
Iereguã do Sul continua sendo os empregados da orador ne rn permitidos bala eBC, calibre 22 no Ivo Silveira e ao Secre
infesteda de máus elemen- Cereelísta Piwedo LIda, pela presidência, tentava saguão da Prefeitura, sen- tário da Segurança. Gal.
tos que intranquilizam o desde lógo comandados confundir o orador, óra o do danificadas v á r ia s Vieira da Rosa, telegra
povo e impedem que a pelo ex-Prefeito Roland chamando de palhaço e o cadeiras o cornmao e ma expondo a situação
população posse vlver, Harold Dornbusch e seu de que não era macho, demals ínstelaçöea onde e solicitando as garan.
voltada pare a paz e o filho Edson Dornbusch, A além de outros impropé funciona o Forum. tias necessárias para po
trabalho, A cidade volta sessão da Câmara, Inícíe- rios desesperados, avan O assalto, conta-se, derem desempenhar as
aos rernpos de 1960 e va-se sob clima de tensão, çando de dedo em risli foi arquitetado no enge- suas atividades legisla-
1961, quando o nosso dedas as noticies de que sôbre o vereador Schmö nho de arroz do ex Pre- tívas,
diretor foi vítima de brutal nessa noite sairia um su- ekel, muitas vezes quase feito Dornbusch, 2.a-feira O assunto, contudo, não
e covarde agressão, cerca rurú caprichado, cl moda alcançando o nariz do I à tarde, obedecendo a fica aí. Ante o insucesso,
das 3 horas da madrugada, do bom estilo comunista. edil que usava da palavra. um plano anteriormente em que o feitiço virou
em frente à Casa Paroquial, Lida a ata e o expedienre, Ante a ímposaíbtlidade de I já elaborado, e terta Í)or centra o Ieítícaíro � em

J acontecimento que revol- o vereador Clemenceau continuar os trabalhos, finalidade atingir a08 que a maior vitima do
1011 tôda a população, do Amaral e Silva, pessou foi suspensa a sessão pe- vereadores João Lúcio ex-Prefeito Dornbusch,
pela maneira bestial com a justificar requerimento lo presidente, afim de que da Costa e Eugênio Vitor foi o seu próprio colega
que foi perpetrado. Já sôbre dedução previden- se acalmassem os ânimos. Schmöckel. Para tal de complô, para se

naquela époce., davam-se ciária, no que foi seguida o que não. se verificou, empreitada, teria sido transíormarem em vítt
ao luxo de perturbar a pelo líder do atual govêr- pois que o vereador Ama- convidada uma outra mas, resolveram abrir
ordem pública, com ofen no municipal, vereador ral continuava a provocar Iírma [araguaense que, inquerito, em que acu
sas Iístces aos seus hã- João. Lúcio da Costa, seu- e ofender, fazendo gestos no entanto, resolveu não sam o 90SS0 diretor e o

bitanres, o então Prefeito do aparteado pelo vereador obcenos e proferindo pa- tomar parte ativa com suplente de vereador Pe
Roland Harold Dornbusch, Eugênio Vitor Schrnõckel, lavras impublicáveis. O os seus empregados. À dro Fagundes,
S�lI Secretário na Preíel- pera congrerularee com o fáto provocou o ira do reunião, teria estado pre- Reparem os leitores,
fura Clemenceau do Ama líder pela ínoveção que I vereador Pedro Fagundes, sente o pröprío Presí como funciona a máquí
ral e Silva, o. ctú'baào de eslava introduzmdo nos I substituindo POl uma �e�-· {hmi.b da '(Jâllil1ra, verea- na: 1) - Quem manuou
Dornbusch, João Irrneu de trabalhos legtsletlvos, rele- são ao vereador Hans dor Erich Baptista, o qual, abrir o inquerito, foi o
Souza, êste último, uma tlvamenre à requerimentos Gerherd Mayer, que bateu já sabendo de um movi .. vereador Erich Baptista,
semana mais tarde foi formulados ao Prefeito, sôbre a mêse e pedia mento, comparecera à Presidente em exercício
rrencetíedo no xadrez por congratulando se com o providências do presiden-, policia, 2a.-feira ultíma, da Oâmara, que teria es
tentar centra a vida do líder da oposição. Amaral. te, pois que, aquilo era na parte da manhã, para tado presente na reunião,
nosso diretor e desacato pois que, d'óravante não uma pouca vergonha pa- pedir garantias, voltando de que resultou a bader
ao MMo Juiz de Direito se repeliriam mais os re o. decoro da Câmara. maís uma vez, depois na; 2) - Recebeu a de
de Jaraguá do Sul. atrazos do IAPfESP e Nê re eXato instante, os das 16 horas, para dis núncia. sem se cünside-
Os que assistiram à IAPETO, citando o verea- populares e cdpangas do pensar o policiamento, rar suspsito, o Tte, Cél.

'sessão extraordinária da dor Schmöckel um débito ex-Prefeito Dornbusch e pedindo que apenas se Leonidas Cabral Herbs
Câmara Municipal de )a. existente na Justiça local, seu filho, projetaram se mantivessem de pronti- ter, secretário da Câma
raguá do Sul, 2a.·felra de Cr$ 1,500000, ainda sôbre o plenário, atingia· dão. Conclue-se, em face ra Municipal, licetr:eiado
última, dia 28.2.66, mais do tempo do ex-Prefeito do com uma borrachada das declarações pYeMa- por tempo indetermina
uma vez puderam ver com Dornbusch. O vereador (brunidor de arroz) o ve- das pelo Delegado Leo- do, amigo. pessoal do ve
que requinte vandálico Clem�nceau do Amaral e reador Alberto Moretti, nidas Cabral Herbster, readür Clemenceau do
desrespeitam os bens pú· Silva, em sucessivos apar- enquanto que do outro la· em presença do dr. Raüul Amaral e Silva e com.
bliéos e a opiníãü dos tes, não consentidos pelo d� o v�reador João. Lú· Al�rec�t Buendgens, que panheiro de um clube de
representantes do povo.' -

CIO da L.;osta, defendia-se a f�n�lIdade de mante� a

I serviço, suplenie e ex·

Na ocasião., cerca das
---------- dos socos que eram des- polICla aAfastada �o reCln- suplente de vereador

20,2ô minutos, na Sdla-do ACHADO f,:_chados.conta a sua pes- to .da: Camar�, .tInha por eleito pelo extinto PSD,
Forum, começaram ,entrar' sop, es!abelecendo-�e, obletIvo proplc�ar camp.o militante e ex-presidente

também um sururú entre favorável aos bandolel- do extinto. PTB e contrá-no recinto ,legislativo ele- Achou-se nas ime- A

NI'
.

d· d
m eu los suspeitos, aos diações da Prefeitura a. assislencia. o pena- ros, os q�als, lante as rio à politica vigente no

quais juntaram.se João h' b riO, o vereador Ole�en. provocaçoes do v�rea- município; 3) - Nomea-
.

