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15 i -JBj-�-�al-§-�-e-.JD)-üa-m-aIDi"e-,
No día 15 de Novembro. de 1968, verificaram-se eleições em]

quasi uma centena de municípios catarinenses. O resultado do. 1
pleito. .demonstrou uma acentuada vitória da ARENA sôbre o MDB�1
Em' nossa .regíão notamos a vítéría da ARENA nos.munícípios de]
Massarándubá, São Francisco. do. 'Sul e Barra Velha, enquanto. que.]
em Corupá vencia o. M,OB por uma diferença minima de 19 votos.]
Os eleitos pelos nüssüs. niunícípíos ·limítrüfes foram os seguintes: I
Oorupá, o sr. ILTON STEINGRAEBER e em Massaranduba, ü,i
sr� IVO BRAMORSKI. I

1 -

Â·s e'leições ,do ,dia
EI D E. EI

\

�

Em 1860, após 6 eemanes de v!d�em num

veleiro trensatlânttco, aportava em lu,).,f (S,C.),
uma leva de imigrantes. enrre eles encontrava se

�ebasliã() Emmendoerfer. com SUl espOsa A911Mais um enre querido da, familia Rubini
Maria Bechrhold e três filhos: Guilherme com

81'deixa esta Vida terre, Depois de pertínez enfermí .

P I.. O Clube Atl"'tl'co B""'"I.ra, de Blumeneu. ocestäo d
• I:. h d anos de idade AntOnio e Cristina. e a mesma

'.,. ,c:; .....
.
.. dede, Ieleceu em sua r,esí êncte, as o oras o

época mets �u . menos, chegava também Jos.peDdr;' reallzou e x r e n S fi
I
em que foraAl d.slinguidos, dia 1'6 de novembro de 1968, o-esnmede cldedão

Schorf com SUd espôsa, .'zabel fürst, e filhosfestividade de 16 CI t6 do 0'4 premiados e procleme Virgil,ó Dedro Rubini Nascido, em 20 de dezem �

M'cerrente, por , ocasião da dos o nôvo Rei' e Rainha bro' de 1899, contava nresenremente com 68 anos entre os quats destacamos iLuisa arla" com i1P�-,
1

..
nas 2 anos. Todos êles originários da ProvínCiadala do 6'2.0 ano' de sua de 968/1969, com entrega de ldede, era, figur':! mano popular na 'ßarra do

! de Böden. na Alemenhe, subiram o Iraj�i-Mirimfundação. No, dre 15 de de faixas, troféus e me- R,o Cerro. Casado com dona 'Emilia Piázera
.

ectmà até Brusque e Guebtruba.Novembro de .0dQ:I (IS dalhas. Rubini, do feljz consórcio teve sels filhos: Paulina
anos, realiza-se o tradi, Gtrolle, casada com Faustino Gírolle; Humberto' 'Em 1880, GUilherme 8mmfndoerfer e Lutse
cíonel-torúero de bolão que

CIIIIO.I·dade
.

t�UllßléllCj �I?enalo Rubiní, casado cem Maria Teresa B�J�Ui -Sch-arf casaram se em Brusque. Nasceram lhes
apónta es majestades do I U U I?ubtni; Angelina Rubini Emmendoerfer, casada 1 filhos: Iosé, Iscob (o .

DOS�O "homenegeedo de
bolão. Em sucessão do

l H' C
'"

II com Amáodus Emmendoerfer; Flávio Orlando
.

hoje), FJbri�l1o, Elisa, João, Crisfin,a e Adolfo.
Rej Wilhelm Laufer e da BleraDa 10 : errl .

Rubini, casado com Att� Castilho. Rubini; Waldjr: Em 1806, imigrava, pelo POrto de hajai,
Rainha Frilzi· Fiédler, rea .. Ocrävtos RuiJini, casad\) com ·Kdrin Krueger Rubini : loäo Beiler em companhia, d� Helena Loefle�quelizarAm,se· é!l8 'mafcha� às ein daia de 6m'tuih,ã lerá, e Mi r.ney',llublOi Rlbotdl, casada comfloão RI,bo,I-, despos<ltQ em seg:undös PUPCUlS, e Jllbos .c.l1lre
d�� .'�i!;����';Mi$j�e kl!:�n :' ·l::l!�;!� � ,lU_,e N� ����. pr�fi��i6nál6dJ�iu���níeTongo; . 1j:��r���r::��c:õ�:,oàQn��'"renhida dispu.a, boloof!IiC,�, Cenlro 'Paroquial da Co- ,anos o 'cargo oe 'professor e posteriorm�!lle. � de Município de Blumeoöu. Eram originários·· do .

na sede do clube, O nôvo muniJade EV�1Dgéllca Lu- induslrial. ond� se sobressaiu� implanlanao J'a nc Tirol, na Áusll'ia.
rei do· bolão. recaiu na 'erana Rio Cerro II,· velhó tim de seus dias urra indústria pioneira em nosso Doze anos apQs. parlia de Padenfor', .ambémpessôa do desportista Arno aspiraçãó �aquel� comuna .

parque fabril.·· na Áustria, com deSlino ao Brasil, o jcvem casal
Henséhel, ,�companhado reli�iosa. Na oportunidade . Profundamente devoto, dividia as suas ativi Bstevão Gern e Mar111 Tereza Breem. A primeirodos cavalheiros ,siJ-vigo verificar se.á solene culro dades de espôso, pai e professor ,com as de de janeiro .de 1869, oasceu lhes, em BrusQue I

BarattoeAlbertoNeumann seguido das solenidades administrador das óbras 'qo,e se levantatam na
(SC.), a primogên"é1I, Elisabe.h, Tiveram �2 filh()s,A corôa de' rainha coube programada.s. sob. a ori�n Barra do Rio Cerro. dando à progressista Barra . .

à boloni.ta Ydlvd Fischer! .ação do Rev. Das'or Hans do Rio Cerro foros de cidade em formação Ao ! i t<;ldos nascidos, aquI,
Mar'los cercóda (ldS prin i Spring.> O so'zne lança I correr da pena lembramos as' óbras que lhe foram ! I' Aloisio Beiler veio a casar-se em Brusque

.

ceza$ Lyra Gaulke e Inge; mento dà p�d�t\ fundamen"I confiadas: o Noviciado N.S de Fátima. a Casa

,,':::::::::::::.
com Elisabeth Gero, em 16.de outubro, de 1886.

