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o veterano OluQe Allé
neo ßeependt, assinalou
esle ano, mele uma premo

ção do Espfrif05anlo. Vin
do de uma tradição que ee

acerca dos 70 anos, em

nosso meio, por fôrça da

moderna legislaçãó, forain
os seus feslejos enreclpa
dos do domingo do Divl
no E!spfrilo Santo pare o

sábado, de módo a posst
bilitar, à norte, o baile c�·
memorativo das competi

ç!ies que já se reahzevem
durante rôda e semene.

Assim é que, pelas 15
hora III da tarde de sábado
último os emigcs e asso

ciado; do C. A. ßaependi,
comperecíem à séde social,
pata:daralnício à tredlcto
nöl marcha' de busca do

ReiSdo Tiro e do B_olão;
bem como da recepçao da
Rainha do Bolão. nes pes

sOas dos de'sporlisllls Sa
mir Mallar. Eugênio ôrorer
e da desportisla Edle ,)NöU
Tendo à trênre II Banda

Ly-e da Aurora, uma pre
crosldede local s (> m e n te

8gora descoberta pelos ja.
rall'uaenses (geralmenie �i.
zem que SaDIo de casa nao

fazmí Itlgres. mas êste faz I).
debaixo de foguetório co

mandado pelo lngo Mütler,
partia da eêde social II co
luna pare deixa! o gr��o
feminino no uaíere Tênls
Clube enquanto que o goru
Po m�sculino mllrchllva alê

delronte à MatriZ pera, de
lá embarcava em oníbua e

rumeva para o Parque A·

,ro PecuáriO "M i ni s t r o

João Oleophas",. onde s�
riam recebidos pelos reis

,do IIro e do bolão, com

Um suculento c h u r r asco,

rerado ao bom ebor P
• i

.

.

Quando os últimos rälo.s
de sol deixavam ·0 hort
zonre verificava se o re

torno' à séde social e que

Consistiu numa I r i u n f a I

m II r c h a pelas principais

Quarta-feira úllima rea

lizou se a �Ieição da no

va diretoria do veterano
clube de bolão � Az de
Ouro. A escolha recaiu
nos seguinles bolcntares:
Presidente - Herlque Gef.
íert; Secretário - Eugênio
José da S Iva; Teseurelro
- Rainer WieIe; Oradores
- êugoinio V. ôchmöckel
e Milton A. Stange. Cum
prlmentoe desta fOlha.

..
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O hasteilmeoto d.
Bandeira, e o canto Elemento residente ein CURITIBA,
do Hino Na.cionall!llio registrado no CORE do PR. desej a" re·obrigatórios, uma vez presentar firmas desta cidade naque,1)1-por l!Iemana, 8m todos

,

I
. os' eatabtlecimentoB' CAPITAL à base de comissões. Favor'

B RAHMA CHOPn dI' d di,rigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

I ..
.. ,. ,

' '. � . �. �;��I��lr;::.:· I C,ln P....I, '��)l'TIBA PARANÁ

I ÀHo,ev��:r.;:�f�jd.(J� �,U�gor(J J YendB�s8T8freáOl-'----_;_--'--�
f: t b t d

B Situadó 9 �m. do centra:, Dr. Fra.cis«:e Antonio 'Piécione
� am em ln egran o�se na B de Corupá, na Estra,da :M:��-':co .., �';':a.:M:. H:

� G 'd FI
- ,

l- 'Q Nova Corupá à São Ben· .- .

ran e orlanopo IS.

'i:
to,' tenpo 10 a 12.090 m.2 Cit;urgia e Clhuca de .ldultoa e CrianQaa"

, ! altitude cerca 800 metros , ,Partos - Doença,s de Senhoras', ,

! Onde além dos seus proriutos revenderá ': própría para const!ução 'I
� . I

\4, Y

! de casa de veraneio, HOSPITA�. JESÚS DE NAZAR� ,- CORÚPÁ

B R A H;M A _.� .H....�...!...!....il�::�tg;;::rQ�� co!:��..._, :��';... :=��

CORREio DO POVO Sábado di. 23-5-1970

BNDBAÊÇO:
cibii Po.tal, IG

liven'•• M.L De•••ro, 210
Jaragui .0 Sul.. S. Cat.rlna

em Vila Lenzi, neste
distrito, tílho de Lino
Uller II de Maria da Silva
U1l8r.
Ela, bra8ileira, solteira,

doméstica, natural Ide
Jaraguá do Sul, domíeí
liada " residente em
Vila Lenzi, n�ste di8trito, Desapropria, amigueI ou judicialmente
filha de J08é. Planina. Area de terra lita a estrada Garibaldi-
cheék e de HeduTirge8 Tifa dós Hüngaroa. .. . ..

