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Dias 10 e n de Setembro 'ile '1966 - Grande',' Festa do Hospital. São , josé,
, /,

páreo do CQlégio" da "Divina Providência. Não1)'de,ixe :de comparecer, '

• ••

I

DO

� \

Orgão de .rneror penetração no interior do noroeste oátarinense
"

�--------------�----�----------

,A, questão '�da'

I pr-odução do
leite

,(

. Em edição' anterior noticia
mos o conclave realizado em

Jaraguit do Sul, pelos Iatícínís
tas 'de Santa Catarina. Na
oportunidade resolveram pela
elaboração de circunstanciado
memoríal, expondo ao Govêr
nó Catarinens'e a situação do'
leite em, DOSso Estado
Eis que, ecôa na Assembléia

Colégio São Luís' Tem, - 'No.va ,D_ireção. t::��:�:��n:l:dO ::��!a�'
tação do Deputado Máno

. .

,
, Tavares da Cunha Mello,Afim de realizar cursos tudantes do CurRO Técnico cluir seus importantes es- .representante Jaraguaense,,/ de extensão unieersitãria, de Comércio, dos quais, tudos, tendo em vlsta a expondo .aos seus pares a

Por JOSÉ'DE CASTILHO PINTO seguiu para Roma o, Rev. embo.ra muito convivesse, sua, aguçada inteligência, sttuação aflitiva em que se

I-AI
'

S hmid a d d di f
.

íd d d encontram colonos e Iattcínís-
(FUncionário do SIPAUA do M, A.) rmao eido c nn t, nao pou e espe Ir be, OI convi a, o pera es tu os à
',' , economista e diretor do em virtude, da comunica- pós' g'raduação, o que se

tas, com relação produção
N d do leite, um das principaisesre que, é o terceiro e último artigo a eéríe Colégio São LUÍs,. Para' ção de ultimá hera rece· deu em Roma, em idêntico fontes de riquesa de Santa

<, �ue e�cr�'vemos sôbre a Nossa Viagem, prerendíernos às ,SU8S despedidas, com- bida .de Curitiba. Deseja curso de 9 mêses, nö Catarina.
falõf' sômente ,da n.ossa estada ne G.uanabara,' pare pareceu à nossa radacão, aos ooncluentes do Curso Colégio Universal de Ro O Deputado Mário Tavares,

d
.

h t d d J'
.

F d 9d" em plenarío, leu pa'ra os seus\ ?n e, tIO amos par I o e UIZ ae ora no :

la, e quando nos informou T é c n i c o de Comércio ma, dos Irmãos Maristas, pares o Memorial, e, dada a,J�Iho, M.as·''p0J um l!I0mento vamos
_
voltar _a, esra que a 'isgem para cum- tôdas as venturas por a n � x a à Universidade. importância da matéria, foi

cídede rmnerra pare por em destaque a recepçao que prir os seu estudos pós ooasião da formatura e Leterenanse. aparteado pelos deputados
, ,al� nos _foi oferecida pe lo Sn,r. en�o _Frossarà jJaix�o graduando, compreende- que encontrem .na pro- ,/

.
,

Waldemar Salles e Joio
, eA�ua esposa senhora Meyerha.Paíxêo. A rec,ep,çao ria o trajeto de nossa fissão ds .. contabilista a Cr�mos que 'o II�stre ::r:�:õ::�:���:���h:::-�

, I�V" _lugar no .confortavel apartamento do dlsttnro cidade à Cuririba, seguiu- realização' de seus anseios c�tar�ne�se �o assuJr.l! .

a
ríal, concmtndo por soíícítar �ocas91 á ,Rua Helfeld .. 650, tendo comparecido os ônrs. do dali ã Lisbõa via São maiores.

' 'dl!eçao Intertue do Colégio líder do govêrno, -Dep. Jota
Eugênio. VJlor ôchmõckel, diretor dêste jornal, Artur Paulo, Rio de 'Jan(liro, S�o .

Luís _e da' EscoJa Gonçalves e lider da ARENA,
- Gumz, Indusrnel, P r o f es sôr d�' Universidade do Recife e Ilha do SaI: De Para aubstituir interi- Te\!:Dlc� .$ao Luís, �ao dp:�taq'�� 'fJ�:c!�� dl':n��s:k;Paraná, Dr, Ernesto Aichlnger e seu filho, e também .' \ .' namente o Rev. Irmão necessita de apreseureçöes. Governador, Ivo.Sílvetra, afimêsre articulista. Na ocasião saboreando deliciosos Lisbôa deixaria o avião Alcido Schmidt, fomos Os seus estudos e as suas de que sejam atendidas as
biscoínnhos acompanhado' d� bebidas finas, pudemos para tomar o trem que o apresentados ao Rev. atividades j� desenvolvi- reinvidicaçõe8 dos -I&tiCinista8
entreter anlmado. bate-papo com os Frossard, cujas levaria ã Roma. O éatá Irmão Augusto Dallö, .o das entre nos o recomen· de 'Santa Catarina A matéria

"atenções, reafirm�ndo a conhecida. hospitalidade gio do Rev. Irmão Alddo primeiro cahrinense, a d�m para o cargo. ��:aén�x��àri�:���::�����
mineir�, aqui àgradecemos muito sensibilizados, Schmidt será de 9 mêses, assumir o veterano esta· 'Enqua.nfo damos as Legisliltiva, n° 969-8%, "de %6.

,

";", Vóltando á nossa ,viagem é já de partida de Pediu-nos o iluslre dire belecimento de ensino. O boas vlOdas, ao
.

Rev. 866, páginàl Z a �.
Juiz de Fora na manhli do dia 9 de julho, chegamos tor do ColégiG São LUÍS, ,nôvo dh'elor é expoente Augusto Dallo,_ almeJa":I0.s
á Guanabara, as 11 30 horas

.

e ficamos hospedados óra tlm fase de sstudos da atual geração, pois, ao Rev. Irmao Alcldo
""

no excelente Ijiotel PaFfs, ;á nosso conhecido, locali- na EtlroPQ que fO�8emos além dos ,cursos N�l'mal é SAchmidr, gaúcho d� bôa
zado no 'n.o.'7 da Avenida Passos pegadinho á praça o porta-voz doe 18UI dete�lor, de sua dlploma- cepa, ,votos para que

Tü:adent�s.'
, , "

" _ atJradeciment�8 ã tôdos, ção pela, �sc�Ia Técnica tri�nfe n� (velha Europa,
,Logo após,'a chegada -saiti'ios a' rever:-a·Béli!Cap OB .a1-un.QE, paIs � IDestrelt, ,de C()m�r�lo e Bachare.L:..com,.;o t. no s,eu OrgaiiÍzado pelo dr. nêrd

Irepidante de movimento; cheia de belelêls naturais, aOI Quais desejata lôda pela, Faculdade de, Peda, torrao, SUu num pont_? Edgar Baumer, foi dado à pu-
de praias maré)vilhosas, de belas praças, de grandiosas a felicidade. Em especial gogla da ,._Facul�ade de d,o grande Mapa da Ame blicidade �m livreto qu� o .

,

ca!)as de comércio, hóspedagem e diversões, de mo- deseja agradeoer aos es- Santa Maria, Apos con- rica do Sul. Lions Clube dà Jaraeui do
Sill, clube de serv.iço ao qualnumentos espetaculares e tambt>m de mui h e r e s pertence, resolveu dar o nomelindissimas. É ja Cidade que vive e t�dbalha, que sofre

,Corpp de' Bomb'el·r�s Voluo'ta' r'·os' de CIVISMQ. Publicaçlio ongl-
e se alegra e por éntre a música e o 6amboleio nal e que visa a devoção ao

q'uente do samba' se diverte e .::onta Cl sua História interesse público, surgiu a lu-
, ,

d 1
'I ,

d S I' me graças ao patrocinio do,de sucessos e reveses através dos anos.
�

e aragua ou· Banco Inco, Bebidas Max WH-
Vimos e sentimos isso em todos os recantos por , I

' -

, /' helm S.A., Climax MagaZin,
nós palmilh(Jdos na ciddade imensa, eb observamols Circulou da mi n e {ra em duas reuniões convo Voluntários de Jaraguá do ���rs�t ��»!C:Jf:::��!-:muito sempre aproveitan o . as coisas ôas que e a mais simpática, a iniciativa cadas pelo Lions Clube, Sul, nos m o I des da kra Liáa "Eletromotores Jaräoferece como bibliotecas, museus, teatros; monumentos, do Lions Clube des t a poude-se indicar a direto respeitada corporação· de guá S.A, Indústria 'Pextil Jari
'IQgradouros, cinemas, praias, restaurantes e tamoém cidade, que permitiu entrar ria.' a cujo cargo estarão Jo'inville. ta S.A., Rádió TV Reimer Ltda,
Doiles. Sim. senl'1ores, boiles também" pois fomos no, campo da realidade, afétos os primeiros passos Ninguem devia faltar ao Schulz ,& ma . Ltda. e,Walter
conheéer a f�mosa "Le Bateau", situada na Praça no que diz r e s p e i to à da orgdnização da impor- cumpri�ento de, s.eu deveI'

Janssen ,Júnior.
,

{;erzedêlorCórreia, onde se ,reune a élite ·da "jovem o.rganização de um corpo tante entidade em nosso de jaraguaense. Tôdo e Publicação', primorosamente�;(

gUc1Irda" de Copàcabana. l,.e Batô con�tilui no mo· d�_ bo-mbel'ros em J-raoua'
. .