Mdhnke Baratlo. ; .al dar·se-a dS 16 haras' da;s 'rm'ãs Catequistas, öS dependências das Es O céu presenteou-os com 10 filhos: LiberiUina

A me:o dia do dia 16! de'-'amanhã, dia �4 de nov colas Reunidas José Duarte de Magalhães e a (que se lornou religiosa da Província), Maria ta
realizou-se festivo ágape, de 1?68, du.rante O peri�do Nova) Igreja Nossa ,Senhora dllS Graças. nossa homenagead.n de hoje), Ger.rudes, JOdQat·
prese'nlieS os srs. José Elias a�ml�lstraIlV? da segulDte Vi,g:lio Pedro RubiO'i, com aquelé faro de José, Rosa, LiH, Reinilda, Oecílla c Aloísio. '"

Gicliari, Presidente da LägcJ dJr_eç�o: Pre�ldenle., Eroes� professor, entendeu que no meio social da Bdrrd Aos 21 de novembro de 1908, na anliga e

Joinviilense de Futebol e to. �Iewerdt, y�ce, Rudl do Rio Cerro não devia falrar uma sociedade re venerável Igreja de Gaspar, receberam-se em mll-

repr,esen.anle do Presidente Glt>se;
. Se�rerarl? Paulo crelJliva e· de cult.ura físicd, Fundou com outros, lrimôOlO Ja('ob Emmendoerfer e Marid Bellér .

. do Conselho Brasileiro de GI�low, Tesoureiro, Ger-
. enlão, o BOlafogo. Futebol Clube, de Ião glorio, Êle ccrn zO.é.lnos de idade e ela com 22 .

. Desportos - JQão Hay�- hard R?eder e
..

os conse sas tradições, de onde saiu como seu primeiro O casal começou a SUd vida, t!stabeleceDdo-
Idnge, D�dro Lopes. Vice Jhe�rcs, Erich j3�rchar?I, preSidente, tendo voltado à. preSidência outro,s se em Gaspar, com negócio ,e açougue. TeAdo
Presidente da LJF e Pre- Artur Raduenz. Erlch ,sle- tanlOs anos, gimhando () clupe de�taque e eVI irlo revezes nos negócIos, em 1912 mudaram-se
sidente da Comissão Mu- bel't. Alldor. Volkmann, dência sob seu mandato, sendo lhe oUlorgado o Ipa cl Jaraguá, Aqui em Jaraguá lutarem, venCeram
nicipal de Esportes de AJex PagaDeIl1,. BeJl�.oldo título de sócio benemérÍlo pelos muitos serViços e criaram seus filhos
Joioville, Milton Stdnl1(l, Volkmano. Julio KU5ter, prestdJos ao priocipol clube da Barra. Mes�o

.

Do �eu ma'rimônio nas�erélm lhes 'os seguinPreside.nte da Liga Jara- Alfredo Utpadcl, Herberl nos mom�ntos .::Ie crise interna, cabia ao Vergllto
les rebentos: Edmundo casado com ülflia Rabock,

guaeno!\e de Desportos e Gôedke, Edmundo Bruch Rubini éI missão de aplainar as dres as e fazer
sócio-proprietário da Firma Irmãos Emmendoerfer

rltpruenlélodo o sr. Osny e. ,ErwlOo Vuugutz o clube ii reiornar aos SitUS dIas de esplendor.
LIda. em Jaraguá do Sul; Ervino'Paulo, sacerdo.e .

Mello - Presidente da Fede � ,aconleclme�lo mar O exqmplo de Virgllio Pedro Rub10i perma·

'I
com o nome de De. Bernardo de ClaravGl, Vigá-

ração CatariDense de Fu- cara epoca em RIO Cerro, necerá redivido en�re os póslero8 como uma li·
rio de São Bento do Sul; AoguSli!I casada com

tebol, o Prefeito Viclor fadado ao mil!�r suce8�o, ção e um incentivo,

I
IODO Prildi, proprieliÍrio da Padaria e ConfeHaria

Bauer, Amauri PU,zera, com repercuss�Q benéfH"a

-I'Pradi, em Blumen.u; Osvaldo, fialecido por aci-
diretor do América 1". C., DO de8envolv!menl0 da

A _, denle ferroviário em 1 Y31; Leonidêl" viuvfl de
cteJoisville, represeDtlJD!U prosper� locahdGde, um.a, Ral·nu· 'das Flores e Jaraguaensl Huj:)ert Victor Evers; Vlcror ßernarde� ca�8doda Rádio Coloo, de JOin das mölS forles. comum"

I com Célia Lenzi, sócio proprietário d. Plrma
ville, da Ráctio J.l'a,uá e dode.s 1�lerilnas do n08SO

Durante II realização, em I Manchesler CetariQeale, Irmãos Emmendoerfer; Amando casado com AD-
d. Rádio Mir.dor, d. Rio I Munlc(plo. "

jOinv41le da 21'1. FeolJílôr: À .arde daquele dia teve
. gelina RubiQj, .e lambém s6c1e·prop�ietl'irio da

.... Sul. (FeslaN�clonal'dasFIOres),: JUg'ar desfile d. R.loh. mesma firma comercial.
, Ä Ia r de. realizou.. Ba·.bear.·a realizoo se is tdeição d. das f'lôre& pelas r)�incip.i5 �oje, após 60 enoa de vida conjaral, J.cob�.coBlro fuicboU.ricoe.rre.' R a i n h li das FIÕres. O rUas di! cidach�, acomp. e Mario Emmendoerfer, podem olhar. com' argu-
a. eaqu."'., do 6aepe.di eVlnto deu ..se no dia 16 nhad'a dasprinceaas,Sri... lho, p.rll li obra realizada, na cer.�z. de lerem
,8 o�·MClrop�l, calÖpeio V END E .. S E uma do �orreote.,. no Clube

88ther Iliq,er· e 50.le
.

cumprido o seu dever diante de Qe�s e dos ho·
catarlDC8se de Pareito' e Barbearia completa Jolnville, reclJtAdo a es�o M " II Beoz Cemarro. mens.

