
RIO..,... Por determine
ção do Senhor Prestdente '

'da República: o senhor F

ministro Rondon Pacheco,
chefe, do Gabinete Civil,
mandou fazer um levanta
mento das errecedeções da
Campanna "01)1'0 Dara o

Ano, XLVI JARAO:UÃ DO SUL (Santa Oatarína) Sabado, 13,. de Maio .de 1967 N;o' 2.434 Bem 'do BrasW\ apurßDdo
!!!!!!!!!��!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!�!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...�!!!!!!!!!!!!�!''!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!d ,por in telméd io do, Senhor

Ministro' "d_a Fazenda, . Q'

seguinte: '�.
.

1 -'A parle arrecadada
em' dinheiro elevou se à
sorna de NCI'$ 843,861,60

I,(oitocentos
.

e 'quarenta e

Irês miJ, oirocemos e ses

senta e um cruzeiros novos
e sessenta centavos), reco-
lhida ao Bánco do Brasil
e registrada na c;ontadbria
Geral, 'ê:ja República.

Homenagem Agradecida de Todos os Filhos
'ar Jose .Clsillbir Piato

oomemoramos áoianhã, segundo domingo de
maio, mais uma p.8ssagem do "Dia das Mãe-s", efe-
mérid� que é internacionalmente cultuada. _

É a oportunidade aprazada' para uma home
nagem agradecida" de,todos 08 filhos. äquela 'que

· nos deu o set ,e que' é tôda carinho e c.oiHados ôo
trato da famili'a:. Deavêlo que é.a solici-tação íntima
e por isso re,gra geral nas' mães, embora existam
algümas que não mereçam siquer o nome de babas
governantas. tal é 'a, maneira como consideram e

tratam seus ftlhos. Tratamento estranho e humilhan
te que gera ãquêle trauma psioolõgieo que ínfeheita
a criança por tõda- 'vida e da que' tanto nos tem Embpra se desnnesse
falado o Padre Emir' Koluff no seu belo e humano

.

ióiciàlme(Jte 'tI 'o�'ro fim, o
programe. "Um Lugar ao Sol" na TV .Paranä: Ca- total das doeções feiras no

nsl 6. Mas trajamentos assim, partindo de o' a mãe, cúrs9 da ref�r'ida cempa-
São exceQQfi's e '[)ão !i regra, parecendo mais um

.

oba. será aplicado" em Oörà-
easo

. de teratologja humana. .

..,.

Em contrap�rtida, há por aí afora muitos filhos Affonso Franzner , ' Joio Lúcio da Costa educectonats .de càrerer

que a.o invêa ,de traserem alegria e orgulho aos
-

I
permanente.

país, s6 lhes C\8Sam, tri$teza. e vergonoa.. Prinei- À eleição de"'H; de nó- Tivesse SIdo elel'o., na rlcamente 10% do deito- '.
palments ás pobres mães; que sempre sãe 8S qoe vembro de 1966, trouxe oceeíäo, rlilv�z a tislono rado tiarag,uaense que j
mais sofrem com OS desmandos dos filhos, E mui- pare o Legislalivo .de mia de Jál'6guá' do Sul, compareceu às ur nas .'

so infeltzmente. 6S filhos déste fehio não- !!Ião exce- "Merrõpole do Dinamismo", estaria nos presenles dias Homerri simples. .de ma-

Qõel1,conquaoto'tll'mbém não sejam maioria.
'.

materhd humano de alto cmppIeti;lmeote: mudada, netrae modestas; dirige N' ti
-" -

d\
)lu o passar dos anos e prtneipalmente os gabarito., A C�mara'l Mn João Lúcio �da COSIa. sua iQdústri4' CO!11 a mais'· _8 clano ' O

trE?pêQ9S' natural .. da, 'ida" as
. �eze8 doendo ,?R peö- ntclpel de Jarafoá dQ..Sul. conrude, é o ho.roem pú·· iJb�oJ!lta �egurança. Como-l . .

'::,.'

Qrla carne,. e.caba� per. modiftear-Ihes o peus por i$sÓ meSRJO, ".em bltco
. qui' JJpp se dlelxa vereado" reve: vQfaçiio "eotroCatarl-nenseto", t-raz.f!ndo a t.ã2 �Id'e�ej�da:, r�cúp�açã_�t;-,P ,d�monst�ado eftcleate �rau, ven c: � r pt_!Q : ��sâním�.;�8ctca :nil-"'peiileria .'da;� I ii

que �oltas v�tes;,e�se �e�up'eralp�lo !�Q��. e de. ��ruh,me.tuo. e� ,od�s profuqdamente'iden,tflcado éidad'e, nOf�dameiillef "0 '

j
,

, I"'"

d€��ts, 'Q,uan2º. 9� ��)8, pode !tal" 'sp1'8OJadD )Íld, 05 �elor�s.; :Me��o: �a� '�.o� ,prob!�m4S agro
ó Rj�irii:o Molha � Barra da ßuaoabara,Q,aUI ;que en�J"o �.á V1H�.��ta� ,let,ao.dar-:Mfll..9"tU1Jl�L r�ce�cq�&l �t;f.t@��� ecmt�")JIl,,,<'l®a.:. Y�" .. ;,,�jO .$.Germ� ...Wtf._.e�, '." ......<_ - ,JI, ', •. !I, ..

á"quelB de-sgôsto �"urgouh.,1 dé� iI� 't�J".DfÓ.: Rclml1;' 'ifm,-Câ6 "'pet
I.. .

if· mllôlfâ 'WHJJíiímNí�\8TiJ&ciãdir tjíiê'lã "moiros"" "âÍ'Jc)s
�

tJãó .

b, .'
"
" �

'" �

'....-
.

Por isso, nêste ��pià d8e Mies"; não 881'18 de,., ,públiCO. oS,vereâdores tem Assoctaçã'o 'Rurl!1 de Jara. possuiám um represemlJ _

..
em . renhido ,.t>Ie.il.c!- R.

malS aconselharmos ã C6r'as mile!J para que nunca tegi$frado
"

um assiduo guá do Sul. lendo con· te no Legrslauvö. de" Ja �e�ntemente.o:orrldo, vlsao ,

eucarem Reos filho� como" em estõrvo, bem como comparecimento à ses_sões I,rlbuldo
demaneira�ecisiva fagná do 81,11. Sua aluaÇão do a. elelçao da nova

lembrar á muitos 'e m.oUos filh�!I que ev.ítem ca�s8r c'onvocadàS, "el�' presi- Í1lJ S'olução de',imporra�fes di&Crer� QO plen6r_io é Dir'elorla do Oent!o Cala
vergonha aos paIS, li qoe 8'lltodes assIm partlOdo denie, sr. Bugêmq -Vítor problemas da agricultura índice' seguro de que

rin�n8e para o. blê�io.67/
,Ide mães 'o� doe' filhos geralJD9nt9' tem como, copse- Sohmöckel e a sua grande e da pecuária. Na presente aborda proi>lem6s,' depojs� 69, .a �hapa . sltuaclonu�la
qüencia lágrimas de saogn9 para as qoais l1em mllioria partiCipa atlvamen. legi�latura, coubeao verea- �e delic:tâmente es,udados. ���ro�·se vence.dora p�r
sempre há tempo oa oportooidad p�l!ä: r�ver8ão. Ie no exame dos impor dor João Lú�io da C�sla,

.

, " maioria absoluta". conflr-
_____��---"------ ..:;:...,............-.,--,

.. tantes assUntos da ·.coleli a vlce-'pr�sidência,' onde ConlaQdo com il amb;�de mando o prest�glO que

vidade, pela. integração tem a I u ii ç ã Q. soberba: pessoal da Prefeito Victor �oz� o D!. LaérCIO Cunh.a
lidas de Ouro'

T'reis
:Estrada' 'Cô''rup'a," '" nas cinco Comissões Per.' Industrial dos mais com- Bauer, fem 'Iévado ao e Sllwl a frente da enrt-

A localidade d'e ,manenles do Legislalivo_ pielas, está, transformandO alcaide jaraguaense, os d;;.a�e q�e congrega � co-

I-L' I C t é1 localidade de João 'problemas: de suas zonas loma barriga-verde da
Rios viveu mO'mentos d8!'J

r "

d' S I
oao ue O da OS a p

� '1'· I t
-

�
.'

- GUllDabara •

in\ens& al,egria:, no dia' � ara,gua . 8,' U,' c' u
.

