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A Diretora do Grupo E�� "Abdon 'Balista" e

Ginásio Normal,. anexo tem o �'��I.;;:--:--"""","--:__........,.,..-....__
,
seus queri:çlós alunos e senhores pais que nos dias Pe.;,. Augusto10, 11 e tõ do corrente mês, a matrícula estará aberta
das 8 às 18 horas.

. .

CI' P-, Comunica-vos também que· para 'a Caixa Bscolar, esar ere.ra
será cobrada a quantia de: P r i m á f' i o Cr$ 500;
Gin á s i o. Cr$ ! ;500.

_,
,

Os Exames de' 2a. época e de Admissão ao

Ginásio serão realizados nos dias !6 e 11 do corrente
com infcio às 8/horas.

As aulas I terão, início: Primário -' diö 1 Õ de
f.evereiro às 8· horas; . Ginásio

.

- dia t .
o de março

às 16 horas.
.

\

' .

ZB�AIDE M. ESPEZIM, Diretora

I

I

penetração,no

Fundação:'
Artur Müller

Diretor:

eUOBNlo VITOR SCHMÖCKBL

Impresso na:

Soeiedllele ,Gr.lic. A venidll' bel••

XLVI JARAGUÁ DO SUL (Santa Oatarína)' Babado, 4 de fevereiro de 1967
".

.

Câmara 'Municipal:
de Jaraguá do' Sul
Vereadores' que se despediram" - Legíslaãores
.que 'tomam / posse - Nosso diretor fói eleito,
Presidente da Câmara para o exercício 1967/1968

� Outras Notas -
.

_ k_;: "
",

'Atendendo ao que dls- assumiu a presidência, pas- escrutínio secreto, verlf ...

põe o art. 36 da Let Orgê sendo pare os demais ve- cendo-se os seguintes re

nica dos Municípios, alle- readores o seu diploma e sulrados, airavés de süces->
redo pela Lei' n. 987, de sol,icitando a. entrega do' slveê votações: Pa!a>DRE.
16.11.53, à convite .de Cê- diploma dos presentes à SIDENTE DA CAMARA{
mare, compareceram ao 'Mêsa, procedendo se a ce Euaenio- Viu" -Schmückei'
Forum local, ITO dla 31 de rernônle de compromisso [eleito] 6 votos - Ocrecl-,
janeiro de 1961, .às 20 ho e posse.: Presenrés esttve- Iio Pedro Ramos, 4 voios.�
ras,' os vereadores da le rem, além do Presidente, e João, Lúcio da COsIa, .1''9
gislatura óra a se findar, os vereadores Si go I f voto. Para VICE, DReSI� \

f�'lIando os v 2 r é a cl ó r es ôchünke, Hans Gerhard DENTE: - :JoiIHO�io _a ,Costa.
Rudlberl ôchmelzer, Erich. Mayer (funciooândo como (eleito], 9 VOIOS ,...:.. "Octpci-'"
Baptista e Clemenceeu do Secretários) Ocrecino Pe- Iio Pedro Rélmos" 1 VOIO.1:�'
Amaral e Silva. A Prest - dro Ré;1mos, Eugênio Vítor Orlando Bernarq!no da Si!�
dêncla ordenou a leitura ôchmõckel, Rudi Franke, va, ,1 VOIO. Para 1.0 SE-.
da ala anterior, que' foi Afonso Franzner, Orlando CRETÁRIO: ...... Hans Gerhattl
aprovada, encerrando os ß1rnardino da Silva, João. Mayer(eleilo) 9 votos - Ru
trebelhos e determlnando Hermlllo Cardoso, Dolcí- di Franke, 2 votos; D.ara
a lavratura de ata, que foi dio f\1enel e Norberto Ha 2.° SECRETÁRIO: - SlgolI
hha, �provdda e as�inada Iermeàn, rôdos inre.gra�tes Schünke (eleito.) 9 v�,ol. e�'medlanle cómpromlsso. u. estritamente dentso do que
por todos. Em. seguíde o da ARENA.

. '. Afonso �ranzoer, _2 0, o.s. vre a palavra, dela usaram determlna o RegimentoP,re51dente Loreno Marcat- Enq.uan·to �s vereedores ,

O PreSldenreJo�o Lqc�� os vereadores Octacilio Interno da Cesa e das al
to Instou os

..

novos ve,rea· da a.nttga legIslatura se t.e- da COSI.a, .a �e.gUlr, co�.v.�-'IPedro· Ram.os.. e
I

Norber.ro terações lntroduzldas pelosdores a 'íngr�ssarem 00 r�. Ii�avam do recinto EI�sl?e. dou o Presidente �lelI,fl, jiafe.rmann�.anlbo$ congre- ÁtQs .Complementeree dó
cinto dél çawara.� �o�v;· dlDd()-se,��� QlI�;cogJtnQ.i) .. õ!bn, d;.e '9cup�r ª G,(l<1e,ra )ulãrido;.se eom'-<I- eleição Govêrno da República.danào o edil maIs Idoso yam o'!, ver!a�ça, o verea· para .a. qu�l fora elello, o

da Mêsa, usando, finalmen-
'para presi�ir �s .,rabal�os, dor Jo�o LucJ.O

\

da C?sta que fOt .fello, rendo 'o n�- te� o Presidente eleito, ve. N�va reunião ordinátia
O sr. joao Luc.'o �a <";os, proced�a_aos prep!lratlvos vel Pr;�ldeo�e emposs_ô�os reador Eugênio Vítor Sch- foi mttrcada para o dia 7'

ta, vereador mais Idoso, da el�lçao da Mesa, por os 1. e 2. Secrelarlos, möckeJ, para �agradecer a deJevereiro, 3.a feira, quan-
'. ----.

confiança nêle depositada, do serão eleitas as Comis·
dizendo ainde' do seu pro- sões de Finanças, �cono
põsito de conduzir o l...e;.. .mia, Orçamento e Conlas

.,

gislativo Municipal. Jara· do MqnicípiO; Legislação
- guaense infeiramerih:e' vol- e' Justiç�; EducaçãQ, Saú·
ti:Jdo para o, Irabalho, na 'de e' Assisrência Social;
apreciação dos problemas Viaçãó, Óbras. Públicas,.'
'municipais e' estudo das Agricultura, Indústria e Co
proposições oriundas do mércio e Redação. A reu,

Chefe do Executivo ou dos- nião verificar.se-á, à� 20
'

pró.prios srs. Véreadores, horas daquela data.
- ,

Hans <Gerbtitd Mayer, 1.° Secretârlo
J ,

Eugênio Vitor, SchmÖckel '

Presidente da Câmara

João Lúcio da Costa
!t!S' Vice-Presidente da Câmara

7 de fevereiro
Dia do 'Gráfico

Mais telefones para Companhlas·de.Turismo
'_

,

," j, '
De conformidade com o

J
' d ,.Sul D�creto n.· 59.193, de 8 "

aragua O", . de Setembro de 1966, tô� I�������="",=��==��
,-

das iSS Companhias de
A Associação Comercial dê�ses futpros assina!'tes, Turismo deverão ser regis

e Induslridl de Jarág:uá do poder lutar junlo à Cia. tradas no Ministério da
Sul, v�m de iniciar uma Telefônica, pa�a conseguir Industria e do Comércio.
campanha v. i s, li o d o o mais telefones para nossa Como o praz para o

aumento do número de comuna." referido regi�tro expirou
lelefones 'nesta cidade. -X';""-'" no· dia 6 do corrente mês;,
�ara taot·o, eljitá aceitando, CURSO '1 -.:

o Delegado, Regional do
em sua' sede, inscriçõ�8 Ministério da Industria e

de pessoas interessadas, CIENTfFIOç), do Comércio no ESlado
. para, de posse da relação de Sanla Catarina, Dr. Caro

Também uma grande los Pinto da Luz, co unica

campanha é a que.a Asso· às firmas 8.upra menciona-
.
'. , das que ainda não satis-

ciação Qomer:dat e (ndus-' fizeram es,sa exigêncla"de-,
. trial de Jaraguá VE:m 'fazen. verão cUQ)pr�la com a Jßá·
do junto "!Jo Oo�ê'rno do xima urgência" sob pena

. de serem cÓDsideradas
eSlado, par� cons�_g�ir um dandestinas, 8em' amparo
Cureo C I e n I ff i �o para legal para 8eu 1unçiona v

n08sa cidade. mento. '

..� � r

A

fábrica de ChapéUS M A RI SOL.
em fase de expansão, está neêeiitsitando

de- costureiras; para tanto, acaba de orga·
nizar um curso para fOUllação de novas

costureirf1s.
Idades entre 14 e 15 anos

, Apresentar se para inscrição, nos dias
úteis das ,,15 às 18 horas, no 8scritório da
firma, à Rua Mal. Floriano, 128

•

o SESI não é uma

repartiQão pública, é
.olba insthuição de dI
reito privado' mantida_
'Ú:nic8llleDte pfllos �m
prpgado. es em bene
f(cio dos eQlprpgadoB

,Legis_lativ� de ,ci

Guaramirim .

Na manhã de 31 de íanet
ro de 1967, teve I,ugar no

. vlztnho Municfl?io de Gue- '

ramirim, a posse des po
vos vereadores ao Legls

I
�

larívo daquela prospera
, comunidade -e a escolha

da 'nova Mêsa diretora
pera o período. 1967/1968.
A posse já por si cercada
de espectajiva, dada a

presença entre os vereado
res de elementos destaca-

,

dos da sociedade local;
. culminou com a eleição
da Mêsa;: que: ficou COns
tituída da seguinte manei
ra: Presidente. da Câmara.
Municipal de Guaramirim:
Salim José Dequech; Vice
Presidente: Affon'So Wag
ner; 1.' Secretário: f\ r n o
Ollnger e 2.° Secretário:
Rudolfo 'Iaha .Pílho.

-�

,Corupá
Q Tamqem
Emp'ossoU.

,

Vereadores,
o vizinho Municipio de

Corupâ tambem empos
sou os novos vereadores.
eleitos no pleito de 15
de . Novembro de 1966.

A Mês8 dQ Legíslatívo
Oornpaense ficou cons
tituído pelos segutntes
vereadores: Presídente.
Carlos Tozini; Vice-Pre
sidente : - Alcides de
Souza; 1. Secretário: Gui
lherme Heller.

,
"

CiMAU
'

MUNICIPAL.
DE '.MASSARANDUBA
Dia 31 de janeiro de

1967, pelas 9 horas teve
I lugar a posse da nova

Câmara Municipal de
.Massaranduba., eleita a

15 de Novembro de 1966.
Após 8S formalidades
legais, foi eleita a· se.

guinte Mêsa :
'

Presidente:
Irineu Manke; Vice·

Presidente: A Ib r e c h t
Krenke; 1° Secretário:
Ivo' Bramorski' e 2° Se
cretári();: 4rthur Keune·
cke..