'

camPlã!» lul.br••iI,eiro d,e em bom estado e por Ihi) na pes5ô� da eenhorlfll ,li I ,

. � b d 'df I Miriao, !lose SeiffeN. filha apresen.audo ..a reais ma
.

c. pois, com justiça que reee em I CVI II .

,

u.ebo •

.

"

preçQ de ocasião. Os
difele do casal Lourinor lestades ao povo d. Cidade homenagem de filhos, neloe. bjsneloe, ,.reates e

N. lIoile d.o 4111 16 do

Il'nteresoados t e r ã o .

,

d P í N amigos1
• u" (Alida Landmano) Seifrer., os f ß7ipes, os�os pa 1IIó'

Claraval .'c�rreo.e, 'teve ugar I1ran mel h o r e s informa· no ....os muito cooh<>Cid08, rabens a Sr''', M I r I iii n,
.. d,oso balle, lIbrllhantado, � .

. _...-o..,. I '

,or Erinho e sua O, ques çoes nesta redaçao. reSidindo atualmeme na extensivos aos feli·zes pais. ...

Jacob Emmendoerfer e Maria Beiler
Hoje. aos 23 de �ovembro, � distinto casel

Jacob Emmendoerfer e Moria 3eiler Emmendoer-.
fel' festeja as suas Bodas de Diàmante."

,

Ble nasceu em Brusque (Guabiruba), aos 29
'de Iulho de 1883. Seus p.lis foram Guilherme
Emmendoerfer e Eltsebeth Scharf Emmendoerfer..

oriundos da ·Província de Baden (nil Alemanha).
'Era, nesctda em 'Gaspar, aos 20· de ma�,o

de 1886. era filha de AloIsio Beiltr e Lulsa Gern
BeiJer, aquêle netural do Tirol e te.a de Brusque.

AlIURS Dadas Históricas

C.A.B. TelD Novas
Majestades dcBolêo

---------------------------------,-----

.

"Dia 31·· de Dezembro Baile .dê "São, Silvestré" na C. A. BiEPEHBI
.!, ,.' >, '" o:, "Abrilhantado pela Orquestra "OS' ASE'S" de. BlilmeDau�

\ 7"
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ÇPRRBIO DO POVO , SABADO, .. !S-U-I.
'

,A_

(
dade, filho d. GUlta'Yo FraDcil.e do Sul, nalte Uada e ,.sidente em Rua
Bruni e de Paultne Jung- Estaào, domiciliada ., re- Exp. Oabo HarryHadlloh,
blut Bruns. lidente • Rua Joio Dou- nesta cidade, filha de
Ela, brallileira, vtú'Ya. brawa, ae.ta cidade, li- Martim Binter e d. Ade

doméltic8, natural da lha. de José Hilário de lia Sarti Bint.,.
Alemanha, domioiliada • Souza e de Maria Lou '

résidente ne.ta cidade, renço da. Graças. ,

Bdita) n. 6.8?6 de 18!11/68filha d. Francilcê Strahl Cópia do Edital de Ibírama
e de Joana Strahl. Edital n.I.804 de 16/tl/68 Francisco Schiochet e

Jo.' Eroo Tagliebar e Cladis Clielmina Lira
, L(lni Kreis

"CllfIO .DO POlO"
r••••Cio: Ifrtur 10111".' - 191t
,

1'-
-, E..,riz. JOrD litti«:. ,

"Correio do POYO" Ltda.
- 19tJ8 -

,Diret6r ,

EUI�Dio Vitor SchDlÕckel

ASSINATURA:
ADu,aI • • • ;' NCIt 6,00
Semeatre .". • NCrI 3,10
Avullo. . . • NCI'$ 0,12
Número .ir.... NCrS 0,14

Edital n. 6.802 de 13/11/68
Anselmo SabeI e
Leoaora Klein

Irmãos Emmendörfer
(

,

Apresentam o grande' festival Frigidaire, modêlo 68.

LEIA, ISTO!

, .. "

Se você faz questão de qualidade, compre' Frigidaire, '. custa o, mesmo, preço
de um refrígerador comum: :

IRM,ÂOS EMMENDORFER, tem o melhor .atendímento, IS melhores' eondições de
pagamente e a melhor aa!i8tênéia técnica. "

'.
'

,

"'

."
.

'

" ., '"
. \Av. Marechal Deodoro di FODseca, 6&1 - bem em frenle a lirtja ,Matriz,;

�-----------------------------------------------------------------��--------

I,'.��z=rr=-===,�� -::rr , r-=========-================-� ,

rI
'

_

,

'
. II 1iIC>C><O*��

.1 I Dr. ,Jörn' Soelter' IMUD A 5
II CIRURGIÄO-DENrISTh' ,� Frutti.,•• e Orn.me"t.i.
II

" _ II Laranjeiras. Peeegueires,
', II •••8. " li Kakise íros, Macieiras, .Ja-

�II botioebelras, etc, RoseirasU Dahlis8, Oamêliae, Oont-II I fera8, Palmeiras, ete., ete
"I r PEÇAM CATALOGO
h ß ILUSTRADO
IIv Avenida Getúlio Vargas, 198 - Jaroiuá do Sul - SeDIa Catarina II Leopoldo Seidel
II '

, i' - CORUPÁ -

�==== -c==�===-==-�=====��=========�
.

=========�:} <=><=><=>-�c=>c=><=> 1. , .

, Moderna:mente aparelhado e relidindo
à Rua Preso Ep,it'eio Pessoa. 1926. (Perto da

M�talúrgica Erwino Menegotti), está o sr.

WALMIR LINHARES MEDEIROS'
apto à executar

Serviços de Lixam�nto
Ide SOALHOS. ,

BOM PREÇO P'ROOURE-O J

.