'-11'
essoa, pe a Imp an açao de influencia. A Estrada .

do co,rrente, qUllndo ali
'

..'
om ,ma experte �ta da j�dúslria, "!arita", em. Ribeirão M.olha que até Palrocinada pelo Cep-

demuitos anosde vereança, franca expansao. Daí o
,- I' Iro Catarinepse, parrirá do

se fe,stejaram
.

ps bô(las O sr.AI� 'Seidel, vlce..pre: é o edil que s.e destaca desraque de hoje, com 0& an.ao, repr,esen ava ,um Rio de Janeiro no dia 14
de ourodo dißtinto casallsldente d. Arena. em,'corup, pelos seus judiciosos cumpr.imentos desla f.ölha. ,S.Ulcíd�o 'par�, qu�m. del.a.,' próXimo, uma caravana.Minn"ll J8nz._Grüt�m,aoher-. �-:r���E:::o�a«!.o..D:::::u pareceres.. Como ex Presi. flveSS0 que 80 servir esta í'

,
.

ÄugusloGrulZJD.acher,Ca,40·mesmo a' sean.ln"e infor. denle dê'Ca�mara', Prefeiio" AffoDso FraDzoel ' .

, , " .'
.

lurstl(:a'que percorrera o-
_ "''''.

.

,

.

,: se transformando numa liroral e·o jrHerjo-r de San-sal por demais conheoido maçAo. datada de ;10.4.67, em SUbslltuto, amealhou aO' Affonso ,f'ranzner estrela' d
.

.'

I
,.

.

b' ta Catarina. 'Procuramos
no Município de Jaraguã respo.ta I), suli' consultá,. s.ô- long() dos anos um caudal como representanle pepu-

ro �vla "arga ,e em ,

do SUl enlendeu de con· bre a contlnuaçlo da utillssl-
de conhe'cimelltos que o 'lar. In,.lé.ariJnle d.a AnBNA. pavImentada. pr�)Vocando com êsse dôvo empreen"

. '. _ ma e geralJQ.ente bem conser- e> �.
vldar o seu largo CIrculo vada róélona sao ·Bento Co· apoDtam como homem niSS eleições de lo de no- v'ett!adeiros protestos de dimento, incremenfar o tu-
de amizades, para uma rupá:

'

público completo. Já con· veJllbro de 1966, obte�e alegria, pela população rismo ém nosso Balado e
· alegre festa no rtmplo "O sr. Govemador do' Es- correu ao cargo de Prefeito, 78t'. votos, conql,li$Jando que dela se serve. Por
salão da Sociedade Es tado em uma 4e .minhas audl- para o qual não chegou com isso o 4.· lugar na

f'SSO merece o ,'destaque e

portiva Recreati'\la Treis ências, aprovou o estudo l' a eleger-se pela diferença escala da preferênCia po· os· cumprimento& dêste
.
Rios do Norte. D�li)ois de elaborado e autorizou e mfnima 'de .12 voios. pular, representando prà seDl�·nárlo. ,

.

receber as bença-os na O Diretor Geral do DER ".. F feiros. ".

. ..
a coloc6-lo no 'plano de tra. _�__��_-!- ......:.. _.". - __-"';""""__-__"",...;,,:..-r� .,:.__,_ ---.;� __'_

IgrE'ja local, 'foi o casal balbo, daquele Departamento. \
.., .

,

:��:�j�eÊ����8ca�g�� :eq:.r :e;:' ������t�en�: De'� São, ,Fraocisço do' Sul-I-��...;- _'�--"_;_-""Icomoveo não �6 io C>i8&1 obetéculo a tràn,pôr,'que �ia . d' - r:"rUZel·rO Nnvofalta de recurso no momento. ,,' Arnoldo Alexan re V .' U-COlIJO 'a todôs 08 presen- S'o"cl"-1 fôsse efe ado um I
.

it M· d 200' ô U ... ASSUMIU no' dia 8 do corrente aIJ altas fon .

8S. alS e pess a8
Convênio ent- o DER e Pla-

. PARA GAR A N T I R A TROCA PORfl'Z t
- , AV lJões de Delegado da Cilpitania dos Portos, desta" ,

'

.'
., eram se presen es a

meg afim de posl1bUitar a I ifesta, nUbla demonstra- exeeuçlo. entre.to lato .õ. cidade.portaá,ria, o sr. Capitão de Corveta José ORUZEIROS NOVOS
Oio inequívoca de qoe mente sera p08s1val após a Lindenberg GAmara, em cerimônia que contoo co.m

'

o sr.. Aogusto Grützma' aprovaçlo d!) plano de traba· as presenças de altas pstentes da Marinha de Goerra, � DEPOSITl� O SE,U DINHEIRO NO �
oher e 80a digna consorte lho e d1sponibUid.,de ,de re- em Santa Catariná, �. de tôdas 88 autoridades e � B N' I d C'" r •

S/A �
:i:":e::::a �:::om:���f� ::S:êe:=od::o::::S...�o� ����sek,t:a�!�S �a� C.lö�::e�mt�:�a:�,b�,r; Ir���:�,1 anca, aClOoa O· omaRm ,.!
das. O casal de ooro fes, verba." natural de." Curitiba, no ParanA, onde naBceu a �'. '., �
tejoo em' companhia de 20 'de dezembro de .1.935, êS8ado,oom uma bfi- ------.-

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

BeUS 2 bisnetos e 16 ne lhante folha de serviços. Sso ingresso.como Praça
tos ,8 dOB segointes filhos: Caça' Pr,'oibida EspectaI no Oolégio Naval se verificoo em 22 de Pessoal de NRL "MinaB-'" Gerai8" (1966/67), de

Amanda, casadà com Ber- - abril de 1.952, téndo cOfsado o referido Colegio onde foi designado para São Francisco do Sol.

toldo Baumann: Arno, Pelo presente torno, pú· .8 8 Escola Naval. Possae aioda OI corsos de Äcrescent'S"se uma condecoração 'com a medalha de

casado com Elfi Schmidt blic,o que é proibida a eilpeoializaQÍo êm eletr.6nic8 para OfiCiais, Titica Bronze. Sua carreira milhar bem espelha a dinA�
e Milda, casad.. com Ber� entrada e caça em meus anti-submarina, Relações Públicas. Compriu missão mica de spas pr.ooioQÕeB anotamos: Aspirante em

-toldo KrU&zsch. '�Cor,reio terreno.s SitQ8 em Rio embaroada nas ·belo nues NE "D�quede Caxias';' 29 de mar90 de 1.954, Guarda M8rin�8 em 29 de

do
. Povo" .I,lpresen.ia ao Manso,' Rio do Touro e CL "Tamanduá", OT "Araguaia", NBI "Oanopos·. dezembro de 1,956,2. Tenente em 20 de dezembro de

di8tiu&0 caei:lt" e,mbol'p. Rio Ricardo nE) Munic1pio or '·Pa. aná'''� e no NV "'Juruif·, oomo c?mandante, 1.957. L Tenenle em 13 da .fevereiro de 1959, da
lardiàmente, 8êdtf slnca .. de Jaraguá do. Slll. em 1.966. Foi Ajodante de Ordem do Diretor de I pilão Ten�ph� era 13 de te v e ré i r o !Ie 1.961 e

r08 cumprimentos. com· Jaragué. do Sul, 27 de Aeronáótica
..d'� .Mari.nha (

..19.64/65,)'-' A,jlJd,fl!l�e d�l·c8 pj�ão. ,Oorvela em.2· de setembro. de. t.96�. S. �. foi
os VOt08 de perene8 fé. abril de 1967 Ordem do MtDIS�rO da P4ar�nha (U100). AuxilIar de sobe]allie-nte cumprllilenladO' pela sua' lD'estid,ora

ficidadeB. WALTER GOSCH Gabinete do Ministro (1966), Enc8u-egado do peloa presente� ao" Ato da Irsnsmissão cle fonQõee.

Fundação,
�"u, Müller

"

,.

· � Reverenciando as Mães;. VereadeféS ',érn'Deslaque
�.

. .

:
. .

"Ouro Para o Bem
do Brasil"

.

2 - os valores errece

da.dos em .0Ufa-1 platina .e .

praia eS:.lã_Q i g,., a I m en re

recolhidos eo Banco do
Brasil; ascendendo . '8 U ti

cotação. atual, . respectlve
mente. a �Cr$ 23';300,20.

ao met\mo tempo torná�lo
mais. cónbeci�o do'S bra.si-

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



.. ·"131110· DO POVO'·!� ��Or��!:��. FatoIBb8dasdaHiJtóriad�8rasit[I.lUJ ..Vende..se:
(fundação: lirtuf'müller - 1919) M U,D _A 5,baixo a�sinados, proibi. .' JeHerson o811.S de Paula .

1. Terreno sito em Es-

Emprlsa"j;rlJalistica .'Frutl'�r.s er Ornamentais mos ,.terminantemente a No Interêsse Exclusivo da História e' sem o
trada Nova em Corupá.

,"Correio, do Povo" �tdil. entrada de pessoas es- pr�pósito seóçur'âVel de pretender corrigir o,� mais; fCeol.mt'O:I�a6s·�OI'°nfmor2m'Ca�ma"'o bceonm-• 1967� - Laranjeiras, Pecegueíros, tranh�s em terras de velamos" segundo o enunciado no último "Fatos e .