Recebe�os
.

do
'

Pe.
Augusto César Pereira
SCJ comunicação de sua
transferência pa r,a a

Guanabara, onde deverá
• continuar a8 atividades
sacerdotais, nos moldes
pos que executou com
tanta proficiência quando
na direção da Escola
Apostólica SCJ, de Coru· '

pá.
O Rev. Pe. Auguste

César Pereira, por n0880
intermédio e n v i a ao

povo de ,Corupá e Jara
guá d(i) Sul, os seus
melhores agradecimen
t08. pelas atenções de
que foi alvo à frente do
Seminário, despedindo-se'
coma bênção agradecida.
nCorreio do Povo", que

teve no sacerdoteAugusto,
Oésar P'ereira, doSagrado
Ooração de Jesus, um de
seus. incentivadores, lor
mula VOtOI de constantes
êxitos no desenvolvimen.
to de sua vida religiosa.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\ OORREIO DO POVO
----

4-2 1967

, (fun�ação: !'frlurmbller - 19)9)

Proibição'
Pela presente eu abaixo

CONVOCAÇÃO DE R�UNIAO assinado, residente nà lo-
, calidade de Jaraguázinho··Por êste Intermédlo são convidadas tôdas as neste municipio de Jaraguáfirmas, emprêsas e sociedades exercentes da cerego- .do Sul, proíbo termlnenria econômica da indústria' de fiação e tecelagem' temente a entrada de cria

estabelecidas nos municípios de São Bento do Sul. ções de propriedade do sr.
Rio Negrinho, Campo Alegre;Corupá, Jaraguá do Sul Conredo Gascho, em ter
e Mafra. a' comparecerem à reunião a ser realizada ras plantadas de minha
no próximo dla 8 de fevereiro, às 8.30 horas, na sede propriedade, sita no local
social da Associação .Comercial e Industrial de São acima mencionado, não meBento do Sul, à Rua Jorge Lacerda n.· 99, nesta responsablllzendo pelo quecidade, a fim de .tratar da seguinte ordem do dia: possa acorrer ao infrator.

a - Fundação da Associação Profissional da Jaraguá -do Sul. 16 de
Indústria de FidÇão e Tecelagem de São Bento do St;I, janeiro de 1967 •

,

Rio Negrinho, Campo AI,=gre. Corupá, Ieragué do Sul Frederico Horongoso
e Mafra; , .

b - A p r o va ç ã o des Estatut�s Sociais da
entidade;

c - Escolha de uma diretória provtsõrta 'pera
administrar a Associação até a obtenção da sua
investidura sindical; (

d - Outros assuntos de ínterêsse geral de
nossa coletividade,

•

São Bento do Sul, 28 de janeiro da 1967.

JOÃO THEODORO MEINBRT
p/Comissão Organizadora,

.

EDITAL.
!

._

EmprS.a jornalistica
"Correio do Povo" Ltda.

- 1967 -

Diretor
Eugênio V�/;,r Schmöckel

-

, ASSIN�l'IJRA:
ARual • .'. • CrS 4.000
Semestre • • • CrS 2.200
Avulso • • . • CrS 89
Número atrasallio. CrS 100

BNDBRÊÇO:I

Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catariaa

Declaiação .

Declaro de público que
as palanas por mim
proferidas c on t r a a I

,

pessõa da Sra.. Irene- ����������=!=!:=--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--
Mathedi, residente em
Ribeirão Cavalo - Retor- _------- --1---_
eíds, não são verdadeiras
e que' a dita pessõe.
merece tôda confiança e

'

respstto.
- Ribeirão Cavalo � Re

torcifla.· em 17 de janeiro
de 1967.·

. Hllda FrancesckyPara conhecimento dos interessados, publica-
8A a relação dos requerimentos de cidadãos da
clssee de 1948, pedindo díspeasa de incorporação DE'" SEàá fileiras .do Exército por se julgarem arrimos

, VEN. 'Ele, brasileiro, solteiro, de famma, despachados pelo Exmo Sr Gen Co-·lavrador, natural d� 'l�a. mandante da 58. Regiio Militar: .1 Motoneta Ve sparaguä do Sul, domíeí la- '

.
-

'._'do e residente em Ita-
. Fora� 'DEFERIDOS, os segumtes: Adolar Preço de Ocasião

.
.

poeúsínho neste distrito LUIz Stahl 'Aldo Lehmert - Aroldo Grossklags ,,;_,

'T AM' h 1'f'lh d I' á' F d' 'Eduardo Marquardt - Lauro Mueller - Leonardo ratar na v. arec a1 o e n CIO o 1 e.
..

O I M'll R'l d D d 122de Ana NichelaUi Fodí. .ZIpf - Orívalde llu..... swa do ü er - o an o eo oro, .

Ela, brasileira, solteira, Schrol'der e Ru
;
ns Otto, todos de Jaraguá do Jaraguá do Sul (1 andar)Sul; Guido Mund8�ck - Alberto Milton Anders e

'

'__.doméstica, natural de Ja- Valdomiro Funks, de Oorupä; Aíronso Kleine e
--

raguä do Sul, domíellía-
Felipe Golinski, de Massarranduba.

. Ven'de-sé'da e realdeute em Ita- .

d d
-

.

poeúsínho, neste dís- Os cidadãos aeuna men�iona .

os everao '1 boi' e duas parelhas
trito, filha de Leopoldo apre8�ntar:se na JUQt� de Servl90 �MJlitar: de seu, de cavalos a escolher eMunIcípIO, a partir do prõxímo día 1. de t carroce.Mateus de Souza e Alida

Marpo, com o Certificado de Alistameuto e duas Y

H
/

d Sou a Y Intormacões com o .sr.8SS e z toto's, a äm de requererem o Oertificado -a que
Y

Henrique l'issi • Retorfazem jús., cida Jaraguá do Sul.Foram INDEFEBIDOS' os seguintes reqneri-. " "� \

�:Ô��s'l��;: contrariarem o. Aviso n. 708, de 11 de

Na'gO'cl'o' de DCISll-aOMário Oesterreich e .Rafael Ral?och, de Jara· .

.

.

guá do Sul; Silvino Conzatti, Artur Krueger e, Veot'ie-se ou troca-seNelson Pache de Massaranduba.
por uma ca'minhonete

FERDINANDO PISKE - 1. Ten'ente Rural Willys • aDO 1959
Delegado do Serviço Militar QU 1963, com duas tra

ções, diversos lotes n0
centro da cidade.

Dr. FraDcisco ADtoaio Picdone Melbores informações I

,M:�D-':CO ,w C.R.l't.I:. 1'r ne�ta redação.
I

tf---=:::=====:::===-:--======�,
.Cirurgia e Clínica de, Adoh08 e Crianças

'

VENDE-SE II Blotee Jaraguá. Ltda. II· FA.���t.A.. ��yA Pari•• - D.ença. de Senhor.. 4.1�g'':n::r��ri;��c;.:;::.11 ,�B,.r.e . nao,. IB Irtf •• cll:trllr r.a qUI .dispõe ,de maiorlo,rtime'!- HOSPITAL JES(JS DE NAZAR:,tt .. �· tl{)RUPÁ _
com C,3$'Y.d,e:- alvenaria li Fábrica de Blocos de Cimento para cnns" iito na pr�ça e oferece �eu. arbe . A • �L'

...

'_.. bem
.

ç(�'8ervada 8ito a II
IIgos • pre�o.s v.nt.Jolos -'

l Re81den,Cla: Dr. �!!"W Ramos, .19 ),

-1' RUá p'residente :Epitacio II truções. Sj3 V.S. pretende construir, adquira II
..

Av. Getuho Vargas CO.RUP.1, -

�.�.,)'roA C.A.1'ARINA../ Pessôa. Info.rmações com.:: o material desta fábrica que é o mais mo·

'111,

II derno, à a construção sairá mais baralo.���' .'

,

--=
'

o sr. ErvIno Menegottl _ I
" ' ,1".0-

ou Waldemar Lessmann. _ FRANCISCO MODROCK IItf=:::=========:::-===========::=';\� II Informaçoes com:
LEOPOLDO KARSTEN n

II, . ••

."

,'I NEGOCIO I( .

-

ne�ta .praça ,
I'

IIIIII Dr. Jorn Soelter I, Troca se,' ou c,omprll.se '6:========;::===:::===:...::::.-====--=J
II CIRUR"":IA-O-DENTISTA I.'

em boas condições, uma -'-=-- .-...-------....----------�U'

cdmionefa DOOOE áno rr--:----
..

f�------�
..------

nH 111961' a �964, em perfeito DR. WALDEMIRO MAZUREGHEN IIII •••8. "

II," eS�!<;él�e ��!S����:�rt-.ar CLTN'ICA �ÉDICA - CIRU�GIA GE'RAL 'liII '

Mohr em Jaraguá do Sul. iI
'

I' II
"

II

� . !! Prl!eßiI·n� I "gi}','!.� �í�TAS .1
II ,Avenida Getúli� Varg�s, 198 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina II EMPR,EGADA

.

J ,II R. ULTRA VIOLETA iiII '. !
,

.

_._____ ---:di DOME'ITICA, ?ara Curitiba, li Roa Presidente Epit6cio 1'9ssôa 704, ii�=======::r-======.-===========--==.-�------=::==-- P b T t Jiaga·se em. ,ra ar na � ._ ti ...::=--- -�-----:...---:=v�=--=======:::::::::�::=========:::=:::c=.===--:-========, �� �aisD��dh����nseca 949
-_._-.

,I'

---- - ...---------

, II
<

� r, J o a � � i m � · W,· J o � � tin � . � Q���r:;e-!�rua rõr::·:·Fe·rnâ:n�';·'i:·�s�ü Advog.do . � �::::p���� ��r�a::'h:.·(·)· � CIRURGIA DO BSTOMAGO - VIAS BILIA' �U ii Tratar a Av. Mal. Deo.
•

RES, INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras i'II E S C R I T Ó R I O : A V. M A 1.. D E O D O R O, 1 2 2 II doro da Fonseca 415. Dlagll61t1co Pricoca ia Clncer nas renharaI -HI
_ JARAGUÁ DO SUL II'

1 lII.u- SPRICHT DEUTSCH _ � Empregado

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Ofici-l
do Registro Civil do L. Dis
trito ela Comarca de Jaraguá
do Su' Estado de Santa

Catarina, Brasil.,
Faz saber que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:

/

Serviço Militar
I

Edital q, 6.335 de 27/1/67'<>

Evaldo Fodi e
..

Ivone Mateus de .Souza

E para que cbegue ao co

nheciínento de todos mandei
passar o presente edital que
será publicado pela iJJ?pren.
sa

1

e érn cartório onde s.erá
aüxado dutante I) dias. Si
alguem souber de algum im
pedimento aCuse-o para 05

fins legais.
AUREAMÚLLERGRUB&A

• � ��Oficial
.