Narloch. Hans Gerhard Mayer, Prefeito MUDlClpal de
" Jaraguã do Sul, Estado ,de Santa Oateríne, no uso

Edital n. 7224 de 19/5/70 I e .xercício da s.uas atribuições. ,

Hildebràndo Kuehne e
. Faço saber a todos oa habitantes dêste Muni-

Waltraut Utech cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san·
ciono a seguinte lei: ,

Art. 1 ) - Fica o Prefeito Municipal autorizado a

adquirir 8!Dignelmentl' ou desapropriar por Utili
dade . Pública, uma ärea de terra com 3.021,90 metros
quadrados,' de prcpriedade do Sr. Rudolfo Oeste'
reich. e sua mulher. situada à estrada Garibaldi
Tifa dos Húngaros, .nêste Munic1pio, contendo as

seguintes contrcnteções: - Frente na estrada dos
Húngaros; fundos oom o oemitêrto d:t mesma 100a
lidade; de um lado com ,tarras .dos proprietâríoa e
de outro lado �om uma estrada particular; destinada
àl ampliação do cemitério local.

Art. 2)· - Esta lei entearä em vigor na data
de sua publicação, revogadas as dlsposlções em

contrãrto.
Palãeio da Prefeitura Muníoipal de Jaraguá do

Sul, 13 de maio de 1970.
,

Hans Gerhard Mayer,-Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de

Expediente, Bducação e Assistência Social, aos 13
dias do mês de maio de 1970.

"

João Mathias Verbíuenn, Dir.

.
Estado de Santo Catarina

/.Prafaitura Munic.ipal -de'
Jaraguã do' Sul

Certificado 'Extraviado"CORRflO DO POVO"
fundação: flrlur Muller • 1918

E.prê.. Jornallatica
"Corni. do POyo" Uda.

.1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
"'Dual . • . . NCrS 10,00
5eJDestre " ; • NCr$ 11,20
Avulso. . . • NCrS 0,20
Número .tr....o. NCr$ ',:12

Lei n. 258

, Eu, Arnoldo L. SChmitt, brasileiro, casado
residente na Estrada Blumenau Km. 4, ne8ta cl�
dade de Jaraguá do Sul-SC, d9claro para 08 deVi.
dos fins que foi extraviado o certificado de pro.
priedade do . Veiculo "Aereo WUlys (Automóveijfabricação do ano 1966; modelo 2600 - Motor Dr
B6.0ó8443,'Séri'e·6114611426, Placa nr, 10-8698'
Cor Marrqm cacau/cinza pérola.

I

Jaraguá da Sul; 28 de abril -de 1970
Arnoldo L. Schalitt

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador', na t u r a 1 de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente em Rio

Red'ls'tro CI·vl·1 Cerro Esquerdo, neste
5 distrito, filho de Harry

Aurea' Müller Grubba, Ciicial Kuehne e Eleonora Mar,'
do Registro Civil do r.Dis- quardt Kuehne. ,

trito da Comarca de Tara'guá Ela, brsetleíra, solteira,
do Sul, Estado de Santa doméstica, natural de Po-

Catarina, Brasil. merode, neste Estado, do-
Faz Saberv'qué comparece- m�ciliada e residen.te �m
ram no

'

cartório exibindo, os �IO Cerro, .neste distrito,
documentos exigidos pela lei filha de LUIZ Utech e Er

afim de se habilitarem para. na Utech.
,

casar's�: Edital n. 7.225 de 19/5/70
Edital n. 7221 de 13/5/'10 Zigomar José Lepes e

Dário Manoel d� Silva e !iJliana Madalena da Silva.
Milda Maria Verbinen Ele, brasileiro, solteito�
Ele, brasileiro, solteiro, ferramenteiro, natural de

padeiro, natnral de Gua- Corupá, neste Es ta d o,

ramirim, neate Batado, domiciliado e residente
domiciliado e residentll naRuaJoão Plauínseheck.
em Francisco de Paula, nesta cidade, filho .de
neste distrito, filho de José Lopes e de Meslas
Manoel Domingos da Sil"- Lopes. , . .. .

.

Ta e Josela Schröder da .
Ela, braSileira, soltetra,

Silva. doméstica, natural �e�'�a-
Ela', brasileira, solteira, raguá ,do. Sul, domlcllla·

industriária natural de da e realdente em à Rua

Jaraguá do' Sul, domici- Past�r ,F e r..d i nll: D � o

liada e residente à Es- Schlunzen, nelta Cidade,
trada Nova neate distrito filha de Eugenio José da

filha d. Alceb1ades Abe� Silva. e de Mar�a Mueller
lardo VerbinDeD e de Hil- da Silu.
da Raboch Verbinnen.

, , '

Sociedade de Atiradores Progresso
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação I

Pelo presente ficam convidados as Srs. Asso.
ciado.s da Sociedade Atiradores Progresso, para a
Assembléia Geral Ordinária a realizar-se dia 30
de maio de 1970 (sabado) com inicio às 14,00 ho
ras, na sêde Social à Rua Mal. Deodoro' da FOD.
seca, s/n.o (Fundus») nésta cidade, para deliberarem
sôbre a seguinte Ordem do Dia:

Relatório da Dtretorta e Prestação de Contaa;
Eleição da Nova Díretoría;
Assuntos de interêsse Social.
OBS.- Não havendo número legal de sociol

em 1.. (primeira) convocação far·se.á a mesma,
meia hora após com qualquer número de 'sócio.
presentes. ,