AtençãQ
EXECUTA-SE DESENHOS DE PLANTAS
DE CASAS, DE ALVENARIA E MADEIRA. '

REFORMAS, CÂMARAS ETC. COM LEGA
LIZAÇÃO DE ENGENHEIRO. CONSTRU
TORA. PREFEITURA. REQUERIMENTOS
E OUTROS ORÇAMENTOd SEM COMPRO
MISSO.

adiillnistrações e vend,s de imó\'ei.
rua 'do princlpe, 494; cODl� 3, 10. andar

,

fOD. D. 3458 - �einvUle - SC

Negócio de ,Ocasião
+.: ",:,'

,

VENDE-SB

1 - Borvetelra c/8 bocas
1 - Gelad'eira c/3 portas
I' - Baleio vitrine
2 - Preteletres
7 - Mesas de formica
28 .; Cadeiras estofadas
1 - Estufa p/pastei's
1 Porta copinhos,
'1 Pia ínoxtdavel, e outros' pertences.

Tratar com Antônío Mahfud
Av. Getulio Vargas, 73

I

.r ,
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Prefeitura Municipal dê ,}aracjUa do.Sul ESPORjTES.

Lei a 199'
. .

. ..

!.':':,o:t�,D;'I. a dotação U131t18. d� orçaDieDto
1IIICIa ]108111 ,DI flad,il MII.--�ilbe�'.\ �oã�"Lúcio �� Costa, 1P{'�feíto. �u:nicipäl d� ArL3) __ Es�a 'lei 'entrará em vlgo� Jla data .Jaragu� do )�ul•. E8�'ado d�. S�n�a Oatarina, em de suá publicação, revogadas a8 dispo8ições ein Encerrand� o primeiro turno do Certamé. deextilróíclo, no uso 'de SUttS a't'tbulçoes. .' contrário.'

.

.

'

.

. .'; . Profissionais da cidade" �starâo se 4e.{rQ.ntaptioi Fliço saber a todos os habitantes dista Muni�. 'Pal'cio da, Prefeitura Municipal de Jarlguá amanhã à tarde no colosso da �ua Ney Franco,eípio qua a Oämara MQnicipal aprovou e eu :8110-. do-Sul '10 de novembro-de 1968;
.

ás equiPes do Clube Atlétíco Baependi e Seletociono .a seguinte Ieí: ,
: Joio, Lúcio da Costa, Prefeito Municipal en', Esporte Clube de GuarllmJrim, nu�a peleja glle

.

Art. 1..) - Fica autorizado o Prefeito Municipal exercícío se apresenta como seusacíeual, pois e�tarâo ;ema contrata ... com a SERFHAU, a conta do FIPLAN. Publicada a presente Iel nesta Diretoria d9 luta lide .. e vice lider. .:»:
'p� empréstimo até o montaute de. Ncr$ 29 98�,tO Expediente, Educação e Assi,;têncis Social, ao 1° Ás provaveis' equipes(vinte e nove mil novecsntos e OItenta eruzetros uia dr) mês de-novembro de 1968DOVOS e dez csntavos), para O financiamento da Walter A.' Belleck. Pelo Diretorelaboração do plano de Desenvölvimento Integrado.

§ 1. - O valor do empréstimo efetivamente
c�ncedido se sujeitará a correção monetária, na
f6rma em que fôr regulamentada pelo BNH" juros
de até 12% (doze por cerno) ao 8no,' prazo de
carência de atê seis -meses, e mais as taxas es ta be
lecidas em caráter geral pelo BNH e pelo SER-
FRAU, para transação; ,

.§ 2.- O Prefeito Municipal podsrä dar em
garantia, na f6L'ma em que. fôr ajustada, bens I)U
rendas do Município para pagamento -do ernp: ésti
mo contratado, blm COIDO soücítar avais para a

transaQãô. '

Art. 2.) - Fica o Fod,er Executivo autorizado a:
1 - aceitar o fôro da Guanabara aPara dirtmir

quaisquer cöntra'érsias' decorrentes da execução do
contrate; .... '.

2 - contratar com te"-o�",08 a elaboração aos
planos de Desen,ol,imento local Intégrado;

, 3 - tomar as medidas adminietra,lÍvas neees
slriaa à constituição da um escritório local' de pla
nejamento•.,cujas atribuiçoes d� coordenar a lmplan
tação e Olganização dos planes serão fixades por
��� , '.'

4 � incluir nos futuros orçamentos dpt)ções
para atender gas.tos decorrentes da exeeução da
presénte léi;' .�

.
.

.' .5 - abrir conta 91nculada em eshbell"clmento
'bancärio estabelecido no Município para movimen- .

taçao dos recur.sos vinculados ao con�rat�.Art. 3) - Esta lei entrará em vIgor na data
de sua publicação, revogadas as dil;posições em

con&rário.
Palaci.o da Prefeitura Municipal de JaralJ..l1âdo Sul, L de novembro de 1968. o

João Lúcio da Costa, Pref"ito Municipal em_
exercício

Pubhcada 'a presente lei. nesta Diretoria de
Expediente, Educação e Assistência ,Social, 80.1."..

dia do mês de DOVêmbro de 1968 '._,
,

Walter A..Ballock, pelo Diretor

Estima a rec .ita e fixa a Despesa do Municí
pio dá Jaraguá do '.Sul para o· �xercício de 1969. I

João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal de
Jaraguã do Sul. Estado de Santa Catarina, em
exercido no uso da suas atribuições.

FaQ.O saber 8 todos os habitantes dêste M.uniefpio qua a Câmara Municipal votou e eu sanciono
a seguinte lei:

Art. 1°) - O Orçamento Geral do Município
de JaraguA do Sul Estado de Santa Ca,tarina, p in
o exercício de 1969,' 8htima a .Reeeita e fj�!l a

Despesa. em NC; 4&
.
1.992000,00 (HU \1 MILHAO,

NOVECENTOS. E NOVENTA E DOIS MIL CRU
:t.:c.1ROS NOVOS)

.

Art. 2°} � A Rece.ita gärá arrecadada na fôrma
da It gislação vigente, obedecendo a seguintà clas
'Ifi" ção geral:

.

RECEITAS CORRENTE_8
Receita Tríbutäría NOr$
Receita Patrimonial NCí $
Transferências Oorrentes

.

]\"01 $
Receitas Diversas

.