.c

Cure' leus males e poupe seu
bom - dinheiro comprando na

/

Organização . Lomb rdi
Possue loteamento em vérlos pODtOS da c dade.

Aproveite os preços de lançamento e pagu
.

em
26 meses. Uma - oferta que jamais se repe irá.

. Visite-nos sem compromisso.

Apartamentos. em Barra Velhã
Aplique bém o seu dinheiro adquirindo seu

apartamento na praia que meís cresce em
Santa Caterlna.

I

Vendedor exclusivo para jaraguá do Sul
ORGANIZ&Ç..l.O- LOH-BABBI-

Rua Marechal Deodoro. 14 t
'

--,

Imliblli6ria, Correlagens, Compra �e Vendi de 11I61eis.

t
Profundamente consternados com o

falecimento de nosso querido espõso, pai,
sõgro e avô

.

Gustavo Adam
ocorrido no dia 7 de Ianeíro de 1967, com a
'idade de 69 anos, queremos por êste Intermédlo
agradecer . ao Dr. Fernando Spr-ingmann pela
constante assistência' e dedicação durante sua

enfermidade, bem como à Direção e Enferrneí
ras do Hospital Ieragué. Agradecemos egual·
mente ao Pastor Karl Oehring pelas visitas no

Hospital e ao Pastor Seil, de Corupé, pelas
confortadoras palavras em casa e no sepulta
mento. Finalmente, desejamos externar nossa
melhor agradecimento aos parentes, vizinhos,
amigos e conhecidos que nos confortaram com

- estes e palavras, que acompanharam o extinto
dté sua última morede, À qual convidamos
parentes, vtztnhos e amigos para assistirem ao
culto no dia 22 de janeiro, às 8 horas, ne Igreja
Evangélica Lutherana de Ieraguä.

Jaraguá do Sul, janeiro de 1967. ,
-.

,
'It' _'.. � ...�

AGRADECE�
Vva. Edweg Adam, ,nascida Camim
Alfonso Adam e família,
AlviDO Adam e família
Erich AdäfiI e família
Haroldo Maas e família
Ango Adam e famflia

Co�sult6r;o • Ru. ArtItu, Müller n. 160
(AO LADO DO NÖVO HOTEL)

Das 9-12 e das 16-18 horas "

.:...' FO
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.1 PORTARIA N. 64 "

"

Preteítura MuniéÍpal de Jar8gu�' d,o Sul, 30 de ,-cão dos vencimentos, correr. conta das dotações
','

VICTOR BAU�R, Prefeito M:unicipal de Jara-
dezembro de' lp66V' ..

'" ....' ,pró..prias constantes do "orçamento!' �ara o exer-

guä do' Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e . !ctQ. Bauer, �refe1to MU�ll�Ipal CiClO de 1967.. , .

, exereíeío de suas atribuições RESOLVE' . Nest!! Dlre.torls .de Expedlente, E�u?açao e
,

Art. 5 - Esta Ieí entrará em vlgõr na data

NOMEAR:
" . ASSistênCIa SOCIal, fUI ref;pstrado � publicado o de sua publicação, revogadas as disposições em

De acôrdo com o art 22 da leí ° 198 d 18 p�esente decreto, aos 30 días do mes de dezembro contrário. "

de dezembro de 1954:
. �

,

ei n. ,e de 1966. \.
_ .: . "

Palácio da Prefeitura 'Municipal de Jaraguá
EUGßNIQ STREBE para exercer o cargo de

Joao Mathlas Verbmenn do Sul, 22 de dezef!lbro de 1966.". .' .

Inspetor Escolar Padrão "J" do Quadro Único do V�ctor Bauer, Prefeito MUDlclpal
Municipio, a contar de 1-11 ... 1966. '

"

LEI N. 157 .

;
Nesta Díretoría de Expediênte, Educação e

Comunique-se Regfstrese e Publique-se Assistência Social, foi registrada e publicada a

Prefeitura Municipal de -Jaraguá do Sul 20. Au�oriza o Oi.·gão' Executivo Municip,al, a reà� presente lei, aos 22 días do mês de dezembro de
. de dezembro de 1966.

' Iízer transações com obrigações do 'I'esouro do 1966.
VICTOR BAUER, Prefeito Muúícípal Estado de Santa Catarina.

Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá
do .Sul, Estado de Santa Catarina no uso e exer
cicio, de s\las atribuições.

V Faço saber a todos os habitantes dêste Muni.
IOTOR BAUER, Prefeito MllDicipal de Jara- eípío que a Câmara Municipal aprovou e eu saa.

guá do Sul, Estado de Santa. Catadna. no uso e ciôno a seguinte leí: '

.

exercicio de suas ateíbutçõea, R.ESOLVE: Art. L - Fica o órgão Executivo MunicipalAl t e r a r, por' necessidade, do sezvíço -a es- au�orizado a realizar traneações com �brigaçõescala da férias referente a Portaria n s. 87, de 20 de do Tesouro do Estado de Santa Catarina, de prodezembro de 1965, relatíva a funcionária contratá- príédade dêste Muuicipio, com o Banco do Brasílda Marly Sohíochet, q.ae poderá gosa-lss no perto- S.A., com o Banco do Desenvolvimento do Estado

�86:e ,3 de janeiro a 2 de fevereiro do ano de, S.A.• com outros. estabélecimentos bsncäríos, com
firmas pàrtículares que tenham personalidade [u-Comuníquese Registre-se e Publique se. ' id' b fI

.

I
Prefeitura Municipal de Jaragúá do Sul, 30 de �el�:ida:.m como, pe8�oas rsreas egalmente esta-

dezembro de t966. § Único _,.. A presente autorização é válida,

Victor Bauer, Prefeito Municipal para os exercícios de "1966 a 1967 inclusive. '

,,'
, Art. 2. -- Para a realizaçãô: das transações
autorizadas por esta lei, fica o Prefeito Municipal
eutoeíssdo a estabelecer tôdas as condições riec�.
sârfas, tais como, emolumentos, taxas de descontos
e tudo quanto s\eja necessário ao têrmo da-transação. Tpributária

A t q E ta.Ieí tá' ô d t
atrímoníal

"

r . o.
,

s a. ei en rar em Vlg, r na ,a a TransferôIlcias Cor.

��n��:ri��blicação, revcgadas as disposições SOl; rentes Ora 190.060,000

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Di,e��s Cr$ 2-640 000 Cr$501.00.0.000
do ,Sul, 22 de dezembro de J966� . RECEitAS DE CAPlIlL

,
Victor Bauer, Preféito Muniçipal Operações de Crê-

'

Nesta Diretoria de Expediênte, E4ucação e dito Cr$ 1.000,000
Assistência Soclal.. foi' registrada e publicada a Alienações de bens r

presente lei, aos 22�ias do mês de dezembro de móveis e imóveis Cr$
t966. ' Amortização de em-

João Mathia8 Verbinenn, Diretor 'préstimos concedido Cr$
.

Outras receitas de '.

capital Cr$ 97.000.000 Cr,$, 99.000.000
Cr$ 600·000.000

Prefeitura

João MathiQ,s Verbineno" Diretor"

PORTARIA N. 65
'

LEI N. 160

DECRETO N. 43/66

�stima a RECEI'l'A e fixa a DESP�SA dês
te Município de Jaraguá do Sul, para o exercício
de 1967.

"
.

VICTOR BAUER. 'Prefeito Municipal de Jara
guá do 801, Estado de Santa Catarina. no uso e

exercício de suas atribuições. ,'�

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni
cípio, que a Câmara M,ónicipal votou e eu sanciôno
a seguinte Ieí t , "

'

. Art. 1, ---- A RECÉITA do Município de Jara
guá do Sul, para o exercício de 1967, é estimada em

Cç$ 600.000.000 (SEISCENTOS' MILHÕES DE
ORUZEIROS), e será arrecadada 'de acôrdo 'com a
nova Legislação 'i'..ribut�ria, obedeeendo R Emenda
Constitucional n." 18,' qu.e tet4 a seguinte olassífí- '

cação geral.
. RECEITAS CORREIIEI

Cr$ 305.000.000
Cr$ 3,300.000

VICTOR BAUER, Prefeito Kõnicipal de Jara
guá do Sul, Estado de Santa, Catarina. no uso e

exercício de suas atríbuíções e ne contoemídade dó
Art. 161, da Leí no '159, de 22 de dezembro de
1966,

475.000

DECRETA:
Art. 1. - Ficam fixados os seguintes .valores

para efeito de cobrança do impôsto sôbre a Pro.
priedade 'Predial Urbano, de. aeôrdo com a tabela
anexa, sendo que as ,construções de madeira e

as_...destinadas p,ara fins industriais terão desconto
de 50% .

'�
Art.2. - ßste decreto entrará em vigôr na

data de: sua publicaçã!>, revogadas 3S
'

disposições
em contrário. "

','

LEI N 158
,
Prefeitura Municipal de' Jaraguá do Sul, 30 ' "

'

,

.""de qaze,mbro de 1966. � � Amplia a escala P:ádrão de Venéimentos do'
.

Victor' Bauer, Prefeito Municipal Funcionalismo Público Municipal e dá out r a s
Art. 2. - A DES P E 8 A é' f i x li d a 6 m

Valor por m2. providências." '
er$ 600.000.000 (SEISCENTOS MILHÕES DE

Para conslnl- Valor Elcedellie VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara ORUZEIROS), e distribuir-se-á pelos se g uint es

á Órgãos, Departamentos e Setôres. '

ç'öes em' m2. por m2. gu do Sul, Estaoo d� Santa Catarina,' no ·ueo 'e
� PODER LEGISlA'TIIOalvenaria exercicio de suas atribllições.

'

..:: I,
.' .,-..,_,'n!\ "Faço eaber a todos os habitantes dêste Mu- 01 - Câmara de Vereadores

.. '��é 1��0 a 1950
I ��.é_;.10:r:m.;-.",....,.�.66G ll}.OOQ, iêrpiõ-·qilß.-4\�rAma�a...,Municipalaprovou e eu ssn- PODER EXECUTIVO

,

« 1:0 m.... 40900 20.0001 ciôno a seguinte lei: �"
.

01 � Gabinete do Prefeito C.. '$ 13.500;000De 1951 a 1960. «100 m2. 50.000 �.OOO Art. 1. _ Ficam incluidas as seguintes esca 02 - Departamento de expediênte,De 196ke PQ�terlO�es« 100 m�. 60.000 ao.ooo Jas padrão de veDcimentoS"-....na lei n. 124: de 6 de Ed' ã A' tê
.

S
.

1 Cr$, 16�600.000
Nesta DiretorIa de ExpedIente, Educação e .,,'

.