Jaraguá do Sul. 07 de maio de 1970
Hsne Gerhard Mayer, Presidente

.E p",ra que "9ogue ao:oo·
nhecimento de todos mandeiEdital n,' 7222 d. 16/5/70
paSllllr o peesente edital que

Ivo Eduardo da Silva e .será publicado pela irnprema
. Laura de Pinho e em cartório onde será
Ele, brasileiro, aolteiro, aUxado durante 15 dias. Se

operário, n .-t u r a 1 de alguém souber de algum info
Indaial, neste Eatado, pedtm.,nto a,use-o para os

domiciliado e residente lins, legais. .

em Jaraguá - EsquerdO, AUREA MÜLLER GRUBBA
neste diatrito, filho

.

de Oncial
Eduardo Belarmino da
Silva, e Inês Cardollo.
Ela, brasileira, solteira. Correio do Povodoméstica, natural de

Tijucaa, .nelt. E.tado, .. um Jornal a
domiciliada e reaidente Serviço do Povo"
'em Jaraguá - Bsquerde, ..... ....1

neste distrito, filha de
Joio de Pinho e Maria
Lopes' de Pinho. Cosinheira de fôrno
Edital n.· 7223 de 16/5/70 E FOGÃO

Paulo iHler e precil!la·ae para casal de
lItenita Planinscheck Iralo em Curitiba . à rua

,

Ele, brasileiro, solteiro, Bispo' Dom José 2315.

operário, natural de Mall' Pél2'a se bem • Em Jara
s.llranduba, neste Estado, guá do Sul informações na

�6miciliado e residente 'Comercial Victó,r.

Lei n. 259 .

"

Desapropri., amIgavel ou júdiclaIme�te, uma faixa .---------.----�-.....--./
de terra alta à estrada Itapoouzlnho, nêste Munioíplo. II�A--t---d--d- -_-d:-------'I.. Hanll Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de JDraguá do II. n es

.

e . ':Cl Ir .":�b!��::. de S.nta Catarina, no uso e exercício.,de. suas II sua aphcaçao na Sudene N
F.ço saber,a todos 08 habitantes dêste Município que II ( t 34/18) ·d na Câmara Municipal al!fovou e eu sanciono a seguinte _lei: "

ar s. I con.Sl e!eArt. 1.°) -,Floa o Prefeito Municipal autorizado a ad- J 1quirir amigavelmente ou desapropriar por Utilidade Púlllica. II a enorme va orlzaçao
ulI!a �a de terra com 5 (cmco) metros de,largura e 168,70" da's aço-es dasmetros de comprimento, perf.zendo a irea de 845.22 metros J
quadr.dos, de propriedade do Sr. Walter Jahn e sua mulher, II eA

•

d t'
.

situada na localidade de estrada Itapocuzlnho, com &8 se." empr sas ln US rialS
gulnteil confrontações:- Frente com a estrada Itapocuzlnho; J d Gfundos com o rio Itapoouzlnho e ambos' os lados com terras II O .overno :
dos proprieürios, destinada a abertura de uma via de aces·

'I
'

C·' Sid ,. N·
.

Iso· à P,onte pêDilll que liga Jar.gui do Jlul IIp mUniCíPiO, de l�.. ',erurglc�. "a�loDal:. quem . tlD.h�
"Bohroeder. .

' Ilação em l.v de Janeiro de 1958, pos SUl
�Art. 2,°) - Esta lei entrará em vigôr na d.ta; de Bua

U hoje 184 ações!

IIpublléaç!o, revogadas as disposições.. em contrário.. .
. '

Palácio da Prefeltun. Municipal de Jaragui do Sul, 13 n Cla. Vale do Rio Doce: quem tinha 1 ação
d. maio de 1970." II' em 1.0 de janeiro de 1958, pos s u i h o je"Hans Gerbard M.yer, Prefeito Municipal 150 ações!

.

. .

dlente�J:������:.!e����8f::�;·��cf:I�r:O���t�:: :oeJã�3� ',I Petrobrás: qu�m tinha I 8<1AO em ,1.0, de n
malo de 1970. '" J janeiro de 1958, possui hoje 184 ações! '''I'Jo!o Mathl.as Verbinenn. Diretor " S II

'

d' I .' .-

,

""
em a ai lOS ., dendos .agos, sem Illar na JalOrlZaC80

II---o---------------- J unllaria dis leõesl .

Alblrto Bauer S A ' Ind 8' Com n Hoj�, a Cia. Side��rgica Nacional, b_em como
• n a ela. Vale do RIO Doce, bem c o m o a "· · � •

II própria SUDENE, ·sio. os maiores acionistas da malar n
�' Assembléia Geral Extraordinária indústria de todo. o lordeite: ,. DSIUA.

I'CONVOCAÇÃO I,' Seja você também! Além' disBo,. ainda ;hoje, I
'sua firma pOde ser acionista da USIBA se.

'(.