-

I 'I' d t impressa, contem instrução cí� "

" � u 6 meIO. qua quer auxi 10 a par e viea tráços biográfic08 dê--

mento' O miá xi m c em, matéria, dé boiles, no Rio, do Sul. Muitas vêzes o do mais abastado até o Tiradentes, e além'de impor�'_funciona das 22 as 5 da :.manhã, a uSlca é só assuuto foi ventilado, de Tôda a pop u I a ç ã o opera rIo mais humilde tante informaçAo sôhre o Pir-
.

fr.aÍJceza ce iíalian�, ,as danças re�umem·se no twist, preferência após o acon aplaudiU êsse passo deci- seréÍ recebido com agrado ,vilhio Nacional, traz em seu

surf 'e, hully·gully; a freqüencia é 90"/0 d,e rapdzes tecimento de algum sinis· sivo; que deixo antever a pela. qir�to,ri�,' �mposta �ot�n�e��a�i��:'ihn��cabêlud,os, é de moças usando mini-saias, e
' tudo isso. troo Felizmente, -a .idéia esplendorosa realidade do dos IOdustrIals, srs. Nelson Independência, Hino do Estado

'na 'penuinbra, por entre bebidas fortes e manifestações caiu em campo fértil e, Corpo. de Bom b e i r o s LeopoldC) Driessen, como.de Santa Catarina, C,nçao do
.

de carinho ,muito francas. Depois de observar bem Presidente,.e Wolfgd!'!g Soldado·e "�iIiha Terrà", d�
, tudo,. áchamos', que o ambiente era moderno demais para Weege c omo' v.i'c e. Gonçalves.DIss. O Código de

nós" e fomo-s saindo assim m�'io á franceza, jáque Odo'ntolog'l"a' "

P 'd' Êtica do estudante·encerra ,a
resl ente'.'

,. publicação. "

a boile, tem 'c,omo proprietário' um francês.
.

O Legislativo Jaraguaen-,

M�s unia, que ,nã(l estava po progràma e por
I P "d t

'

t 't Cêrca de 2.500 exemplares
",

e ege
'

res. en e se, se�pre a e.n o aos foram impressos para distrl-sinôl encheu' as' nOS!fdS medidas, foi a visita que ""
_, aconteclm�ntos Importan· buição, do que destacaramfiÚmos·"·de modo inesperado as 21 horas do_ dia 11 res que se verificam em ,2000 exemplares ,para serem

a'o luxuoso, transatlântico .italiano "Enrlco C", que No dia 24 de agôsto, dêmico de odontologia, nos s a Com uni d ad e, distriouídos_ entre os estud�Jl-
momentos"antes .a'traca·ra '0.0. cais· da Praça Mauá, /realizaram se àS eleições o. jaraguaen-se estimado, manifestou'se, ao Liöns �es. de Jaraguá do Sul,o qqe,1

Durante.2 hor�s visita,mO.s o. e���me né!vio q_ue. estáva, p�ra, a .nova d!re!oria d? tAalmfreendtOe cGoUm�nothserd"emJUanl's- ,Clube' de :Jaraguá do Sul ��e:!t:::�eec1!!���:�;:n:fr�ó:lotôd.o de tUrJst'a&_, eurOpeus, e J, camos maravIlhados'Diretório AcaejeQ:lIco GUI·
e cl -

novel \ diretoria do do ,Município, n08 ginásios, no
com a orgenizáção e asseio, luxo......e beleza alí éii�- do Straube (DAGS) da, colegas de direção;deve. Corpo de 'B o mb e i r o s -curso normal I'l escolas técni-
tentes. M(Js rio salão oe danças do Enrico C, assis Faculdade .de :Odontolo- rá imprir uma atuação' Voluntários de Jaraguá do. �a.s..

'

,

'._
I' 'timos também o que,já tinhamos visto no' � Baleau,' gia da Uoiv'ersidade Fe- renovadüra tranfe à orga 'Sul,' atravez 'do nosso, A' publlcaçlo é aportuna'isto é, rapazes, e, moças esquisitos praticando fren'�- dei'�1 do Paraná. 'que' em· nizaçã� que representaüs çliretör, soJjdarizando':.se Com ela: yolv�mos para umacticamente o 'surf, .twist e hully·gully, e que ,nos 'faz Qora ]tivesse coucürri,do ,acadêmicos de odüntolo· com'à oporluna iniciativa época em que ocul�oà P�tria

"

,

pensar 'que o, d�sa�jzame�lto j� ,t>e�, escal� 1!lundial "e,om chapa única, .apre gia ,perante a Universida-
e colocando-se ,à disposÍl :r!� ���s�� �:g�:J!�:a�da�eB a Jn'oposlto, ,Voce,\f' Ia ,as�lstlram a sentôu,acaracteristlC8.de de Federal dO,'Paraná., "ão para' o ,que estiv�r ',' '�

'.

partida, á' noite, de um n a v i o do pó r t e do, ser a indicada pQr 80% "Cürreiü do Povo"apre \'

1" "

d S h ,',Segunâõ fomos informad08,
I

"

'd I d '!? ld d t
'

d t d'
ao a c�nce os �n ores

novas�publica:ções no gênero,Eririco C, profusameJ11e i umióado, com ce-ntenàs de os a unos a J. acu a e, sen a ao es aoa o Jara- Vereadores, neste. lOstante devêrio surgir, para que tôdos �paslrageiros' aplnht;ld�� ,no convé� grilando d�spedi. em a�sembléia realizada gu�en8e que vence; pau em que' ii entJdade m'ais meaitémos com o penslÍIIierito
:d'as, e· abanando, com bandeirinhas, tudo iss.o ao, som antei,lOrmente. Por outro' latinamente, na Cidade n'ecessita do calôr de tôdos de Olavo' Bllac: "Ama, com fé

,

qê uma march,a 'batidà e�ec!liada pela banl;ia de, mú lado, &queles !icadêmicos Sorriso, ·os. s�us cumpri para que possa surgi,;, e org�lho, a terra em que n,as-

;si,ça,'�e, bordo'? Ah; não assiS1lra�?! ' . , 'Pois' nós demonstram
, coo_tenta. mentos, sohc!tando exten" vigorósa. e c a p. a z, de

ceste! . "

v.lmo�.lssO as 24 horas de 11 de,Julho, no I;?IO, e mento .pela atuaçao do. deressamanIfestaçãosos Jefender� nossos lar,es ,==="-===,=====
,', podemos lhes �izer que é um _esperáculo á pa_rte: nôvo Diretor, o Professor demais cOlega!l' !l�s pe_s::' lojas e indÍístrias, da açiÍQ

, dificil d.e ,s�r esqueCido. .
,

2'\ ' ,
Armaniio Ç>scar Cavanha, sôas dos academlcos An· devastador<! das chamas.

EstivemQs também em S . Paulo por alguns cpjos pla'nejlilHeotus coo ronio" NHton ,Giccarelli. '

-'
.

dias, e assiCh encerramos' o nosso giro' de ,20' ,dias dize�, com .as aspirS'ções Vjce; Lauro .. Consentino,' ,Colabore, Jaragu!1ense
pela's cidéides de JUI� de Fora, Rio e S,' P,aulo, send,o dos estudantes daqu,ela, Filhó, S�(}retár.i.o de In� de, qualqu�r condlçã,o, na

que néstas: duas, c�pilais contamos ,e'empre com a' Faculdade. .; o

',' tereâmbl.ü, Sbflll Adachl,' orgaDJ,Zi;lçaO do C?rpo d\.
co nhia' agradavel, soliçita e ut,1 dós' velhos ,A cbapa UDlC�. re',?ebeu SeeretárlO Geral Renato Bombelro� V.�lun_larlos de

Igos f;g06 Bmke �, Waller Franco, aos "quai.s ,es ,o' nome ,oe "Uniãü" e Paúl() Müllel�, 'resou�ei:ro Jardguá'do Sul' ,Seja voc�
ternamos ps nossós agradecimelÍlos, sinceros, ,colo 'qestacou na', {>onta, cümo e Antonio Carlüs ,VlD'ce, lambem u"1 soldado, qö
canda-nos á �ua inteira dispoSlição ,nesta cidade pr,ßslde'nte"o jovem aca Diretor Esportivo: fogo! -;s!-

;3,

Fundação:' ,

Âr,tur Müller

r

Diretor:

BUGENIO VITOR SCHMÖCKflL

Impresso na.:

Sot:letlot,tIe GrMlca' AnnJcI. Lttla.