,,' '\
' ,UQ8Ç o e SSl8 ��la oCta

Assistência Soci8'l, foi registrado e publicado o pre-
novembro de la64. \

,

_
,

03 - Departamento doa li aze�d� Cr$ 20.500.000

sente deQreto aos 30 dias do mês de dezembro de PADRlo UICIMEIIO MUSAL PAORà&.. VEICIMEIIO MEISAL 04 - Setor de SeçuranQa �ublIca Cr$ 24.000

1966
" >'-- 05 - Setor de Saude PúblIca Cr$ '12.862.080

.

João Mathias Verbinenn, Diretor
0-1 Cf.' 150.000 P-6

-

�� 310.000 06 - 8etor de Educação e OuUura CrS 61.380.QOO
,0:2 170000 P-7 .. '32�.000 07 - Departamento Agro-Pecuário, Gr$ 9832.000
.0·3 .. 180000 P 8 ,I� 330.00� 08 - Departamento de, Serviços
0·4 .. t90000 'P-9 "340.00u·"

,

Gerais e Obra8 Pqblicas
'

Ci'$151.488r200
0·5 •• 200000 l Q- "3D,Q.OOO 1 9 - Departamento Municipal de

,

VICTOR BAUER; Prefeito Munieipal de Jara' °0'_76 "2t O 000 O 1 "360.00,O \���_a_d_a_s_ � Rodagem ,cr$ 232.068.500
guá do 8ul, Estado de 8anta lJatarina, no uso e " 220000 ,0-2 .. 370.000 '10 -'�e.xa-�45.220
exercicio de suas atribuições e na conformlda.de, 0°'98 :: 22,4300 0000� . 8Q.43 :: ,�8900..000000 'O, AL

\

.

Cr$ 600.000.000
do Art. 152, da Lei n.O 159, de �2 de Dezembrode· \V CI

1966. DECRETA: p. "250000 5 � 400.000 Art. 3. - Fazem parte da presente lei os aná-
Art. 1.0) _ Ficam fixados os seguintes valô- P·l "260,000 O 6 fi 420.000 xos de nO.8 'I 8 IV, que int6gram, especificando 'a

res para efeito de cobrança do impôsto sôbre a P-2 "270,000 0·7 "440.000 RECEITA e discriminando a DESP:ÊSA.
Propriedade Territorial Urbana:

I P·ä" 280000 Q 8 .. 460.00() Art. 4; -.As "TABELAS ÉXPLICATIVAS"
. p." ,. 290000 ' Q-9

' u 480.000 constantes do anexo V. serão aprovadas e alterß.·'Ruas de 1.a Classe ,

'

'
.

. ii

P,5, "300,000 R- .. 500.000 veis p.or Decreto, do Poder Executivo, que poderAAté 500'm2, Cr$ 5.000 por m2. .....

Demais de 500 '8: 1.000 m2. Cr$ 3.000 por m2" Art. 2. - Os vencimentos do funcionalismo autorizar durante o exercício, transposições entre

Demais de 1.000 a 1.500 m2. Cr$ 1.000 por m2. múnicipal ativo, a contar 'e 1.0 de janeiro de 1967,
os ítens discriminativos da mesma consignação.

1)emais de 1.500 m2. Cr$ ·200 por m2. p�ss.arão a ser os se,gu.intas:
.' Art. 5. - O Poder Executivo fica autorizado

a abrir crédito suplem�lltar e a r:ealizar operações
Ruas de 2.a Classe I,· de C ara0' Quadro elell'o permanente de. crédito por antecipação da RECEITA, resgatá-

,Até 500 m2. Cr$ 3.000 por m2. . caraOS' SIIDação Yencl- Situação Venclmenlo veis dentro do próprio exercício.
,

c

Demais de 500 à 1.000 m2. Cr$ ��OOO por m2. anlig_ menlo 10V. A�t .. 6:
'

Esta lei eontra em ,igôr a partir de
.

Demais de 1,000 a 1.600 'm2. Cr$' 500 por m2. 1 ßS'criturário 'O 16'0.000 0.5 200.000
1 ° de J.anelro de 1967, revogada.s as disposições em

Demais de 1:500 m2. Cr$ 100 por m2.· 1 Contador O' 150.000 05 200000 contrárIO.
.

Ruas de 3.a Classe, . '

1- F. de Rendas O t50.000 0-5 200:000,' Palácio da Prefeitura Municip�l de Jaraguâ do

Até 600 m2. Crt 2.000 por .m2.,
.

1 Tesoureiro O 1ãO.000 0-5 200.000 Sul, 22 de dezembr� de, 1966.
.:'.

Demajs de 500 a 1.000 m2. Cr$ 800 por m2. 't "Escriturário M·o ·1�5.000 0-3 180 000 Victor Bauer, Prefeito Mun\cipa)
Demais de 1.000' a 1.500 m2,. Cr$ 400 por m2. 1 Inseminador M,5 135.000 03 180.000. Nesta Diretoria de Expe'diênte, Educação. e

Demais de 1.500 m2. Or$ 50 por m2. 2 Escriturários L-7 127,000 0-2 170000 AssIstêncla Social; foi publicada e registrada a pre-
1 --Fjscal L·7 127,000 0·2 170.000 sente lei, aos ·22 dias do mês de dezembro de 1966.

.

. Ruas de 4. a Classe , .1 Escriturário· _K-7 111000 ° 150 000
.

Até 500 m2. Or$ 1.000 pol'- m2.
'

1 Fiscal J.4·
.

.

M�s;,
. ,:' João Mathias Verbinenn, Diretor

Demais de 500 a 1.000 m�. Cr$ �OO por m2. 104.000, CI 135.000 '
. J

g:::::: �: �:: ::,l.��l'� ��� � por m2. ! ��f:�;:::�or ::5 �� l�·gq r F r=i·=;·:'!==�P-="�',
Ruas de s.a Classe 1 Port. Zelador lã 95,600 �4 1��,ggO It UD O e, ssistêacia e revidência, II

'Até 500'm2. Cr$ 500 por m2. ,', 1 Escl'itul'ário I-fi 95.000 L 4 124.000 n do Trabalhador Raral ii

Demais de 500 a 1.000 m2. Cr$ 200 por m2. 9 Motoristas I 5 95.000 L·4 124.000 fi II
Demais de 1.000 a 1.500 m2. Cr$ 100 por-mt. 1 Escriturario G.7 77.000 J 6 106.000 ii 'll'

' A CO M E R C I, A L'
,1.1.

,Demais de .1.600 .m2. ,Cr$ 10 por m2." '\ Art. 3. _ Os inativos terão seus vencimentos, II MoV. Mal. Deodoro. '130. em Jaraguá do Sul, li

, Art. 2,0) _ li:ste decreto entrará e� vjg�r na aum!3ntados �a conformidade do dispÔ8to no arti ii encarrega-se do, preenchimeQlO das guia de I:
data' de sua publicação, revogadas as dISpOSições go 5.°, da Lei n�· 124,_ de' 6 de novembro. de 1964. II

.

recolhimento e de inscrição.
'

li
em contr�rio. Art. 4, - A despêsa Oecor.rente o.om a aleva� \"\::--=::;=======::::!-:-:::::=::=====---::dJ

525.000

Ano de construção

Cr$ 1.200.000

DECRETQ N. 44/G?
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EDITAL Proibição'
Pela presente eu ebelxo

CONVOCAÇÃO DE REUNIÃO assinado, residente na lo
calidade de Ieraguéztnho-Por êste lntermédlo são convidadas tôdes as nestemuníclplo de Jaraguáfirmas" emprêses e socledades exercentes da catego- ,do Sul, proíbo rermlnan

ria econômica da. indústria' de fiação e tecelagem temente a entrada de cria
esíebelecídes nos municípios de São Bento do Sul, ções de propriedade do sr.
Rio Negrinho, Campo Alegre,'Corupá, Jaraguá do Sul Conrado Gascho, em ter
e Mafra, a comparecerem à reunião a ser realizada ras plantadas de minha
no próximo dia 8 de fevereiro, às 8,ãO horas, na sede propriedade, sita no local
social da Associação Comercial e Industrial de São acima mencionado, não meBento do Sul, à Rua' Jo.rge Lacerda n,' 99, nesta responseblllzando pelo quecidade, a fim de .tratar da seguinte ordern do dta : possa acorrer ao infrator.

a - Fundação da Associação Profissional da jaraguá do Sul, 16 de
Indústria de FidÇão e Tecelagem de São Bento do Sul, laneí ro de 1967 •

,

Rio Negrinho, Campo AI�gre, Corupá, Jêiraguá do Sul Frederico Horengose
e Mafra; , .

.

b - A P r o v a ç ã o des Estlltutps Sociais da
enHdade; . .

c - Escolha de uma diretoria provisória 'pere
administrar a Associação até a obtenção da sua
investidura sindical;

d - Outros assuntos de ínterêsse geral de
nossa coletividade,'

•

São Bento do Sul, 28 de janeiro da 1967.

JOÃO THEODORO MEINERT
p/Comis,são Organizadora

I

Edital �l6.335 de 27/1/67 Para conhecimento dos interessados, publica-
Evaldo Fodi e' IA a relação dos �equ�rilllentos de cidadAos da

Ivone Mateus de Souza classe de 1948, pedindo dispensa de incorporação
VENDE SE' 'àá fileiras .do Exército por se julgarem arrimos,' _',Ele, brasileiro, solteiro, de famHia, despachados pelo Exmo Sr Gen Co-

. lavrador, natural de Ja- d t d 5a R 'i MTt '

1 M t t Vraguá do Sul, domicííla-
man an e a , egr o . II ar. O one a. ' es p�

do e residente em Itâ- ,Foram -'DEFERIDOS, os seguintes: Adolar
'

Preço de Ocasião
pocúsinho, neste distrito, Luiz Stahl' 'Aldo Lehmert - Aroldo Grossklags :- .

T AM' h' 1filho de Inácio Fodi e .Eduardo Marquardt - Lauro Mueller - Leonardo ratar na v. arec a

de Ana NichelaUi Fodí. ,Zipf - Orivaldo �ll - Oswaldo Müller - Rolando Deodoro, 12?
Ela brasileira' .solteira Schro�der e Ru�ns Otto, todos d� Jaraguá do Jaraguá dó Sul (I, andar),

"
, , Sul; Guido Mund&*<lcK - Alberto Milton Anders e .

doméstica, natural �e.�a- Valdomiro Funks, de Oorupä; Alfonso Kleine eraguá do.Sul, domtcllía-
Felipe Golínsk], de Mas8arJ.'ianduba.da e resídente em !ta- O 'd dã'

.

d d
_'

pocúsinho, neste dís- s Cl a os acuna meO�lOna .

os everao '1 boi e duas parelhas
t't f'lh d L Ido apre8�otar:se na Junt� de Servl9° �MJlitar: de seu, de cavalos a escolher erIO, 1. a e eopo. M un 1 c i piO" a partir do próximo dia 1, deM�teus ,de Souza e Allda

Marp.o, com o CertificadO de Alistameuto e duas
1 carroça,

Hass de Souza Y Infl)rmaçõe8 com o sr.,

fotol;l, a fim de requererem o Oertificado -a que Henrique Tissi • Retot",
E ft<lra que cbegue ao co· fazem jús,. cl'da Jaraguá do Sulr-

Foram 'INDEFEB,IDOS o,s seguin,tes requeri-' ,

I
'

nhechnento de todos mandei - ,

passar o presente edit.aJ que mentos, por contrariarem o Aviso n, 708, de 11 de
'. ' •agôsto 1953: .

