 8 16 do cor· .

\ ' .' .

rente. "

'

f gacrit6rlo CeDlral: . ,

Atende com.. preslesa a G.asamentos, f.e.s.las e ·ba."les-;
. Segundo 'm�radores, 8a- ,. Avenida Frankl�n Roos.velt, 23 - Grupo 303 '

� ta' foi a ãa. enc"hente em
f (Fone. 52·1894) .

Kienen liefert seine Produkte prompt für Hocbz.ite.� Feite und Ban" ordem de,\, importânCia, tz
C - 39 '.

'" ".

de que 8e" �em noticia, . Bio de Janeiro .: . .
.

- Beluehen Sie uns oder Telefonieren aie aD,236 ,

.

d,epoi, daI 'cheias de·
' Blltad9 da GUAMABARA

'-- ...... ...1. 1957 e 19.44. '
.. . :--:

. �
.

.

Dislribuidores ti.:
{

_

_

. Chopp, Guaran_ Antar�tieà, Só.da Limonada,' Água Tônica,
Club Sóda, Guafaná Caçula, Pil�en 'Extra, Faixa, Malzbier, Porter.

Revended.,res de:

o o c a C o la, Fanta, Água Mineral, Viaagre,
·Conhaques, Cinzano, Martini, LicOres, Dubar e Oho,coleite.

Whisky,

J.

Enchentes
-

�. \

preiu�icam
I, Lavoura

Fo!ocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na, hora,
Edificio da Prefeitura.

�

.. /-
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CQ�RElO DO POVO Sábado di •. �9-11 ..1969 Página 3 . ,

Minilleril di f,xércltl- ur fxército - tsRelill MIlitar ��B""E"�""BON""I""'Dx';'A"""J'S'"
...�x..M··�··�·"'A'··';'O·ioX·,·�··

..·· ..

··W<·"i.
..

····IJ�L····H··�E····L�M·""""····:SJCXIxi'A"""·' ����:aD��b.'

, 16.6 Circunscrição d51''Serviça ��1II8r ,�, / �l,5.a Delegacia de Serviço Mlillar 8 \

'

,

,

•

�i 8.° Aniversário do MuniEipio
JaraguA do Sul - S.C.

�. :� o Serviço de Relações
A

.

'

ti' d d FEB
: : Públicas da Prefeitura25.0 nlver.s��ia tia c ega a a em : R'evended'or .da. Ê Mon.icipal d. Masl!tsranj

,

terntono europeu f: ' ','
.

"

'.
,

:l duba, "Capital do Arroz
,. 'No dia 8 de maío de 1945 termina a 2�a gran- li B 'R A' 'HM'A C H' 'O P'p B Catai'inens.... divulgaque
de Guerra mundial. freando eonsagrsdo como à fj; . '.

'

"
. '.

"

-.
-. Elf transcorreu no últimc? di�

. "Dia da Vitória". Foi derr.otado o poder militar li .
.

/ '.
.

'

.1 11 do corrente, o 8. aDI

'_lemão que. com Hitler, tentou maesaórar a, "emo- C
'. '

.
, ,

:� verlJá.rio de fundação do
cracía. Dessa incrementa luta participou o Brasil. ci J'

,

d S '

;1 : Município. Dado o fâto
'com as Imas Fôrças Arm,daa: r,hrioha. Exército e g .

eQl : aragua ,
o U,.: de

que,' a. efeméride veio
'ÁeroJláÚ\ica. �ilte ano comemoramos 25 anos da li . :� de eaíe em d'ia útil, os

çhegaàa em Ter;odtódo Eoropen d08 -n08SOS praei- �i A.·lto V"ale dO.' I ta." J- a,í.. e,' aNOla i{ agricultores, nesta época
h d FES N

..

i G f': .
, . ",,,':) do ano, preferiram come" .n ,.-.s 'a,

. .,' ossa paI'tlClpaÇ. o nesel uerra OI : b- -

d
-

,

.