, Ano -XLVI
-.\

'JARAGtJA DO SUL (Santa, Catarina) Sabado, 3, de setembro de 1966 N.O 2.400

Nossa· Viagem
À Juiz-de Fora (MG), Rio (GB) e são Paulo (SP)

I

'. Civismo.

Irado. paro leiiura, no

Salão lacional e Inlernaclonal'
da Imprensa, dà f OODBR
,l.>RB3�3� no B r él s (I i' a'
Imperial "Hote'!';:

'

'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO
I

;:,!���,�,O!ÜI/!'O_U,!,:: I [=�s�o�c=�r�Ais��] r==="=����;���::��:=7==== II
Emprêla·Jornaliatica

-===:::::::::::: ========. iii CIRURGIÃO-DENTISTA III"Correio do Povo" Uda.

,' .

• 1966 • A I d
D1:0, 6: !I, II

,
Diretor

n vers rios; '1111 •a.A:D .. IIIII
.

Eugênio Vitor Sch",õékel
O sr. Pedro Borges, a V. A

alfaiate em Corupä ; III' � III
(
- FIZERAM ANOS:'

ASSINA1"JRA:
. - a gctrofinha Eltany, II II

AS.ual . . .'
"

Cr$ 2.500 Dia 27: filha de Harry' e Lont' II
<; IIIIameitre , . . CrS ,1;300 Hornburg. ii"

Av.lso .' .' . • CrS !It O sr. Alber&o Sbarde· II
.

1 ••
'

D
. ii

d --O ú
. II

a ..I;- " W 6: PI Aveni a el lia Vargas, 198 - Ieragué do Sul - 'Santa Ceierína
,J ii

- ,Leny ·Maria· Silva I'
II

,���e��i�� �:ôRei:,ore:r' sr.\���d�b�cr';irH�������� �===:::=====:::=:::==�:::=:::==:::J:::::====:::�============J)
dente em Oorupä; - Hugo Hoepfner;

,

- o SI'. Nilson Baggen-
- João Hoepfner; V END' E' SE'

RJeglstro· Civil .toss, nesta cidade;
- a garotinha IIoni, filha

- Ia jovem Miriam do sr. João Vergili Borges ; Uma Propriedade eita llslocalidade de Estrada Uma propriedade com

Auiea Müller Grubb i, Oficial Bauer, filha do Sr. Udo � o sr. Arnaldo Pas No.a com 63 morgos de tetra, comã casas, sendo 4.113 metros quadraâoa,
do Regist.o Civil do 1.. Dis Bauer. quellno de Oliveira; 'uma de alsenaría 8 outra de madeira, e demals com casa. de alvenaria

trito oa Comarca de Jaragllá
- sra, Traudi Kanzler, bsnfeiteriaa. bem conservada, sito a

do Su, Estado Je -Santa Dia 28: em ôchroeder ; Informaçõea com o sr. Liodorio Rodrigues. Rua Presidente Bpítacío
Catarina, Brasil.

- Esmeralda Ferrazze ;
E s t r a daN o 'a _ Jaragu' do Sul

Pessôa. Inf?rmações co�
Faz -sabe r qne comparece- Sra. Emma Bleich, es- - o jovem Ruy Homero o sr. Ervíno MenegottI

I rem no cartório exibindo os posa do sr. Rudolfo Bauer;
,

ou Waldemar Leesmann.
documentos ex gidos pela lei Bleich, nesta cidade.
aiim de se habilitarem para

casar-se:

BNDBRÊÇO :"'-
Caixa Poetai, -19 .

t\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragui do Sui . S. Catarina

VENDE-SEI'

Helmut Ohr e

Cora Rita Müller

Dia 29:

Carlos Günther;
- Heinz Ziemer;
- Haroldo Wolski;

Ademar Oswaldo
Borges:

Dia 7:

Ondina de Oliveira;
- Werner Mey, em São

Paulo;
- sra. Lezelanda Maria

da Silva Costa, em Laguna;
- o jovem Nelson José

da Costa; ;

- Renato. filho do sr.

Cristiano Rabock.
.

OPORTUNIDADE
Vende-se ou Troca-se

Vende se ou troca-se, por motivo de mudança,
no .centro da cidade, uma propriedade contendo casa

e cutres benfeitorias, 'com área de 2680 m2. Facilito
trocando com CARRO de fabricação Nacional.

NOTA: Negócio sem lntermediétlo. Preço de
ocasião. .

Tratar na Loja de Calçedos Gosch, nl cidade.

�����

Cure seus male. e poupe seu

bom dinheiro compranoo n.

FARMACIA NOVA
de ROBERTO, M. BORS'r .

a que dis.õe de maiorlorümea·
to na praça e oferece seul arti

itos á preços vantajOlol
Av. Mal., Deodoro da fODle•• , J

���

Edital n" 6.233, de 258·66

Silberto Kassner é
Teresinha Pelense

Dia 31:

rF==:=======:::::==:::===:::=:::::::::=::::::::==::::::=====;;:=:::::::::=:::==�
II'

_, � ß·

� r, J �a G � i m �. W" J � � � tin � 11
Advog.do II

n
- sre. Waly, espôsa do li

sr. Bruno Friedel,residente ESC'RITÓRIO: AV.' MAL. DEODORO, 12'2 li,
em Três Riós do Norte; II II

- o Ilaroto Nelson, filho !I JARAGUÁ DO ·SUL
II

do S�. Luiz Amorim, rest- ii' II
.

II

dente em Iolnvllle ; II!
.II

;_ sra. Terezlnha, espôse III .

MA.N SPRICHT DEUTSCH
_

,_ .'I�.'I!do sr. Emenuel Pereira,
Coletor Esredual, em lbí- I.b:============:::�=:::=::===--=======.-:..::di
rama.

Ele, brasileiro, solteiro,
, tecelão, natural do Jara

guá do Sul, domícílíado
e residente á Estrada
Joinville, neste distrito,
fllhode Wjlhelm Kassner
e de Bertha Lemke
Kassner.
Ela. brasileira, solteira,

doméstíca, .
natural de

Guaramirim, neste Esta-.
do, domiéiliada e restden
te nesta cidade: filha de _

Olegarlo <, Pelense e de ]
Adelióa da Silva Pelenee. .

Dia 30:

Sr.. Leopoldo Reiner;
- 'sra. Maria, esposa

do sr. João Carlos Stein;
- sr. Ono Pawlowskí:
- sr. Angelo Scheuer.

Dia 8:

Ele, braslleíre, viúvo,
lavrador, natural de Ja
raguá- do Sul, domicilia�
do � residente em' Rio
da Luz, n�ste distrito,
filho de Carlos Ohr e de
Maria Jahn Ohr.
Ela, bÍ'_asileira, solteira, Manfredo Fuck.

doméstica, ' natural,. de
Blumenall, neste Estado, Dia 4: ,J •

domiciliada e residente-
, nest.a ,cidade, filha _de Sr. Willi G: Gesser;
Qtto MUll�r e" de Iren'e -. sr. �Udl Bruns,- nes·
Kramkow. -. ' ta CIdade,

.

, r
_ Laerte Stem; .

.

.

E para que chegue ao co-' _ Romilda Pedri;
nhecimento de todos mandei

.

W a It e r Germano

� plssa� o presente edit'al que Bebrens.

, \ será publicado pela impren·
.. sa e eIl) cartório onde sed

/ atixadö dUt�nte I � -dias. ·S,

alguem -souber de 'algum im'
peclimento aCuse-o para O·

, fins legais.
.

AUREA-MÜLLER GRUBBA
übc,ial

Francisco Satler;
- Siegmanu Ehlertj
'- José Baumle;

.

-:' Lauro Adolar Bor

Edital no' 6.2�4 de 29· 8 66 toliní:
L.

'"
- Ivone Alice Sehmõ-

ekel, filha o casal Eu
gênio V. möckel e

Brunhilde M. Schmõekel:
H' iI d a Henschel

Brunnerj
- Rudi Nei dos Santos.