Klein, D a r c.i Demathe, J.!Gm -cac Im. 0, matrca ceau do Amaral e Silva, dor Amaral, parte mte- ram escrivão "ad-hoc",
,. ato. Apareceu amo

o único por sinal de tô- grante do complô. inva· Ru ben s daS i I v aNelsoiJ Silva, Valmor An- bem uma cachorrinha ,dos os vereadores, jogava diriam o plenário., ao secretário in t e r i n �dregotti, Gregório Klein, ,que atende pelo ape- d
. . .

1 d dFrancisco Vegini, Renalo lido Violeta. Os legi-
treis ca eiras contra os prImem;> s�na e _esor- da Câmara Municipal,

Plazera, Aldo fiedler. Ivo timos donos pode·rão
>
vereéldores que se defen· dem, atmgmdo, entao, os filho de Manoel Luís da

Ba'.lock, 'Lo_opoldo Sch", diam da assistência, vereador vizados, o,s Sil�a ex·Secretário da"" reaver referidos p�r� t
,.

I'am surrados
'

. winski, José Boroa. frau'::-- tenceR me d i an t e a
momen o em qu�.passaVéf quaIs ser

. . Prefeitura ao tempo do

cisco Machado de.-Oliveira, apresentação. de ca1"-
o vereador Schmockel por com borracha e cadeIra- Prefeito Dornbusch sem

Olívio Campregher, ?llém teirs de Identidade, a d�traz da cad�ira d? pre· d�s. A cadeira que atin- afinação com a 'atual
"

de muitos outros que oã,o. R D ""lh 007 sldenfe, vara impedir que gm o vereadür Amaral, conj..untu\a política.ua oga.L lOna . viesse jogar mais objétos presume tinha destino
puderam .ser identificados, contra seus colegas, en- para o vereador Schmö. Lamentávelmente, o

trando ambos a desferir ckel, mas que, dada a Município nãp sái.· desse
socos'. Em determinado posição em que se en� circulo viciado por ines·

momento, do lado da as· contrava, veio atingir o crupulosos, que teimam

sistência vinha pelo ar seu contendür. Interes- em fazer "aler as seus

uma cadeira que veio sante ressaltar-se que à mesquinhos instintos de

iltingir o vereadür Amaral, exceção do vereador Vingança.
'na altura da zabeça. Em Amaral. üS vereadores Oonsta:nos que o Se
seguida .éomparecia a Erich Baptista, Faustino cretãrio da Segur!inça
policia, tendo à frente o Girolla, João Hermilio Pública, Gal. Vieira da
ex:Prefeito Dornbusch que Cardosß ue Wal d,o Rosa, estará' em Jaraguá
pedi.a aos altos· brados Krutzsch, não tomaram do Sul, em data de. ho.je,
que os veread res fossem parte no 8ururú. nem fo- quando colherá na fonte
reyistados, o que não. ram molestados p e I 0,8 as informações qi:ie o ha
aconteceu, por tratar·se do capangas do' ex.I_>refeito bílitarão de trazer a se

recinto da Câmpra. Tarn, Dornbusoh, limitando·se, para Jaraguá
bem não foram revistados apenss a >,assistir e, poSo-
os arruaeeiros� os quais, teriormente discutir.

'

_-- _

junlamente com os demais
.
Os verea.dores gue for- Correio do Pov:opop,ulares foram eva�a- mam a 'mlno,da' na Câ·

dos do local. No d,ia mara MunicipÍlI, ende,re- Um" Jornal a

seguinte, além de outros çaram ao Ministro da Serviço d(),Povo
(

objétos foi encOlprâda uma Justiça, ao· Governador '- ..lO.., ..;..:

Yereadore� pedem
seguraoGa e providßncias
Tende em vista os Ia-.

menréveis econteclmentos
do dia 28 de fevereiro de
1966, os vereadores que
formam CI minoria na Câ
mara Municipal, ante ii
situação de tnsegurançe,
expediram telegramas às
seguintes autoridades:
Exmo. Sr. Ministro da

Iusrtçe, Governador Ivo
Silveira e Secretário da
Segurança 'Pública do Es
fado de Santa Catarina,
Gal. Vieira da Rosa.
Vereadores abaixo as

sinados vg em sessão
extraordinário ontem vg
viram conflrmer-se em d

ças anteriormente divulga
das de que iriam depredar
instalações legtslenves vg
tendo vereador Clernen
ceau Amaral e Silva como

ex-líder do govêroo mu

nicipal anterior propiciado
ambiente" -que � degenerou
em invasão --, depreda
ção rpc��w...�a�i"?ara. v�
com VJSIVel Ol.;e�I1VO mu
midar e pressto ler mino
ria vg Jamerfavelmenreliderados pelo .ex prefeito
Roland Harold Dornbusch
vg seu filho vg emprega
dos seu engenho arroz eh
capatazes especialmente
treinados pare triste arrua

ça vg portanto cecereres
borracha eh outros obje
tos contundentes pr Situa
ção eh de intranquilidade
eh insegurança com amea

ças arruaceiros de voltar
ao revide vg não ppdendo
Oâmara continuar rrabw.!
lhos legislativos pt Solici
tamos Vossencia provi
dencias que vízem, segu
rança população vg asse:'

gurando eguelmente livre
exercício represenrantes
povo jaraguaense pt

Respeitosüs S(jú�dçõe�
Vereadores da minoria

Eugênio Vitor Schmöckel,
José Narloch, Pedro Fa
gundes, João Lucio da
Costa, líder atual Gover
no Municipal e Alberto
Moretri.

de maior penetração no interior do riorcíeete catarinense
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VANDALISMO
I

Bandoleiros chefiados pelo ex-Prefeito intranquilizam· população
Municipal depredada Assalto premeditado aos vereadores
Câmara participou das articulações - Uma Iírma convidada
do degradante espetáculo que finalizou em quebra-quebra

tomaram conhecimento.