NC, $
. '-

NOr$
RECEI'fAS DE OAPITAL

Operaçõds de Ci-éjito NCr$
Alienação de Bens Móveis
e Imóveis Ner $ 1.044.90
Amor tiz8ção de Emprésti· p __ Seu nome completo '.?mos concedidos NCr$ 52õ.OO R _ Emidio Granjeiro FilhoTransferências de Capital NCr$ 17045000 P _ Onde nssceu ?

II NCr$ M2.000.UO R - Itap8gé-Cea��·To' ai" \ " NC, $ 1.992.000.,00 P -- Se.u �8.tado Civil ?
A\ •

'b' á I R - SoltenQ
'.

."Ãrl. a.) - A Despesa distr•. uu-se- pe os se-
P Quando começou a jogar futebol,' e onde?\luintts órgäos:

.
. R _ Em 1962 na cidade de Tubarão no GremioPODER LEGISLATIVO Cidade, azul

.° -'Câmara d9 Vereadoree Ncr$ 6293,80 P - Qual foi a sua maior emoçio no.Ju�eb()1 ?
PODER EXECUTIVO r.. - Fõi jogar pela 1& vez como profI8.lo.al num

O jogo que vencem08 por 7 x 1. .

I 1 .- Gahinete do Prefeito Ncr$ 32 50.00 P _ E âecepção ?
.

.

'.

Dispõe SÔbrf�/ab.artara de crliö,ito especia nOI' 2 - Departamento de Admi R _ Foi em 1967 no Estadual jogando pelo A�é •

•alôr da Ncr$ 7495,00 (Se&e mil qua&rocentoa til

nÍslrsção . Ncr$ 50,339,00 rica de Joinville',ser goleado pelo loternaClo-nonnta e cioc<) cl�i'8iros novo�) .. - '. '. 3 - pepartamento de Edil- nal de Lages por 6 xl,João Lúéio da Costa. Prefel&O MunicIpal de
ca«;âo. CulturA e ASllilll-

>

.

P Qual o seu prato pl'edil�to ?·

(
Jaraguá do Sul. Estado �e. S�n�a Oabrins, em

têocià S'ocinl Ner$ 181.867 O� R _ Lombinho de porco 80 rOfllO
·

.

exercíoio,\no uso d. 8U3S atClbulçoes.
4: - Denartamenló da Fa- 'Q I d' Ao preferida?'. Faço saber a todos os habitantes diste Muni· ze;da . Nct$ 559.007,69 � = M�:iC: i��:anear

,

cIpio qpe a Câmara Municipal aprovoU e eu Ban
5 � Departamento de ObraI p _ EstA satisfeito no seu atual clube ?eiODO a seguinte lei:

. . . e ViaÇão_'
.

Ncr$ 1.124485,60 R _ gim .

. '.

Art. 1) - Fica o Execullvo MUOIClpal auton 6 - Departamento de Agri· P _ Na 8u.a opiniãO qual o melhol;: jogador do:&Ido a abrir o orédito especial no valôr de �c $ cultura Ncr$ 37957,00
_ plantel do Baependi ?.

7.495,00 (S.,. mil quatrocentos e noventa e C1n�o -T o t a I Ncr$ 1 992,000,00 R � Considero todos no mesmo ,nivelocrnzeiros) lorrespondente ao pagamanto de 20 �o
.

P _ O que acha do trabalho do tremador Don('inte por' eento) . do total que caberá a Jaraguá. Art. 4.) _ Fazem parte da presente lei 08 Bne·
.

André? .do Sul, pelos serviçoi técnicos de lev8ntamelttos xos de números I a V que a integram, especificando
R _ Um ótimo trabalho demostrando ser profundoprocedidos Pdla OONTAP da MICRO�REGIAO.

a Receita e discriminando por consigna�ão, B Des� conhecedor na lunçAo que �xerceArt. 2.) - As despesas decorrentps com a e�e pesa.'
P _ Na sua opinião qual' o mt'>lhor jog�dor Bra.cução da pesente lei correrão por c?�ta do exces

Art. �.) _ As tabalas explicat'ivas� constantes
sileiro da atualidade?so de arrecadação do corrente ex�rcI<:lo. do anexo V:cserão' aprovadas e aheravels por decre R _ Com excessão de Petê-considero RiveliooArt. 3.) - Esta lei entrará em !Igor.!;!a data

to do Ch ..fe do Poder Executivo que poderA auto-
P _ Na Guanabara por qua} clube é torcedor?de sua pU'blioação, revogadas 8S dlSposlçoes em

rizar durante o exercício, transposiçõ"ls entre ítene R _ Clube de Regatas Flamengo .

contrArio. .

. discriminativos da mesma consignação, inclusive
P _ Na sua opinião qUB;,1 o mel.hor elube d" flite-Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguã do

introduzir hens já constante8 da classificação da
bol de Santa CatarlDa ?Sul, 1. de novembro de 1968.

..

Municinal fto Despesa Qrçamentária.
. R

.

..;.. E.C. Metropol .

João Lucio da CORta, Prelelto ...

Art. 6) _ Fica o Chefe do Poder Executivo P _ O que acha dOI n0880S arbitros?.exercfcio·
. " _.....

d' t i de autorizado a abrir orédhoR suplementa,res no decor. R- _ � o graQd" problf3ma d� Santa Ca�arjna ..
·

Publléàda 8 prcbenle. hn neltta Ir.e or a, f rer ÖO exercício de 1969, até .0 Jünite' d� 40"(0' . . "
. "_._, ..Ex·ped·I'-.···e·., Ed

.. uc.a. p.'ão ... âssi's.fêo
..

êià -SoClat, ao .

) R
.

O t� e··1

I
u, v

.<:'a"::.,n
..

ta

.�.o,.r ce.o.
to

.

da .

eC"81.ta., _·.çam.�n,
...11. rl,a,. D.' .':. ..'

. ,
_

-«lia do mês de iio'émbro de 1968,
.

.' ;, "

. Dr·•.. Fr,aa.i.u.'c·' Aat.i6 .Pittülie.Walter A. BaUock, -pelo Dlretó.. ...Art. 7) - Fica o chefe do Poder E.xecotl'o ': '_':e.,·'1:�Ó ....�c;.*�_� ':t;� '.
'

,/
autoriaado. realizar o�er8çõe. dtt er êd.no p�� . .,

201 límhe mAximo de 30% htillla por celitO') da Receita Cirurgiâ e elloie. cie .lti�l'�. �,�i�D9a•.. '
Lei D. t' .JiJ..'