Lourinor Seiffert;
- sra. Elsa, espôsa do

sr. Alfredo Müller;
- A f on s o, filho de

Ervin Edmann;

Dia 1°: Dia 9: MEIA HORA 'É POUCO'! - Ú Anunoio é à,
Alma do NegócioAllino Pereira; ÁLIDO ROSÁ

- o sr. Damsio ,Schmifl; Há meses entrei núma igreJ'a da' Capital. À
-_ o sr. Wal dem a r

Schmilt ;
porta estava .um dêsses cartazes nunca lidos com

_ o sr. Albrecht Gumz;
o seguinte le,mbrete: "O' momento mais importante

_ Harlvich Hanemann;
da missa é quando você sai da' igreja". 'Natural

_ a menina Villi, filha
mente o autor não queria com isto desprestigiar os

de Hilário Bona; .

três . soleli1�simos momentos d,o ato de louvor -.por
,..:.: Maria' Anésia Oon- excelência; mas êle pretende apenas, extirpar o

çalves de Araú'jo, em lIa- ê�ro de muitos católicos em restrin�!J; tôda a sua

pocuzinho;
-

Vida de louvor a Deus somente àquela meia hora

_ Reinhold Ucker, em
do culto dominical. . ...

Nereu, Ramos;
Já o primeiro catecismo nOR ensina que exis-

_ sra. Cecilia. Pedri
timos para' louvar a DAus, Se a Igreja. por consoe·

Papp. guinte, pede-nos meia hora para Ueus, nus domin
gos, nunca estará exigindo demais e nem tão pou,- ::-----------,---
co ofendendo o direito de liberdade tão mal enten- Aetnção

� dido. Ö que ela preceitua é apenas para lembraI'

VENDEM-SE aos homens de sua primordial finalidade: LOUVAR A.gr�cultor
A DEUS EM TODO TEMPO E LUGAR.

Vendem-se um Balcão Não, podemos esquecer-nos de qúe a missa

e um jõgo d,e luz fluo. dominical é apenas um ato de louvor, o central'
recent�. porém. A seu lado o 'católico deve colocar outros,

Quarto- com mobilia Fazem anos amanhã': Mais atos de louvor é o que quer também o mo·

completa para moco(�), Tratar na,Caixa Eco vimento litúrgico quando insistb que a Liturgla de-
com café. d� manhã, O jovem Waldemar Vi1n nomica Federal, à Ave- ve ser o CENTRO, FON,TE e FIM de nossa vi-da.
. Tratar a Av. Mal Deo. Vossen,. !unéionárlo de I ni�a Marechal Deodoro, Mas como?

'

doro dá 'FonJ�eca 145, A ComerCiaI. ,n. 192, nesta. '

.

.

É, pena que vivemos numa época em que �e
_. �,_._.� .._.. ..;...._.�.�. .. �_. ,_,_"

faz uma verdadeira cisão entre tr�balho e oração!
�.�I�._I�G�G�.�n�'�;_'��"�I�;�;�;����� Pe�sa se que se louva a Deus somente qu.ndp se

III '

-o
'.'1 _' I reza. Não disse São Paulo: orai sem c.essar? (l'ress

.. 1 Jl))ro \

-

IW1lIlrn��� lEaurreto. �e Azcve�� - II �;�7J�:!a:e��r�a�a���§tl��� �:i�'QI�a:s�� �sn��e��:O <>c::=o�_���'

Ur'
iii ·que "de trabalho e de oração é feito o 10uvÕ\r do MUD A 5'

P.. / :11.8" Ci) ti __8. III cristão". É precisamente nisso que etitá a supe.l'io,.
-

,

I-ã J. .. I ridade do louvor do, cristão sôbre o do pagão:- à FruflfilrllS e Ornamentais
.II' ação do homem nãQ batizado o cristão ajunta a ora - ----

�

\

M Oom escritó�io nésta cidade à Av Marechal Deodoro '1 ��:'lif:::i��ã��:�a�ãOa:-o���Pbe�:� ��: ::��e�� 'Lar�nj�iras, ,Pe�e�uei_ros,

'li"I"
. . .UI próximo se �ompletam nu� único ato de, caridade. Ka�ISelr?S, �aQleJras,.Ja-

_

da
I

F.onseca nO.' 122, p�,ra melhar servir seus c I i e n t es; MPl Ação e oraça_o, port-anto,' �IS o pão e 8S pa!avr�s bot1C�beu�as, e�c: Hos,e,Iras ,

mantêm. est;r�ítol inter9âmbio j�diciár;i(rco"ril os'ex·Esc�itórios d·a consagra'çao da constante missa do '·cr�stao.· Dahhl:l8, Cam.eltas, Golii-

r'l'r' de" 'Adv,o_gac,ia DR.'H,ERCILIO ALEXAN,HER. DA LUZ, I <Louvar, a ,Deus somente meia hora por se.ma· feras, Palmeiras, e&c., e&o.

u.

. na é pouco, portanto, é. muito pouco. 'São' Paulo'
'

iii COm. séde em Jo�ilville e S�b Francisco ,do ',Sul; está em Iii �edia a(ls cristãos da c_id·ade--....de Éfeso (6, 1�) que PEQAM O TALbGO

III � Itzessem tô.da a espécie de oração. A Igreja con- .ILUSTRADO v

I condi.ções de, ,ta'mbém, -aeeitar causa's para aquelas Co· I tinu� pedindo ao católico, que saindo da. porta da

. "�"marcas, sem maiores onús pára ·s-eus con�tituintes. '_ I' -Ig.re,Ja, use. �o seu sacerd�(lio real e 'reproduz,a a Lel!l?oldO Seidel.

I '. , .

'
mIssa dOm'lDICal em cada uni dos seus' at08 'das - CORUPA"-

'.i�:liEl!Eillll!!lÍill�l_i'-!"i_ß_lE!Ijiiiiillli�_I_Ji=:=n_�liEIIiiIlEllliIIii!Iiilm restantes. �36 me��s horas da sema·na., �c::::::,..::::::::::a�c:::::::oc::::ac:::::;:::.

anuncie neste'

Seinanário
'

I
I

Fazem anos hofe:

EMPREGADA
DOMÉSTICA, ?ara Curitiba.

Paga.se bem. Tratar na
'

Av. Mal. Dçod. da Fonseca 949
das 9 às 12 horas.

A sra. Antonine, espôsa
do sr. Alfredo D. Jans�en;

-:- Narciso,. filho do sr'.
F�ancisco Morbis;

..:... ·a sra. Irene, - espôsa
do Qr.· Jörn S.oelre_r;
- o sr. Valdemiro Nagel.

nesta cidade.,

Oferece-$e'
Ouça tôdas às sextas

feiras, à '1,30 horas da
tarde na Rádio Jàraguá, .

o programa:

fJnlena Rurál
Êste progra�a é' Jeito -

pela ACARBSC espe
cialmenfe para o Sr. e

sua Famílià,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO SABADO", día o
Pégína 3

"

.

Pre��!t!r!7'�UiliCi;pal <�eNe!a�i?��áde �?ped�n�!- Educação e �ÍP®IF{l�Aur«D
.

-;kCAlR1ESC- i
.

Cria o Serviço de Pronto ôocôrro .1V1un).ci· Assistência Social, foi regtetrede e publicada a
� , -. .

'

. pai e dá outras provtdênctas. .'. a presente lei, aos 6 dles do 'mês de julho de Clubes 4-S, Construtores" do· ,Brasil-rlo -Futuro.
<

,

.

VJCTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ieréguã 1966, ,. .'
,

.

do Sul, Estado de Santa Catario',�, n0: uso .e -exercí- João Mathles Verbínenn, Diretor do Expeêliente' 1 '''7
.

A EDUCAQÃO �'ATOR DO DESEN-
cio de suas .atribuições.' -',. ',i." ',�,',-, 'lt: i,' VOLVIMENTO.

"
.

, Faço saber a todos os habitantes, dêsre Muni. P E C R ETO ·N. 12/66 \ " Apesar dos paesos largós já dados n'a�di�eção
clpío, que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciô VICTOR BAUER, Prefeito Muníetpa] de Jsra- do ._des�n�olvimento, e Brasil ainda apresenta.
no a seguinte lei:

.

guá do Sul, Estado de Santa Catarina' no uso e regtoes nptcamente sub- desenvolvidas e," no
. seu

,

_

Art. i. ,_ Fica criado o Serviço de " Pronto 'exercício de suas atribuições,'
,

." .tOGO,'r ainda não' é corísiderada uma Nacâo nesen-
ôocôrro Municipal, que funcionará em prédio pró- . DECRETA volvida.