,

Câmara
Presidente da
não participou

Autoridades

Reajustado u 311ár:Mioino
Junto. do Ministro do

Trabalho e Previdência
Social - Perachi Barce
los, foi colhida a infor
mação de que é a se

guinte a tabela do rea

juste do salário mínino,
a �er assinaq,o pelo Pre
sidente IJastel_o Branco,
om vigência, à partir

de 1.0 de març·Q de 1966:
SANTA CAT�RINA -

1.& sub-regin';l: Cr$
76.50(}ç;;.;;"�.) IJb-regiãü :

Gr" 66,?���jjlI'8guá do

S�, fig�a'i2.a subre·
g18o. "

,

.

" ,. J;
•

Dia 26 de fé�ereifü de BeL Eugêuio VitorSchmö-
, 1966, 'reuniu-se" a direção ekel, Prof, Paulo Müren!,
da ,Escola Técnica de Pé. Elernar Scheid, Irmão
Qo.mérciQ' S. Luís, afim André Gjrardi 'Neto, Ed
de acertar os detalhes mundo Klosowski, Nor
para o funcionamento. da berto Emmendosrfer,
Escola, Técn'ica, nos 10, En�ênio Streoe e Oeliü
2°. e 3° ano, no. ano' Ie- Gascho'." '

tivo de 1966.

O co.rpp docente é fo.r.
mado dos seguintes pro
fessores: Irmão Alcídio
Schmidt, dr. Mario Souza,
dr. Gerd Edgar Bàumer,

_.

Corp'o Docente da
Escola Técnica São Luís

nos.'

Assistência -Médica ao
Trabalhador Rural
o Ministro Arnaldo

Snssekind,
'

ex·Ministro
do ,Trabalho, ass i no u

Portaria n. 706, de 26.
11.65 que expe9-.e instru
ções destiuQ,das a regular
a prestação de, assistên
cia médica I aos benefi
ciários da previdência
social rural.
De acôrdo eam a porta
ria, assistência méQica
aos benificiários se!" á
prestada pelo. IAPI e

limitar·l!'e":á. inicialmente:
a) - à assistência ambu
latürial de urgência; b) -
à assistência médico.hos-

'

pitalar para os atendi
mentos cirurgicos de.
urgência; c) - à assis�
tência à maternidade,
·considerando-se como tal
a dispensada, à ges.tante
e recem nascidos, quan
do necessários o atendi.
mentos em n080cômio.

Segando. apo·rou are"

portagem, frequentàm o

curso. técnico,
.

n.as 'reis
claBses cercá de 100 alu-
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ASSINAT'JRA:

Anual Cr$ 2.500
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BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

I\venida,Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul « S. Catarina

Registro Civil
Aurea Müller GrubbJ, Oficial
do Registro Civil do 1.0 Dis
trito aa Comarca de jataguá
do SUl, Estado de Santa

. Catarina, Brasil.
Faz sabe r <Í..J1e comparece
rem no cal 'tio exibindo os

docurnentol eill�pela lei
alim de sê habilitarem para

( asar- se:
ti .

Edital n.o\í.123 de 1·366

José WeinfurIer e

Alsira Pedrottí

Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural, de En
cruzilhada, neste Estado,
domiciliado e residente em

Vila Nova, neste distrito,
filho de André Weinfurter
e de Thereza WeinfurIer.
Ela, brasileira,' solteira,

iodustQária, natural de
'jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Vila
Nova, nesre distrito, filha
de Antonio Pedrolli e de
Elisa Niels Pedrotli.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, mande:
passar o 'presente edital que
será publicado pela impren
sa e em cartório onde sers

afixado dui ante I 'i dias. SI
alguem souber de algum im

pedimento acuse-o para 05

fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

o Oticial
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Aniversários

Fazem anos hoje:
Sr. Geranimo Trentlni;
- Sra. Blísebeth Vieira,

esposa do ôr.Olíbío Vieira;
- a garotinha Romilda,

filha do sr. Wilfredo Krät·
zer, residente em Alto
Garibaldi.

Fazem anos amanhã:
Sra. Juliana da Veiga

Coutinho.

Dia 7:
Sra. Yara Fischer ôprlng
mann, esposa do Sr. Dr.
Fernando Artur Spring
mann.

- Sra. EdeltraÚd Ralin
Herrnenn. esposa do Sr.
Dankwart Hermann, em

Corupá.

Daisy da Costa;

Vende-se
Uma sorveteira toda

reformada com 3 furos e

6 bujões, com 3 metros
de comprimento. Tratar
com o sr. Severino Pcíto,
Rua Rio Molha· Jara
guá do Sul - SC.

- Sra. Romualda Henke;
- Sr. Robetlo Ren a to

Funke, residente em São
Paulo.

- Sra. Alzira N. Nagel,
esposa do Sr. Oscar Nagel;
- Sr. Nilton Coelho,

residente em Estrada Nova;
- o sr. Wilfredo Krätzer,

residente em Alto Gartbel
di.

Dia 8:

Sr. Leopoldo Mey, em

Joinville;
- Sr. Carlos Hass. ,

Dia' 9:

Sra. Olga Andreatta.

Dia 10:
Dia 11:

EMPREGADA
DOMÉSTICA, para Curitiba.

Paga-se bem. Tratar na

Av. Mal. Deod. da Fonseca 499
das 9 às 12 horas.

Vende-se
Uma propriedade com

15x49, com casa de ma

deira em perfeito estado,
mais um rauche de 5x8,
sito a Rua RodoUo Hu
fenussler, nesta cidade.

Informações nesta
redação.