:'·l' morar a data,. trabalha..
f

consequência da'afronta que sofreu O povo, brasí-
� ta m," em' ln tenlan' o ..se naleíro .. Logo após o, tnícío do 'coBfIU. toi decretada
� .. ' : do pelo eDJraQ.dec�meQto

a neutralização do Brasil (2 Set 1939). No entanto; G d FI
- .,

1-
. 3 da Pátria. uOorreio do

o' Plane Pengermenísta para o damlnio dQ mondo f:,
.

l(Jn e 'Ollanopo lS, q PO.VO", �pr.�IIElnta 'o Go-
, pão' se restringia à conquista -da Europa. Na Amé li I

I'
vêrno MUJlicipal e 88 ".1-

rica do Sol pretendiam domínar o Sul do Brasil. t�' 'Onde além dos seus produtos' 'reve�derá. . � �ao����O��,v�!Id:e:�a:J:�Entre fe,ereito , setembro de 194:2 foram torpedea_ fi. B R A H' M' A' .C' H O P p, .:� primento.8 p.el.•., p.•ssagem ,dOs,� postos 8 ptque 16 ouios braatleiroa, com fi "

. :���:����ss�e���:::!�Seb��::��irf:d�:�6��sA:���e:: � �.,r.� �.:- tw"""".,.c-.� ,.,:,�.�.t.:.�c ...••.••.• ,..�.t •.� •.•v,""'."'�,vY...,�",".n ,,,,••••••,,.�,••.••l ::'ér%�:lgml!ç.IlV. ele:
22 de agôsto de 1942 é declarada,' guern a Alema- .

.,

' I'

nhà, sob o clamor do .povo reunido em, frenCe ao lEAl, llQtd)) �, Al. p. ' lPllOTI. Ô]. 1flI,'
'

JUl'ZO' d'e Díreíto da' comaré. dQ G.uaremírfm
'

Palãeio do Govêrno, no Rio de Janeiro. Com a de- U !L<aLR U� �,R<aL\lJI ...,

chara�ão de guerr.a vaio mobilização geral. O saerí- E'd Ita I d'e Praça'fício foi iqlenso para ,ôda população� Privamo nos O Doutor Heliodoro Fransoí, Juiz ds Direito'
<. .,..

.

de muitos produtos de consumo. Com o racionamento d. Comarca de Jaraguá do' -Sul, Estado de Santa
sofremos as .durae consequêncías da falta de trigo. Catarina. na forma da ler, etc. O Doutor Carlos' Ronald Schmidt, J,lliz de .

do aeuoar que eram vendido.s em filas estal$otes e FAZ SABER a todos os que o presente edital Direito da .CoÓJárca de Guar!lmirim, Estado de
Com Ql(rtões de racionamento. A criaçh da Fôrça de leilão, com' o prazo de 20 diAS, virem ou �êl. Santa C'atarl':la" na forma da leí, etc...
Expedicion�ria Brasileira foi uma nrdadeira bom- conhecimento tiverem e Intereesar possa, que hio FAZ SABER a todos quantos o p.resente edi-
ba lançada no coração da família bra_ileira que de ser arreme.tados, por quem mais ßer e maior tar'virem dêle conhecimento tivere.n ou int.reslaf )
80S poucos foi seQtindo' -a dura realidade. Na vera lance oferecer. ,em frente às portas ÖO Edifício do pOSla, que no dia 22 (vinte e dois) de dezeQlbro,
dade nio pOderia o Brasil permauecer oall),d� em Forum. no dia 22 dezembro vin"ouro, às 19 horai, às 10 horas, o pOl\teiro dos Auditórios dêste Jo�zo.face da chacina verificada em águas territoriais os beBA penborados aq exe,cutado José Vieira, na lev6rá à público preglo de. venda e arremataçio,
brasileiras numa violação berrante à nossa li!eguran- ação executiva qoe lhe move Rodolfo Zanella, à porta principal do �e(lif(cio do FóruQl desta Co',,
O. e à nOBsa situação de nação neutra. abaixo descriminados: I marca a quem· mldor lance oferecer acima da