.

pno ou=elugádo.
.
,- ,

", Art, 1. :::, Fica promovido ao Padrão 1·5,' da .' Constitui -dever-sagrado' de todos nós eontri-
. Art. 2. - Ao Serviço de Pronto ôocôrro Mu escala de vencimentos aprovada pela Lei' n. 124, buir•.de um_a forma ou '�,e outra,. para .que a

...
,

niciRí;ll.. compete«, ',' -,
,

. '. "
de 6 de novembro de 1964. HAROLD ,NAGEL. Me barreira do-sub-desenvolvimento Bela vencide, pois,

1- - Dar assistência médica cirúrgica de urgência. cäníco �o Q'tiadro Único' do Município. a contar de. sO,m�nt.e, assim ter�mos' assegurado' -a . '(odol! os'·
,11 -', Recol,her, os enfêrmos aos Hospitais. Casas [. do mes .�ID curso. r

'

b�a�llelro,� .a couquísra do bem. comum a que. têm'
de Séfúde, -Maternldadese. demais esrebelectmenros-l I>' � Art.' 2 .. :"'" Este decreto entrará' .em vigôr na ,dIreIto, criandb as condições -sociais que permitem"
de ass}slê�cia .• quando o caso exigir ou fôr' solicita d'ata de sua publicação, revogadas aa disposições � favorecem o seu bemeatar e o desensclvimento
d� .por' fí;lCl.i1t�tivo. '.'

" , ,
.

: em coatráeío. .

.

,'mtegral de sua 'personaltdade. J

.' � 111',,7:"' As deT�.is atrlbulçõés que förem deterrní- "_ Palácio da �refeitura Municipal de. Jaraguä 9 s�b.d.ése�vo�viment? �erá que ser' vencido
nadas 00 seu regul'amento. :

,
.'. do :Su1, 31· de maio de 1966 ", através do blnärio industrializado - desenvolvi-

',':' . 'À.�rl.·3: "-:-:; A p-ref�iÍ�fa Municipal poderá prorno- Victor Bauer. -Prefeíto Munic.ipal mento rural.
ver ,conv�oi<?1? corri o Govêrno do 'Estado, Ulliversi-· Nesta Diretoria de Expediente, Educação e As ."

O desenvolvlmento rural harmônico e adequa-
qad,� .âe:'Séinta Cí!tarin,a. errevés das. ,f'aculdÇldes de sístêncla Soclal, foi registrado e publicado o pre- 'do somente pode ser obtido se o homem rural
Medrctna, Farmácia, Odontologie, Ministério da Saúde sente decreto, aos 31 días. do mês de maio de e�t.iver preparado para a ingente tarefa. Para isso
e com as demals Instltuíçõés e Estabelecimentos Hospi _ 1966. deve. 'conhecer as novas técnicas' agrícolas, estar
ralares e de Assislência, peru manutenção do P,ro�to João Mathias Verbínenn - Dírv do Exp. apto para a vida .aseocíaüea, ser capaz de partiei-
ôocõrro.> ,.""" .'

- par da vida em: grupo ou da comunidade" e de
'.-,' -, Art 4 -OSerwi'çoyde Pronto ôocôrro Municipal. <DECRETÖ N. lá/66

.

,
li-derar os grupos de que participa. enfim, precisa

ficará 'sob' a Jurisdição do Chefe do Executtvó. -.:, :,Victor·Bauer. Prefeito Municipal de Jaraguá 'te� condições adequadas. para cooperar conciente e

.� .' A;_rt. 5. ::--T Q. Prefeito Municipal sólicitará à Câ', do Sul, Estado 'de Santa Catarina no -uso e ,exer- auvamente no desenvolvImento, ao invés de atuar
mara "Municipàl de' 'verea�ores' '0 cr'édito _especiàl cício de'suas atribuições, .'

"
' ?om? um autômato igóorante e embruteéid'o,

nec�s.sário�â <súd::.iOStalação' e fúncio�amenl9; 'bem
.. DECRETA, • Jmpledosl,imente explorado.

corno., proporá, co'; quadro do pessoal técnico e Art. 1. - Fica promo.vido ao Padrão L..7, da, '.

A ,?reuaração ou �ducação do. ,homem, ' rural
admtnistrativo.- ......�. "

.
.

escala de vencimentos aprovada pela Lei n. 124. de .ou .Cltadmo •. melhor serIa q.ue começasse desde a

·

:. ÄFf. 6 .
.::!:.. Bsf'a

- r�i entréli'á-'em vigôr na data de 6 de novembro 'de /1964, João. André dos Reis, ocu;., lI!.als tenra Idade, no lar, si nêste houveRse c_ondi·
s.ua �ub1icação'," revogadas -as, disposições em cootrá- pante do cargo de Fiscal do Quadro Único do Mu- çoes que a assegurassem, ,o que não é' o caso.

rlo.........-.� -, '.' ., �'''''''' '�
, . nicípio, a contar da presente data. Impõe-se, por isso, que a educação seja ministrada

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Art. 2. - �ste decreto. entrará em vigôr' na �ora do lar, na adol�s�êncfa. ou .

mesmo antes'" na
Sulj- 6" de julho de 1966.' .

�- data de sua publicação•. revogadaR as disposições epoca em que a, aSSimilação é mais fácil,' e em

Victor- Bauer, Prefeito Municipal em contrario. - que se pode pla'smar de modo duradouro a menta-
Nesta Diretoria de Exped.,iente. �ducação e As Palácio da Prefeitura MunIcipal de Jaraguá d.o lidade _do futuro homem.

, .

sisrênciÇl Sociál;. -foL registradll e publicada a presenle Sul, 1. de julho de 1966. .' Como consequência· e sínt�se do o que'" foi
lei, aos 6 dillS' dQ mês de julho de 1966.. '

,

Victor 'Bauer. Prefeito Munieipal expresso até então. pOde!llós afirmar que o Brasil
" João Mathias Ve'rblneon Dir. 'do BxpediE>n'te Nesta Diretoria- de Expediente, Educação e do futuro! para ser g-raQde e próspero, precis,a' te�

'�
,. Assistência Social, foi tegistrado e publicado. o desenvolVimento. rural que estar.á tanto_ mais

LEI N. 148
.

presente decreto, ao 1. dia do. mês de julho de 1966. assegurado qu!nto maiR educarmos l?arB a vida
Dá denomi_nação de logradouro público Jo.ão Matbias Verbinenn, Diretor, do DEEAS. rural a� geraçoes que-despontam;-estaremoS"m_elhor

", _ no'_ ,perímetro urbano. .

.

.

.

. constrUIndo o '_Brasil do futuro s' mais educàrmos

·

. VICTOR BAUER, Prefeito Muuicipaf de Jara- DÉCRETO N. 14/66 a criança, 0.. adoleséente e o jovem para Íl vida
guá do -Sul, Estado de Santa ·Cátarina; no uso e

. VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jal.'a- rural, arrancando·o da marginalidade social, para
t-xercício d� suas atribuições..' guá do Sul, Estado de Santa Catarina no' uso' e a cid-adania com respo-nsabilidade ..

- '" F:aço saber a to.dos os habitantes dêste Muni- exercício de suas atribuições e na confdrmidade do-
_ .

'Qual contribuição, dos clubes '4-S 'púa_' esta
:cípio, que a Câmara Municipal aprovou"e eu san- fac�ltado no Art. 74. I, da Lei Orgânica dos Mu�i. cruzada ,d.�t�o grande signifi�aQão social e-" de tão
ciôno a seguinte Lei: ' C1pIOS do Estado de Santa Catarina e tendo em vis- elevado mteresse para a Pátria? c

- .

,

.�' �rt.f.1,. -:- liic� denominada 'rUll, "WALTER ta o que determina o Art. 3.° da Lei n. 27, de 30 2 .:..... OS 4·8 ENSiNAM NOVAS TÉONICAS
MARQUARDT", uma das vias públiclls do perime- de agôsto de 1956. / AGRÍCOLAS..:

'.
-:;-

tro- urban-o 'de,Bta�cidade.. .

,
- DECRETA O m�io rural- brasileYro ainda e'stã muito",

:.A�t. :2..� l}sb( lei entrará em vig9r na, data de
,

.

Art. 1. - A partir de 1.0 de agôsto do ano em atra-zado,_,não somente por utilizar a mão de- obrà,-

StrUáar'I'Po-�,'��iç_açªo, r�yogad�s
_

as-'disposições .em con curso, o expediente das Repartições Municipais no seu aspectte mais primário, que é o braçal, (fõmo
( será de sete (7) hor.as diárias, não haveQ.do expa- também porque o homem rura'l ainda está tnufto

, Pa1�cio,àa Prefeitura.Municipal de Jarag!lá do diente 8o.S sabados. .'
. ,... -

SI 6 d
.