Sr. Roberto Funke; Sr. Fideles
- Sra. Paulina, esposa em Criciuma;

do Sr. Prancisco Norbis,
residente em Ribeirão Mo·1lha;

Barette

CONVITE
._

Vende-se

Ivete ôrulzer,

F. ÁLIDO ROSÁ
Com Quarta-feira de Cinzas começamos o tempo da

QUARESMA. O tempo da quaresma é um CONVITB que
Deus faz a ·todos os homens a fim de que entrem no Reino

que Cristo nos veio anunciar, o Reino de Deus.
O que seja o Reino de Deus é difícil dizê-lo. O recurso

de Jesus às parábolas para expressá-lo, parece demonstrar
que Êle

m�!Smo
sentia essa dificuldade. (Naturalmente, en

quanto-ta tva a homens).
Em todo o caso, o Reino de Deus é algo de real e

sublime. J[êle deram testemunho os santos e a Igreja não
cessa de tl,ropagá-Lo, usando para isso todos os meios. Mas
uma vez I �:;,{',.,!Z!:e.ta somos nós, como dHundirei eu aquele
C'ONVITl!1 Y1)eus? Em verdade são dignos de nossa admi

ração os q,çL"lcos que dedicam sua vida à elaboração de pro
gramaa de);llile.\9 e TV, pois, êles, em seu campo de e:_çio,
cumprem as orde:ds de São Paulo: "Sabei aproveitar todas
tôdas as eíreunstâncías" (CoI 4, 6) e "Experimentai tudo e

retende o que fôr bom" (lTess 5,21).

I
Mas notamos que êsse apostolado não é o principal.

A êles pode ser aplicada também fi outra sentença de São
Paulo' " ... se já não tiverem dentro de si o ReiJIo de Deus,
serão como bronzes que soam" (1Cor 13,1).

O importante é que todos os cristãos, grandes e peque-
'nos novos e velhos, tpdos, em virtude do batismo, sejam
profetas, no sentido de anunciadores do ReinO"de Deu�.
Neste sentido ninguém escapa à ordem de Cristo: Ide, ensI
nai a todos os homens a observar tudo quanto. vos mandei".

Não são pOUGOS, porém: os· que 'por respeito humano

escoI1dem sua lâmpada de cristãos... Mas "o servo que
conheceu' a vontade de seu senhor e não .obrou segundo
sua vontade, dizem as Escrituras, será castigadO' com muitos
açoites" (Lc 12,47). De outro lado, .os tntrépidos da palavra
de Deus, em virtude da própria carIdade que pregam, não

podem a eirar-se do fanatismo. Devem saber que a tarefa
do cristilo é DAR TESTEMUNHO DE VIDA, e não convertel'
os homens. Quem converte é o Pai (Jo 6,44).

Portanto, o mais acessível a todos e o melhor meio
de CONVID.AR os homens ao Reino de Deus é uma vida
antêntlcamente cristã. Lembre-se todo o cristão, quer esteja
em casa ou no campo, na fábrIca ou no escritório, na rua

ou na sala de espera, por. seu trabalho, por seu comporta
mento e por sua presença deve ser um CONVITE aos homens
para o Reino de Deus.

Vende�se UQla propriedade contendo uma

casa de material & uma casa de madeira, situado
à Rua Epitácío Pesaôa, 497 em Jaraguá do SuL

Inlormações com Dr. Piccioni, em Corupá.

- Centro
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Moderníssimo "AIROTOR"

Reduz o rempo de traba lho
e aumenta Q conforto do CLIENTE.

m
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�II CIRUROH\ - SBNHORAS - PARTOS - CRIANÇAS B
I'ii Q 'CLINICA OERAL ,Id n

ii J 80ga prátiea 'em Hospitals EurOp\)Dl!I II!I ,

IId Consultório e residência: li

li Tel. 244 - Rua Pres.· Epitácio Pessõa, 405 IIIii . I
ii O LT S II
li C NSU A:

Ilii Pela manhã: das 8 1/2 ás 11 horas' II
ii Pela tarde: das 14 lJ2 .ás 17 112 horas II
fi II

li Ateude chamados tambem à Noite II
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lnformativo ACARESC
Transcrevemos interessante artigo, assinado

por Frei Bernardino e publicada no Boletim Rural
35· Suplemento de "A Semana de Di�in6polis·MG.

EDUCAÇÃO EM 4-8
'Com licença. Posso fazer uma pergunta a vo

cê? Sim? Pojs bem. Quantos filhos você tem? Qua·
iro? Dez? Sete? Muita coisa, homem. Muita responsa
bilidade. Pois homem nenhum nasce pronto para a
vida. Pintinho, sim. Quebra a casca do övo, sai e logo
anda pura lá, para cá, picando isso e aquilo. Filho de
gente, não. Precisa de muita ajuda, de bons conse

lhos, de educação. Seus filhos precisam de 4- S para
virar geme boa e progresslata. Explico. �les precisam:

1 - SABER. Se a gente não sabe direito as

coisas, como vai viver? Se não sabe nada de hi
giêne, de saúde. Se não sabe nada de costura, co

zinha, arrumar a casa. Se não sabe tratar do ga
do, nem plantar do jeito como hpje em dia fazem.
Se não sabe construir uma casa decente, um bom
eurral. Se não sabe estas coisas, como o filho .ai
sair do buraco?

2 - SENTIR. Filho não é pedra que não
sente nada. Deve ter coração bom e honesto. Pre�
cisa apreciar as coisas boae que Deus dá para êle
trabalhar e melhorar a vida. Precisa sentir firme
vontade de progredir no mundo. Precisa sentir fir
me vontade de progredir no mundo. Precisa sentir,
como na própria carne, as necesstdades e sofrimen
tos de seus irmãos, porque sornas uma grande fa
mília sö.

3 - SERVIR. Vida de gente cristã é servir
a Deus e servir ao pröximo. Não adianta chorar
a ignorância, a pobreza, a miséria, o atrazo dos
outros, se o homem não aprende servir ã todos.
Cada um tem de ganhar o pão de cada dia 8 cui
dar de sua família. Mas viver não é s6 juntar
dinheiro e terras para ai mesmo. Viver não é fe
char seu coração, mas ajudar os outros e colabo
rar, com lealdade, para a promoção humana de to
dos.