Sio convi!1adoR os Senhores Acionistas para desembOlsD., alou.. 1 Como? chame, hoje mesmo
,

'

a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar ,',' um representante' direto da
no dia 30 de maio de 1970, às 15 hOMs, em sua .

aéde social à Avenida Marechal Deodoro da Fon· ,'I U�ina Siderúrgica da Bahia S. A.
seca n.o 739/781, nesta, cidade de Jaraguá do Sul, J
para deliberarem sôbre 8 seguinte. Ordem do Dia: n USIBA, ReJ;lr. p/Santa Catarina",

'1) Aumento de Uapital com recursos do Ativo
" VICENTE DE PAULA'Imobilizado, Lucros em Suspenso e Reserva; I

Avenida Mal. Deodoro, Z03
2) Alteração dos Estatutos Sociais. n Caixa Postal, 178

'

Jaraluá do Sul, 08 de maio de 1970 II Fone,399
Alberto Bauer - Diretor Presidente It J.raguá do SUl - 8.0.
Victor 'Bauer - Diretor Comercial 0===;=====.===========

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Prefeitura
ESTADO DE S,ANTA CAT,ARINA

Municipal," de jaraguá do, Sul

Hans Gerhárd Mayer, Prefeito Munioipal de
Ui n. 252 Lei n, 254 Jaraguá do', Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

EI
'

P d V' t d F
.

.

'.
e exercfcio de 8ua8 atribui�ãel1;.lIva a rão, d� enclmen os o unclona- Di!põe sôbre aqllisição de E.q.uIP.amento Fa"o saber a todos os h.abitantes dêste Muni-lismo Público Municipal. R d

' .

ã
.

d,á t d'
Y

HanS Gerhud MaYar,'Prefeito Municipal de .�. ,0_.9VI qo e
.•
ou ral .prot!.. e�c�QSj cfpio que a Câmara Munioipal aproTou e eu lan-

Hans Gerhard Mayer, Prefeito M�nIClpal. de' ciono a seguinte lei:
"

Jarilguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ,no uso Jaraguã .do Sul. ESlado. d.e .Sa'nta CatarlDa, no uso Art. LU) _ Fica denominada de rua "M i g ue 1
e exercício de suaB atribuições.' í d b

.

Faço Baber a tOdOB os habitantes dêlilte Muni- e exarc CIO e suas atrl ulçoea.
. • .

S a! a i", a via pública que dará aelisso à Ponte

Cfpl'O que' aCAmara Munl'cI'pal aprovou e eu 8aD- Faço saber a todos os habllanIes deste MUDl' Pênsil a ser conltrulda sôbre o 'rio ItapoclÍ, nesta
lO cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono cidade. '

ci9no a seguinte lei: ,,' I '.

Art. 1 .•) _ Oli vencimentos, do Funcionalismo
a segulDte el., . . " .

Art. 2,°) - Esta lei entrará em vigor: na data

Público Municipal ativo, a partir de 1 .• de feverei- Ar�..1 ) - FICa o Pr�fello MUDlClpal aUlo�lzado de Rua publicação, revogadas ai disp()siçõ8s em
a adqUIrIr por compra dlrelamenle do fabrlcanle contrário.

ro de 1970, passarão. a ler os seguintes:
'

ou seu distribuidor I!'xclusivo para Reniçol de cona· Palácio da Prefeitura Municipal,de Jaraguá
Nome, Cargo s::��o 9Ilr�; �::�iS� :�D(�rT���o:�ee8:�.:e��:B,d�:��:a:����,� do Sul, 13H��Sm���h��J9��y.r, Prefeito'Municipal

����i�oAd::8��os Jnr. �����t����or P P 5 mo�êl� �\�.�:e 'fabricação tlahana, peso 8.400 kg, A presente, 'lei foi publicada nesta Diratoria

Orlando C. Schrel·ne.r C t d Q II R 5 polenCla .

. .'. . .
de E�pediente, Educação e Assistência Social, aos

on a or, A�t. 2) - FICa o Prefello MUDlclpal autorizado 13 dias do mês de maio de 1970.
'

Erich Sprung Escriturário Q 9 R 5 ainda a conlratar empréstimo junto à emprêla de João Mathias Verbinenn Diretor
José Izidoro Copi F. de-Rendas P 5 Q financiam'ente, crédito e·invesliment08, com Garan-

' ,

Geny C. O. Silva' Tesoureiro P 5 Q tia de .A.jienação FiduciAria. .

.

Antônio Quadros Escriturário P 7 Q 2 Art. 3.) '_:' Os contratol de empréstimos e aber-
João A. dos Reis Fiscal P fi ' Q lura de orédilo à uiluãria com Garanlia de Alienação I

Hanl Gerhard Mayer, Prefeito Municipal �de
Libório A. Sc'hweitzer Motorista P Pp .55 Fiduci�r!a, a. ser fi�mad!, com as oitadas instituições Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no UIIO

I

Zeferino Paoleto ", P de credito flOaneelfo, Im p o r I a r j no Yalor de e exercício de' suas' atribuiçõel.
Francisco Pinter " p, P 5 NCr$ 104.016,00. (Oenlo e Qualro Mil e Deze8seis Faço saber a todos os habitantel dêste muni�
Benn Raduenz Tratorista P 6 Qo 58 Cruzeiros Novos), financiados pelo prazo de 16 cípio que a Câmara Municipal aprovou a, eu san-
Haroldo Nagel Mecânico·O 5 (dez8sàeis) mêses. - O Prefeito fica aulorizado a ciono a ,seguinte lei:

,.