Ih 'd 1966'
•

Art. 2. - E'sté decr_,e-to entrará" a'm' vl'goAr na l,mpregnado de práticas e preco.nceitos pI'ejudfc�àis
: u, .

e ,lU 9, e' .', I ao melhor aproveitamento aas tßrras. "o -

. '- ---

'_. � �"" '.. Victo.r. Bauer, Prefeito Municipal data de sua publicação, re-vogadas as disposições Não hasta dotar o meÍo rural equipamentosNesta Diretoria de Expediente, Educação e em contrário. .- ../. _

As
.

tA
.

S
.

It"
.

t d bl' d
.

Palácl'o da Prefel'tura MunI'cl'pal- de Jaraguá do
modernos e eficientes, pois terão que ser oper-ados

81S enCla o<ua, .,01 regis r.a � e .pu 19a a a de modo correto pelo homem, que continuara 'I ser

pre��p!e lei, :a9� 9', di!'lS' ,do m�ei de-juIJ:lO de �966. Sul, 19 de julhó de 1966 -

o centro de maior interêsse e importância-. '.
'

Joao, Mathlaa, -Verbmenn, DIretor -do ,E�pedlente Victo.r Bauer, Prefeito Municipal' Os clubes de Trahalho 4-8 atuam sôbre as
Nesta Diretoria d� Expediente,- Educação e- -

I
.

LEI N, i49 Assist.ência Social;Ioi r-egistrado e publicado _ o
CrIanças, os ado escentes e os jo.vens, - ensinando-

. . lhes,. de maneira pr�tica, novas �écRicas agríCOlas.

Dá denominação de logradouro público no presente decreto. ao.s 19 dias do mês de julho de
que permitem tirar da terra maiores, riquezas ne.!

perímetro urbano da cidade. . 1966. cessáöas no progresso' do próprio individuo 'e_ da· .

VICrOR BAUER, Prefeito. :Municipal de Jara,
. Jo.ão Mathias Verbinenn, Dir. do Exp. Pátria. São con.hecidas

. por elevados -índices, de '<"�-

guá doSu], Estado de Santa Catarina, no uso. e produção atingidos' por jotens inte_grantes de
__
4 S,exercícjo qe SUllS atribuições'.' .

-

que ultrapassaram de muito as_ marcas alcançàOasFaço lj3�ber a todos os habitantes dêste Mu- n- F .

At' p' . por agricultores adultos, envelhecidos no - tra balho
. nicíplo que a Câmara. Municipal ªprovou e eu r. raoclsc� O 0010 'ICCIOOe rural.. As artes dO!Ilésticas� de grande !JtHid!!d'3
�anciôno-I;\ seguinte lei: ,�, ::M:::teD'I[CO - C ..R ..� .. :f:7' . para a economia do lar. são também ensinaaas- às

.

Art: 1. :_ A Via pÚbli,ca' entre a's rúas' I)omin-' futuras dönas de' casa. _dando lhes oportunidade de
gos 'Rodrl'gues da Nova e J -o M catt'o' d oml· Cirurgia' e

-

Clínica de Adul·toB e Crianças.'
'_

.

oa ar·" en -

empregar seu tempo de módo muito mais ·útil- e
I1,ar·se-á· de "RUA-�CLEMENTE BARATTO". Partos - Doenças de Senhoras . produtivo.

' ,

Art. 2. - Esta 'lei éntrará em v,igôr" na data Através dos filhos, apreI;ldem os Pais. aprendede sua publicação, revogadas as disposições em HOSPJTAL� JESÚS-DE NAZARÉ _: ClORUPÁ a Família, conjugando todos os seus esfôrços pára,

contrário.. . 'Residência': Dr. Nereu Ramos, 419 objetiv'o comum. <tUe é o de elevar e melhorcar' as.
Palácio. d,a ·Prefeitura. -

Municipal doe' Jaraguá '

suas condl'ç'o-es' de v' I'da.
d S 1 6 d

.

Ih 966 é OK lU lP A. .
- SAN1rA C�:nrA:a..D[:NAou, ,e JU o. ,de t ..

.
-

_

f
A família é a cédula da Pátria? quanto mais

_ .
' \Victor Bauer, 'Prefeito Municipal .

-
esta cédula. fôr sadiá, forte e_ próspera, 'tánto mais

Nesta Diretoria de Expediente, Edúcação e

��--"<!'J:1
o Brasil se.r� pujante e desenvolvido, capaZ de

'P,
ro-

- Assistência- Social, foi registrada e publicada a

DR.
, l'd y'

porcionar'melhores condições de vida para, todospresente lei, aos'6 pias do mês de julho-de 1966 'P. 81'nO, ourara
_

os brasi�iros. _.

Jo.ão Mathias Verbinenn, Dir'etot do Expediente

I -11_ '( Então, através 90. 'ensino das novas técnicas

, . ,LEI N 15r
- ADVOGADO II.' , , a�rícolas, 9� Clubes .'_(le, Tr'abalho 4 S procuram

.

'.
. . .

criar condlçoas para que o homem rural prospere;.·
;/ AutorIza. abertura d� cr.edrt.o. especIal. . _

{_ com êle prosperará a sua Família e se desenvol-
, VICTOR B.AUER, PreJerto Munrclpal de Jal'agua EscrItório ao lado da Prefeitura , verá a nõssa Pátria. .-

do Sul; ESlado'de Santa Catarina. �o uso é, exerci.'

L JARAnUÁ DO SUL �.
SE VOOÊ NÃO SABE O QUE É 4.S, VÁ A

cio. de suas f1tribuições. .

.

,

.

,

.

.
.

\.)"

.'
.

JOINVILLE VER' O TRA:BALHO QUE ESTÁ
Faço s�ber a todos os habilantés dêsté Munic1 _ (jrar.-� SE DESENVOLVENDO,' COM A JUVENTUD'E

pio que a Câmar'à Municipal aprovou, e eu�sanciôno RURAL. OS JOVENS 4 S ESTARÃO REUNIDOS
a seguinfe' 'lei:

"

. r:::::::::-::=::::::::::::::::-"':'::::::::::::::::::='==:::::::=::::::::::::::::::;�=::::::::::=::::::o::::� EM SUA 5a. CONVENQÃO REGIONAL A 'SER'
.

Art. 1,-:-" Fica0 Executi'vo Municipal �utorjiàdo � li DR. WALDEMIRO MAZURECHEN .ii REALlZADA EM JOINVILLE NOS D'IAS 17 e
abm, por cqn'�,ßo e){cesso de arr�cadaçao d� co.r p" , , "

'
.

,
. II 18 DE SETEMBRO.

'

rerHe éxerc1cio._. o cr�dilo especial de C$ 7.000000 iI CLiNICA MEDICA - CIRURGIA GERAL II '.,
.

A C A R E SO
(SETE MlbHOgS ,DE. CRUZEIRQS) paré1 fazer ii'

.

li ,Serviço de E?CtBnsãQ Rural Ja-raguá do Sul.
face as 'despêsas' decorrente-s com a aquisição de II li \

um JEEP· Uníver�al:'
'

.' !II ii
_

' ii
"Arf. 2. - Esta lei entrará ,em . vig�r n,a data II ULTRA �O-M

II

de sua públicqção, 'revogadas. às'dispo�ições em con !! O \ DAS CURTAS',.
. II

trário.
.", '_ .

. ii
, R. ULTRA VIOLETA .'. II

,
Palácio d'a Pre.feitura Municipal de Jaraguá dó ii .

' !-l
Sul,' 6 de julho 'de 1966.

. !! Rua Presiçlente Epitácio Pfl�sôa 704
'. !i

,

VIctor Bauer;. Prefeito Municip.al \':::::::::::::::::::::: ....:::::=�:::::::::::l:::::: ::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::-.:::::::::::::::::-P
! -

.

�

/

.'

Vende"se uma. propriedade
.

contendo - Öla
casa de' material e uma casa de -madeira,' -situado
à Rl�a !Witácio Pecgsôa," 497 em Jaraguá do Sul.

_ ,lnformaçõês c,om Dr. ·Piccio-ili" em, Co.rupá.
:\ .'.

•

."<1-. " .'
-��=-"'""

., .' ��"....."..."'=......"..���

Vende-se,

,
, '"

� .