'!(
•

piretor ,
_ Kakiseiros, Macieiras, Ja- nossa propriedade sita Lendas:' .... o que nos dizem outros autôres sõbre

o senhor Nivaldo Scheplí,
Eugênio V/� Schmocke' botieabeiras, etc. Roseiras Ribeirão Aurora-Rio Cê,r- a' Conjúraçào Mineira e a sua maior vítima o'Al-

.em Corupi.
ASSINATURA: Dahlias; Camélias, Ooní- ro II; afim de caçar, pes- feres Joaquim José da Silva Xavier.

... 1 NC S 00 feras, Palmeiras, eto., etc. car e causar outros da-...1IUa • • •• r 4. _',

Semestre . . • NCrl 2.20
PO' C LOGO

nos, nao nos responaa- Sabe-se hoje, que Joaquim José da Silqa Xa-
AYIII80 •••• Nerl 0,08 E AM ATA bilizando pelo que póss ... vier. por alcunha o Tiradentes, <nasceu em Pombal,Número .trasallo. NerIO.IO ILUSTRADO ocorrer aos infratores. na Capitania de Minas 'Gerais, em .1746, ignorando.

BNDBRBÇO: Leop',oltlo Seidel
.

Jaraguá do Sul, 27 d� se, contudo, o dia e mês. .

abril de 1967
Caixa Pó.tal, 19

_

'

COR'UPA.', _ Werner Sl'ewerdt Q d Ad- L' '.I\venida Mal. Deodoro, 210 .

. ue, e. aeor o com O. rvro para servir de
Jaraguá de Sul - S. Catarina c::.::>c::::::-c:::::=a�c::;::. R.i,cardo Paupíts assento 'aos .baptizados da �re(Juézia .de N. S .. do

,----" Rolf Buttendorff Pilar da Vila de São João d'EI Rei ... 1742-!149
Valdemiro P.tiebe f.o 151 r:c: �'Aos doze dias do mez de Novembro
Dino Ehlert,

.

L : de mil setecentos e quarenta e seís annos, na Ca-Aegistro Civil Corupá, neste Estado, Aléx Paganellí pella de São Sebastião do Rio Abaixo, o Reve-
Aurea Müller Grubba, Oficisl Osmar José Bortollní e rendo Padre João Gonçalves Ohavss,

'

capellio da
do Registro Civil do I.e,Dis· 'Maria Helena Tischner dita OapeJla baptizou e pOz os Santos Óleos. a

-.trito �a Comarca de )araguã Ble, brasileiro, solteiro,
.'

Prnibipão' , Joaquim filho Iegítimo de Domingos da Silva San-
do Sul Estado Je Santa, comerciário naturel d e Y' t08 e Antonia da Encarnação Xavier; fOl'am pa-

Catarina, Brasil. '/

Jaraguá do"Sul, domlctlle- drinhos Sebastião Ferreira l-eytão, e não teve ma-
Faz saber que comparece- do e residente nesta clda-

Pela presente nós 8'biU- drinha; do·que fiz esta assento . O Co�djtor Jerony
rem no cartório exibindo OS de -, filho de Artur Bonolt- xo l!ssinados, proi�imos ,mo da Fonca. Atz'." (Jerorivmo da Fonseca Alvarez).
documentos exigidos pela lei ni'e de Elena Bardirn Bor. �rm�_nantemente a entra- (Cfr. Luís Wanderley 'I'orres-Ttradentas, Bd. Obe-
atim de se habilitarem para tolini.

.

,., da de pessoas es�ranha� íisco Ltda., Sp, 1965, p. 206)" \

casar-se:
.

Ela, brasileira, solteira. em nossas propriedade., .
.

Edital' n. 6.ã99 dé 5/5/67 doméstica, naurel de ce. �ta�l er �et(\rCjd!l' Tira Sabe 8� igualmente, que ficou órfão de mãe 'esle progrerne é feito
rupá, neste Es(ado� domt- um !lIID �. cl!çar, pe�, em 6 de dezembro de 1755. aos nove anos porjan- pela ACARESC espe-Fernando Milbeatz e ciliad,a e .residente e �

ear, tírar palmitos e Cl to, morrendo-lhe o pai dois anos após, ou sEija em I cíalrnenre pera o Sr. eHelena Berndt Corupá, nesre Estado, filha pós � causar outros ��nos, t 757. 'Fambém, pelo que vimos em "Fatos e Lendas" sua Família.
Ele, brasileiro, solteiro, de Iosé Tlschner e de Te.

não nos respcnsabilízan- de 24:.266,' com apoio eto L.A, de Oliveira Belo. ----- ------"
lavrader: natural de' Jara. reza j-ultana Tischner.,

do pelo 9ue possa ocor .. "Tiradentes ingressou na vida militar no pôsto de I
gu6 do Sul. domiciliado 'e

rer aos IDfra,tor�s. . Alfere,s".,
I

,.
residente em Três Rios do Edital n. 6.404· d� 6/5/67. Jaraguá, do Sul, 23 de
Nort�, neste distrito,' filho Arnaldo Scbeuer e abril de 1967.' .,

, .

de Herta Milbratz. .

(
\Darcí Seil Ass. - Orestes FeUrin,Ela,' brasileira, solteira, João Derreti, Celeste.Ro.

doméstica, natural de Gua- EI�, brasileiro, sqJteiro, pelatto. Vice.nte Volpi,.

E d d operáriO, natural de Jara-ramirim, n�ste 8ta o, 0- Liberato VOlpi, Alberto.

'1' d 'd guá do Sul, domiciliado ,emlCI Ia a e resl en,te em . . Volpi, Lirio Bressani, Si.Três Rios do Norte, neste reSidente em Ja.ra�ua - ,Es- G
dislrilo, . ,mh"', de Evaldo querdo,. n,esfe distrito filho zimo areia, Ari Belin,

.. .I M t Sch e de Alfonso Ruch, Alcir Mo-
Berl1dt e de ·Matilde Prahl "e .

a las
-

euer

rettl�' Alberto Lúx. Alvi-
Berndt .

"
Clara Scheuer.

no 01 I' A to '0 Vo)
-

.

ela, brasil.eira, solteira, P ; n Dl Pl,
Edital o. 6.400 d:e, 5/6/67 iodustrlária, namral de la- Luiz Zapelini. ,

raguá do Sul, domici,liáda
e resideole em B�a.rra· do

,."

Rio Cêrro,· nesle distrito,
filha " de Albrechf Alvin
Carl Seil e de Herta Krüger
5ell. Pe!a presente' proíbo

. termID8nt�mente a en-
Edital n. 6.405- de 8/6/67. irada de, pessôas se�

Agenor Stenger e 'mi�ha autorização em

,Clotilde Diemon minhas propriedades si�
, I tas à RUa Roberto Sei.

Eier brasifeiro•. solteiro, deI em Corupá, querme�ânico, nél.urlll ;d�. larã. para caçar, pescar. tirar
gua do Sul, domlclha�o e, 'cipó e palmitos,. ou cau

re�idente. eu:' Jar�gua ..84, sar outros dbnós.
neste distrito, filho de Corupá 8 de Maio de' 1967
Tomaz �tenger e de Eli-., Aivim Seidel.'
sabeth Kltzberger Sfenger:

. Edital n. 6 . ..(01" de /J/5767 Ela, bra�ileira, soheira; � an08 cinco meses e no�e dias, segundo se apurou
indu.striária, natural de Ja·.

Aviso ,de seu asssntamento de batismo". isso como se Ti-Sebastião S�veri-no da raguá do Sul, domiCiliada
Silva e e residente em Vila Nova, Pelo presente aviso que ra�entes houvesse sido ba"'zado 'no mesmo dia em

Cecilia Leitholdt neste distrito; filhà de An· fica p�oibido ,a· caça em que nascera. fato que, além de pouco p.r�vável porEle, solteiro� lavrador, tonio Francisco Diemon e terras de minha proprleda· ,

'brasileiro, natur.al de lbira- de Maria Klein Diemon.
.

de á eSlràda -Neubauer,' no óbvias r8:l;Ões, ,não é averiguado.
'

I

�aadOn:�,��s�:�:�o, e�mg�: E�ital n. 6.406- dê 27/5/6i �:I�iC�O i��t��r�:o��r�� r=:;:=:::==':==:::�====-=:::::::::=:::==========--==:::::;=;::=;:&Hribaldi, neSle. distrifo, filho Erich' Klemano e responsabilizados na for- II
iide' Manoel Severino da' Lauratach ma'estabelecida pelo Có- 11:.,'1' Dr. Jörn 'Soelter .

.

1,1'Silva e Rosalia Flôr. Ele, brasileiro, solteiro, digo Civil. .