. ,'. ,;'. l' l;.. Ortaménltti. estimaaa.
'. . .,_ Párlol _ ,nÓ.Dq.'. de S.fihora. '.Dispõe �Óbre ab.rtura ,dé cn,di\9 êiPe'ela

.

,uo Art. 8) - O Chefe do Poder ExecDtr'o fIxar''Valot (Ie Ncr$ t37 �O�99 (q,n.to e triota e ��!e i)or deereto i't époc•• ·'pàra I>agamenlo de Irlbúto� HOSPITAL JES-OS DE NAZAR:8; _ OORU�A-ll'l ol·tocen·o. - vln- 1)fu.teJr08 nO.08 • d. ., ··mu.nl·cl·pal··.· .'.
" .

.

:. 9

OU .".e
'.

'. RlíííidHclo:. Dr � Ramo.. 41

�.
'; venta e n�ve centavos).

'.
"

"

aI �e�' '

Art. 9.) ...,.. Fica, ÓdIO a pr�sente I,"i. aprovado o'
.

2'....:a..�Ajf. Joio -LÚCIO da CQ_8�a, Prefeito ",�Q�i,IP :,ém' org••ograma a ela anexo. que trata �a E8t�utur�, .' co_u:P� _ I!!IAl!Iif2'� C'& .,'
,

! Jaraguá do Sul, Estado. de,..Sapt! ..

a ar na,
. ,

dOI Órgãos Adminis&rál'i.os. e d.as uDldad�,� orça- L..._'_'__...;.'_. ��:-�::::-:::::=:1-' exe�cjcio, no uso de Bua8 atrlb�lçoe!l. dê t Muht.:, mentárias municipais. da Prefenura MOOlclpal dJt

�.I:� . Faço saber a todos o. ha,bltantes s e

ii; Jaragoi do Sul. \
.

.
.,

..'i' clpio qu'e a 9Amar� Municipal aprov.ou e· eu an·
'. Art. 10.) _ Rev6gam se 8S disposiçõe� em np� ReJnoldo ..uparaI

ciono a seguJOte. leI;
.

r Mupicipal 'autori- contrário, esta lei entrára. em vigor a partir de :

� II
Art. 1.). - Fica .0 Execu .IVO .

. I de Ncr$ primeiro de jmeiro de um mIl nov�centos e ssnenta ADVOG.&DOzado a abrir o créditO' espeCIal no y:a �r .. !

_"t
.

t sete mIl oItocentos e 8 nove.
. . . .1�7 820,99 ,(Gento e rIO �v�nta e nove centavQs), Palácio da Prefeitura MUDlclpal de Jaraguá dovlOte cruzeIrOEl novos e n

'.
das de exerciclos Sul 1. de novembro de 1968para .pagamento_/' de despesas VIU .'

João Lúcio da Costa, Prefeito Municipal emanterIores. .

, .

Art. 2.) - Para. atan�er as despesas constali:- e.xercIClQ
,tes do artigo aoterlor. fICa reduzida na mesma

. CORREIO DO POVO

Lei D, 200

: �
I;

. !
;

�, ..

.- I .:
.

'

,

�e;�&

1111••
J

•

ai m s
.Romeu - Ivo - Tuike - Idézio

Edgar - An·toninho
.

Cestre,m - Chique - Pedrinho - Mlltinho
\ Arbitro

.. ••••118'.
Antonío

Joãzhiho - Mário - Reioer - Alceu
Giróla - Alcino

Casar - Franklin" Luízínbo - Emilio

lei n. 202 .'

Na direção do encontro estará mais uma. vez
etil ação o novato José Al'cides dos �antos (BI�Ú),
8 maís grata revelaç�o dp Departamellto de JUizes
da Liga Jaraguaense de Desportos.

Preliminar
Na partida aperitil'o estarão joíando Aa repre

s'ents_ções juvenis de Bae.pendi " Seleto.

Atenç60 Desportistas
Prestigie o futebol Jaraguaense cótDparecendo

aos
.

Estádios.

363.000,00
3.360.00

1�076 700 00
4700000

1 490.060,00
, "A329980,10 Entrevista da Seman·a"

(GRANJElkO)

Erich Sprung, Diretor do D.F.

Escritório ao. lado da Prefeitura

1 ." JARAGUÁ DO SUL

��:&-���

)

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



•

C·O R R E I O O O
I

! idem na conta de Juros <\: Ficam pelo presente edital eonvocados 08
i descontoe ." 2,547�S5 senhores acionistas da firma Neves S.A Indúatria
! Débilt Ostartaenee de Artefato!il de Madeira, par. a ss-
i Féria., 13° salário; multa, .embléia Geral Extraordinária, a ser levada a
! lalári.ó& ordenados e hone- efeito, no próximo di. lO' de dezembro de. 1968,i rários, Publicação e Prope- à& 9,00 horas, na sede social da firma à R. .Pres.Senhores Acionistas i gtrnda, abono família, des- Epitácio Pessoa, s/n, Jaraguá do Sul, a fjrn 'de

Atendendo dilposiçõeliJ estatutárias � em oum- i pesas viagelÍp. selos con- deliberarem sôbre a seguinte, Ordem do Dia.
'

prHnento a lei, 8 diretoria da Indúatrís Textil! servação � Iímpese, seguros 1,) - Aumento do llapital Social com aprovei."JARlTA" S.A. com satisfação apresenta à vossa i substituições,. . imJ.>ogtos, tamento de Fundo de Reservas e Cor-
apreciação o balanço geral, encerrado a 31 de! força e luz, material de

.

reções Monetárias do Ativo; .

agôsto co corrente ano, conta de Lucros & Perdas, i escritório, aumento capital, 21 - Criação de novos cargos na Díretorte;bem como .o parecer do Conselho Fiscal.
-

\'. i eonsêrtcs, despesas gerais, ' 3 ) - Outros assuntos de Interêsse da aoeíedade.'
Pelos' documentos apr,esentados, ficarão 'os] comíssões. despesaa co- Jarag9'á do Sul, 20 de novembro 1:Ie 1968

senhores aeíonístas, perfeitamenle inteirados da i branças.juros & Descontos, Neves S./A. Iod. Cato Artefatos Màdeir.
.