,- Centro •
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\ Informação Rotária
, (' XLyl IARAOU.\ DO SUL (SANTA CA;rARINA)' SÁBADO, 3 DE SBTEMBRlJ (jß 1966 '1.0 2400

"Coluna ROTA·RI"

1 -, P. " Quais as sub comlssões de servlços
p-oftsstoneis recomendadas pelo' R. L, 'que -os Rotary

,E 'D(I T',A L .Clubs adotam?
'

" R. a) Relaçõ2's entre comprador e vendedor.
, (Ação de Usu�apiáo) ,

� b) Relações entre concorr,entes. "

-( , ,c) ,Rel�ções' entre- empregador e empregado.O Doutor R�oul' Allilrecht Buendgens, Juiz de
d) A prová Quádrupla.

'.
Direito da Comarca de Jaraguâ do Sul. Estado de 'e) Informações vocacíonais.

· Transcrevemos a seguir a palestra' profe- Santa Catar.ina. Brasil, ns forma da I�i. etc. . f) Associações de classe.
rida pelo, CL' ANTONIO ZIMMERMANN no

. _PAZ SABER aos que o. prese�te e�ltal de
2 P. Quais seriam os -obienvoa da sub-

jantar festivo do-LIONS CLUBE DE JARAGUA citação, com. o pcãzo de 30 [rrinta) dias VIrem ou
comissão de easocteções de classe?

"

DO SUt. em a noite de I" do correnté mês' dele conheClment? tiverem. que, �Ol" parte de ��SÉ R.,.. Estimular os rotarianos a pertencerem às,
,

A ,t, "

DE ,BIAZIO, residente e domlclhad� no munterpro I respecnves egremleções . profieslonaie e, por meioem home�C!gem a SEMANA DA P TR1A.
"

de MassarangÓba. dAs!a Oomarca, f.o� r!quenda ��a delas, a trabalharem pela adoção e observância de /

Ö ealendáeío nacional. pródigo em datas memo- :OÁO I?EU�U�ArIAO, ,,�tra aquisrçao �� d�mIDlo elevados padrões de ética n?s negócios e profj.ssõ�s:räveís e, em Ieítos heróicos, assinala, no dia de ,0 seguínte Im va .

,

m tarr 8no,. SI ua o no 3 '_ P. Podem ser criadas outras sub-comíe
h' .'

b t d S d
'

Pát
.

I" d 'l,mU.DlC1PIO
de Ma8saI8nduba,lug.ar LUIZ Alves, ,:om sões subordlnedes à comissão de serviços profissio-,oJe, a a. er ura 3., emana a rl�, cu.mman o

a ärea de 266 404 m2 com as seguintes confrontações: .

"

com a maior efemêríde de nossa naetonelldade, a f
'

R' L' Al d' d 278 nals?
,

Iesta de 'nossa emencipsção politica, a feita de
- r e.u t e. com o 10. UIZ ves, me.mOR. Sim. ,Conforme as necessidades locais,

Sete de Setembro. '; 'm�tro.s. f u nd o 8, com terras �e Guerino Costa, óurres subcomiesões podem ser nomeadas, em
.,

,

). .
.

. ,�e p I � d o tambem 278 metros, de um lado, na
eubstítutção às espectftcades ou agregando outras .

. Imbu�do �os mais �ob,res sentImento� de �m ·dI8�â�Cla de 972 metros, com terras de A.I�erto\ '

4 _ p Que é "Servir Através da Profissão','?sadío na,Cl0D;alIsrrlO, aqui estou, como �e80 desíg- Altm) e 'I'sodoro Co�ta e do outro lad?, medindo
. R. Um livro do Rotary sôbre serviços profissio-

, naQ.o
.. qU? fUI., para dlz�r algo a respeíto de no�sa 1.0.17 metres, com ditas de Celeste Valti, sendo a

neís. Procura íectltter a compreensão clara 2 preciseT�::Q, 'l':�,ra ,�?e_ pr��I�amos c_�n�ecer e ampliar, gleba na p8,rte da fr�nt9:. at��ve�s�d!l. ,?ela _Estr_a.d� da matéria versada O tema: é exposto em têrrnosp(U'Q hODIOrmU&:I G querida Pätría em que nasce, Estadul:l.I Braço Direito. Feita c1 )1l8tlflCaçao� fUI M

simples, que traduzem fatos realmente verlfícados, emos.
"

.'.'.' mesma [ulgada proce�ente, por 8enten�a. E, para ressalte o dornínenre propósito em serviços proüssío-.·

, �ara hon�á·l!i, míster se f�z que desp�rtemos, que. chegue 80 con�eClment.o de todos lDtere8s�dos nare "devotamento à cause alheia". As oportunidades,do bêrço esplendldo em que 'Jazemos deitados e e .Dl�guem alegue ignoranera, manda' o D.r. JUIZ de oferecidas pela segunda avenida de serviço serão.mostremos a? mundo que somos capazes de p�o- Direito expedir o pr�8ente� que. �erâ afl���o no evidentes a todos que lerem êste livro.
-

'

mover uma smcera e completa regeneração naero- looal de costume. sede deste JUIZO, EdlflCIO do '

nal. Mister se Iaz que .despertemos da medíocrí- Forum e por cópia, publicada na forma da' lei, O Rotary Club 'de laregué do 3ul, ao ensejodade em que vegetamos para poderm9s readqui- Dado e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, do dia 1. de, Setembro, saúqa o povo jaraguaense,dr o sentido' heróico da existê!1cia r,eal, de uma a08 onze dias do mês de agôsto de mil novecentos pela passagem da data consagrada à Indep..endênciaPátria atu�lDt�., Mister se faz que n(_ls 'armemos e sessenta e sais. - Eu, Amadeu Mahfud; Escrivão, do Brasil; na çertesa de que o sentimento de civismo
com o arnês de nossa fort�]ezal cuja, fonte ines' o 8ubscre,í. - (as) Raoul A.· Buendgeos, Juiz dá dos brasil�iros, escrever� novas páginas de, 'glóriagotáyel_ é 'o reino' de Deus. Mister se faz que Direito. A presente c6pia, oonfe,re com o original; para a nossa querida Pátria.
sejamos patriotas,Do sentido II,lais alto do têrnio dou fé.

'
,

.

Salve o Dia 7 de Setembro de 1966.
e" de sua1 ,ac�pção.

'
'

Jaraguá do Sul, 11 de agôsto de 1966.
, Ser. patriota, lião é se libertar da Pátria. O Escrivão, Amadeu Mahfud - �

� fazendo desta apenas um objet6' curioso de estu

I MI' .

J" W· t S/A Ido. Tal . atitude redundaria em calamidade,' tor- .
. eta urglca oao les

nando) o pseudo-.patriota escrave mesquinho de Edlt I d Clt
- .I H .I I

A' te '

tôdas.8s' outras pátrias. Ser patriota é,transformar I a e I açao ue arueuo usaß NECESSITA DE COMPEJ'ENTE AUXILIA�à 'mescla do sangue negro, indigena, português,.. DE ESCRITÓRIO COM CONHECIMENTOS'.italiaDo ou alemão em seiva vivificadora do pro- O Doutor Raoul, Albrecht Buendgens, Juiz de
gresso Sentir'êste fenômeno de mescla de raças, Direito da Comarca' de Jaraguá 'do Sul, Estado de DOS SERVIÇOS GERAIS.
quer pela sua presença social, qu&r ,pela colaQo- Sànta Catarina. Brasil, na forma, da Lei, etc .