Ela, brasileira, solteira, lavrador, natural de Jara Cot1Jpá, 29-4-1967 II CIRURGIÃO-DENTISTA '- IIdoméstica, natural de Iara· guá do Sul, domic1liado e Eugênio Soares II "
, II

guá do Sul, domiciliada e residente em Rio da Luz II •a.8. J! II
reSident�, em <!iuibaldi, nes- ,peste distritO, ' 'ilho de Br�... ,i,l"

,
; '; ,) II

t� dist�I��•. filha de, GO!'- nesto Klemaon e de Berta Ve " d se I " "heb Leltho�dt e de Maria Klemann ' n e ,_ ! -

,�

•
, II

Burger ,Le:tholdt. Ela brasileira solleira
' :1 II,

. ," '- II li
Edital n.O 6.402 ,de f)·5-67 doméstlca,-natural de POol Uma casa e três lotes II II

Carlos Ki�zberger e :f:���ane:t�e���n��' �� I de terreno_em C?ru�á. II Avenida Getúlio Vargas. 198 - Jaraguá do_ Su.1 - SaDta Catarina II
Joana Florentina Schwartz Rio da Luz, neste distrito., v'

Informaçoes
.

em JOl�-llr, .

li
::::JI b I' I' fl'lha de GUI'lherme Lach lUe com ErIka Maria IL = . ... . ..))
a.;. e, rasi elrO, SQ telro, Fuchs Rua ! 6 de No-

�----.---- -.---- ..�---------------------._--------:,:::/

lavrador, n .....·raJ de Jara- e de Augusla Lach b 367 �-------- ....---..._ ...----.-------- ... ,--...._- ....----.----------.-�UI'"
•

vem ro� . rr--·---------
..·---·-·---------·· ..

--:-----------""lguá do Sul. domiciliado e
Ediral n. 6.407 d� 10/5/67 li

.

II
residente em Garibald'i, . ii

� J n
'

'� W J t'"
"

IIneste distrUo, filho d e V,Umdr José Berão, e J'. d E I' 'M' "I
' II r o a c' Im'

_,'

o o � I n � I
Ludowivo' ,Kitzberger' e de' Celina. Rank un:or, e e verlOa u· II

•

I

\
,

• • (j
,

"

�I b P K·... ler Rank. .

\
' 'II' 1!l1

.

a.;. isa eta eng IIzuerger. Ele, brasileiro. solteiro, I ' " IIEla, brasileira, solteira, operário, natural de Ri.o E para que chegue ao cu- II Advog.do' II
doméstica. natural de Ja- do Sul, neste Estado, do- nhecimento de todos mande: II # I!
raguá do Sul, domiciliada miciliado e residente em pIssar o presente ·edital que !j, I,IIe residenle em Garibaldi, Nova Brasilia. neste dis· será publicado pela imp.reD� 11 ES O'R I T Ú R I O : A V. M A L. D E O D O RO 1 1 22
neste distrito, filha de An- trilo filho de Rosa Berão. �a e em cartório' onde será II- I,
lonio Schwarlz e de Ma- Ela, brasileira, solleira. afixado durante' I) &1S. Si I'

. JARAGUÁ DO SUL IIdalena.. Steinmacher Sch- industriária. natural de Ja- llguern souber de algúm im· II ..

fiwartz. raguá do Sul, domicifiada peàin?en�o a�us -o pan 05 II! ",.1
6.40ã d,'e -5/5/67

e residenle á Av. Getúlio flDs legalf>.. .

I
lU.&:N SPBICIlT 1D••T'F�CD flEdital n.

� Vargas-Fundos, nesta' cj· AUREA �Ü�LER GRUBBA, " ",'
" ." " .:. >

'
•

, ,II>'
Cópia do Oficial de dade; filha de José l1ank Ohcial '6=--=-:-===:::=-�._�::=__=",",-, ,_======�

\ Não obstante,' em artigos do inêansÍível defen-
sor de Tiradentes, José Feliciano' de Oliveira, alguns
de recuadas

.

dadas, agora 'enfeixados em livro
(Tiradentes-O Herói' da Independência Brasileira),
pel". Liv. Martins Editôra, SP. 1966 (infelizmente
sem 8 necessária' reVisão ou anotação do texto), se
noe depara à p. 4:3, com l'sferência à' orfandade de
Ti'rad&ntes: "Aos quinze ou dezesseis an08 perdeu
o pain.". À p. 1'53. tratand'o da sua cerlidãó de
ba&i(".:ho, dâ o coadjutor ,comO endo .Terônimo da

.

Fonseca Alves e o "Livro de 'atistério ,:da Matriz �����
de São João deI Rei", a qu os referimos acima," 'Cure ,I-:US !D.. les e poupe leu'

correspondente aos anos 1742 a 1744. ,bom dmhelro comprlDIlO na

'I " "

.

l. , _'". .' ..FAgMACI� NpVA�esse mesmo. hvro, na dobra da pr:,tmeu'a ca- tia ROBERTO' M. HORST'
pa, TlradeDles nos é apresentado como JOS� Joa-

d'
-

d i ti.
. ,

, a que Is:oe e ma or lor meDo

qut� ... , �qUIVOCO que a cada passo nos depara� Ito
na praça e oferece seu. arti.

,irIOS autores.
.

'gos á preços vantajOIOs
. � Av. Getúlio Vargas

Rodolfo Garchi, cujo saber e probidade todos���
aprendemos a admirar, em t_)ota à p. 316 da Bis-

"

tória Geral do Brasil de Varnliagem (tomo IV), Ed.
Melhoramen�os" SP� 1952, abr.oquelado n'A Incem
fidên('iá Mineira'" de Lúcio José QOs Sant6s, .m�ina
que Tiradentes "nasceu a �2 de Novembro de 1746 ...
Também, na retificação qUe faz a Varhagen sôbre

,CORREIO DO POVO SABADO. dia lã 5-1961 .

"

Alfredo Schneider e

Anita Wilt
-,-

Ele, brasileiro, solleiro,
lavrador, natural de lara
guá do Sul, �omieiliado e

residente' em '
.. Garibaldi,

neste distrito, filho de Vlr
filio Schneider e de :Anll
Kleinscbmldt Sehneider;...

.

Ela, brasileira, solteira,
dOméstica, aatur.al de Jara�
g'uá do Sul, domicil.iada e

residente em Ja'lguasinho.
neste distrito, filOa de Wal-
'ter Wilt e de Guilhermina
Schmidt \ViU.' .

a idade de Tiradentel ao ser executado. insiste em
nota à p. 318 da ob. citada: '''Quarenta e cinco

..

Página.2

Vende-se
1 boi e duas parelhas

de cavalos a escolher e
.

t carroça. . �'

Informações com o 81".

Henrique Tíss! • Betor
oída - Jaraguá do Sul.

Ouça rõdes às sextas
feiras, à 1.�0 horas da
tarde ne Rádio Jal'�guá,
o programa:

finfena Rural,

Atenção
Agricultor

I

o SESI nijo é. uma

repartição pública, é
.
uma· in�tituiç'ão de di
reito privado mantida
únieamente pelos em

pregadores em bene
fício dos empregàdos.

o Anuncio é a

Alma do Negócio.
anuncie neste
'Semanário

I
I

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.(

CORREIO DO
,

SABAPO, dia.Ih 6 ..1967

Prefeitu;r�Municipal deJaraguá d.,Sul
....

' )
.

,
I�

'-' J •

•

i ,I

'.
;

Le,i N": t7Ó
.' "'

Parágrafo t�O) - Sempre que necessário, tea- Lei N. 171
r do em vista a situação e o movimento' desportivo Ooncede isenç10 de impostos: .

Cria a Comissão 'MuniQipal de Esportes e dá local, visando atender a,divulgação' e o incentivo
'

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
outras providências. de todos os esportes, de acôrdo com as neoesst- Estado, de Santa-Catarina, no uso e exercício de suas atribui-

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de -Iara- dades, a Com.Issão M.unícípal de Esportes "CME" ções.
á S 1 E t d d S t C t

. Faço saber a todos os habitantes dêste Município que
gu do ur, S fi o e an a a arma, no uso e poderá criar Sub;..Comissões, para as díversas a Câmara Municipal aprovou e eu sanciôno-.a seguinte leI:exercício' de suas atribuições.' 'modalidadel3 esportivas. agrupados ou separada . Art 1.) - Fica concedid, Isenção' de lmpôsto sôbre

Faeo saber a todos os habitantes deste Muni· mente, conforme a importancia a as r a, 1 a ç õ es Exploraçlo Agrícola e Industrial.à Alvino. Strebe, de sua'

eípío, que a Câmara Municipal aprovou e eu sau- existente,s entre as mesmas, cabendo ao 'Presidente propriedade rural slta à Estrada Rio da Luz, nêste Munieipio..
.

leí
.

Parágrafo Único: -, A isençlo de que trata a presentecíôno a seguínte et: .
. da Comissão Municipal de Esportes "CME", ff,lzer lei, refere-se ún1camente ao ÍlOpôltO sôbre ExploraQio Apí-Art. 1.0) - Fica criada a Comissão Municipal a nomeação dös eubsdíretorea de departameotl.s e cola e Industrial devidos até 31 de dezembro ,de 1966.:'

de Esportes "CME;", como órgão dlretamente subor- demals membros: ': .