,Iniciamos. assiDi nouo esfôrço para li guerra a) - UM TERRENO, 8elificado com uma casa de avaliação, os bens abalxo transcritos. pephorados
que prossegqio durante tôda a oampanha na morada, si,tuado' neste Q;lunicípio, .. Rua Jorge a Emllle slrlngari, nos autos de Ação Executiv� que
nilia. I

Czetniewicz" cQm 1.085 m2., com as s�gu1ntes con- lhe mOVe Henrique Lopes, registrado .nêste CartóriQ
A participação da Marinha Brasileira foi des- frontações: frente com a RUa Jorge C�erpiewicz. sob ,n.O 81/69: 1) ..,... UIP terrenQ inscrito no IBRA,

tacada palo' Comandante, em Chefe de' Esquadra com 29,1)0 metros, fondos com' terras de Bel:\ling. sob n. 53 01003 02134, c/,áreá 2,2, módulo 25, D. d�
Norte-A,maricllna quando ãnuncioa "Nenhum dos com 24,60 metros, e de um lado com t.rras também módulo� 0,08. fraçlo mípima 2,2 Qontendo 2�.500 '

840 navios até agora escoltados pelos usos de .,e Behling, com 26,511 metres. e de outro lado cQm me2. 'ed_ficado CO{Il Uma casa de maeleir. no lug{ir
goerra bl'81ileir08 se pérdeu". a rua dos Pere\ra, com 2850 met�oljl. registrado no Estrada Ban.nal - ,Itapocú, travessão do, fundos -

A cooperação dá nossa marinha foi julgada Regi!Jtro de Imóveis desta,Comarca. sob n. 31.331, com terrts, ge ElpidiG Vieira e Juvanol Oarvalho.
"modêl0 de eficibcia, regularidatfe e boa execução". d,o livro 3-P, em 30-07..64, às fIs; 194. '

'

ExtrelAa! de um ladQ com terras de herdeiros de
cuja colaboração foi'-inestimável. .', ,Assim serão' os refa.ridos beDs arr.,matado(l Franquilino Ro�a e da Qutro lado com terras d..

A Fôrça Aérea Brasileir.a representada pelo por quem mais der e maiQr lance oferecer, poden. Domingos Migh�lu�zt), Elpidio . Vieira e Juvenal
Grupo de Caça teve' ato.&ção espetacular durante as do s,er examiDados, por quem interês8e� tiver. no Carvalho. Que foi adquirido ••re. de 21.380 ms!.,
'operações na' !tAHa. Bea.izaram 08 nOIBO& piloto. o lócal em que se acham situado•. E para que ehe- com c.sa de madeira por compra d. Albano clo$é
a,pOio às FOr,as Terre,tres Q 'a destruição de ,iss gue a Boticia ,8 público e copheçi__ento 4IolijJ iot.- Vieira e '3u. m�lher neste Cartório ,no livro p. 38

• de transportes 8 de instalações militares oom 08 ..assados. foi expedido o presente' edital que. ser' rÔlh�.. 97, registo no dI;)
.

Mário T. -da Cunha M:,UofamososP-47. a,fixado no local de costume, à$ portas do Forum. deJl)r.guá�oSul.1l0livron.3.I,�H)bn.20.056ea4rea
,._ Divisão Expedicionária I1epreslilnhnte da E- e publicado no jornal "Correio do fovo". - Dado de 1.120 ms2. sem benfeitol'ias, pOl' compra de He'Qri-'

xército desembarcou no
.