4 - SAÚDE. Se o filho estä doente, tem ver
me ou sofre do fígado, não tem saúde e não pode
trabalhar. Mas quem é duro de coração e pensá
sö em ai mesmo está doente de alma e estraga
mais do que couströi na comunidade. Saúde de
corpo e saúde de alma são as duas pedras em que
o homem se pode apoiar para melhorar sua vid!l e
a vida de seu povo.

Escrevi tudo isso em homenagem a todos os

meninos e meninas que recebem tanta coisa boa da
ACARESC. Mas é também um programa, para
você, pai-de família, educar seus filhos: saber,
sentir, servir, saúde. Com êstss 4-8, nessa Brasil
melhorará.

DEJAIR PEREIRA
Extensionista Rural da AOARESC

Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL
De ordem do Sr. Prefeito Municipal, e de

acôrdo com o permitido na lei n." 11, de 14 de
março de 1951, solicito à todos os proprietários ou

ocupantes de terrenos situados nas localidades de
Santa Luzia, São João e Hapocuzinho, para no
menor prazo possível, concluir a roçada das testa
das das vias públicas, bem como limpeza de valetas,
sargetas, c6rregos e ribeirões, a fim de que possa
esta Municipalidade dar início aos servteos de
reparos de pontes e reçonstrução de boeiros.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 18 de .

fevereiro de 1966.
Francisco Modrock, Diretor do Departa
manto MI:Hl. de Estradas de ROdagem

VISTO: VICTOR BAUER, Prefeito Municipal

Prefeitura Municip� de JorDDua do 8ul
Departamento da Fazenda

A vi s o

o Direlor do Departamento ca Fazenda Muni
cipal, avi,sa aos inleressados, que no corrente mês
está sendo cobrada a primeira cóla do Impôsto
Sindical.

Jaraguá do Sul, 3 de março de 1965.
Erich Sprung, Dir. do Departamento da Fazenda

VisiO - Victor Bauer, Drefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Departumenlo da fßzen�8

.

. ;

Avi o
o Direlor do Departamento da Fazenda Muni

cipal, avisa aos interessados, que o p r a z o para
o emplacamento de bicicleras refer.eote ao correnle
exercício, terminará em 30 de maio impreterivelmente.

Jaraguá. do Sul, 3 de março de 1966.
Erich Sprung, Dir. da DeparfamenfO déi Fazenda

Visto - Victor Bauer, Prefeito M!lnicipal

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Assembléia Gera.I Ordinária

Edital de Convocação
Pela presente, ficam convldados os senhores

acionistas desta sociedade' a comparecerem à
assembléia geral ordinária a rea'dzlr-se no dia 30
de abril de 1966, pelas 14 horas, na sede social,
a fim, de deliberarem sôbre a seguinte:

Ordem do dia.
1) Discussão e aprovação do balanço, demons.

tração de lucros e perdas, relatório da díretoría
e parecer do conselho fiscal, referente ao exercí
cio encerrado em 31 pe dezembro de 1965;

2) Eleição da diretoria;
3) Eleição do conselho fiscal;
4) Assuntos de interêsse social.

Lucila Emmendörfer, Diretora Comercial
AVISO

'

I Ah ã vdianoai
-

h
.

. . . .
- c am-se dísposíção dos sen ores amo·

Acham-�e a �ISPOSIÇã? dos s�nhores acíonístas, nistas no escritório desta sociedade, os documentos
na sede 80CIal sita na rua Domíngos da Nova, 102, a que ss refere o artigo 99, do decreto-lei 2.627,
os. documentos a que se refere o art. 99 do decreto de 26 de Setembro de 1940.
ISI n.s 2.627, de 26 de setembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 28 de janeiro de 1966.
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gerente M!ln'oel E d!l Cost!l � ß Comérc'lo e Industrl·1Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Dir. Técnico U h Uu u u. • u u

.

JOSÉ EMMENDÖRFER SIA�
Indústria e Comércio

Fecularia Hin Molha S. A,.

JARAGUÁ DO SUL - S,O.

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas:

, Atendendo às determínações estatuárias e

prescrições legais, cumpre a esta diretoria apre
sentar-vos os documentos réterentes ao exercício
encerrado em '31 de Dezembro de 1965; a demons
tração do ativo e passivo, demonstração da conta
de "LUOROS E PERDAS" e parecer do consêlho
físcal.

Os dados em aprêço demonstram a nossa sí
'tuação econômica-financeira real e serão subme
tidos a vossa àprecíação ns próxima assembléia
geral ordinária.

Jaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1966

Lucíla Emmendörfer
Diretora Oomercial

BALANÇO GERAL encerrado
em 31 de dezembro de 1965

ATIVO

Assembléia Geral ExtraorçUnária
São convidados os acionistas da firma FECU

LARIA RIO MOLHA S. A., pára a assembléia geral
17500

extraordinäría a realízarse no dia 30 de abril de
. 1966, pelas 17 horas, na sede social, sita na rua

549.139 Domingos da Nova, 102, com a seguinte:
Ordem do día.

1) Aumento do capital, com reavaliação do
ativo de acôrdo com a leí n. 4357, de 16-7·64 e

consequente alteração dos estatutos;
2) Outros assuntos de interêsse dos acionistas.

Jaraguá do Sul. 28 de janeiro de 1966.
Adolfo Antonio Emmendoerfer, Dir. Gsrente
Raimundo Adolfo Emmendoerfer, Dir. Técnico

Imobilizado:
Imoveís

Eslufel:
Maquinário, Veículos, Moveis e Utensílios

Realizavel a curio e longo Prazo:
Matérias Primas, Produtos, Duplicatas
a Receber, Adicional Lei 1474, Empres
timo Oompulsório Lei 4U69/62, Taxa de
melhoramentos, \ Desp. Instalação e

Petrobrás
Disponivel:

Caixa
Gontas de compensação:
Valôres em Caução

6.457.995

Assembléia Geral Ordinária

EDITAL DE OONVOOAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os senhores

acionistas a comparecerem à assembléia geralordi
nária a realizar-se no dia 20 (vinte) de abril do
corrente ano, às 9 (nove) horas na sede social, afim
de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Discussão � aprovação do balanço e

demais documentos referentes ao exercício de 1965.
2. - Eleição da nova Diretoria.
3. - Eleição do nôvo Conselho Fiscal.
4. - Assuntos de interesse social.