.

falter A. BoIloch Escriturário Q QQ � firmar contraio aceilando clãusulss e. condições, Art. 1,) - Fica denominada de rua LEOPOLDO
neorique Jacobi ,Fiscal P 7 ,ssumindo os ônus e encargos financeiros decar- MAHNKE, umà dál vias públicas do p'erí�etro
1lceb. A. Verbinenn Zelo Cemitério P � � renies da operação, emitindo a8 Notas Promiss6ria. ut1íano da cidade.
Salomã.o Klein Motorista pp .. no' valor tios referidos encargos, ou parles dêles. Art. 2.) - Esta lei entrará em Tigor na data

.

Gerhard Sasse ","- P QU aceitando a parlicipação de NODAR! S/A, COMER· de sua publicação, revogadas as dillposições em

Ataydé Machado P 5 CIÀL E IMPORTADORA, no contrato de finanoia- contrário. '. .

Olindo Tomazelli pl P 5 menlo, como "Interveniente Sacadora" 'das letras ,Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Martim Marangoni Tratorista Q 1 Q 6 de câmbio de responsabilidade pela Prefeitu,ra Mu· Sul, 13 dll maio dJl 1970.
Lourenço Gressinger Escriturário' P '7 Q 7" nicipal, vinculadas aos conlratol de finaI\ciàmento Hans Gilrhard Mayer, Prefeito Municipal
Faustino Girona

' Inséminador P 7 Q 55 e em, ,especial alienando fiduciãriamente as instilui· A presente lei foi publicada nesta Diretoria
Leocádio O. Rodrigues Motorista P Po Q çõ.es finllnceira� qlle conceder o. financiàmenlo

.

des- dll' Expediente, Educação e Assist�ncia Social, aOI
Melia P. Floriani Professôra 'L 5

O
lio crIlO e caraclerlzad@ no Art. l° da presente lei,' na 13 diâ8 do mês de maio de 1970. .

Cecilia p. Marquardt .. L 5
O

SI forma prescrila .pelo Art. 66 e §§ da. �ei 4728/6? João Mathias Verbinen, Dir.
Crista KUller . L 5 2 Art. 4) _ FICa a Prefeitura Muo!(1lpal auton-
Iracy G. Kuchenbecker L 5 002 zada a dar também em garanlia subsidiAria do

_....���

Irma M. Trentini L 5 � finanoiamento iob forma de caução ou penhor,
Kunibert Krause Professor L 5 02 parcelaa ,do IIIIII08tO Sôbre Circulação de Mlrcado- AI fi'
Veralba M. F. Pereira Professôra L 5 002 rias, referenles aos exercícios de 1970 e 1971, insti- \lli�
Avenicio T. LeDzi Professor L 6 2 tuídO pelo prtigo 23

..
da ·Constituição do Brasil,

Elvira Aldrovandi Professôra K 2 00 assim como constiluir as Instituições FinBDceiras, ADVOGADO nos fOros de
,Edy R. Millnitz' ,,'" K 2 2 procuradoras em CBBa pr6pria, para o' fim especial SAo Paulo _ 'Guanabara _ Estado R'Elil!abeth C. S.Ersching" K 2 O de receber, do Banoo do'Estado de Sanla Catarina Janeiro _ Brasßia.

do lO de

Odete B. 8aIlai . " I L S./A., ou qualquer .outro 6rgão arrecadador e com-
Carmelinda 'Franceski" K 2 O petente, as paroelal (ja Imposto Sôbre Circula"ão

Processamentos perante quaisquer Mi.
• ,

• y niatérios, Autarquias e Repartições Públicas
Art. 2.0) - Esta llli entrará em '!igor. �a data de Mercadorias, até o limite dlts obrigaçõe8 contr,aí- , I

de sua publicação, revegadas as dlsposlçoes em daI • incluai.. com pOdêres para substabelecer.
., em gera.

contrário. '\'
'

§ 1.)..,.. SEi o Imposto menciolíado nêsle artigo

�
Escritório CeDtrall

fPalácio da Prefeitura Municip"l de J!1raguá tiver sl,1a denominação moqificada ou fôr substituído Avenida Franklin Roosevelt, 23 _ Grul!0 303
do Sul, 13 de maio de 1970. por outro imposle, esla modificação ou novo imposto (Fone' 52-1894)

Hans Gerhard Mayer. P,refeito Municipal substhuir! a garantia do pagamento' mencionado ) Z C _ 39

.