8010 italiano cobrindo·se e 'passado nesta cida(1e de ,Jaraguá do Sul, ao., que LQpes e sua muHler neste Cartório no livro
de glória em nUJller080S combates e batalhas. ,quatro dias do mês d�, novembro. do, ano de mI} 45 à8 folh.s 94 • registrado ao Registr() de Imó

A infantaria de Sampaio jamllis vlcilou ante novecentos e s.ssenta e nove. - Eu, Amadeu Mahfad veis de Mário Tavares da Cunha Mello d� Jara
as missõeS. A Artilharia foi destRcada pela precisão Escrivão, o subscrevi. gui do Sul no livro n. 3.N fliob n. 28.090 e, qUe foi
de S8US' tiros conforme relatam ß e I> o i m:e n tos Heliodoro ,Franzoi. Júiz de Direito. avaliado pe,!a importância de Ncr$ 2.000.00 (Oois, a.lemães,

.

'
.

A presente cópia confere com o original; dou fé. Mil Oru�eiros Novos).
.

A ca.,alaria representada p�lo Es.qll.adrão de '

Jaraguá do Sul. -4 de. nov�mbro de 1969. Em virtude do que, expede.se o presente 'edi,.Racon.�c�mento. c?n�agrou s�a ImpetuQsldade na O Escrl',ao. Amadeu Mahfud til que será afixado no lugar de costume e publi.persegulçao do 1�IBU't0', .,
' O�Qe na forma' da �ei. nado e passado nesta cida-

.

A �n�enharla nao descllnl!iou e compr,1U m.ul-
de e Comarca de Guaramirim, Estado da Santatlplas mls�oe8 cons8rvand{) estradas e, removendo MARnUARDT 'Sv. A. -rnIlÚS·trl"1 lIe MIllii.' C�tarin&, Cartól'io do Cível e'Anexos, aos vinte e

ca�pos II)IDsdoB.
,

'

, V U U II U dois diª8 do. mês de novembrQ do QOO de mi. no�'
'. Dá meStDa forma brilharam a lntendêQcia" o Ru. Walter M�rquQrdt. U20, veº�nto� , sefiilssnta e r;aove. tilU, (OI) R.II fallia Es..,

Serviço da Saúde, 'a8 ComuQicaçóes, o Slrviço Öe crivão, qu.e o datilQgr,.f�d � subscr.vi,
Material Bélico. o Serviço Postal, o Serviço, Religi- Em jase de expansão -- Necessjta urgente: (as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito

, oso. a Justiça, Militar. a .Agência do Banco d.o C E R T I DÃOBrBlil, os CQrresponde.ntes de guerra e todos malS R Cl paz e 11; ou moças ·com instrução /

. .

.
'

, .' . . .'

que cooperaram para a Vitória do Brasil .. ', secundária 'com prática, para auxiliar. de C.ertIflee que a present, copia �on,fére com o on-
.

A reslrva con,ocada, �ficiais e praças -,iera� , Esoritório� gmai do. que, d�u. fé•. ') , ..
comprovaI;' a elluda capaCIdade de adap$açao 8 de G�aram!rIm, 2.. de novembro d._ 1:969

.
,

luta do homem brasil'airo que enfrentaram em terra Moças �xn boa iIl$t!rução e ,desem1;»araço ". ,RaU �altm, Eserlvão
estranha e clima inclemente e' tôda sorte- de diter- pára exercer cargos de conti'ôlé.

' ••••••
'1

_ .iidades, sem afe,ar o monl. Rapazes com secundá�o. para auxiliar'

I
'

'

, Terminada 8 .gue'rra regreslaram à P6tria Oll ,ri�a seção de reares., \ t' HgrildOß,-mO'nloheróis bra§lileiros que !,em dÍlvidas éscreveram em '

11:... I:terras européias mais uma pAgina brilh�nte da his-
.

- j\'presentat.Se _no Departamento, PessOal
'

,

tória ,militar dà nossa terra.,
. para entrevista munídos de doou. 'rI. Cumpre-nos o doloros�,'dever de �ooÍu_'

Há 24 anOs r"ressaram ,êle8 trazendo ,os leu- ," . '
..