,Art 'l.) - Esta lei entrará em :vigôr na data' de sua

dinado ao Gabinete' ßQ Prefeito Munioipal, mas .'.
'

parág' raf.o 2..0) _ Os membros das Sub-Oomís- publicaçlo, revogadas, as disposições eJ.D, çontrii1o.
"

(

d t d'f' ltí 1
- • ,Palácio da Prefeitura Municipal de laraguá do Sul, 10

indepen en e e 1 101 IVO em suas reso ,UÇ08E1. . sões, '" parte Integrante 'que serão da Comissão de malo de 1967.
"

Art. 2.°)' - Oompete a Comissão Municipal de Municipal de Esportes "OME", gozam dos previlé Victor Bauer, Prefeito Municipal
Esportes, "CM.E"; v' gíos e obrigações contidas nesta leí, ,Nesta Diretoria de Expediente, �ucaçlO � Assistência

a) - estudar e propôr, promovendo .quando Parágrafo 3;0) _ Ao Asstatente T.éc'._ico· E.,,- Social, foi registrada e publicada a presenteIeí,' aos tO dias

f' aedíd h h' •
P '" do mês de malo de1967.. '

I�A est�ver a eto, medi as que ten sm p�r .O"'Jetl- portivo, com 8 colaboração das Entidades Despor- Joio Mathias Verbitlenn, Diretor
vo a dltu.são do' espor�e amador .no MUDlClplO, bem .tivas locais, ou por intermédio das Sub Comissões, e

omo estlmul!lr a pr.A.tloa esporttva em geral; I caberá a organízação e orientação daS,a.ti�idades
b) - or�e�tar, dIfundir E! coordenar todos. os esportivas da Oomissão Municipal de Esportes Lei N. 172 '.

esportßs e atlvidades, a �18: Ilgadas, ou em. colabo- "CME", bem como das representações do Municí
'

Disciplina emplacamento de vias e logradouros públi-
raçäo; q�ando Ih;e f�r solIcitada. pel.a� entld�<!e·s e pio, conforme está previsto na atínea "c" do Art. 2.°. C?S e �����.\��::,a�:iei��1��:rp:rsJr!'!���á do Sul, Eé-, assoeraçoes despertívas do ��OlcíplO;"

. _ ,Parágr-afo 4 Q) - Os Assist-entes Jurídicos, tado de Santa Catarina, no use e exercício de su.s atribui.

c) - org&mz�r c?mpetlçoes e representações Médico, E�por.tivo e para Obr�s e Constr,uções, ções.·
,.,

esportivas do �UOlcípIQ, �omo ao.s Jo�os Abertos terão atribuições dentro das 8uaa"esp�cialid8des e Faço saber a iodos os habitantes dêste Município qu.e
de Sa�ta Catarl.na e outras, de Idê�tlC.O caráte�, serão, obrigatt;.riamente, um adYog�do', 'um m�dico

a Câm.:� rJFCi��l :'��!�:;à��:r��c�:bli:OS�e�!�ol�:
que nao .f�r�m d� exclue va comp�t�nCla das entí- e um engenheiro ou construtor devídamente Ileen- cluldoB no qua<Jro urbano, serlo numeradas pela utllizaçlo
dades ofíeíals, seja no plano ,\muOlClpal, estadual ciado. .. -Ó, '

de algarismos arábicos. •

ou federal; "

Art.. 5.0) _" Os membros da Oomissão MUß.ici� I Art. 2.°) - As placa" deSignativas, pOderlQ conter ho-

d) - promover e organizar o cadastro do pal da Esportes '''CME'' serão escnlhid-os entre os menagens a pes80as1 coisas ou latos históricos, bem como
" .

M" . .'. Y
• poderio fazer referencia resumida do homenageado.movimento esportivo no UDlcíplO, que, comprovadamente haJam prestadQ,serVJç08 ao Art. aO) - Ficam homenageados os seguintes, inCluldo8

e) :- opinar s�bre a c0!l�e.8li!ão de f!1vores � esporte e es�ejaro integrados n08 meios esportivos nas pJacas designativas, a critério da Municipalidade:
8ubvençoes do Gov�rno MU�llClpal. às �ntIdade� .e locais, devendo obrigatória,mente fazer ,pl,ute dos Rua Domingoa Demarchi - Professor e Jornalista
associações desportlva_s e timda, fiscalizar a aplI- membros, Um Professor de Educação. Física diplo- :: ·· .. · .. ·:�·:··U:a'!!::s::����= 'A�'!�v::,
cação. dessas subvençoes; ,

. mado. ,
. .' Rua

· .. ·_ .... ····· ..

Maria UmbeHna da Silva
f} _-�rg�nizar, em .colaboraçã:0, com ent�da:, Art. 6.°) - Os membros da OOllii,ssão Munici� &ua:::::::::::::::::�:.Jaoob Buck _ Pioneiro'

des e assQClaçoes desportIvas, a medlclD� esportIva, paI de Esportes "CME", não perceberão qualquer Rua Felipe Frenzel....,. Pioneiro: 1'/
g) - organizar tambem em colaboração, com remuneração sendo porém os seus serviços con-

Rua Joaquim Francisco de Pau
-1 ."

.. .' -
.

.

d'
,.

. '.. ' Rua Leno Nieoluzz1 - Pioneiro = "":)'entlôade� ,e as!oc�açoes desportl�as, dentro o SIderados relevantes ao MUDlCiplo.
. Rua:::.��:�::.:�:::::Domingos Rosa o

\ ":;r._�� / ci",necessárIO padrao IOtelectual, técDlco e moral, o, Art. 7.0) - Os membros da Comissão MUOlCi. Rua: " C.rlos Blank - Pioneiro �\, ./ ,ii' , .

processo educacional . em sistema, escolar, co� paI de Esportes '''CME'', não poderão licumular caro Rua : Major Júlio Ferr.ira .� ,,-:-.;..,�\'>
�ursos e;'D conjunto.on separadamente! para haba· gos a�mjnistrativos de entida�es e �ssoc�ações :::::::==��::�:.::.r:�:�=o:e 1938

, '.

l!tar árbl�ros e téCDlC�S d� cada modalIdade e8por� e�:portlv8s. '.' ,Art. 4-) _ A presente lei entnu'i em vigôr na data de
tlV3 pratICada no MUOlcíplO; , ,�. ·,Art. 8,°) -.Medf&nte a apresentação de car sua publicaçlo, revogadas as dispo.lções em contrário.

li) .;_ promo.ver a difusão e o incentivo' teira·.'d.� identidadé\ assinada pelo Presidente' da J»alácio dà Prefeitura Municip da Jaraguá do Sul, 10,

espo.rtes �as esc�la.s �?nici�ais e associações e qomiss"o Mu�iciP8:1 'de Esportes "CME", seus aux�� de m�� de. 186Jictor Bauer, p"felto Municipal
'

funcl0nárlOs mUDlClpals, ' "hares, terlo lIvre Ingre,sso em qualquer competl- Nesta Diretória de Expediente" EduCação e Aásistêncià
i) _. propugnar, por todoEl os meios, pelos äQ esportiva:realizada no Município, sen<;lo-lhes Social, foi registrada e publicada a presente lei, aos10 aias

princiPios . elementares de �elaçõ.�s d-esportiv8s, acilitado, inclusi-ve, aCé88()' aOi- ,I.o(HlÜh4e,�ontrôle GO mês � maio.:.de 1967.. �� ,., �'. .

'dentro da cordialidad:e dos sentimentos e d� comu" das disputas e infor�açõ�s qué �e fizerem necee- Joio Mathtas Verbinenn, Diretor

'"' nhão dos propósito8, em bas,a de bem SOCIal dos sirias à fiscâlização.para o cumprimento desta lei.
espo,rtes, entre os municípios, entidad�s, associa-

.

Art. 9 o) ._ A Comissão Municipal de Espor· Decreto N. 64/67.
ções e atlétas;

, ..
"tas "CME'\ ,reunir s.e-á,. or(Jináriamente, de .15 em Desapropria área de terras por utllidade públicl.

j) - zelar pelo acatamento e respeito. Junto 15 dia!',' e extraordmárlamente, sempre que f ô r VICTOR BAUER, Prefelto MuniCipal de Jaraguá do Sul,
as organizações desportivas, das nórmas e reiula- necessário.

.

.

, Estado de Santa Catarina, DO u�o e exercíciO de auas atri-

mentos emitidos pelos Poderes Superiores Nacio ...
··

Parágrafo i 0) _ O embro da Oomissão que bui,ções e na conformidade do facultado no .I\rt. 74, II, da lei
. ."'.. . .. I' , .