Jaraguá do Sul, 09 de fevereiro de 1966.

Wa-Iter E. W. Gõseh, Diretor Técnico

NOTA: Acham·se à disposição dos senho
res acionistas no escritório desta sociedade, os

documentos a que se refere o artigo 99 do De�reto
lei n. 2.627; de 26 de setembro de 1940.

76.893

40.000

Cr$ 7.141.527 In�úslriB �e Calcados fioscfi Irmõßs 8. ß.,
P&SSIVO

Não eXigivel:
Capital, fundos de Reserva Legal e

Especial
Eligivel " curIo e 10DgO prazo:
Contas Correntes, Dividendos a Pagar e
Saldo a Disposição da Assembléia
Coutas de compensacäo: ,

Oaução da Diretoria

2.857.663

4.243.864

40000
e-s 7.141527

Demonstração da conta "Lucros e

Perdas" em 31 de dez. de 1965
Produtos e Juros e Descontos Cr$ 12.457,891
Despesas Gerais, Despezas Instalação
e Saldo a Disposição da Assembléia Cr$ 12.457.891

Jaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1966

Augusta Emmendörfer
Diretora Presidente

Lucíla Emmendöder
Díretora Oomercíal

A

E N I S CLUBE,ITAJARA
Assembléia Geral Extraordinária

Parecer do Conselho Fiscal
Ficam convidados os sócios proprietários,

quites com a tesouraria, para uma Assembléia
Geral Extraordinária, a realizar-se às 10 horas,
do día 13 de março de 1966, na séde social, à Rua
Exped. Gumercindo da Silva, afim de deliberar
sôbre a seguinte ordem do dia:

1) - Reavaliação do patrimônio, na forma
estatutária; 2) - Conversão da doação, aprovada
em Assembléia de 1965, em elevação parcial do
titulo de propriedade; 3) - Criação de nov!)s titu
los patrimoniais; 4) - Alteração dos estatutos,

Nota: - Não havendo número, em primeira
convocação, realizar·se.á assembléia, em 2a. con

vocação, meia hora após, quando as deliberações
�erão tomlldas com qualquer número.

Jaraguá do Sul, 15 de fevereiro de 1966

Os abaixo 'assinados, membros do Consêlho
Fiscal da firma "José Emmendörfer S/A. ,- Indús
tria e Oomércio" tendo examinado detidamente o

Balanço Geral, a demnnstração da conta de "Lu
cros e Perdas", o relatório da Diretoria e demais
contas referente ao exercício social encerrado em

31 de Dezembro de 1965, depois de constatarem,
em tudo a mais perfeit ordem e exatidão, são

'de" parec'er que as contas sejam aprovadas pela
Assembléia Geral dos senhores acionistas.

Jaraguá do Sul, 5 de Janeiro de 1966

Ewaldo Heinz BOBS
Lothar Sonnenhohl
Willy Sonnenhohl

Josi Emmen�örf8r S/A. Ino. e Com.
Assembléia Geral Ordinária

EDITf\L DE OONVOOAQÃO
Pelo presente ficam convidados os senhorss

acionistas a comparecerema assembléia geral ordi
nária a realizar-se no dia 23 (vinte "três) de Março
do corrente ano, às quinze horas na sede social,
afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1. - Discussão e aprovação do Balanço e mais
documentos referente ao exercício de 1965.

2. - Eleição da Diretoria.
3. - Eleição do Oonsêlho Fiscal.
4. - Assuntos de interêsse social.

Jaraguä do Sul, 4 de Março de 1966.

Assembléia Geral Ordínâzta"
xer.

CONVOCA�� •

Oonvidamos os snrs. acionistas desl. sociedade
para se reunirem em assembleia geral o:rdinária ii
realiaar-se dia 30 de março p'9'., às 15.fi) horas na

sede social à estrada Itapocuzinho, afll:� de delibe
rarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
1. - Discussão e aprovação do relatório da

diretoria, balanço geral, demonstração da conta de
Lucros e Perdas. e deãrais documentos relacionados
com o exercício encerrado em 31 de dez. de 1965.

2. - Eleiçãocdo Oonselho Fiscal e suplentes.
3. - Aesuntos de interesse da sociedade.

Itapocusínho, Jaraguä do Sul, 15 de fevereiro
de 1966.

Manoel F. da Oosta, Diretor presidense
Adolfo Bartel. Diretor Oomercial

A VISO

Acham-sé à disposição dos snrs. acionistas os

documentos a que se refere o .decreto-Iei n. 2627
de 26 de setembro de 1940.

Dr. Francisco Antonio Piccione
:M:�.DYCO - C_R... :Mr .. 1'7

Cirurgia e Olínica de Adultos e Crianças
Partos - Doenças de Senhoras

o

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - oCiRuPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

c:::oR uPA..
::::

- SANlrAo.. CA:nrAR.�Ao.. I
·I------�=_·_----------------_·__···

ii
-------

--------------·---Ii

I! DR. IVO KAtJFMANN li
h �
II ii
:: Cirurgião Denttst« -- ii
ii (\ II

ii Consullório: - Rua Preso Epifacio Pl'ssoa 159 U
:: 1 ii
li (em frente da BMP1lBSUL) I. I! -

II _ _____JI' II

ii - Aparelhagem. mocJe� A- ii
II .'9-8" i!
II RAIO X - CLINICA - CJ9.::i-QúIA ii
li PROTESE - CLlNICA INFANTIL ii
II U
====::::::::::.=:::====--========::�==::::::===::::::==::::::=

VEN'DE - SEI Precisa-se
Casa para Moradia bem no

Centro da Cidade
Auxiliar para Escritório

com boa lelra e conheci·
menlos de conlabilidade.
ESCRITÓRIO FISCHER
Mar. Deodoro N. 204

Tratar ·com Bastos, Av.
ass. Getulio Barreto da Silva, Presidente Mal. Deodoro da Fonseca,
Eugênio Vitor Schmöckel, Secretário Geral fundos, junto à Acaresc.Ven�e-se uma' Marcenaria

I Contador
2 Instalação de fôrça interna
3 Chaves para motor

I Motor Arno 4 HP
I Eixo de circular com 2 circulares
I Furaderia
I Galopa
I S rra Fita
I Lixadeira,
I Banco
I Transmissão
I Polias
5 Correias.'

lfratar cbm Oldemar Tnomsen

Rua Nei Franco, 555 (frente ao campo do B aependi)
----

1;-:':::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::=:::::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::====::::::::::::=:::=:::::::::==,
c:::::::::=c:::::::::=c::::::;:.�c:::::::::oc::::=c:::::::::a

IIII
.