'

. ,li) ,

-- li). I Diear o pusam'epto do querido Pai, Sogro e
ros das vitórias de Monte Castelo, Montese, Castelo 4'0" f

no'o, Oolechio. Fornovo· etc. ==========;==="i='===�;0=9HJ!;$==
-

Por tôda a PBrte� 'd'�' país �er.g!ler�lD·se "ioonu,
mentos aos soldados. mari.nh'eiros' e a9iador8s qu�

, prestaram inestimável oolaboração à vi,tória da libe,r',
-

dada sôbre a tirania, elevando beÓl aho, 'no 'con'

ceHo dOIt ouh'os pevos, o nOgle do araJilil. MuUos
regressaram mutilados física ou psicQ)õgiQamente. '

outros aqui .utão, trapsladados, do cemitério de Pis
t6ia. Outros aiQd.,-dE!saparecera(ll . em defesa do
Brasil. ,

'

Rendamos pois, aos nossos gloriosos expedicio
nários mais uma hom.nagem ao comemofar,mos mais
,um ano em que r�gre,saram à nOSSa Pitria.

,

Famílias enlut.adas aiuda Qhoram' os seoe e n t e,8

queridos. A êles devemos o nosso apôiQ. ,

"

;;=��=============:"===o:
"

Le��ramos. finalmente nêste iJls�'9�e, 9U8, cOmo qQIt para i��BO tenhB.no, qnl derramar. O'DOSS,O san"!

br�sll�lros havemos�de.lu\.ar eo�, 8ac�lff,º.o da pr.ó "gqe cQnh'a aq�ele', ,que nos quereM entregar- 8
,ma. �.da por .um BrasIl cada. �ez, �als progress.e� ,:tiranos e'm prejoizo da nf)8sa lib,rdade. .

ta 8 lItre dalir Influências perDlclosas: ' '�'. ' --, ,., .
.

,

.

.

. Saberemos coustruh� ° nOS80 futuro mesmo SERVIÇO MILI:rAR'

/
Rudolfo G'r.oss,L

,A •.

.
À 'vencla na' 'l' i p o g r a fi a A 'Yen i d 8

e na sua filial.

ocorrido àlll--'lO horaa do dia 18 de N�vemb�rci
de 195ª, com 63 anos de idadei .

Por ês,te:intermédie desejamos agrad.
, cer aos ,izinhos; parentes" amigos, que nos

confortaraDi no delor080 tran,e ppr q'Qe pas
. samos e acompanharam -

o querida 'falecido
,

até Blla últimac;Qloradà. -'

,Agradecémolil taJllbém BO�Il, snrs. Erich
Kaufmann, sr. dr. Alexander Ojsa. e as Irmis
e Enfermeiras do Hospital São. José.

. �. Um livro de agradável leiturtL fi' do me

lhor quilate li�erário. (UA'Notfcia"�Joiny�lle). ,

,

, 'EspeóiàlmeBte , agra'pe(lfilmOS 'aos ReVI.
Padre Horaeio e padre Elemar.

, JQlIsgpá: do SUl, 20 «;Ie Novembro de 1969
, VY8, Olementina Grass' e a 'Famllia, Nil

ton João· Coelho..
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c o R R E':l/ O ' O �O Pi o V Oi�' "Colu.�a
' I{OTA�Y"

_________..;_;.;....---_....;-.....-----..;._-----...;..--,-----""""'!"....
' ! o' Rotary Partícípou da Campanha

'IARAOUl DO' SUL, (SANTA' CATARlNA� SABADO; 29 DB NOVEMBRO DB 1969 N.O 2.561! "uma Bandeira para 'cada Sala de aula", -,

������!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!��=��!!!!!!!!!!!'��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!�'�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!���! o �otary Club 'de Jaraguá do Sul, em sua

•'
"

,",' FORMATURAS, ' j.-eunlãode,terça.f!ira últi�a, resolveudoar.a cada

-

:
r ODE 'AI.,PELO UONS GilásiD Nlmal "Puf.leenar de Souza Neves": i�q�;:�����i!iF:��:�::.��!�a.�r:.d�::J1�

, ,

No" día 9' d,e Cil,ezembro de 1969, realizar'se'ão
.