A presente leUoi publica�a. ne�ta Di.retoria no art. 4 . , �..
de Expediente, Educação.e AsslstenCla SOCIal. aos § 1!.) -- O Município se obriga no Orçamento �IO

de JaneIro

�, 13 dias do m.ês de maio de' 1970. do exercício de 1971 coosignar verbas para liquida- Est&do da GU�ABARA
"

João Mathias Verbinenn, Diretor r ção das obrigaQões estabelecidu pelo arl.,3° no, ���

/

REQUERIMENTOS DESpACHADOS � E L Q
SENHOR PREFElTO. MUNICIPAL,

-' A Vista da Informação como requer,..,... I

Pedro Hugo Petry, requer'rtraneferêucía de' enge.
nheiro. Manuel Major Gimenéz, requer vistoria

e habite-se, Cândido. A,ntônio Viero, requer vistoria
e habite.se. Dagoberto Machado" requer vistoria e

habite· se, João,Sjlgan'ski"r!lquer licença para cons

truir uma cerca de tels, Oswaldo Schmidt, requer
viltoria II habite se, Giardini Lenzi, requer vi8tor�
e habite-se, Luiz Kienen Junior, requer licença
construir uma casa de alvenaria, Otto Hindlmayer,
requer licença para fazer uma reforma em sua

ca8a residencial, João Paulo Correia, requer Ileen
98 para oonstruír um puehado, Joio Dunker, re

quer licença para construir uma garagem.
\

-DEFERIDO-
Anna Braga Herbster,' requer licença pars

constrUIr um mausol'éo, Marmoraria Hass, requer'
licença para éonstruir meusoléo, 'Marmoraria Hass,
reqller licença 'construir mausoléo, Marmoraria
Hass, requer licença para construir mausoléo, Os
win Bublitz, requer licença pua construir um

máusoléo. r

CONCEDA-SE -

Horst ,Sporrer, requer alvará de licença para
localização; Indasa S.A. Maq. Agríc, "

e' Industrias,
r.equer s/InscriçAo no Registro 'ue Habitação, Braz
Manoel de Alcantara, requer alvará e funciona-
mento e Incalízaçãe.

'

"

- C E R TI F'l QUE - S E -

Pôsto Wolf Ltda .• requer uma .certidio.
- .A V E R BA· S E -

'

Arno Reichow 'e Edvino Hass, tendo transter
mado s/firma para Reichow & Hass solicita aver-

bação no Cadastro.
'

.

'- INDEFERIDO-
Requer ,alvará de localização e licença.
Jaraguá dI? Sul, 18 de maio de 1970

Lei n. 253
, "

' ,E�eva venci!Dentos do Funçíonalísmo Inativo
... Municipal.' ',.,. .

.

'

HallS G�rhär4 Mayér, Prefeito Municipal de
Jaraguä do Sul, Bstsdo de Santa Catadni\, no uso

e exercício \i:e suas atribuições.
. .

/.
'

,

'Faço' saber a todos os habitantes ,dhte Muni.
eíplo quea Câmar!1 "Municipal aprovou e eu san-
ciono a seguinte leí:

,

' .

,
.

Art. L<» - Oll veacímentos do Funcionalismo
Público Municipal Inativo, a partir de 1.° demarço
de 1970, passarão a ser os seguintes:

montante' resp:Ctlvo:...., 1971 - NCt$ 71.511;OIJ· (Se'
tsnta e Hum. Mil Quinhentos e Onze ·Cruzeiros
Noyos), Sendo qua.no presente pxercício, serádil'
pansada a' importânoia de NCr$ 32,0111,00 (Trinta
e Dois Mil e Deseaseia Cruzeiros Novos.

Arl. 5.) - Esla lei entrará em vigor na dala
de sua publicação, revoladas aB

..
dispoaiQõBB, em

eonträrío.
'

Paläeio da Prefeitura Municipal de JaraguÁ do
Sul, 13 de maio de 1970.

Halls Gerhard Mayer, PrefeilO )(unii:ipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de

Expediente, Educação e Assistência, Social, aos 13
dias do mês de maio de 1970.

-

João Malhias Verbinen, Diretor
M.· d.
ordem

Sitaacã.SItuaeão
antigaNome, DOTa

Manoel Luiz .da Silva 180,00' 2UO,OO
Emílio da Silva 15U,00 200,110 Lei n. 255
Fidelis Stinghen .. 125,00 150,00 Rsconaece d. Utilidade Pública o J'ardim.
'Antônio Peurí ' 125,00 150,00 de Infância "Irmã Anídia". .

Henrique Pedri 125,UO. 150,00 Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de
Vicente J. de Souza 90,00 120,00 Jaraguá do Sul, Estado ,de Santa Catarina no U80
João Mathias Verbinenn 3f10,00 400,00 e exercício de- suas atribuições.
Alfredo Stahl � 150,00 170,00 Faço saber a todos os habitantes dêste Muni-
Henrique Ferrazza 90,00 120,00 cípío que a Câmara _Municipal aprovou e eu san-
Arthur Günther 80,00 120,00 ciono a seguinte lei:
Mathialf RUYlal;ll 250,00 270,00 Art. 1.0) _ Fica reconhecido de Utilidade PÚ-
Otávio Dana 90,00 120,00 blica, o Jardim de Infância "Irmã Anfdia" da loca-
Olinda P, Chiodini 90,00 120.00 lidade de Santa Luzia, nêste Munlctpío, fundado
Juliana K. V. Coutinho 90,00 120,00 em 17 de agôsto de 1969, registrado ao Registro
Nilo de Souza' 90,00 120,00 de Pessoas Jurídícas de Jaraguá do Sul, sob n .•
Angacy S. Souza ,90,00 120,00 185, Livro A.l, às fIl. 279, em 06 de março de 1970.
Sofia P. Lenzi 90,00 120,00 Art. 2.°) - fi;sta lel entrará em vigor na data
'Inês P. Bersan 80,00 120,00 de .sua publicação, revogadal as díspoeíções em

Art. 2:0) - Esta leí entrará em vigor na data- contrário. "
'

de sua publicação, revogadas
'

as qisposições em Paläeío da Prefeitura Municipal de. Jaraguá
contrário. .... ..