,

Dr, J o a c n i m '� , W, J o � �H n n !!�I "f.!,,!:!. •9...!,.�
ii

M
li Laranjeiras, Pecegueiros,

ii Aud,�,og.do II Kakiseiras, Macieiras, Ja-
:1 _ II
ii ii boticabeiras, etc. Roseiras
II II Dahlias, Oamélias, Coni-

II E S C R I T 6 R I O : 1\ V. M A L . D E O D O R O, 1 2 2 II! feras, Palmeiras, etc., etc.U i

ii 'JARAGUA DO SUL III PEQAM OATALOGO

ii II' ILUSTRADO

II MAN' SPRICHT DEUTSCH II Leopoldo Seidel

I \)) !! - OORUPA' -

li
.__ ... ._ ...

ij ........,.___�-_._._----------_...._- -----.-------_._---_...._----_.....- ....__.... .............._.....___..,.,.,.......__......._....
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o p o y o '" "Coluna ROTARY"
Campanha do Natal da Criança Pobre

I\NO XLV JARAOui DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 5 DB MARÇO DB 1966 N.O 2.369
Realizou-se no dia 26 de fevereiro de 1966, a

extração da rifa em beneficio do Natal da Criança
Pobre, patrocinada pelo Rotary Club de Jaraguá
do Sul, relativo ao ano de 1965.

O sorteio verificou-se no palco do eine
Jaraguá, em presença dos eine espectadores, tendo
os prêmios recaído nos seguintes adquirentes de
bilhetes: 1° prêmio - 1 máquina de lavar roupa
"Nina", equipada com motor WEG, coube ao bilhe
te no 271, de Sandra Salíma, de Barra do Sul; 2°
prêmio - 1 mctobomba para água Kohlbach ao
bilhete no 287, pertencente ao sr. Dorval Marcatto
e 3° premio - 1 barbeador elétrico "Arno", ao
bilhete nO 600, pertencente ao sr. Dorval Marcatto.

Conferência Distrital de Pôrto União
Desde ontem, a cidade de Pôrto União, está

mudada, com a visita de centenas de rotariano!
do Distrito 465, que vão participar da 7a. Confe
rência Distrital, tendo como figura principal a

pessôa do Governador Darci Zanetti. Na ocasião,
de acôrdo com a correspondência do secretário
da Convenção, cada Rotary Club acenderá a sua
lâmpada, dizendo com isso um "presente" à
'Conferência. De Jaraguá do Sul, partiu numerosa
caravana, que irá prestigiar êsse importante mo
vimento rotário de Santa Catarina. Bôa viagem,
companheiros e breve regresso.

Liderança em Rotary
Como líderes da comunidade, quantos rotari

anos passarão o teste estabelecido por um gover
nador de distrito que disse: "Liderança é enfrentar
um repto, é pôr em execução uma tarefa, é
assumir responsabilidades e obrigações. Duas
qualfdades básicas são essenciais: honestidade de
propósito e entusiasmo pelo serviço".

Um Processo Contínuo
Muitos bons sócios dentro de relativo pouco

tempo depois do seu ingresso em Rotary perdem
o ínterêsse porque não foram informados
adequadamente sôbre a história, objetivos, escopo
e realizações de Rotary.

Os novos sócíos devem ser bem inlormados
antes de serem admitidos, mas é também igual
mente importante que essa instrução continue
depois do seu ingresso. A instrução rotária é
um processo contínuo, se é que vamos levar
avante o espírito de Rotary na vida diária da
comunidade.

Inaugurado o

Hospital "Jaraguá"
Consoante noticiamos Braun. Adolfo Emrnen-Com muita honra e satisfação, recebeu o nosso anteriormente, verificou se doerfer, Carl Pependíeck,clube as visitas dos Padres Elernar Scheid e Miguel no díe 27 de fevereiro de Antonio Clarindo, LúcioSpíes. Estiveram os dois prelados no nosso jantar 1966, a inauguração do Oliveira, Kurt Horn, Adolfofestivo de 17 de fevereiro, sendo que suas presenças nõvo e moderno Hospital, Hass, S i I v i o Plezera emuito nos honraram. Padre Elemar com aquela em presença das mais Hilário Piazera, ofertadopeculiaridade que lhe é normal, fêz um discurso de altas autoridades civis, pelo então Secretário, sr.agradecimento, no qual resseltou o trabalho gigan- eclesiásticas e militares: Oscar Dornbusch.

tesco, ne perre social, que Liens Internacional vem tendo usado da palavra, Foram, egualmente, hofazendo no rr.undo. Também pediu' o Padre Elemar em alocução própria o menageados o doador do
que os componentes do Lions de Iereguä. com ce- Pastor HilberIo Michel, terreno, o extinto Georgbeça fria e calma, julgassem as iniciativas dêle na diretor do Colégio Bom Czerniewicz, o sr. Ewaldo
parle sociéf, dJY�aróquia. Esternos com o Padre Ele- Jesus, de [oinvílle, seguín- Boss, a Sra. P r a e s e s
mar, qUélDl--"'(liz que Cristo deve sair do Tabernáculo do se as palavras do sr, ôchluenzen 2 Dona Inês.
e vir no I) i.�õvo, quer nos cinemas, esportes Eugênio Vitor ôchmockel, A seguir, foi servido
ou na vld r soctef" de uma Comuna. Confessamos Emilio da Silva, dr. Fer- fino cqquetel às eutoríde.
que fica�60s devéra impressionado com a parre nando A. Springmann e des presente em grandesocial daI paróquia com relação aos operanos, o Vigário de Jaraguá do número, transmitindo. a
quando en!t concordância com o ôést, fez realizar no Sul, Padre Elemar Scheid. Rádio Jaraguá, para a
domingo, ota 21 no salão Paroquial o carnaval das A inauguração verlficou-se, população, tôdos os dela
crianças dos operértos. Se Tôdes as Igrejas tivessem logo em seguida, tendo lhes da marcante solemestas iniciativas, lemos certeza, a moctdade brasileira discursado o sr. dr. Wal· dade.
seria mais sensata, mals comedida, mats racional, demiro Mazurechen, repre- � _

porque em ambientes alegres como aquêle, em que sen tente do Governadorhá respeito a Deus e ao próximo, os dívertimentos Ivo Silveira.
são sádios e recuperadores. Parabéns Padre Elemar, O sr. Emilio Silva, fez
avante . . •