A Oomissâo encarregadadä entrega, compos-
COMPANHEIRO- LEONIDASI ta dos srs. Máric Tavares da Cunha MeUo, MarIo
,', "

,. !' ," ," as solenidades da entrega dos cer&ificados. coin o
Sousa e Norberto Emmendôerfer, cumpriu a missão,',.

'

'. OL Paulo Morettt l1eguhUi progfsma: '17.15 hs. Qulto em' Ação de 'ú
"

Gr�ça8, na Igreja Luterana; 18,1'5 hs. Missa em quarta fe�r� lUms.
,

,

eônldas, já' não pertences ,ao mundo dos Ação de Graças, na Igreja, Matriz; 20 hs. sntrega ] Partloll?oU. de�ta forma" ,o ARotary da Oampa.
vivos. Morreste ,dia 20 úlnmo, mas continuas dos certificados, no Oine Jaraguã. É paraninfo o f nha de âf!llnto Nacional, e':D 110a hora promovida
vivo para a posteridade, como apóstolo do sr. Eggon, Joio da Silva, Patrono o sr. Ralf Mar·! pelo Presídeâte da RepúblIca.
dever, pois,' foi DO seu cumptlmento que quardt e Madrinha a Sra. Z,enaide M .. Espezim. Os Itombeste qual carvalho enrijecido pela VOD' formandos são os Seguintes: \ !---------------------

tade de SERVIR, pela ânsia de ser útil, Oeeílía Milbratz, OIaudete Eggert. Dalma 8alai, I
dificaste tua cidade de adoção e teus eompa- Elfridti Harmel, Eliana Madalena da Silva, 'Éreia i
nhelros de Líona pela necessidade que sentias Maria'Gic.vanella; Eulália .Preatini, Gertrudes Mall·!
de jamais fugir às reeponsebütdsdes, 'e o mann, Ingrid Kalbert, Iraei Mar,ia.· Dumke, Iraei l

Grütamacher, Ivone Sohmidt 'LI'a da Glória W,atzko. Em data de amanhã i do às urnas para exercer
avêsso de tua existência revelou

-

em ti o
•

� 1
".'

di 't d t 'D d'Maria EdEma Scb�win.kv, Maria Isabei Viera, Marí- dever", comp etar m a IS : o 'Irei o o vo O.' a a
ilpaixomido soldado de dever que, entre suo- ," no d íd d b

'., '..' d 'd dlia Hafermann, Marlí Voiat, Marlene Nunes,' Nilca UtD. e 1 a 9,0 enguls-' a sua a.aDça a I a, e,res e fadiras, combatia sempre na Iiça�
'.

.. -

id d- J' l' F
.

TeresinJIl8: Eberhardt, Norma Salai, Norma Sueli to CI • ao, U �o ernan- segundo, deelaraçõea ',!e
Hoaft, Renate Müller, Rênilda Pintar, Teresa da do Vogel. Largamente S8US familiares deverá
SilvR'. Ademir Salaí, Afonso Nicoluzzi, Agnelo Ma,r� esl_imado n_a localidade d.e '1

.