N" dO'":��� �:I�:��rr;l�nl�P::�â Mário Qes�er�eich e ,Raf,!-el Ra�och, de Jara· egOGIO e CISliD
fi d d d' S' guá do Sul; SllvlDo CouzattI, Artur Krueger, e

V � t
a xa o ulante l'i las. I

Nelson Pache de Massaranduba. '

. eDlle-se ou
,

roca·se
alguem souber de algum im-

por uma cs'mmhonetepedimento acus!!-o para os FERDINANDO PISKE - 1. Tenente Rural Willys • aná 1959fins legais,
, Delegado do Serviço Militar- QU 1963, com duss tra-

AUREA MÚLLER GRUBB'A . ções, diversos lotes n0
Olicial

.

centro da cidade. '-."

����� Dr�!a!��! �D��=.!.iC!�ne ne�t�l���e:Çã�f?rmaçÕes rr=---====
..

__==:::=;==_.-====::='Cure· leus males e poupe leu ....... .-:,- ..

II

I J d IIbom dinheiro comprando na

.'cirurgia e Clínica de Adubol e Orianças
, 'VENDE-SE II B otec· araguá Lt

.
a. ii. FA(�J�•. :�yA Parlo. - Doenç•• d. Senhoras 4,Hg'...�:r��j�,����.��..�Or�1nls---de BVlnCI na arlr de clnstruir 'II:o�: :::�:e :�i!a;:�:��-:�:: HOSPITAL JESÚS DE NAZA,R_;É". flORUPÃ -

com ca8� 8lve�arla II Fáb ica de Blocos de Cimento para cons-aos á preços vantajolos Residência: Dr. Nerßu4tamoB, 419 -..,�

I bR�" �Ç.p�?ã'8�drvatda'(;IS�tto ,a :1'11 trup.�es Se V.S. pretende construir, adq'uira...
• .

,� .. -.'
.UI!. reSI en e Inpi aCio Y·. .

.'
'

,Av, Getimo Vargas co_uPA.. - �.a,;NrA CArAlR.INA _./

Pessôs, Informações com =i o materIal desta fábrica qU,e é o !DaIs mo·

�I)oo.�� -� .,j
o sr. Ervino Menegotti II derno, e a construção saIrá malS bara.to.

/' ./'-''''
-

- -

ou Waldemar Lessmann. _, FRANCISCO MODROCK

r=-:==-- ..
===

T.=�=-==='J NEGOCIO II
InforDlaço•• oODl.

�:�:���� KAaSTBN II
IIII Dr.. Jorn Soelter III,. emT'b;:••:�D':J�Ç��pr:;:: � -:_ :;=_=-.:�=-====-==_-=�CIRURGIÃO-DENTISTA

cdm'ionela DODGE ino f( _,.. nli 1119610 a 1964, em perfeito i,1 DR. wALDEMIRO
-

MAZUREGHEN III'1111 It••8S Jl II estado de conservação, I ÉT
'

W Id' III CLfN'ICA -M DICA - CIRURGIA GE"RAL !,5"II""
ralar \ com a emar

-

Mohr, em Jaraguá do Sul, I II
�
.. Pr�eßiI.u� !I, ULTRA SÓM

. j,II Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul - Santa Calarina
I: EMPREGADA ,I ����t�R�U�JtfETA !1'll'II '

'. It,
\b=====�====.:::=====::!G.m::_�:::=============f DOMÉ'lTICA, para Curitiba, H Rua Presidente EpUácio Pessôa 704·' IIPaga-se bêm. Tratar na' iL . ,', Ji

Av. Mal ,Desd: da Fonseca 949
�=---=- ===:::=========VIF=======:::=--====::;::::::=:::==--:-=�===:::=� das 9 às 12 horas.

II O r, Jo a c � i fi � . W, · J u e � tin � . �II hII Advog.do fllII !

U i

IIIII E S C R I T Ú R I o : A V, M A L, n E o D o R O, 1 2 2 .11
, JARAGUÁ DO SUL II'li. li Em,pregado

II' MAN SPRICHT DEtrTSt3D fI" Precisa·se nô
, I -, t ESCRITÓRIO FISCHER
'b:==�===:::::::=====:::====�======:di .Mar, Deodoro n.- 294

, Emprêla Jornalistica
"Canelo do Povo" Uda,

o 1967 •

'

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

-

. ASSIN�"'lRA:
Aaual , .', • Cr$ 4.000
Semestre • , • Cr$ 2.200
Avulso , , . • CrS 80
Núme�o atrlsaio. CrS 100

BNDBREÇO:I

C.ixa Paltal, 19
t\venida Mal. D�odoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

"CORR fIO no pouo
"

(fulI�ação: flrturml:iller - 19J9)'
._

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Oíici-l
do Registro Civil do I.- Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do 'Sul Estado de Santa

Catarina, Brasil.,
Faz saber que comparece
rem no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
atim de se habilitarem para

casar-se:
'

Declaiação
,

Declaro de público que
as palavras por mim
proferidas c o n t r a a

pessõa da Sra. Irene
Mathedi, residente em

Ribeirão Cavalo·Retor- _--------------••---I!!!!
cida, não são verdadeiras
e que' a dita pessöe.
merece fôda confiança e

respeito.
- Ribeirão Cavalo -; Re

torcida, em 17 de janeiro
de 1967,·

T
.

Serviço Militar
Hilda Francescky

Vende-se'

Oferece-se
Quarto com mobilia

completa para moço(a),
com café d.a maDhã.'
Tratar a Av. Mal. Deo,

doro da Fonseca 415,
'

Organização . Lomb rdi
Possue loteamento em vários pODtOS da c dede.:
Aproveite os preços de lançamento e pagu

.

em
26 meses. Uma - oferta que jamais se repe irá.

Visite-nos sem compromisso,

Apartamenlos em Barra Velha
Aplique bem o seu dinheiro adquíríndo seu

apartamento na praia que maís cresce em
Santa Cerarme.

li

Vendedor exclusivo para Iaragué do Sul
I ORCifA.NIZA.ÇA.O LOMBARDIi -'

Rua Marechal Deodoro, 141
�

-
-

Imobiliária, Corretauens, Compra /e Vendi de Imóveis.

GustaVQ Adam

t "
"

Profundamente consternados com o
falecimento de nosso, querido espôso, pai,
sôgro e avô

,.

ocorrido no dia 7 de Janeiro de 1967, com a
. idade de 69 anos, queremos por êsre tnrerrnédlo
agradecer . ao Dr. Feroando ôpríngmeun pela
constante assistência' e dedicação durante sua

"

enfermidade, bem como à Direção e Enfermei-
ras do Hospital [aragué. Agradecemos egual-.
mente ao Pastor Karl Gebring pelas visitas no

Hospital e ao Pastor Seil, de Corupé, pelas
confortadoras palavras em casa e no sepulta
meato. Plnelmente, desejamos externar nosse
melhor agradecimento aos parentes, vizinhos,
amigos e conhecidos que nos confortaram com

-

g,estes e palavras, que acompenherem o extinto
fJté sua úllima morada. À qual convidamos
�aréntes, vizinhos e amigos para assis.tirem ao
culto no dia 22 de janeiro, às 8 horas, na Igreja
Evangélica Lutherana de jardguá.

Jaraguá do Sul, Jaoeit,o de 019�7:."", 0' ,'ÕC I

AGRADBCE�
Vva. Bdweg Adam, ·nascida Camim
Alfonso Adam e família
Alvino Adam e família
Erich- Adâm e família
Haroldo Maas e família
Ango Adam e famflia

I'

r·Dr:
..

····Fe·r·nã'ß'�
..

;�r���(� CIRURGIA DO ESTOMAGO...... VIAS BILIA- �I:

RES� INTESTINOS - Cirurgia de Senhoras !J
�

,

'

Dia�Dóstico Precoce lo CAncer DIS Senhoris
. �

: ",�.ult6r;o j ,Rue Artltur Mülle, n. 160' H
:

(AO LADO DO NOVO HOTELl !

� na. 9·12 • da. 16-18 hora. : -" FONE, 384.
r·�·,·"·�r·.··ft··.··r·'::'··"K:lV"'·"··'··"·t·,··n••,,"•.'''·.··�:·······��)r·.·····.··.:�.·!t,u

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



I

Prefeitura
i

de Jaraguá do Sul

,e J

<d
.

PORTARIA N. 64
,

,.... ',

'1 Prefeiiu�a Muniêípal, 'de JaragUã', d,o S�l, 30' de I, Ç,ã,O, �os, vencimentos, correr� cO,nta das dotações
,

' .' ,

, .' ..' dezembro de' 1966 .

'

. ,própda� constantes dq "orçamento." para o e:xer-
"

VIOTOR BAUIj:R, PrefeIto �um�lpal de Jara-
' I VictQ!' Bauer, Prefeito Municipal cíoío de 1967. ",

,guá do. Sul, Estado �e .S�nta Oatarína, no uso e Nesta Diretoria de Bxpedíente, Educaçãc e Art. 5 - Esta Ieí entrará em 'vigõr na data
exereíelo de �uas atríbuíções, RESOLVE: Assistência Social, fDi registrado e publicado o de sua publíeaçäo, revogadas, '8S disposições em

NOMEAR.
. presente decreto, aos 30' dias do mês de dezembro contrário. '.

De acôrdo com o art, 22, da leí n.O 198, de 18 de 1966. " Palácio da Prefeitura )Municipal de Jaraguá
de dezembro de 1954:,,', João Mathias Verbinenn do Sul, 22 de dezembro de 1966.

I

EUG:ßNIQ STREBE p�ra exercer o cargo de Victor Bauer Prefeito Municipal
Inspetor Escolar Padrão "J" do Quadro Único do

. ,

Município, a contar de 1-11-1966. '

< LEI N. 157 Nesta DH'etoria de Expediênte, Educação e

Oomuníque-se Begfstre- se e Publique- se A�sistência Social, foi' registrada e publicada a

Prefeitura Municipal de .Jaragua do Sul, 20.. Au�orjz� o 01,'gão Executivo Municip.lil, a reá. presente Ieí, aos 22 dias do mês de dezembro de

-de de.zembro de 1966. ,lIzar transa.çoes com obrigações do Tesouro do 1966.'
.