. ração ,biológica, quer. no meio cósmico-so,cial, FAZ SABER a todos os que o, presente edital
guer no complexo econôm�co·financeiro. Refletir de citação, Öom o prázo de 30 (trinta) dias vir€.m,

est� 'mescla' de sàngue em tôdas as manifestavões ou dêle conhecimento tiverem ou interessar póssa"
vitais do Pais, .o que vale dizer, demonstrar o ,va que estand-o tramitando neste JuíZO, o Arrolamento
lo,r de nossa: raça de brasileiros na vitalidade do d08 bens deixa�os por falecimento de MIGUEL e

patriotismo:" " CHRISTINA MULLER 'PIZYSIEZING, no qual figu.
Como ',fruto desta m:escla de faça, temos que ram como herdeiros ausentes IDA PIZYSIEZ1NG,

n,OB decidlr.. afirrrüuido ou negandQ '& Pátria, pois HUILHERMEPIZYSIEZING, ANDRÉ PlZYSIEZING,
neg'81' ,é também um mo.do de afirmar. O que 'não A:bFREDO PIZYSIEZING e JOÃO PIZYSIEZING, es
é possivel é ncarmo� 'di8nt� da Raça e da TeJ'ra tantlo em lugar in'certo e não sabido, pelo presente
COD;l dlhos dos coleCIOnadores de borboletas. edital chama e cita osmencionàdos herdeiros acima,

,

So'u. dos que crêem na' participação de todos mencion�do�, para se fazerem representar ou com- D'ec' I'araç'a-.-O'.t.,
-,

na intlentifiéacão do "erdadeiro nacionali�mo na parecerem ne8te Juizo e f�larem aos têrmos do
'_

evolução étn_ic6,so,pial de nosso aprimoram�nto ßito árrol�meD;to, sob as p�nas �a lei: E, para que Pela presente, eu abaix.o assinada, Erna Wehrmeister
politico e econômico. -Sou dos-que crêem que &0 c�egue a notiCIa ao conhe�lmento dos IDter�ssados, GessDer; brasileira, casada, _oméstica, �esidßnte e dom-ici
caboclo 'brasileiro caberá �m d�a um papel impor fOi passado o ,pr.sente edItaI, que será af�xa�o no liada em· Garibaldi, neste município de Jaraguá dö .. Sul,
tante. no mundo, "Uni dia êle elevará Bua voz, para 'lug�r de costum_e, às �ortas do F�rum e p�bl�ca.do declàro pela presente que' as palsvr8s _por ,mim proferidas
l·dentl·f·!·ca"·sA c,o.rno O mais autêntico dos patriotas.l no Jornal local "QorrAIO do Povo' e no DIárIO da dco�ltra adfamßita deiPaulo Horongoso, não .são· verdadeiras,

, -, , ." -'"", -'

'... ',", "

J t' D d 'd 'd d A J á ec aran o ou r08S m que a referida famßia' ilãõ' gêiíle'.dáNess'e: ,.dIa ser-á,defIDltIvamente proclamada a nossa us Iça. a o e passa � nesta Cl
A

a e ue _aragu
__ bem, nada havendo que 'os' possa desabonar. ',� ; , "�'

ind;�pep;d�!i�ia 'lP,énbil. já '.claram�nte esboçada, d� Sul, aos dezessete dIas do m�8, de agosto de E, por ser verdade firma 8 presente em_uma "'só� 'vía
ac'rê'dito eú na revolução atual. Só, então com as mIl novecentos e sessenta e seIs. Eu, Amadr.u para todos os efeitoljl legais .. ' _

' , ,

raizes 'ianç�dás, na terra americana e na �lma pa Mahfud. �scrivã?, � subscrevi, (as)'Raoul A.Suend- . Jaraguá do SUI,-l�lfNAa��:Mii��ÉR GESSNER
Pátria nos orgulhar'emo�' da ,grande Nação ßrasi- ge!)s, JUIZ de DIrelt?

'

,

..
.

'

-

leira o n08SO Brasil. A presen,te cópIa, confere com o orlglDal, dou
, "', "

fé.
,.

, llememorem91!1 hoje sua origeQl, sua colon�za
ção, sua, emancipação" sua formação étnico-social;

. bendigamos 'seus herais; enalteçamos s�us feitos;
- sejamos' filhos ·autênticos dêste pais de passaào tão ''-;===============;;;;;;;'====11

, .:.:glorioBo Je de porvir tão, auspicioso, que segue firo
ÓJe seUlif, passos na senda, do ,..-progresso,' sob o in
flúxo ,dQ Cr\}zeiro do Sul, sob ,as, bênçãos do Cri
to do' Corcovad,o.

- -

_, O, ÓUE JAI. PELO Ll08S

Vende-sB Prnpriedtde e, Trator
Vende-se' uma propriedade, com área de ,7.õOOm2,

contendo uma casa de. material, situada. ga Rua Rio
Branc�. Trator r;narca Zetor de pnetts, Tratar .com ó

�

,

sr. Adernar Horst, Rua Pe. Franken, 87.
.

Apresentar-se para' seleção à
,

,Rua Prof. A'ntônio E.' Ayroso, 83.

Associ�ação, Comercial
e ,lndustiial,de'Jaragua

EDITAL DE �ON,VOOAÇÃO, ",

Jaraguá do ,Sui, 17 de, agôsto de 196ft
."

O EscrivãO. AMADEU MAHFUJ;>

Elétromotores
.

Jarlguá S.l·· ,

!

. A Associaçãö Come'rcial e -Industrial de Ja-
, raguá do Sul,' por Beu Presi�ent�, em consonânc,ia
com o que preceitua' o parágrafo 1.0 do artigo 6.0
de' seus Estatutos. CONVOCA ,fodos os seUR asso '

ciados, para fi Assembléia, Geral Extraordinária, 8
ser realizada na sede, do ltajara Tênis Clube, 'no
dia 19 (dezenove) de setembro de 1-966; com,a se-

guinte ordem do dia:,
, '

1 --, Modificação dos 'Estatutos Sociais�, "

,

2·_ Outros Assuntos. de Interêsse <ta Associação
.

'Jaraguá do�ut-(SC),,25 de agôsto de 1966:
, Gerhar�Artbur Marquardt, Presidente .

Ministério: do' Trabalho é o Correio do Povo
'l�M VAGA PARA APRENDIZ DE'

F-ERRAMENTEIRO (Matrizes' p/Estamparia)'

Receb'emos do' Sub permite um estudo minu
Chefe 'do Gabinete do ,cioso de tôdas as crit,icas
Ministério do Tr(jbalho. e. e sugeslêes apresentadas.

. Previdência Sociàl o: se· Cordialmente. Wilson Car�
glJ:inte telegrdma: Sr, Di- rotz,ino' -' SLib-Chefe Oa
relor do ,Correio, do Povo binete MTPS Br�silia...:.... Jaraguá', doSu!. N°919,
de 17.866 Tenho sátisfa�"""':""" ,..............,......;_...� .............,,.._........._..........--.,.........:.;..,.......;_...��0, EDITAL 'DE ,CONVOOAÇÃO. 'it.' ._'

�:g�: d��n;s��r�Y:���: l
.. ·· ..

'······�:::·�·
..

n·i·n····�"·
..c··..

··P.:cll··
..

·h·'.:'a'"'�;'
....

'ii
..

;'i·�····u··TTI"·o·······
..

···7::
..

·····�1 r9gut��s���ia;oãrO s������\�le:t!�2:!�t€��S��eân��a -

A I d i U O.': ti U. O U, '

, . :: com o .que p'receitua o parágr,afô 1.0 do, artl'go 6.'Silvá, novo Htu ar : ,d : ,
I

Pa"'ta do Trabalho e .

(C-'
'-

-'O Dent.-st.-) : de' SBUS Estatutos, CONVOCA, todos os' seus asso,
,

-

't·
, I�ur.gl� , "

.

.

-

'1
.

'd
.

A blé' G I O'd' á'
'

P,revidência Social, senIe, . : : CIS os para a 'ssem, la era r In ria, a ser

se honrado, eSlar re:ceben :, ÓLíNICA -' PRÓTEfàE' ",:-' CIRU�GIA "BUCAL " RÁIO�, X i 'realizada na. sede do Itaja,ra 'Tênis, Clube, no (lia
'do r�m seu, gaÖ"inete exem

� fi
. :} 10 (dez) __de outubr.o de 1966�COin a seguinte ordem -

plar�s desse' vibrante, e : o
....Cbh�ultório:. Rua Ângelo Piazer;'S6 (ao lado da :ronte Velha) .:1 ,do dia:

'

,,'

" .'
"

noticioso órgão,' o ,que t:,
"

[, ,.,

:�1' 1'�' Relató'rio· Anual da Diretoria - 'exame,
possibilita ii ,S. 'excia. i '

" 'H o. R kR 10:' Manhã _' das '8 às 12 :' 'discus'são, e aprovação;
, .

acompanhar o pensamento:. ,

,

.- T�rde _ da� ,14 às 18 l-', ,2 ....:. DiversoS AS8uQtos de IDterêsse Soc,ial;
/-( 'Vdlorosa 'imprensa f: "',,

"

,

I '. "'.
.' :1 ',3 '-- Eleição da Nova Diretoria",

,

"

-'

brasilei'ra co�. r:Je:encia f� 'r ,'J�R�G:UÁ DO,SUL, " ,-

'

,�l.
'

"Ja'raguá do -Sul (SC). :25 de agõstQ de 1966.
j 'su� ôdmJnJSlraç�o e ��'�YY)���PY�YH����VV��PVVVvyy��yVY'PYYVvvy�pvv�pvvv'� ,

Gerhard Arthur Ma�9ua�d� 'P�esidente. :
,

'�
,

.

@
"

, Os candidatos deverão tá .. cursó--ginasial'
ou equivalente e idades de 14 à 15' anos.

" ,\
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