"
,

J P
-

I· ser a U lima vez, a com-
cariní, Amandos Klabunde, Aristides Oontí, Oarlos ..

oao essoa: .apo�uzl-
Fernando Píske, Elid,io 'Rengel, Hilário Glasanapp, ,

n h o, o aníeerearíante parecer à sua: sec�ão eleí-
I '77 d toral, para escolher os

Ildefonso Bath, Irineu Buerger, Irlnso Franceuer.] �omp atar .

anos ,e futuros 'govern!a�tes do
Ivan Probst. J'orge Lourival Meier, Jorge Luis Na !lda�e, em ��IO de seus

gel, José de Alencar Lazzal'is,' José Grossl, Luiz! muitos f�mll�ares, parsn- nOSS9 m�,nicl�io. "Correio
Qélio Brugnago, Lio TirQni, Mário Adalberto Mohr, I tas e

..
amtgos. P�r díser- �o. Povo, sauda o nata

um misto de homenagem e de saudade, ren- Mário Disgolí, Nelson ZeUmer, Nicácio GODçalves,! Ba� vez!s. cumprIU o seu,] bCI�I;l*e, com .o.tos d.
demos culto de admirGção à tua peTsonalida- ,Odenit Dorneies Eggsrt, Osni Agostinho Lenzi, i dev,er O1VICO, comparecen- mlntos anos de VIda.

, de, singelamente encapuzada pelo véu da mo· Tirso Gregório Stähelin, Tomé Natalino Martips,I.1 ,,' ßdéstia,. Fôsle, qual leônidlJl do passado -

herói. das Termópilas - ., carvolho que que
Valdir Tome.lin, Vendelino TilZ, Wilfredo Marquardt", 5' 'l

�

INV,L)5�XIAL"brà mas nio verga, o soldado' que tomba Walfgang RIedmann. I A/), rJJ
'

I
mas não abandoDa' é1 lUla. Escola Técnica de Comércio' São. Luís I (í. o {It! 'ij E'

,

mportava ii li ser' um autêntico leão, para ' i O'1'1- �AAt tQ�f\:IA 'T ·

teus

cO,m,paoheiro,,s U,II1 ,I,
ulêntico

�cõmpa,
nheiro, \

Ol,fO,'
rmandos

,de 19,69, do Curso

T,
éenico de j' "vy f'"V ", (

�'que parlici,�a�a.intensarpente.da vida do Clube ,Contabilidade,

cum,priram
o seguinte"programa: Dia'

,

'fjcom II perllDaCla d� um bravo, a. cor�gern d'e

14
-:- 17.30 horas, culto na Igreja, Evangélica de

"

..

=Ir '

u,
m ,herói, II, SimpliCidade de um humilde que OODfissão

L'uteran,
a e à� 19,00 horas"..,... Missa .em

�Ol '\.
"

se orgulhava, de suas 'convicções, "

I.AÇãO
de. Graças na'Igreja d�, São Sebasti�Q. Dia 5

•

�'20
A /0. VI

08 exemplos que tua êônvivência hos propor�
às 20 boras - Entrega de DIplomas 110 eIDe Jara·

1J
It

,

,

eionou, ílp�endemos a ver em ti aquêle homem guá. :t? ,Pa*r�no o �ro,,f. Noçõeçto _S. Emm��doerf8r, l I
i

,

,

�Qdesto, SImples, sem,ne arredio, a têrmos Paramnfo o lI�dustrlal .EggOD "Joao da �tlya e ,8
,

. ,

laudatórios, ma. sempre pronto ii dar lições
Turma denomIDar�.!�á de Pro�esso.r Eua-emo Stre-: .

I

de idealismo, desprendimento, Jeonismo, com. be. Os f�rmandos. sao. o� segulOte.8. Ade�ar Bu.{'r: i
Preensão e sobreiudo de amor II d v ,ger, Aleld�s BUZZI, Atlstld�.s MartlDs. AtIlano Zim :, o e er. dars, ClarlCe E. Emmendorfer, Dagmar Blosfeld,:
s lições qu� ensinaste àqueles que tiveram Ó Dalvo Rau, Edelmar Dõring, _dna Sasl1e, lImar i
privilégio de confiaro conviver, de privar de VoJkmann, Irinea. José .. Veiga, José 01Í9.i9' Papp, i
tua amizade, noa animam ii prosseguir niÍ luta Irmã Maria Loch, Maria de Lourdes Sil,a, Maria,i
que não abandonaste, mas da qual não parti· José Uber. Mário Marangoni, Mário Pàpp, MartiQho i
cipas mais pela lua presença e ação, senão 'fecilla, Norberto Kna'esel, Norberto Staub, O.mar:
peja lua Jembranç_à e exemplo; , ", Gumz, Osmar José VaifaUi. Renato José Bottolini, i .