VIOTOR BAUER, Prefeito Munieipal Estado de Santa Catarina. ,João Mathias Verbinenn, Diretor'
Victor Bauer. Prefeito Municipal. de Jaraguá

do Sul, Estado de Santa Catarina no uso e exer-

PORTARIA N. 65 eícío.de s�as atribuições.
. Faço saber a todos os habitantes dêste Muni·

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara- eípío que a Câmara Municipal aprovou .e eu saa

guá do Sul, Estado de Santa Catadna.no uso e ciôno a seguinte lei:
exercício de suas atríbuíções, RESOLVE: Art. 1..- Fica o órgão Executivo Municipal

,

A I t e r a r, por' necessidade, do ser.viço·a es- autorizado a realizar transações com obrigações
cala de férias referente a Portaria n 0, 87, de 20 de do Tesouro do Bstado de Santa Catarinä, de pro-
'dezembro de 1965, relativa a funcionária contrata- priedade dêste Município, com o Banco do Brasil
da Marly. Schiochet, que poderá goza-I ,Ei no perto- S.A., com-o Banco do Desenvolvimento do Estado
do de'3 de janeiro a 2 de fevereiro do ano de S.A., com outros estabeteeímentos bancários, com
1967.

'

. .' .

firmas partícularea que tenham personalidade [u-
Comu.nique·se ��gistre·se e Publique �,e. . rídica, bem Gomo, pessoas f1sicaslegalmente esta-
Prefeitura MUDlClpal de Jaragúá do Sul, 30 de belecídas.

.

.'
'

dezembro de 1966.. .. . § Único - A presente autorização é válida
VIctor Bauer, Prefeito MUDlclpal para os exereíeíos de "1966 a 1967 inclusive.
....' Art. 2. -- Para a realização' das transações

autorizadas por esta 'lei, fica o Prefeito Municipal
autoeízado a estabelecer tôdas as coudíções riec6l1-
säeías, tais como, emolumentos, taxas de descontos
e tudo quanto 's'ejs necessário ao têrmo datranaação.

Art. 3. -.Esta leí entrará em vig�r na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.

DECRETA: Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
Art. 1. - Ficam fixados os seguintes' valores do .Sul, 22 de dezembro de 1966�

para efeito de cobrança do impôsto sôbre a Pro- ,
Victor Bauer, Preféito Muniçipal Operações de

priedade Predial Urbano, de aeõrdo com a tabela Nesta Diretoria de Expediênte, Educação e dito '
.

Cr$ 1.000.000

anexa. sendo que as .construções de madeira e Assist-ência Social., foi
.

registrada e publicada a Alienações de bens
I

as,destinadas para fins industriais tarilo desconto presente lei, aos 22�ias do mês de dezembro de móveis e imó'eis Ort
de 50% .

(\ 1966. . Amortização de em-
i Art. 2. _ :Sete decreto entrará em vigôr na João MathiaiiJ Verbin,enn, Diretor 'préstimos côncedido Or$
dala de,. sua publicaçã9. revogadas 8S 'disposições. \ ,(

.

Outras receitas de ..

em contrário.' , "

.

LEI N 158 ,: capital Cr$ 97.000.000 Cr$ . 99.000.000

. .
Prefeitura MUnicipal de' Jaraguá do Sul, 30 . ..

'

, Or$ 600,()OO.QOO
,,,,de qazambro de 1966. � �- Amplia a escala P'ádrão dê Vênciliíentos do

.

" .
,

-

VI'ctor Bauer Pretel'to Munl·cI·paI F l' P
Art. 2. - A DES PES A é fi x a da G m

é
.

" uneiona Ismo ' úblico Municipal e dá out r a s Cr$ 600.000.000 (SEISCENTOS' MILHÕES DE
Valor por 112. providências. OR' Z I )

,

Par'" cons...... Valor Elcedente VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
J U EROS, e distribujr-se-A pelos se g ui n t e 8

u ... Órgãos. Departamentos e Setôres. .

ções em m2. por m2. guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e 'I PODER lEGISLATIYO
. , _ alIenaria exercicio . de suas atribuições.
_, fI �

.

.
, r--:.....,.. "Faço eabsr a todos os habitantes dêste Mu- 01 - Câmara de Vereadores

,Até 1920 I A��'100,lD;;""Ir' -2(}:060 ll:T:OOO 'iêlpiõ-'qu-&.,ß�,rAma�a..,Municipal"aprovou e eu san- PODER E1ECUIlVO
• De 1920 a 1950 '« OÓ m.... 40000 20'.0001 ciôno a seguinte lei: ,').;"

'

01 � Gabinete do Prefeito' C1'$ 13.500;000

.

De 1951 a 1960. ,c 100 m2. 50.000 �.OOO' Art. 1. _ Ficam incluídas as s�guinte8 esea' 02 - Departamento de expediênte,
De. 196., e PQ�terlo,�es« 100 m�. 60.000 ao.ooo Jas padrão de veocimentos;Jl,8 lei n. 12.&, de 6 de Educação e Assistência Social

Nesta DIretorIa de Expediente, Educação e novembro de 1964;'
)
0'3 -- D ., • d ''L�' d

Assistência Social, foi registrado e publicado o pre-
.' \

_

ep;ar.amen.o .a s: aze� �
sente deQreto aos 30 dias do mês de öezembro de PADRIO VEleIME.TO MEiSAl PIDR1� VEI&IMEIIo MEISAl 04 - Setor de Seçurança �Qbhca

, '..
.

'

. ',,_ 0'5 - Setor de Saude PúblIca
1966. � 0-1 Cr$ 100.0'00 P-6

-

Ö'f$ 310.000 06 - Setor de Educação e Cultura
João Mathias Verbinenn, Dire�or ·0.2" 170' 000 P.7 ""�9.000 07 - Departamento Agro-Pecuêrio

0·3 "18000'0 P 8 ,'� 33Ó':OO� 08 - Departamento de Serviços
0·4 "190000 'P-9 "ã40.0O'U"\, Gerais e Obras pq.blicas

.

Cr$151.488,200
O,ö •• 200000 Q- "3óp.OOO li 9

- Departamento Municipal de
.

VICTOR BI\UER; Prefeito Munieipal de Jara, 06 ,. 210000 Q, t "ã60.0,OO· ··-\��t�r_a_�a_s_ � Rodagem . Cr$ 232.068.500
guá

.

do Sul, E�tado de Santa t..:atarina, no U80 e O�7 "2200'09 "Q-2 "370.000 10 - .�� 80.545,220
exercicio de suas atribuições e na conformidade, 0-8 .. 230000 Q 3 "380000 IDTll

. � '.

do Art. 152, da Lei n.O 159, de 22 de Dezembro de 0·9 "240000- Q.4 "390:00'0 '\ Cr. 60O'.000.00a

1966. DECRETA.: p. ,. 250000 Ö 5 -

"
. 400.000' Art. 3. - Fazem parte da presente lei os aoá-

Art. 1.0) - Ficam fixados os seguintes valô· P-l "260.000 Q 6 4' 420,000 xos de nO.s'1 a IV, que intégram. e.specificando a

res para efeito de' cobrança do impôsto sôbre a P-2 ". 270.000 Q·7 "440.000 REOEITA e disoriminando a>DESPÊSA.
Propliedade Territorial Urbana:' P-á" 280000 Q 8 .. 460.000' Art.4. -.As "TABELAS ÉXPLIOATIVAS"

Ruas de 1.8 Classe P-4 ,. 290' 000 Q-9
' ii 480.000 constantes do anexo V, serão aprovadas e alterá·

P·5 .,
.

300.0'00 R- •• 500,00'0 teis por Decreto. do Poder' Exeoutivo, que poder'
Até 500 m2. Cr$ 5.00'0 por m2. "-

.Demais de 5.00 fi. 1.000 m2,. Cr$ :\.000 por m2.. Art. 2. - Os vencimentos do funcionalismo autorizar durante o exercício, transposições entre

Demais de 1,000 a 1.500 m2. Qr$ 1.000 por m2. municipal ativo, a contar de 1.° de janeiro de 1967,
os Ítens discriminoti,os da' mesma consignação.

:pemais de 1.500 m2. Cr$ '200 por m2.
"

.

pªssarão a ser os seguintes:"·
Art. 5. - O Poder Executi,o fica autorizado

a abrir crédito suplemelltar e 8 realizar operações
Ruas de 2.8 Classe 1.- de Ca�rg·o· Quadro efeillo permanente

,

de. crédilo por antecipaQão d� �EOEITA, resgatá-
,Até 500 m2. Cr$ 3.000 por m2. • cargos SUuação Vencl- Situação Vencimento veIs dentro do próprio exerClClO.

.

Demais de 500 à 1.000 m2. Cr$ lOOO por m2.
.

•

anligl ,mento 101. Art. 6, - Esea lei e>ntra em vigôr a partir de
Demais de 1.000 a 1.500 'm2. Cr$' 500 por 1:02. 1 EScriturário . O tö'O.OOO 0.5 200.000

1 ° de i.8Qeiro de 1967, ravogada.s as disposições em

Demais de 1.500' m2: Cr$ 100. por m2., 1 Contador O' 150.000 O 5 200000
contrArIO.

, ,

Ruas de 3.a Classe 1 F.· de Rendas O 150.000 0.5 200'000'
: Palácio da Prefeitura Municipal de JaraguA do

Até 500 m2. Crt 2.000 por .m2.
.

1 Tesoureiro O 1ÜO.000 0-5 200:000 Sul. 22 de d8zembr� de 1966..
'

.

Demais de 500' � ·1.000 m2. Or$ 800 por m2. . t 'Escriturário M·5 ·135.000 0-3- 180 000 ,.'
Victor Baue!', PrefeIto Mun\cipaJ

Demais de 1.000 a 1-500 m2. Cr$ 40.0 por m2. 1 Inseminador M·5 135.000 0·3 180.000 Nesta Diretoria de Expediênte, Educação e
<

Deinâis de 1.500 m2. 'Cr$ 50 por m2." 2 Escriturários L-7 121.000 0-2 170000 Assistêncja Social; foi publicada e registrada a pre-

. Ruas de 4.a Classe
1 --Fiscal L·7 127.000 0·2 170.0'00 sente lei, aos 22 dias do mês de d�nmbro de 1966.

Até 500 m2. Oi$ ..1.000 pOl' m2.
1 Escriturário K-7 117.000 0- 150.000',' João Mathias Verbin90n. Diretor

Demais de 500 a LOOO. m�. Cr$ QOO por m2.
1 Fiscal J·4 104.000. M·5 135.000 ' .

Demais de 1000 a 1500' ,m2. Cr$ 20() por m2.
1

.
EscrituráriQ K·4 114.000 N-8 148,000, IP - =�-='''::.!''._---'---�------'.'-c:::--:::-".,1 Zel. cemitério J- 100.000 M- 130.000 II ' --.