.

situação da sociedade, bem como seu desenvolví- [apcsentadorfe, lubrificantes r' Alvaro Neves - Dir. Presidente
mento, f,icamos entretanto na séde social a díspo- i e combustíveís, Irétes, libo,. ,: ...... -_c__........

sleäo, para os eselarêcímentes que DOI Ioremsolí-] no natal e 13° salário, Lu- i
'

,çjtad08. ! cros a dísposíçêo da as-

A18810.78
'

"i'Itapo,cuzinho" Jaraguá do Sul, 28 de outubro de 1968! sembléia �

João Lúcio da Costa, diretor eomeretal
,

. 218810,78 218.810,781'Olga R �a Oosta, "diretora presidente
Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 2� ds outubro de 1968 i

Balanço Geral Encerrado em 31 de Agôsto.de'l96i Valério da Costa,
.

Técnico de contabilida· i
, i A T I V O " de, registrado Bob D. i

IlIoblllzado
.

3.077 e. no D.E.C. sob n. i ,
I

'Imóveis, bfllfeUorias, 1ltlvo .\ ' .400
'

, i Doze lustros 110 passadol,
imobilizado c/ raaTaliaçlo 97 3�5 67 .João. Lúcio da Cost«, diretor comercial i Posso bem me imaginar;

'.

Estatel:
. ,

"Olga R da Costa diretora Presidente!Nu. desses pequenos [povoa.
Mó' .' , ,.' !: dos].yeis e uten••Iíos, M'qui- - ! Parecer do Conselho Fiscal :Papai. mamAe foram .elisar..
Dal, motore. e iOltalaçõel.: I Iveiculo ". i' 8 6: I . ,3 402. O !. Os abaíxo as�inado membro» do conselho Ela tÔda laçAOllpanl,el ! fiscal da Indústria Textil UJARITA" ,,s,A. no exer Na flor da ldáde, �

Caixa e Ba�co. ,17.679,02 ! cicio de 8ual Iunções, declaram 08 forma .da lei Ele .côr de-roml,
" 8elllz.,.1 I elrll I 10118 prlzo " 'que. tendo examioadús 1ninUDciosamente 0& livros Pleno de majes�ade.CBntio. - Produtos - Ban- da [ndústria' Textil "JARlTA" S A. com referência

.

I I 1
_

eo Nacional da Habltação ao balanço gerai' encerrado em 31 de agôsto do Na v�tUsta Igr�ja,
rÓ> ..

- Letras a receber - Ta· ocrreute ano, bem' como examinad081 a' conta de Da antiga GJ\SPAR!
'

.

xa de melhoramentos' - Lucros & Perdas e todOS.08 livros e documentos Quem qUizel os vela,
, Lei 4.069/.62 - Imp081:0 s/ relacio�ad08 co� o referido balanço, tendo coas-

Diante do altar.

re-'valiaçio - Depósito em- tatado estar tudo n� mais perfeita ordem, expri'. IV
presul - Registro de M,ar- mtndo -exatídãe, filo de parecer que ,devem os A famflia assit� Qo�eçou, ..

'

eal _,_ Acionistas - Fundo mesmos serem 'aprovados em Assembléia Geral Quatteo.ra, 'fecunda'Videira,as-sl'ltAncl'a'd d
. "--, "ê f' d b

' .", Aos'puU90S, porém, aumentou,.� o esempre- para, sse Im convoca. a, .

em como recomenuam Com os rebentos de � oliveb&: .

gado ...... Depósito p/obriga- ! a aprovaçãc de toJos (_)s att';8 praticados p3la dir-e-
."

'V r
•

ções Trabalhistas '- 8anco i toria, duraote ,o ano social. ..' .

Nacional de.envolvimento :. ..' . " . -,' ... O lar é fecundo,
e.cooôm,ieo .._. :Fundo de ! (tapocu�lOho, Jaraguá d� Su�, 28 de outubro de 1968 A todos previno,

.

)
Garanti.a Tempo Se.rvJ·po � 1 Rei.Doldo KQebler O primeil',o, Edmundo,

.,.

"L é T ré Após vem Ervino.
Cor�eção M on etária...... : ass.

. u1g r9 epass. 'i
. 'IParticipação - Embratur t Werner Jahn

.

. VI.
- Su,c;1epe - Sudene - Dois' anos .depóls.

,

I, Aparece It.ugusta,Empréstimo Lei 1.414/51- - "Formosa. vós 80.•• ,Retencão na Fonte '. "211.930,96' 'Menina Robustal�'
Compensaçio '

' , l

VIIPrevisão trabalhista Iii .·�-t.._.4:357 de 16/7/64 Ações cau- �,
;

,

.

.

cionadas ./ .

1.550,71 372 808,96 � ,
'

PAS S I V O
.

�-\ �
�

(

:i A u r a d 8 C ii B:R to

.." ..

, ····õin .j ·:·c·n·�is····'·ä�f�úrn·ô··_À,�flÄ�=-.M.�;���I 01 160 D••t,.... R.�_ x ;

FA:=r�A. ��A
�

Atende com, höras ma,rcadas, ·!tos horárids: "

'i:
-

a que dis àe de maior IOrpmea·
Manliã - das 7,80 às 12 hs. ,/ to Da pra98 e oferece seUl artl· .

g . I Tarde - "das 14 às 19, hs: ß 'gos � pÍ'e�os vafltajolOI
g Avenida Getúlio Vargas {I�o Ihdo Lojas "Dalpró") B Av. Getúlio Vargas

'Ij dÁ�Q(JJi DO tlUL !t���,�
C��C)··,·?:'·.····or.t··.··O·�·.··.·····';�!..;.)·��·····:,,··.·!..·,.t;e,:"••ft··":)···*··*··.:,,ry···...'r ..··.··'*:·,:·*··.. •.. ·�·······l'O·' •• ---..--.----.....

ANO XLIX ,ARAou4 eo SUl. (SANTA CATAàDlA)
.

-

,
S1.,AOO, 23 OB NOVBMBIJO OB 1968 N.O 2510

In�ústril'
.