'
..'. _

,

... ,� OrgâD1C1i dos Municípios do Estado de S a n,ta C a ta r t n a,
n,als, EstaduaiS e MUDlclpals ,- Oonselho Nac�ona faltar a quatro (4) reunioes consecutivas, salvo com DECRET�: '

.

de, Desportos, Confederações, C()n�elho RegIOnal justificaçjio aceita, será' substituído meQiante co· . 'Art. 1.) .,.... Fica declarado de utlHdade publica DOS tir
de Desportos, Federações, Ligas e. Qutras entida· municação do Pr-6sidente ao Prefeito Municipal. �os do � 5.oi alinea 1 "h" ,do Decr�to-Lêi n. a.365, de 21 de

des' corporativas' ".'.' , Parágrafo 2,°) _ A Prefeitura Municipal des- Junho de 19'1 e sugelta a desapropriaçlo amigável ou judi.
, ,

'>li I'" ,,' -. i, .'
.

d'ê cial a área de terras de 485 mts 2 de propriedade de Alfredo .

, k) - 'eMtudQr e acompanhar o u�seDvo VI tIDará local de reUDloes, ma.eual de expe I nte, Mayer localizada à Estrada Nova nesta cidade destinada à
.

mento. esportivo .do MUQicípi.o, sugerindo medidas móveis e utensilios p�ra_ o perfeito desem.pênho ampliàçlo da área jã declarada de utilidade pdblica pe lo

qu� beneficiem os esporte!! ou favoreçam a Implan dos trabalho's d,a Comlssao" bem como designará Decreto n. 68-A. de 14 de dezembro de 1966.

taçâo de outros julgados úteis; , ' pessoal necessário para auxiliar o serviço admi- Art 2.) - A odespesa decorrente da desaproprlaçlo a

..
'.

d'" ã do' . 'd'
.. .' que alude o art. l. ,correrá à conta da verba 4.1.1.%/107, da

1) - elaborar planos e wglr � execuç o Dlstratlvo, dent,:e os ser�l� oreê .m,!Olclpals, com o Lei OrçamentAria vigente.
A

E�tádio Municipal ou pra-ças d�sportlvas, cobe�tas qual. será mantido expedlentel:lIárlo para a�ender' Art. 3.) - �ste decreto �ntrara em vigor na data de
ou descobertas tudo com a colaboração da Due- a08 IDtersssados,

.

,sua pu�licação, revogadas as disposições em contrario.
.

:toria de Obras'públicas do Município, usando para' Art. 10.0) - Anualmente a Comissão Munici· Palácio da Prefeitura Municipal de Jaragu* do Sul, 8
.

.

. '.

t d' t
-

ça 1 d E "OME" P'd t de maio de 1967. '

,

este firn OB recu�so@ prevls 0;8 em o açoes or -

'pa e sport�8,·
.

. ,por seu .resl en e, apra, ,

Vietol' B.ue�, Prefeito Municipal
mentárias e ainda com auxílIos que ,receber de sentará, até '31' de . JaneIro do ano "subsequente, Nesta diretoria de Expediente, Educação e ASJistê�cia
particulares; : relatw-Io de suas atividades, com prestação de Social•.Ioi registrado e públioado o presente Decreto, aos 8

m) "fetuar operações de crédito para con- contas dias. do mês de maio de 1967.
-

v
..' ..I"· Ó

'

• Joio MathULs '(erbinenn, Diretor .

s6cução de suas fmalldades, sob quslquer mod.."l· Parágrafo 1.°) - No mesmo relat rIo consta- .

dade;
,

rá 8 aplicação que foi dada as subvençõ�s e auxt· ----

. n) - organizar e inanter a "Biblioteca Espor- lios às entidades e associações desport:vas, as quais Decreto N. 65/67
tiva" junto à Biblioteca M�n!9ipal, para s�u uso e se obrilla� a prestar contas det8Iha�am�nte a VICTOR BA�R, Preleito Municipal de Ja.ragu' do Sul,
melhor orientação das atiVIdades esportivas do êsse respeIto., anua�mente, até 15 d� JaneIro; d� Estado de t;anta Catarina, no uso e exerêíq10 de suas atri-

Município; ,ano subsequênte, diretamente à Comissão MUDlCl' bui9õeÄJel�)e�:Fica extensivo às �rOPriedadeS com reserv�
Art. 3.0) ...:.. As entidaq,es e associações des- paI de Esportes "CME".. '. _ de usufrut_" os beneficios constantes do"parigrafo' ÚBico do

, po tivas do Município que: diróta QU indiretamen- pa!ágrafo 2.°) - As entIdades e assoclaçoes artigo 1�9, da-Lei n 159, de 21 de dezembro de 1986.

te auferirem vantagens proporc'ionadas pelos po- �esp�rtIvaS' que,;, receberem auxUios 40s pOdê�es sua puf.1��l;'-r::!�:::e,:: :�:;�Geer: :::ô:o::,,'::.ta de

deres públicos se obrigam à necessária colabora- públIcos, ?�verao pre.8�ar contas. do emprego as
Palaeio da Prefeitura MuniCipal de Jaraguá do Sul, 8

ção ,.OS mesm�s' podêres. por interméd,io da Comis· imI!0rtanClas, dos aUXIllos percebidos, sob, pena de, de maio cJe 1967•.

são Munici aI de Esportes "CME", para que se assl� não procedendo, nã? receberem sua� sub- Victor Bauer, Prefeito Municipal -

real"'
p

u bem do esporte vençoes. enquanto não rôr dadoconta da aplIcação Nesta .Diretoria de Expediente, EduCllçlo ..
e Assistência

Ize. em com m, a,. '. do último auxilio recebido, prestáção esta. que Social, foi registrado e publicado o' presente decreto, aos 8

Paragráfo 1.°).-- A colaborayão referld!, .

de- será feita à Comissão Municipal d.� Esportes "eME", dias do ��I:eM��:v!�:�enn, I)fretor
ve ae.r praticada tambem: pGr m�1O -de ces�ao de

a qual comunicará ao Prefeito d não atendimento
praças de esportes ou IOstalaçoes esport!va� e

a êste preceito.
socI'ais pe 'm'a·nente às enHdad8s e às assoclaçoes .

. I-d C I Leopoldo Jo·a-o Gru·bba·S Ar,
.

w.
• 'Art 11 0) - Dentro de sessenta dias a con- n 8 O

'

,

bem como seus atlétas para lDtegrarem as repre· ''- .'. M ..

1, •
.

.' •. •

sentações do Município, quando a Comissão Muni- ta� d� publIcação desta lei, o Prefeito UDlClp�, ,

. cipal de Esportes "CME" solicitQ.r, vi�ando, a eleu ,balx�rá Decr�t? 8p�ovllndo o �eguJ�mento. da
As'semblél·a Ger'al Ex

...
t·raordinária \ .

Vaçã d
.

'mento da expressão desportiva Coml�são �,!mClpal de �8portes CM.E, base,�do
,

o e �ngran eCl. � nas dlSposlçoes desta lei.
lOcal, regIOnal ou naCIOnal, "

.

,.

.. .
-

Pará rafo 2°) _ A falta de colaboraçãó im.. \. Art., 12.°) - Os o.rç�mentos JDUDlCIpaJS con-
,

pli· .

g
ú

.• arte 'das entidades e das slgnarão verbas necessárias à execução da presen
ca .na }en nCla, por p , ,

fÔrem bt'nefi- te lei Cltae entrará em vigôr na data de 6ua p�bli.
assoclaçoes, das vantagens d� que ' caçã� revogadas 8S disposições em contrário.

.

ciadas pelos podêres vúbJicos. ". "

,
. . . . Palácio da PrefeLtura Municipal de Jargguá

Art. 4.°) - A Qomissão MUDlClpal .de E�p.or- do Sul a de maio de 1967.
tSB "OME" será constituída de um· PreSIdente, um- '

Vias-Presidente' um Secretário; uni Tesoureiro; Victor Bauer, Prefeito Municipal ,

um Assistente Técnico Esportiy ; um Ass�sfente Nesta Diretoria de Expediênte, Educação e

Juridico; um Assistente Médic_?; q.m Asslste�te Assistência Social. foi registrada 'e publicada a

Técnico para Obras e Construçoe.s, nomeados ble,· presbn�e lei,' a08 8 d.ias. do mês <le maio de 1967.

nalmente, pelo Prefeito Municipal. ,

Jó�o Mathias Verbinenn, Diretor. "

, Edital de Convoca�o '

Pelo presente edital d� convocação, �ão con

vidados os senhores acion,islas ,desta' sociedade a

reunirem se em assembléia geral extraordinária que
l!Jerá realizada qn nossa séde social a rua Joinville-
328 elO Jar«:lguá do Sul SC, as qualorze hQras (14)
do dia 27 de Maio de 1967 para deliberare� sobre
a seguinle.

ORDEM DO DIA
�umenlQ

,

do Capital SociaL
Jaraguá do Sul, 24 de .AbtU de 1967
....eopoldo João Orubba Dir.' Presideo:e

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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.