- --.------------.--
'

....
Demais de -1 500 m2. Cr$ 25 por .m2. 3 T

. II F d .I'ratorlstas J - 100.00'0 M- 113240,00'0000 I'fl UD O ue Ass,istência, e Previdência. I'Ruas de 5.8 Classe .

t Port. Zel�dor !-5 95.000 L· 4 I
'Até 500 m2. Cr$ 500 por m2. 1 Escl'it!lrário' 1-5 95.000 L 4 124.0'00 li .

do Trabalhador Raral li
Demais de 500 a 1.000 m2. Or$ 200 por m2. 9 Motoristas I 5 95000 L 4 124000I:· II
Demais de 1.000 a 1.500 m2. Cr$ 100 por,m2. 1 Escriturario G.7 77:00'0 J"6 106:0'00 II . A CO M E RC I A L' II
Demais de .1.600 m2. ,Cr$ 10 por m2.. \ Art. 'a. ----: Os inativos terão seus vencimentos!! Av. Mal. Deodoro, 130, .em Jaragua d� Sul, fi
, Art. 2.0) _: :mste decl'eto entrará em. vigôr na aum�ntados �a ,conformidade do d,ispôsto no arti ii' eocarl'ega·se d� preeOChlm�QlO,' d�s gUia. de I!
data' de sua publicação, revogadas as. disposiçõ�s go 5.°, da Lei ·D�� 124, de 6 de novembro de 1964. I

.

'recolhimento e de IDscnçao. II
em conträ;rio.· "Art. 4. -- .A despêsa decol'rente c.,om a eleva- �---::..;.:.....:,---=-==c:::=�"".:':::===:::_._==--,_:::D

Cr$ 1.200.000

LEI N. 160

DECRETO N_ 43/66

�e,tima� a RECEITA e fixa a DESP:mSA dês
te MuniCípio de Jaraguã do Sul, para o ,.exercício
de 1967.

VICTOR BAUER. Prefeito Municipal de Jara
guã do Sul, Estado de . Santa Catarina. no uso e

exercício de suas atribuições. .

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni·
eípio, que a Câmara Municipal votou e eu sanciôno
a seguinte Ieí t

, ,i
<

.' _

, Art. 1. -- A RECEITA do Município de Jara
guli do Sul, 'para o exercício de 1967, á estimada em

C�$ 600.000.000· (SEISCENTOS, MILHÕES DE.
ORUZEIROS), e serä arrecadada cde acôrdo 'com a

nova Legislação T.ributãria, obedecendo a Emenda
Oenstitueíonal n." 18" que ter4 a seguinte classifi
cação geral.

VICTOR BAUER. Prefeito Municipal'de Jara
guâ do Sul, Estado de Santa, Oatariua, no uso e

exercício de suas atríbuíçõss e na conformidade do
Art. 161, da Leí no '159, de 22 de dezembro de
1966.

TributAria
Pati'imQnill
Transferências Cor
rentes

.

I)j,e��s

.:RECEnAS CORREITES
Cr$ 305.000.000

.

Or$ 3,3pO.ÓOO
Ort 190.060.000
Or$ 2.640000 Or$501.00.o.000

RECERAS DE CAPlTAl
Crê-

.

475.000

525,000

Aao de conslrução

Cr$. 16'.60'0.000
Cr$ 20.500.000
Cr$ 24,000
Cr$ '12.862.080
Cr$ 61.380.QOO

. Ort 9 832.UOO

DECRETO N. 4M�

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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ANO xi.vr ' ':ADrOU' Dó SUL '(S�NTA CATA�NA)' ". SÁBADO, 4 DB PBveRelRO DB N.� 2.420 Um Mtindo' Melhor'

� " .' •

,
-1

','

�
Para �

•

f " J

o privilégio de ser rotaríane 86< tem slgrdfiöa-
do se nós 9ivermos em Rotary .ôda sua extensão.

,

Viger Rotary é pautar todos 08 nossos atos pelo'
i,de�l :de "servir, tão �agnificam,:nte enunciaâ() pelo
eli)erlto fundador da D08sa I,Dstltuição.

' .

Nosso atual Presidente de R. 1., quer esttmu- ��Uma morena elegante Barra Velha; conquistou Iae os rota,rianos do' mundo todo á vi9�r intensa-
e" bonita foi eleita na ro título, recebendo 08 mente Rotary, para isso nOI manda uma mensagem

,

Quase um milhão de pessoas usam atualmente noite de domingo "Rainha ap!ausos' gera�s pela sua de fé e de propósito, gD� dege ser observada" em "

"
na lapela um pequeno distintivo, no qual sobressai das Pralß� de Santa brilhante apresentação. tôda a plenitu'de., "

i

um "L" dourado, Para tôdas elas, começou no dia Cat�rina':, em �éstaL p�o- 'nQs doís desfi1�s. '.0 Deeãlogo dessa 9jvência Rotária tem íníeto

14 do corrente mês a comemoração de uma movida pelos «Díäeíos l Está de' parabens o com um apêlö para trazermos à mesa dos n08SOS

grande data, pois o LIONS INT.ERN:A.CIONAL vai AS!l0ciados" no "Maram- balneärtö
'

que
�

m a i S ideais 'u� nôvo companheiro, ,um nõeo amigo que

completar 60 anos de existência. ,�1),ala Hotel". cresce no momento, de .. oompartílharâ Ro$ary �ÓDO�CO e o àifundirá no cír-
" Foi Melvin Jones, quem ,idealizou essa, anti- Isabe! �ristina. Gomes parabens ,os muitos Ja- eulo de luas amizades e de sua profissão, F8Qam08
dade que, hoje, congrega ãO mil clubes de serviço de Oltveíra, re�resen-' raguaenses que ali tem todos nós UD;l esfôrço para o preenchimento de uma
distribuídos pol," 136 paises ou regiões geográficas tando o balneárIo de suas vivendas de' verão. classificação dentro do n08SO Clube. .,.., ;,

no, mundo line., . .

' Muitas comunidades existem que podem e de-

.

O ob�etivo de
. M.elyin Jonas ,e seus eompa,

vem compoetar um Olabe Rotário. 'Vamos realizar

nheíros 101 o de reunir clubes de homens .de ne- ',�E 'S C O L' A ,_
.. ,J' ,A"M'E"';'D"

êsle trabalho no nosso Distrito?

-góci(> em torno de um desínteressede, desejo, de Ä ',;

,.

' o c()mpanheirisDJo é a mola mestra do Rotary
servir à comunidade. Até, aquela época, os muitos '" s!,m êle. nã� �ê.m_ 8en'i�0 .�� nos�a� reuniões; seja�
clubes que reuniam 'homens' de negócio' tinham mos ma,ll,corâláls e VI;vamos mars mtensamente es-

tan;-bém nos negôeíos .!ileus priocipais objetivos.
Oom BOSSO retôrno 'a esta. página angra'nde- trehando as 'n08sas' àmisaoes s frequentando �ssí-,

A Intenção, bem sucedida; provou' que a buma-
eemos a mentalidade sadia e progressísta de tôdàs dllaÍllen,te as "nossas reuniões rotãrías. .

.
.

, nidade na sua maioria 'espera apenas uma opor.
8S fôrças dêste mnníeíptc e' ao povo em geral, '. Nossa, comunidade precisa de nosso esfôrço

tunidade para SERVffi, ,

diante do acolhedór Interêsse com que vem cercada conlugad9· Partecipemos na solução dos problemas
Tomar' ínterêase �tivo 110 bem estar cívico,

8 nossa e já vossa ESCOLA JAMED. '

, comunítäríos levando Rotary a dinamizar SUIIS ati-

social e moral da comunidade é um doa deve,es Foram iniciadas as inscrições no Itajara Tênis vidades.
'",' '

"

-

do "Leão", Por isso, as reuniões dOB Lions Clubes Clube nos seguintes horários': quartas feiras dad Tenhamos em mente que nossos neg6oios e

,
se transformam sempre num an;aplo e livre de:bate 19,60 às 21,00 horas e domingos das 8,00 às 11,00 profissões progrÍdsm a proporção que os nossos

de tÔdas as questões de interê8se pübítco, com horae,
"

.

serviços se tornem melhor.e's.'
'

e�ceçio, �a po��tica parti�ária e sectarismo "r�li- À validade do Certiiicado é dúvida de'alguns.
Melhoremos o nosso nível de trabalho e as

1,

g�oso. O Ltt�o não se centen a em 8�r' Um bom O Sr. AMARO GONÇALVES KONESKI (sem men: nossas relaçõês com os nesses empregados. •
CIdadão, êle procura desenvolver na'queles que o .

d·) b·l·'.·
A Juventude merece de catJ!l Qlube e de cada

rodeiam a consciência. da boa cidadania \0 "LIONS �Ionar .

os em�II;,. rI bante, conclull!te do ano rotariano um carinho esppcial. Bursquemos dentro

INTERNACIONAL"
. flOdo,

. Já es�á IOscr1:tq: para os Vestibulares de d I t Cl b
. �

,
. congrega bomens a�o� e Ciênciá8 Econômicas da Faculdade de J,oioville

os n erac' u I a preparação dos jovens para

prestbnt�s, que. ni9 se conformam. com' o. que' E vai passar assim.o· confiamos .• ,. ,� um con,ívio social melhor. '

está errado mas que proquraPl. realI�ar o. certo, ..'. .

. \. ,� '.,
\.
'. �otary, preClsa ser conhecido e 8pre.ciado�

m_esmo à custa d� e�fôrç08. O dever de participar
. .RealIzáveis em 'JolDvIlle �u qUiçá e.m Jarag-uá Dl!ulguemol Rotaly e f,1Qflm'0 lo difundido em to-

está inerente à condição de "DEÃO". .'
'

. do S�l, os exames. de �adurez!l possuem b�nca das as camadas sociai� dA 'n08sa c.omtloidadr..

Pela m�ilsagem que traz de paz. e de COD- '6xamlOadora próprIa orientada. pelos m�retissIDro8 ,

O caräter ,inttlrn"ciou, .

rie R'ot IJy ptHcis-a ser
fiança no fut�ro Jla hUJDanidade; 1) L.ons Interna- padres Jesuítas.

.

_

- :IQ� " conl;l_ecido e' "_ávido sincetaDleme com os· m,elhores

c�ona! tem s.do �ompa�ad() a uma pequena· orgar-:: Caso o aluno não se sair bem nlima das mfl- prof)çsitos de compree�são humana p,ara que It paz
. nJz�ç�o. daR. Naçoes UOldas. À semelhan.Q1tt da. ONq, térias. ,poder" fa�er novo' exame· e 'isto várias e para o prQgresso dos p09.0S de tôda as niiloões..

,o Llons'�ão_perte�ce a uIp pais .em partlcuIB.r. vê�es.M for o'caso, inclqsive com ou
..

tras baneIs
.. "

Pt'estàr serviços à ,comunid-ade,ÍDunäialé o

m8S se 'lUter�ssa pel() bem-estar de tôdas as em quàlquer lugar do pais.', penúltimo mandamen10 do programa presidencial.
'comunidades, povos, e {lações. O dístico ''''NÓS '. c. .