Rolf Brandenburg, Sérgio Fau8tino,Girolla (orador),:
Sérgio Kuchenbecker, Valcy Maria Caglioni" Valdir
Ber\oldi e Waldemiro Barte}.

.

Na nohe de hoje, terá hJgar um festivo janta.r
no Itajara Tênis Olube.

'

ANO L

Julio lernando· Vogel

lªdo direito de tua existência revelou-nos a
excepcional bagagem de méritos que acumu
laste durante, esta vida terrena" como militar,
como' pai, como' político, como cidadãó e
notadamente' como modelar LEÃO qUI sempre
fôste, espargindo li semente do bom exemplo
ii teus CelLo

.
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\
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t��a�l��n�CIMENTO
lei. eil.: teOnidal Clbrll HerbIter,

profundamente consternada,' vem de cqmuni:
ear o seu passamento, verificado no dia 20.
do corrente,' com a idade de ,67 anOB, nesta .

cidade. . ,.;
,

i
., �.r êste intermédiO, deseja agradecer i

tôdol1' o. que apresel;ltaram manifestações d GI

pesar, que en,iaram flôres, corôas é talegra·,
mas e que acompanharam o extinto até sua

, última manda, em especial, aos srs. Drl1'.
Waldemiro' Mazurechen e Alexander Orsa" ao
Lions Olube, ao sr. Prefeito Muni.cipal Victor
Bauer, à Oâmara de Veredores, à Secre·taria--..
'dã Segurança Publica' de Slinta Catarina, à
. Guatda Mirim de ,Jaraguá do Sul, ao Escri
... lio da Delegacia de Policia, aOI ,dedicados
soldados da Delegacia local e ao Rev. Padre
Elemal' Scheid. \

Jaragl!Ji do Sul, No,embro ãe 1969.
Espôsa e Filhos

�

. Aluga-,se
C.onsu'tório
pira Médico

,Dentista,
, ou Escritório
3 peQas independo
com água."
1nformações . na

mesma casa com E.
MATER � ,Rua Preso
Epitácio Pes8Ôa, 139.

� A MatrícuJa
Escolar para 1970
deve, ser feita de 11

'- a 20 de- dezembro I.de 1969 nos Estabe
lecimeDios de Ensino
Yri'm.ário e Médio.'
Não, deixe· crianças'
em idade e s c o J iii r
fora da 'escola. Faça
1 matrícula para í 910'
na �POCíil marcada.

ejam noslas
.

Ííllimas palavras, de cenfôrto à
famf.lia enlutada, pela p�rda de tão excepcio
Dal chefe que, para nós, conlinuará vivo oa

recordação de afe,tos- e esperanças que nos
tornaram solidários DOS propósil08 e nas ati�
tudes que refletem o companheirismo em nosso
SERViÇO DESINTERESSADO.

�;;:;;.;;, ;;:.::;,
. J. 11 ABTOGADO [I"
J Esoritório ao lad., da PrefeUura

L .-:.�.-::.'::��: .�
\

E_xclusivo cO'rn "CYCLE-AIRE"

(Frio, e Cal'or)
NOVO·
MODERNO-
INSUPERÁVEL
A tê 15· me ses

F O I O C ópi a S Inslanlaneas

Só no FOTO LOSS
, 1'---í.__A_S_M_E_L_H__OR_E_S_'......P_E_L_O._\'M_ENOR PREÇO. R�conhecidas· em Qualquer Cartório

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