Textil "JARltA"_' S.A.
C.G.C. 840430.610

Relatório da Diretoria:

('

('

Ião exlgl,el
Capital

Reserlas
Fundo reserva le.gal-
Fu-ndo dsse'nvolvimento -
Fundo depreciaçã'O - Fuo
do devedores Duvidosos

Exiglvel 8 curto e longo prllO
'

Contas correntes - Bra-
disco - Banco Çomercial
dó Paraná - Fundo especi
al p/aumento Capital - 'Lu
cros SURpE:'n8;OS _- abono
natal e 13u salário -:- Luriros
di�posição da asse.mblé.ia
,Campensaçio .

Fundo Indenização Trab -- .

Caução da diretoria 1.550 71 '372.868,96
,

.

ltapocuzinho, J8'raguá do Sul, 3t de agOsto de 1968
JoAo Lúci'o da Costa, diretor comercial

.

Olga R. da Costa, diretora presidente,
,Demohstração da conta' de Lucros',& Perdas, i
referente ao Balanço Geral encerrado em i.

31 de, AgôSto de 1968. I!::Cr.�111 .
,-o "

" .,. ,

','

·,Lucro bruto Terificado em " :1i ._\IIÍI._, .._

produto. 216.266,4.3 i
.

245,000,00
.. Profundamente consternados comuoicamos

a todos os nossos parentes, amigos e conheci
dos O fõleciJr.ento de noes,a querilla mãe: ;:,0

gra, avó e bisavó

Vva. Maria Madalena Junkes14502,12 '

,

.

. ,

'( l'
,

,

i

dcorridQ no tidspifal São José n,o diGl, 14 ;;'de
�ovembro d� 1968, com a idade de 82 anos.

\ A Família enlutada vem eXlernar por este
meio os s"us !Sinceros agradecimentos a tod,as

, as pessoas amigas, vizinhas, qu�. é;uluxlliaram
no doloroso transe que' passou. assi III cymu; Cl

todos os que aco-mpanbáram él fdl�cJ(l<l,até.�uél
ultima morada.

Agradecem em especial aos dl\s. Erich
Keufmaotr. Waldemiro Mazu-rechen, EwaJelo
Riedel pelos CUidados médicas prestado's assim
como também ih, Irmãs e enfermeiras do Hos
pilai São José.

.

'
.

.

Agrad.ecem êlin4� ao Revdmo. Pe. Aloizio
.'

Boeog pelas palavras de flf Cristã '.

prQferidos
no �ar I! 09. Cemitério.

'

A ramme enlulada

1'11.756;-.13

'-- :

-

," .

ASSEMBLÉIA'GERAL 'E�'ERAORDINARIA
•

< ,�
,

','

Edital de ConvOcação

1 't'
Tua espôse é como Cl vide fecunda, no interior
da IUJI casa. Teus filhos como veriônteas de
oliveira, 110 redor da �UiJ mesa. �I. t 27

/

VII)

A qu� é Leonid.,
Depoll que ..IOU,
Dos pais a ,querida,
À casa tomou�

IX

Victor que é Bernardes,
-

O caçula, Amando.
81 sete contardes,

.

'Stareis acertando;
•.

X

Tantos aDos, queridos pais,.
Desde o marco miet.l,
0ue leraamente vos amai!!!,
Em santa vida eonjugal. .

.

- "xr
. Quantas luta. e trabalhos,
EspiDholÍ, duras privações,
lada, quais floridos galhos,
Encantos mn nos corações I

XII·

Pelo bém que recebemos,
.

r Pela nosia educàçAo"
Nnlso preito vos rendemos,
Que é de etel'na. gratldAo I

I XlII
-

Entre folgUedos e flÔres,
'Nesta data 'jub�ar, ..

-

Hinos. perenel louvores
A Deus queremol dar I

Claraval

Osvaldo Nasceu, '

Que tanta malcJade I'
Aos viDte' um merreu,
deixando saudade.

VENDE-SE i " �

uin ótimo terreno com·:I. O Anuncio é' a I�a8a, possuindo.past8�em. iI' A.1m.a d.O. Negócio I',Isto à estrada ;FranCISco i ,.':,. anuncie neste
de Paula. Tratar com ,o: .;...... Se á

.

proprietári(? sr. Leopol,' � .' .� .... mas no .

. do M�yer. :
'

�

r

I t
Agradecirnent�
,A Famnia de '

" .

Virgílio Pedr� Rubini
"

�);;,,':�;�:":\.-;. '.
-

.

con:lI�",ic�, _i�ir,:8�U passamento, verificado, .,em .•
Bcirra d(),J�i0 Cerro, M,unicipio de Jaragu� �o ,
Sul, 'äs,:5 horas', do dia ,t 6 ..

de No,vembr,9 ,.�e",
1968, contando com'68 anoa e H{meses ��;,':
idade. . , .

" .' ",' . i.,.-)
Por este IDtérmédio, desejll agradecer.,.",

lôdos os pcr�i"est .miios, e c:ónhecid\o�� 'a�·
palavrab. dê(C:QnfPfto, e asslstinci., :duraIJte o

, dlflcil Ir.n8e:i�i:<:;:�t
" .... <': ,

.

."
. ;j,

Mui especialmei:lt. ao Padre Aloiàlo;,pe)lI'�
dedic:;açã9 durante l&io, o p'�rlodo da enf,rm.��_1
dlde, em oraçõe.� e fé c,rlsta.. ...• ' '.

Ao 'Botafogo f:C. pelo seu pre�ndenle ar.
"

Ricllrdo Hruschka, diretoria e, atléras, peJas'
homenaSfens .prestadas, e·· pah$vras pr'oferi�as
pelo sr. EuriDio V. Schmöcke!_. Ao farmqciutlco;,'
LUIz Zontà, pelos atendimeO'los prestados. /

.

. A. tdelos enfim que- de qUdlquer" fórma, .

ajudaràm, a Família lIgradece.
.

.
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O extinto deixa viõ",a, 6 filhps, e 23 ne-

tos. ,"

A FAMILlA ENLUTADA
.'

, Jaraguá do ,Sul (SC), Novembro,de }96&

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