•

.

" .'

' Enfeixando com chave de ouro o seu -decálo-
, SEa\�I�OS" . .. demonstra. suficientemente o ,.. O IOcen�IVo que as .8.ut�mdade8 estão dando go, tão significativo; o Presidente de, R. I., &n8s,

espirlto de altruismo que aOlma os "leoninos". a. e.s�a modahda�e de enslO,o é patente e� face ás di eßpecial ênfase à Bôlsa' da Fundãção' Rotaria.

O leonismo é uma grande e crescente lôrça fac,llldad,:� de prestação �! -ex�m�s e ao Im�.diato Vamos contribuir para Q. Flirid8�ão Ro'ária" certos

que leva o coração e a mente de' bc"men� em r�coDheclmento �os qertdi,�adosnas esoolas Supe· de que esta contribuição muhfplicará o entend'imen" ...,

todo o mundO' em direção à NMIZ.ADE CAMA. rIOres. .' to'entre os povos atratés dá juventud-e,' esperança
I

RADAGEM, e, essenciahriente, SERVIOO DESINTE-
.

Mas näa é s.ó:. ,A ESpOLA JAMED, iniciando de me}.bores dias para a)�,um.anidadé C()otl;ubllda.
"

, RESSA�O. Talvez" �e� mellQo ,�el,,:in J;ones, que, com' o cursp de .ma_dJlre\zà (Ginásio e �nUfj\g'º)I, ,,,.�__r,���mPft,,,!l'!.�,�!y �- Vivendo inten88m�n�e ês'

persomflCava C1 otimIsmo e o dlOamismo, da' além de lhe abru 819 Pg.rtIilf""&S-Ä-Yniversidades' ses dez �andalííentO'R�,.que encerram' aB '. a'191dades

pr6pria organização, 'não' imàgin8sse o dasen· torna o apto a ingress2U"'; em cursos prófissionai�' me�tras" �e nOllsa grande lnstitui,ãó.
' .

.

"olvi�ento e a. influên�ia que o LlONS, INTEtt� e8pe�iali�ados. '" / '

' ,
" '. (Governad()r. Renatp Paz -rDistrH� �49)

.;NACI�N�L teria nastes CI�QUENTA ANOS. POlS, Já pensou VO� 'um "PLANEJISTA DE PRO·· ' '.' ,

'

.da prlll�e!ra
..
convenção realizada em Da11as, Texas, DUCÃO", UIQ "TRCNICO. ÓRIENTADOR AGRICO�' '

, A "i". '. ,n

/,

SÓ .partIClparam 23 clubes. \ '", '

LA" . .' 1 Z t
.. .

r cl dI" Ale'X3ndr'h EugeniO' Boebm_. .�aleci�o em 1961, Melv}n Jones. teve porém
ou

q����w.ou
ra

e�l:)eQ.�a l.a., e,. '.. ,'..,.� "". "

.

� satisfação de ver 08 frutos d.e sua "idéia e Não perca t�mpo e:ganh'e tempo: ainda hoje" .

'1' ,

naturalmente, d�u-8e por bem pago dos ingente� inscr,�:'se você: Moço;,ßom'em Ossado, 8 Seõhorita O dia 25 de janeiro de da prole, uma çontioua-
esf�rços que fêz para 'reunir clubes separados, 01!rft'�enhora no Ginásio,ou no Cientifico da ESCO· 19�1 foi particularmenté ção 'das faQlilias Boehm

, de�ois de. três. anos de argumentações� viagens a' ,tA JAMED.
., '�',.'

feb.� ao cas,al Carim- e Baake.
'

correspopdênClll.. '
_ 'rr-:( .. Inscrições:' ltajara .Tênis Clube, quarlas e

Mârlo EugêOlo Boehm, '. q Papai,Mári? Eugêw
t, .' SALVE ,0, LEONIS�O NO, MU�Dº.� __�·· '. domingos.

"

-

" ,'Juando a cegonha. pre n�o /BQ'&h)Q '�o�mqu_�onhe-
-.:,..,............"'"'�OOl ..��-ENTENÁRIO .. ,senteou o ca!3al com um clmen,to/ do nasCImento

DO LEONISMO.',
' JAraguá MElhores, DiàS, 0202/67 ,robusto menino'; 9ue de' dö meniBÔ, ,nos' ES OU .

. '

.• iQuem,' não vive para servir, não serve, para nores frei_erler _ Clordenador
verá reoeber o sugestivo 'at�avés' 'd'e, "estivo � lU:

Vlver".· .

,
. nome de Alexandre Eu- bUasQ 'telegrama.

gênio Boehm.
,

"COi'reio"'d'o: Poyo''. asso-
_'--'- ......-__'--_,...;_-"- ----........,.------..:i-----.;..._-_..,..'r-;:-----:-:-:--...."..-- O feliz eyento deu-se cia,se prazeirosa_ente à

Enlace lecker-Oestreich
'

-

,'V'en'dedor'
. na data achnà,bercll :d8s alegria dos pais e'\avQs,

P
.

d
U 13,1S0' hor�8, 'no H08'pitl;\J �om um ,forte abraço

Bm dara, de boje, ,em

'

or motivo, ,e,' viagem� e MaterOldade Jl}raguá, no Alexandre Eugênio.
meio de alegres festej98, .

.
naQ tendp o., papai Mario

'- d 90
), " '. NeCeS8!t,? de u.m cola. Eugêl,lio Boeh� ,P9öido -.---.�-.----""_

. ,jqntaD o cerCa de, fami· VENDEM-SE:' Por prêço convidativo, bela', borêJdo� Ja ��perlente

eml participar m.ais de p'arto 'J
' ,"

lias, consorciam.·se dois· ampla e confortável residência de niateril!t, sila
v. � n cl a.' os, p�.ra rrabalhar, do Bascime·nto do seu

'

'aragua:jovens laraguaenses rádi-' '

. ne sI ã c! d a'd e à, RUll Eplfácio P,essoa, ã�3. oeSSd cldad�, co� os pro· ..sucessor, por encontrar-
.

.'"
cados em Garibaldi,. na Vendem-se lambém: Geladeira G. B. Lu,xo de, dulo�

. de, ,b1'l�ba !�prese!l- se 'na América doNorte, 10. lug'a.Es tr a d a Jaraguazinho;' 10 pés e 3/4, venfil'ador WaHfa, elC. - tudo fadas, Especla! a pess�a ond� como' engenheiro,'
A,

TraIa-se' 'dos jovem� IIse" lern estado de nôvo. \

'

que, ,d Isponha �e melO ß cha-se ainda 'em mis· ,S eg und o estatísticas
filüa do sr. Br.uno Bec�er Info�mações com ÁLVARO HÉUINO, 'no í d' E

'

F
.

T "
. x-

e Senhora,' e Mário, filho; Engepho de arroz âo sr. Leopoldo }. Grubba,
per o. o,

, 5c:re�er, c.o� sã� da' undlção
.

upy' J.otnecidB8 pela D.V.T.P.

d H O· h
'

I ��Ialhes, refereDcla�, all.yl- S/A. , ,{Diretoltia üe Veiculo$ e

iQe 'h.enriqoUe f estrtelc. 'e nesla cidade.
I

vldades.atual para Caixa Contudo, a jovem es- Trânsito Público ,do
'

;:'��i.���.ãO· às" f4 j,��.: I .'
'

'.

_. . "._'---'.
-

posta.
1. 720, f.lorianÓPo.li�! p6sa .ör.a e

..
'.strei&ndO c�- E.8!ado),;ó municip;iO

..
de.

:

'rle haje . sendo os convi. .

"

,

'

' mo mãe, e�te!e sob CUI- �ol�'fiUe conta com o

4a,dos 'recepcionados no �, J,,:w � �� J, :'.J�:'••'i. ••• J� J,.; ·o'Jno..•..•••';..·..
•
..�.J�.••..• J:r.-.;-• .;Qu..,;••·.J,,:w -::,.*� �� dados e atençoes de Ale, mljlO'r .número �e vejculos

.salão.d� Festasde J)Jbrecht l� �'�'�' fi
J

�'
r., " �l x�ndre .e Verll Baake, ,mptor.lzados ,em, Santa

Gun"!�; em Garibaldi. \ g S n J ' ri a s � li I TI -o ':J 'avós mater.nos, que Se Catarll�a, ��m' total ",de j

"CóÍ'r.eio (jo POv.o'�" apre. �:
. li .- '�� d�sd.o'brar.am no, �ten: 6.�04,

'"
lDcluslve u;totone·'

,

'senla aos nuben'fes vo.tos:' : dlme�to para que o pe tas.
• . •.

,�

di muitas f,elicidàdes, ex. ;, (Ci.urglã� D......ta) h que�lOo. Alexandre. Eu- O� dem.9t18 .... m�n,ICII)lQ8 .•�
tensivQs aos respectivos l� I <'

, :� gêD1o. viesse ao mundo catarinenses
... 'co.

m �enor I
pai.s

� g CttNICA .2. PRÓTESE - OIRURGI! BUCAL - RÁIOS X :) com aquele en.caotamen" v()lume são 9s segUIntes: .�
.

.

'1:
[ "

.

,

'

< ii' to quer�tÔdos os pais es· �Iumenall - 5,610; Flo-:. I

: COl\fultório,: Rua Ângelo Piazetp 86, (ao :1ado da kponte Velha) ': tremosos, aguardam. Des< ri8n6p�lis,...- 4.936'; L�ges ,

�: \' ,
'

'. .',... ,: necessário será dizer da
.

- a,656,; Tubarão

�'1: � <", & H <> R Á R'lIO: �anhi ... �à8 ,

8 às, 12. "' i alegria que' o �asci�en, ,2501; Criciuma :._ 1,952;, ,

.:'" ",' "

. " ,. 'farde, - das ·14 àsl8.. :' to, provocou Junto dos ,Itajai - 1.700; ,,arusque'
li'" ,.

.

,

.

' ,

".,
'

','
, ..",'. avól!f paternos, sr. ,Eugê· -. '1660' ...,. "Rip,', do ,Sul {

8 "

'

::' ;' J�f��'(J� �o 8U� : )' } > � :. riio' e.;Hedwig Boebm, ,e J� 1516;. ��r�J,l}á d9;cßul
'

or.� ..�..��.dnc;..� ,••••••.•,.
..� M: � •.e. .r V\·v*" •·• "

..··•·•.. ,c;. ·..o::;.···..··'r· • ·,.·�.··.:·.··,o qUß, viram no aumeotp' - 1.408. \ .

;;.;r Rainha - das Pratas:
-

�=====O=QUE VAI =·�E=lO===L=�==:::::!!. Barra. VeÍha despon�a
,LIONS - 'Cinqiienta anos servindo

"

,
• i

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