J.: � Rotary
,

"

. o cõmpanheirismo é a alma de Rotary. Tôda

C·oDsull'a's· 8sta, estrutura, 'tão bem ideada e organizada paf&
"

a prestação de serviços, só adquire vida e efíelên- .

Tiro de Guerra' 226
eia através do eompanhetrtsmo.

.

.

"S r ít
.

h
'

.
.

É perfeitamente aplicável a Rotary a. ip�rá-
,

•

(') I�I o u� cantín o no seu, conceItua�o bota do feixe de ; varas. Cada uma, de per sl, é

XIVa.. Gon.vencão Nacional de �r��� pa.a publíear a presente carta, o que multo Iraca e quebradiça, mas em conjunto tornam-se
-' v g Ç'O.. .•.•

.

resistentes e inquebráveis. O que une o feixe r6-
Lions Clubes,

'.

,P,()SSl�elmente existem ,aIDd� em Jaraguá do tário é o companheirismo êste sentímento : tSul sobreviventes do Posto do TIro de Guerra 226 . .' '.. uns o

Será Dê! cidade de São Paulo, noe próximos de Joinville. que j'unlamente com o sig08tario des. de�aml�ade, co�preen8ão, ent!ndimento, deduJ_,s.çio ,

dl 11Õ. "'O d
'

I' t t
.. ,

t" d
. " 'ã 'I:t' {mútua, congraeamento em �9rno do mesmo Ideal,

. las a ar;r; e mato, a convenção nactone de Lions a, �mafam _par e. na, gr�D e con.oentra� o nn I ar consciência de fazer parte de uma grande e uní-. .

,< Clubes. Jaraguá do Sul deverá ser representado. pelos real!sada em Florlanopohs, em 24.de MaiO de .1917, da famma, tôda interessada em trabalhar pelo bem
.

CCLL .Gerd Bdgar Baumer e Rodolfo' Gullherme c_o�emo�ação da; Batalha de Tuíuty, orgaDl�ada da humanidade; do direito da justiça, do -âmor en
Emmendoe-rfer, C0l110 Delegados, do. 'clube com:'podê P_j�o �ntao Gov�rn�do� do ES,tad?, General FelIppe tre 08 homens .•. tudo isto está slntetízado em Ro. _

res para votar e dtscuttr o projeto dó" {lÔVO estatuto Schmldt, que fOI. o seu com�nda�te geral.
. lary na palavra "companb.eirisnlo·' _' ,

e Regimenfo Padrão pere 08 Líone ,Çlub�s do iBrasil. Lembro me ainda de alguns dos companheí - ,.'
.

'Um.' Intenso programa fof eleboredo pare rece ros d'aquele P08tO� entre eles os srs, S i I v i n o Podeeísmos citar também o adágio germânío«;:
ber os Leões de Iodo '0 Brasil,

. devendo ocorrer a 'Piazerá, José Sevale, Venâocío da Silva Porto "sofrimento compartilhedo é meio sofrímente: ale
abertura offcial oa noite de 16 de metö, na sede- do José Pasqualíríl e tantos' 'ógJros que D'O moment� gria r�1!8r��dà é dUI!la alegria". ;Assim, pelo com

ESpO'rle .Clube Pinheiros.
, .' -. ! não me ocorrem se'lS nomes .panheírísmõ, o rotaríano eompartílha trabalhos, .so

,

.

O gr.ande' conclave brasileiro de Ieões deveré '.. D·aqu�la. gloriosa parada que .tomaram parte Irímentos e angústias, reduzindo a suas consequên
servir pera divulgar os 'DOSSOs'�' produtos reg-iõnals ,o ,54 Batelhão de Caçadores, Força Publica do cia� negatívàs, p�lQ; participação ativa.

esceles métricas e ehapéus -de palha e ráífa sendo Estado, .TirQ de Guerra 40 da Capital, Ej,s.cola de E�a�ta.e r��obra, por outro 1a9?, as sãs alegrias
.que mlnleruras de chapéus e escalas, métricas espe- A:p�endlze8 Marinheiros e Tiro .226 (lI:' Joinville, a da s�tIsf8çao pelo de�e,r cumprIdo, ·p;eJo trabalho

dais serão levados' p�ra' disfr.ibuiçao 'entre os con, 'iqlpr�.nsa tece� .g.randes' el?gios peló exit�. obtido, bem rtl.�lizado� .,pe�o SUC9SS0, d'e um .p,roje.t� útil

vencionàis de São Paulo. ;. /' . fazendo especiaIs referenCIas, a corporáçao mais coneretlzado. Tudo IstQ a*r-avés do companhell'lsmoj•
'�

. . h . .' ,

_ '...' jovem que éra oa ocasíão <) .Tiro de Gu�rra 226, .

/' Asshn, o c-ompânheirismo .participa, coopera,
uampanha 'do 'ra1ao,,' P'� . �uz c,ollia':ldado pelo L ten�nt� f\ntonio B,ricio.Guilhon f�cmta o trabalho t()tári�, eleVa a amizade, lubr.i·

;.,. Intensifica-se dia a' dia a .campanha "af� "angá. ��le(ndO Coronê! ati Nl�e�ol), t�ndocomo I�8trutor fICa· a engrenagem rotárIa.
.

ria� 0.8 I�JÕ!S; de luz p�gos e d�S'-qüais cO,oste u�:a ;'0:' ésargen��. J�8é emIDlao �ldade, (faleCId9 ma, . Isto fr'/ ver:dade,. não só
..
no plano idtermr do

,
parte r�stl!ul�ell"m formade obrig,ações da,:EleII'Opra.s. �U8iC� �U!��bg:�t��a�i�i30 rjg:n� ada 3aDçd:lV;8. clube, �a8.�l"oJ�ta-8e ,c,om' rs9.0brad8 razão para

la atlDge a, quase, NCr$ 1.800,00 a. Ilfipor,laocla
•.

.'
.

.

. r.o o
.

r xa on, s. além das fronteIras, u[undo. em tõrno da. mesma
·

arrecadada em forma .de 1al�es trocáveis. Jus.tam.ente no dJa. 24 ,de MaIO corrente, t��nscor- ch�m,a id,eal uma �omunid.ade .univ,efsal-de,600:qoO
.Para aqueles

I

que queiram doar a9 LlONS :os r.e o clDcoentenauo da graode concentravao,\mo" amJgos; s'em barreIras de' t,:aça. côr; 'crédo ou cul·
seilS .'alões, inf?rmà'mOs que existem, caixas coletorasJújs, !���leo�:tueq!�z::�fu �8!ap�Og�U s��re faq�;:�� aJ.��n: tlll'8, �spal�8d\}s. em. ��o�pá1�es tlif.êren�és� má8.to·
-segulDtes locaIS:

'. ..,' ,
." . ....,. am I

,

a dos prontos á: servIr, uns 80S outr<:)8, na primeira
SESI _ Farmácia. 0\ ". g,uae�ses. ,quero cong!'atul�rm(;. co� tod.ds os. 80· opoI7tuniQade mesmo' 8em� se' co·nh.êcerefu: .'

.

,SESI _ Abastecimen'o " <

.'.'
• ,,'" brevIventes d� P?sto .do .TI�Q de ..Jarl;lguá 90 Sul,-

... '- Isto é o companheirismo muÍldi'àl' em R6târv:

'_ojas DOUAT _�.
.

. ,." .'
"".

.

,.' prestau1<! aqUI m1U.ha re�pe'lt08a h.omenag�m aos

I (j'tiem 'n'íto' 'se s'entk �iItegradó. nêsta QoIntl.n.idade
.IQdústria e Comérc.jO W .. Wee,ge S/A.• ,- Rio Cerro. Já falecs1�&'F '....<:1' S I.SO··.... .

' ; '." unive,rsf11, pC)d�,r(l ser' s'ócio de' 'UD) 'Rotary� Clüb,
Erwino ßrandenburg..;;;. Estrada Joinville '

'

.

,ranC1SCO \il0. U .' ,
...-. 8S não é' rotarÍ'SDO.·. ,c

.

'.
.,.

.

..
Nilton José C�elho,;,.,.· Estrada' Jaragúá/Corup,á At�n�losam,ente �ald�� Thepphllo da S

.

", Hôl�tim de R;, Ö. d'o ReCiJe Boa Vista
"

Centrais E!lérrléas dê Santa'Oatarioa - sedé local. . .. .' , .e ",--
' ,

.

,

"

Ppdera:, ainda. &.er enrregue a 'q�alqu:"êr (;oin� V'O''e'"n"'d'.' "., : _.' s"
'i'.' �,f.l,· -

..

'

....
\,(�panl!eiro L�ão c:ie nossa. éi&de, que. encamin!Jará OS e _

�

tdIÕeSc��iõ�ri�OUCQ' Dê'CADA UM 'pd��RE-
r ..