..

do 8ul, 13 de maíq de 1970.
. .

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
do Sulf 13 de maio de 1970. A presente lei foi publicada nestà' Diretoria

.

Hanl Gel'hard Mayer, Prefeito Municipal .de J!;spediente, Educação 6 Assisttncia Social, aos

A preseateIef foi pubIicada nesta Diretoria 13 dias do mês de maio de 1970.
de Expediente, Educação e Assistência Social, aos João Mathias Verbinenn, Diretor
13 dias do mis de maio de 1970.

JoãoMathial Verbin�nn, Diret"r

1
,.2
3
4,
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Lei n. 256

Lei n. 257
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li INSTRUMENTOS DE MÚSICA!
I em geral, especialmente i V END E .. S E
! Gaitas e AcudeUOS' I, Óm terreno cöm I) área de 20.000 m2' com! de 8 a 120 baixos I· casa de Rlaterial de bôa 'c'onstrução e dependên-! Todos das melhores I cias, com água corrente, siluado em São Bento
! ma-rcas Estes em !

.

do Sul, à Rua João'Hoffmann(perfmetrourbano),
I Oferta Especiàl com! servindo para peqJ,léno sllio ou loteamento

.. zo�a10-20-30 e até 40% de 2 de bom clima. .'
.

.Ass'ocl"aça"o' _Comercial R e i n v i d i c a ! abatimento.; InteresSildds queiram dirigir-se a A I f r e d o
-

, , Klimmek, CailÇII postal, 12 - São .Bento dI? Sul
COMUNICADO 1 PIANOS _ HARMONIOS .

.i
'. '.�-'

cial ��;(t�!t���� ��B�!íC��d��e�S�:�!��i1Od�°.;n�r� i Instrumentos para Orquestras,!Bandas e Conjuntos Moderoos: ! I�=:
,

:
, 'R,

,.::l :
,

� .

'

corrente reinvindicando maior volume de capital ! �---.....r.p''T�' ti Concurso,ara O Banco do Brasil SAgde giro 'e dilatação. do limite op���cional 'para ! Violinos, Flautas, Clannetas, Istons, rom·

1'.1:1. . ....
. A" .' '..'

.

'.' .

. ••••.... �::descontos de duplicatas, recebemos, ala 11 ;:l. fmdo,
,

bones, Saxofones, Baixos e Baterias com·, .

'. . !�do Dr. Jorge Babot de Miranda, o seguinte tele-
! pletas, Guitarras elétrioas em diversos,! E Ag t ln aI C $ 438 00 �gram:!'�eportandCl_nos seu oficio sete corrEnte; ! tapmlhanhos e afprestendtações, f�etdodos, CorVdaSs, I :.

. m
" o.S o,

..

ICl . r
..

"

if! a etas en 1m u o, que or o ra.mo . '
..
2

••: CU:rSl·.nhO· .

pr'epa'ratórl'o com ::.'merecedor nossa especial atenção, apraz-nos co- ,
t

� li
municar-lhes estamos nesta data suplementando 1: encontra para pronta en rega na.. 1 ! \ :

'

limite operações descontos d';lp.li.catas nossa Ag.ên l Expediflão "LYRAMUSICAL" I'! os Professôres' Sigmar e Tei-. �cia local, dentro nOlsa8 posslbilldades, com vista
I Y l- " , gainparo nivel mais condizente sua expressão legí- 'I

D B
,. áb d d'

.'
.

:}timal lltividades econômicas essa progressiata re- PAU L O K OB S 'XeIra aos s a os e omlll-:gião,' Demais a�o reinvindi_cações devidamente ! São Bento do Sul • Cx. Postal, 39 - Rua ). Lacerda, 242 iI \

.:�aJlot,adas pa�a oportuna conslde.ração. I -

E t do de Santa Catarina ' gos, no Colégio São Luis;· !Saudaçoes Jorge Babot tthranda - Diretor ! sa. 1
. .' .. ' :Banco do Brasil". j � ac................................ ·�··· · ..u.v,·,·_·..,�· • ·.'r ' It ::. �;

CORREIO DO POVO
J,UAOUl DO SUL (SANTA CATAlI"'A) SÁBADO, 23 Dl! MAIO DB 1970 H.O 2.584

Blunn do CltéDio nun Prouidencia
opinom ,albre o seu fiRfMIO ...