.

ent�eg:a ao Presidente do
CAMPANHA DA ARBORlZACAo Conselho Hospitalar, sr.

Alexandre Haeke, do ori-
COM A MAIOR COMPREENSÃO DO CO- ginal de uma ata, queMÉRCIO, INDÚSTRIA e PROFISSOES LIBERAIS, marcou o início da cons- ��--.<f)

(t: nossg campanha vai de vento em pôpa. Das pri- trução do hosptrel, datado Cure seus males e poupe seumeiras 54 árvores já vendemos rôdas. Iremos agóra de 28·8-1926, assinada bom dinheiro comprando na
colocar o último Ióre de 20, que acreditamos não pelos pioneiros B m i I i o FARMACIA NOVAteremos dificuldades. Em nossas andanças para co- Piazera, T h omaz Fruet,locação das árvores, encontramos apenas um cidadão Oscar Dornbusch, Hugo
que se diz jaraguaense, que se negou a colaborar

_

com o déz mil cruzeiros, porquanto segundo diz êle,
quem levaria a glória seria o Liens, Nós lamentamos
que menralldades retrógradas iguais a ésra exista ein
nossa cidade (aliás cidade dos casos raros ... )
procurando dessa maneira tolher os passos do pro
gresso em nesse comuna. Estamos cansados de es
crever e dizer que o Lions Internacional nada mais
faz do que planejar � executar as tarefas, sendo que
o comércio e Indústria é quem realmente colabora.
Agóra, perguntamos nós àquêle cidadão: será que
êle teria a coragem de sair de pórra em pórta pe
dindo a cooperação do pôvo de Jaraguá para o

embelesamento de sua cidade? disporia êle de tem
po pare aI empreendimento? por isso dissemos:
mentalidade atrazada q,ue procure entravar o progres--

so de nossa terra.

LIONS TRABALHA PELO PROGRESSO DE
JARAGUA DO SUL

a que dispõe de maior sortimeu
to na praça e oferece seus arti-

DeleU!lc'l� de POII·'I·a de gos á preço. vllntajosos
U U It I Av. Mal. Deodoro' da Fonseca, 3

Jorouuó do �uf ����

o J!!E VAI PELO UOIS J�==============

VISITAS DO PADRE ELEMAR
E DO PADRE MIGUEL

Klaus Buhr

A Delegacia de Polícia,
tem o prazer de informar
às dignissimas autorida
des e pessôas interessedas
em falar com o Exmo.
sr. General Vieira da Rosa,
DO. Secretário da Segu
rança Pública do Estado,
que S. Excia., em viagem
de 'ln'speção, estará nesra
cidade, no próximo dia 5
do correnle, aproximada
menre entre 10 e 11 horas.

C.P.O.R. de Curitiba
Do jov� acadêmico e na guerra os deveres

Nelson Nfil'loch, recebe· .que me competem, para Dentro os jovens jara
mos atevci080 convite segu:ança. e grandes.a do guaenses que se vitoria-

. para as I )lenidades de Br.asIl, cUJa J:t0n�a,. l�te- ram em vestibulares,
término oP�e Pre- grldade e lDstltUlçoes, nas várias faculdades do
paração .;u� Oficiais de defenderei com sacrifício pais, figura o jovem
Reserva, ��ificar-8e da própria vida." Klaus Buhr; que assim
em Ouritiba, no dia de Os cumprimentos ao obteve o seu ingresso
amanhã, devendo a cere- aspirante a oficial da na Factddade Católica
monia de Declaração reserva, sr. Nelson Nar· de Economia, em Curiti
realizar-se no Estádio do loch, extensivo aos iami· ba. O técnico contabilis·
Colégio Estadual do Pa- liares. ta Klaus Buhr é filho de
raná. O aspirante a OU· -------- Charlotte Mayer Bubr e

cial de Reserva, é filho VENDE SE Alfonso Buhr, industrial
do distinto casal EHa Nar- �

de renome estabelecido
loch - José Narloch e Uma propriedade com em Jaraguá do Sul.
integra a turma Olavo 4.113 metros quadrados, "Correio do Povo", ao

Bilac, devendo proferir com casa de alvenaria noticiar o acontecimento,
o seguinte compromisso: bem conservada, sito a apresenta ao acadêmico
"Ao ser declarado 8S' Rua Presidente Epitacio vitorioso os seus cumpri
pirante a oficial da re- PessOa. Informações com

I
mentos, extendendo os

serva assumo q compro- o sr. Ervino Menegotti votos aos respectivos
mis80 de cumprir na paz ou \Valdemar Lessmann_ pais.

--,.............. -............,.. ,._--.___...............,..�............,.. �(:�.I" � - -

• .. •

l� Osn� �u�as Of�ijuino •• �II: (Clli'urgião Dentista)
�� OLtNIOA PRÓTESE - OIRURGIA BUOAL RÁIOS X ;�- Consultório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado da Ponte Velha) �1

f�: ' H O R Á R 10'
Manhã - aas 8 às 12 �:.lfi

.

Tarde - du 14 às 18 1

�••�.••,�••,�••���,��••••�.�--_.
!

O Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie neste
Semanário

de ROBERTO M. BOBS T

A uar e!

Iqjas nova
fase

Av. Mal.' Deodoro, 89Q

Com preços estabilizados pela CONEP

V. vai ganhar
NO PREÇO
NO PRAZO
NA QUALIDADE

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