�

,-" �}:".� .,�-! . Pfug.''''ris.so: tem..
·

..
,···Novà' 'Di.ret,o.,da

MOS FAZSR MUrrO.,
. '. '. I.,' .' .'. ",; . t. . .,', 1.i.t ;.- ; >�«�.

...

AJUDeM N'OS
'

.
-r'

...
, Um SITfO de ·tO,a)quelres, a 5,km,do ..ce. "S' ..

'

A' b··I·,.} O'· .. I O'd' Ao .' d"'I'9'2' 67 f;
,

lj -

�.' da cidade de Rio Negro/Paraná e dá Est ada F .

"
.

m. sse�, ela
... era. r. lnllrla,. e"

. .'., '. o,

'. .
.

.. r. e 'deHa a nova diretoria da Sociedade. de Atiradores
,dera�. S. �auhH?orto Aleg.re. ,Proprio para \.ptodlJ:,- pri>gresso para-o, p"ríodo de. 19'67/1968. "', .

. ,
çã.o l1e 'lEnte,' com freglleZI& formada � (a t·� Di 1 "A'

,. ..' :-t '!>. •

'

,
..

' c" _'
., . ..'

preço .para leite 30135 centav'Qsrnovos por 1it'r,ó).,
.

,
:'. "

.....
novel dlreto_rla Jdell�, fOi na, m��P1a, ,f.>PO!I�D1�

'Exi8tem bastante benfeitorias .. C 8'a 'd" IDO ..

' ,��d'e eml?�s8ada, nàs pessoas dos. seg�lDf�s., SOC!O's .

.

.

d
..' -

.

.
.

. a. e. ,PresJ'den'e de Honra: Oswaldo Thlem " .'.

ra ai. P_8101, estrebarIa etc., tem luz �l�trlc� e-bôaR
,

Presidenle: Hans Oerh�rd Maye!- ,
..

' .

,"

condlço�s ,de. agqa. Em situação mUIto b,?n1ta, ,eOJ)l ." Vi'c��Presidenle: Conrado Riegel lor.
'.:1;>ela preaen�e, n6s abaixo' assinadôs .ALITOR t8st8n� p.�&tagem. terra de,p18�ta e !�m :P?uc.(t�� .1.0 Secr�t�r!o: G�raJdo Schütze'

RRUGER, brasileiro, solteiro, m'aior e EMIL atQ tudo .c�rcado. .
. .... .' .

, :'. .20 SecrelarlCi: HelDz Barte! '

KRÜG'ER, brasileiro, e8sado,' ambos lavradorés; Para m!-,ls .detall;l,es fav�r dirigIr se.. .�: )�-�q.lC) Vo' .

1\11 T.eßonreiro: BrUno .Behling ,

r�8i�e!lt�$ e domiciHadps el)l Rio da
,"

Lu� Vitória, �Krenger. �IO N�grojPr. - Cxa. p. 66 -, tel�fone 2.0 Tesourei'rb: Heinz BÜlJger ',',

M.UDlClpIO de Jaraguá do Sul, DEOLARAMOS que'
19.

.
, ..

" Qr.ador: Dr. Raimundo A .. Bmmendoeder . ,�

não é verdade () que dissemo� a ref:lpejt�, dos Sr·S. �.", JQ' 'ft"'."."'.J,.' �.;6..' I..'••'..'.M Q'.�_."",i4'i- �:'• .:� •••���" ,: Qitett)r-SociaH
. carlos Brandembur,g .. � (

· ARNC> GU,!,Z, HERBERT MAAS, 'ROLlt GUTZ e .!= ",
'.

"

. . ':'" /'" =IJ' Diretor de' Tiro: Aifredo Mohr· '. '

"

ALEX GRUTZMACHER de que 08 referidos· �e-' 1= nr Fa r ,'. � .

�' Q .' -"�� ": ,�
.
""1 '"

" ,ConseUio Fi'sCdl: Norberlo Emmendoerfe.r. Prifn.,.
nhor·�s ..pret.eUd.iQm'furtar n.a

firma'do Sr. Albrecht f� U
.

-

u .O.ROtiO Unm. n.:m·a,n·.,n· i ,�iSé(}
..�od.r.().ck.e. RUdOlfO. Le.ni

..

Alv.in.o ,.Kc
.. netI,Guínz. .' , :.

I i. • P . U ".
..

,. ': . 'Bdmundo 'Hansen e 0110 Kuchenbecker. '

, RreCO.nh.acém.. fjs que, p
.. ',ral.icamos., 'uma c�iúnia �� CIR

..

URGIA DO ESTOMAG.O
_ ViA'.S"BIL1A.,

'. : ..... '.... ''A.'.SO.'.'.C.'.·.ie.··�a.
de' AtiradO

..
res

.prQgil�5.8.0
·comp.le.a !l.ocontra os referidos senhores pelo qu nos (i'etra": ..... ,. '.

.

'"o ' ,;: dia 31 'de""Malo d� 1966. o seu 15.0 ano d.e fpnda.çao,
,'amos éabalmerite.· .'. .'

'

..
,

': ,RES, .INTESTINO,S -:- Çirurgia de �"en:hOM-� i}��pelol;�ue, ..n? .d!a 10 de ju�ho �ever�, I��àr·,a. �feilo.
P

.

.

'. d d
.

f'
,

"

". t 'fE DIagnóstico precoce. do

CAnee.
r

na.s S8nbOl'I:$, -

'. =1
;g

....ra.ndloS.oe}.>,�.l[�i com programaça? espeCI,iJ.I
.... 'llbnl.h.a-n,

-

· "

or Bel' a ver. a
.

e, . Irmamos. a pre,en e e
: �,

.

,

,.'
.

.

,: . la40 pela exceleDle Banda de r RIO NegrIDho'.. .oum-
deola, amos, outrOSSIm, que .nada oonst'a de i:t.�s.abo· ': "

"

'.

\
.

. ",' .' �-: primenlO'S desta folha com�olos de uma 'feliz ges.ão.
I

.

nadf)r oontra�. pessoa. �.. e� :ARN�LD SCHlJNK�. fL. C�nsultorio ii RqlJ.. Ârtbur /Aülle,,".•
'1,60 ';:�.,A - .

.'
.' .

..

.

.

q.08dsempre f"'l p.aS80a ij�nesta Igpal aos' demaiS (:' . (AO LADO. D0 NOV.O HOTEL. ) ....
� -: . ..,-;::_.:;._--�:-:c-...-...

1: ...__

..
�.�i:___._

..

_..;.;._.�. .,.;._._.:�.,
Cita

'��r ser' a verdadé, firmamos a presente, �ára �1 ,Das 912 e das!fã 18 horas "-: F<?NE, 384 .·:'� . .fr Bl-o--t:e:c'.'
......

J.-a-_'-r·a····
..

·:g;:·"u-a7-L-t'-d--a�--' ii,
.todos os fins de direito. po.dendo inolUii,e, a pre-

.

��·=:""··C-"""'��"",,,,"'·,:"',".·v·,".n,·�:�·.�·nr·........)L'::U ,.' ':. "

.

.

-,
,. . . ", fi

�ê�t:re��etJ�t�:�o" �er p:bl��,adO no semanário - ,

:11" r,�O'..,Bn8.S
.

de
"

BUlnçl nB' orI8,. de.,:Jlo;trlir �I
Jaragoã, do Sol, 3 de ·maio de 1967. lfiS j)a� yn'f):v,àvr II Fábrica!le Blocos' de Ciménio. para c9ri�,·, "
i Alitor Krüger �BJnn9JaJd 'úp o.pul ou 0�J9U.lOS3

I
II truções

..
';�� v.$

..
:

.... pre.t
..

�n

..
de

0.
on8

..·.�rUi'r,., �dq.·Ui.r..
a

.,'.il'. E'Plil �rüger .� n' o materb.n· desta fábrIca 'que. é .0, maIS, f;li0'l" .li \

',". fi . ,.",' ,.. JI.I'·_ li derno� e a construção '8�ifá .[Dais barato. ,n
.

� �O'W;80A.-ClV � oU.. . _

.

.
.

.
FRANCISOO.MODRpCK . n..

Se�"içó ,MUitar, ����OUJel:1·.Ia·; C:::çP��:��:����tTENJ
Deverão comparecer 'oom urgenci'a nili'l]l]nto ue "'.....:...-::... �,.........;...�;......_., ....._...,.._�__.. -

. ,",,:
.'

.,. ,.-•....
-

..
-

'..•.........a..�.�.:.....•...........• r (':W I" <: ••••4•••• .:(.·••·.:".i -.,1 .,.

Set,iQo Militar, oom Certificado de Alistamento _e· f:"
'.. ') " .

:1 �.�'..'--..............
"

......;;....;..__

oma foto 3d, os segointes ofdadãos, para requeri- f�' /. : n S n �
" (lU h· a 8 n '

j.1ij U J' n O''
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