«O aniversário do Grêmio Estudantil Elpídio
Barbosa eatava muito bom. Tudo muito bem orga
niz·ado. Todos os números apresentados na Assem
bléia tinham uma mensagem profunda para a nossa

vida».
.

A FELICIDADE

BruDilde Bóos

o �UE VAI. PELO LlONS
CL Paulo Moretti

Companheiro, andas à busea da felicidade?
Aonde? Na íolidão de um lar, no barulho de uma

rua, no calor de uma estrada, na sembra de uma
árvore? Mas por onde andará ela?

Companheiro, pãra em tua busca e reflete um
Instaute ... Deixa a solidlo para te deliciares com
o convívio de bons amigos, foge do barulho para
buscares a tranqüilidade de espírito, interrompe
a caminhada para enxugares o suor. d.a testa,
a�andona a sombra para buscares a trescura de cHoje, a Diretoria pode dizer: <Do esfôrço
um córrsgo... .

. .

vem o .Iruto.
Alterando teu proceder, achaste por ventura

a felicidade? Ainda não? Mas por onde andara ela?
Companheiro, volta ao teu viver cotídíano ...

Ora é. a amenidade da brisa que te beija a face,
ora é o descanso que te restitui as energias, ora
é a abstração dos problemas que te afligem, ora
é II retomada da poeirenta estrada da vida ...

Após tôda essa alternância de precederes,
por acaso deseobríete o esconderijo da felicidade?
Ainda não? Não te desesperes ...

Oontínua a buecä-la nos fragmentó! do tempo,
nos retalhos da f!xistência, naa pequenas paradas,
rias longas caminhadas, nas manhãs enaclaradea,
nas tardes 'vadias, nas noites .sombrías, nas madru
gadas boêmías, na tentativlr de roubares o beijo
fugaz da felicidade... '.

E agora, Companheiro, achaste a Ielícídade.?
. Ainda não? Não te desesperes...

'

Mas onde costumas procurá-Ia? Nas dobras ,,:::::::::::::::::::, ,

da imarillaçãö, na falsa imagem das bolal� de «O ·aperfeiç�amento da pessoa humana é o

cristal, nas esquinas da .ilusão, no so�ho quiméric� progresso da sociedade. Depende da união dos
dei horóscopos, na.Jutilldsde das COisas, na fragi' homens. O nosso Grêmio irá avante com a nossa

lidade ds argumentos de bíscnhos adivinhos, cde 'união d. alunas gremístas.»
pseudo-profetas, de falsos. visionários ou talvez na

malcarada hipocrisia. dos homens?
Companheiro, queres encontrá-la? Corre en

tio ao seu encontro, pois. 'ela te. e,apera, 'Não a

pr,ocures onde ela não estejs, �em fUJas dela.
quando ela te acena, nem '" d.e1xes escapar qnan
do ela quer se incotPQr�r .a ti.

Finalmente a consegUiste ...
Aliviado da.'jornada,· esfalfado com a busca,

talve2í digas: agora posso deseansar, sou FELIZ,
achei a FELIOIDADB. .'

.

"

Insensata afirmação ... , sbn, porque ela é
frágil éomo o amor, fugaz comi:! o raio, passageira
como a sombra... -

Companheiro, em tais cirounstâncial, como

definir então a FELlDADE? Talve� como uma

amarga ilusão que desejamos transformar em doce
realidade ...

Após tantll:s divagações, u�a. última perg�nta: .

Companheiro, achaste a febcldade; ela eXiste_?
E su responderia' por ti, citando o poeta VI
ceate de Carvalho:
"Exilte sim, mas ntis não a alcançamos
Porque eslá sempre, apenas onde apomos,'
E nunca a pomos onde nós estamos."

�argrid Tae.chner
====

cPara mim, êste valeu mais que dois dias de
aula. Aprendi Cl quanto é necessário tràbalhar em

conjunto.•
Dione Inez Berioll

Maria Cecília Rohling
. cSenti-me sattsfeita pois é o meu colégio,

onde eu estudo, Possui algo .tão maravilhoso; e

me orgulho disto •..

'cO .Grêmío somos nós tôdas, É fruto da 'nossa

Iormação e eultura.s _'

�EUi Wehrmeister

cA data do aniversário do G.E.E.R ficará
gravada na memória de quem participou .e apro
veitou das fontes de cresctmento.s

Lucia Maria Meier

«Assembléia. muito bem organizada. Acho eu,
uma das maís bonítaa que já houve.»

Sonla Mahfud

Mádalis Piccoli
- «Achei maravílhosa a

. idéia de ·celebrarmos
o aniversário do G.É.E·.B. com os proteasõres dêste
Estabelecimento, e com um bôlo de duas velínhés.s

,

,M�sa Plc:rzéra
.

�- :,:,,::;.;�;::.;:.:'::.;:;':.. :;
«·Também :achei ótiina

.

a idéia' de a Diretoria
enfeitaT a, mesa com' 'flôres (umas brancas), uma I

vela aceS8. O branco revela a pureza qUe há nos

corações de. tôdas as gremistaá.
Mariane Leier

�------------------------�---------------------
.

NOTA'
o Ohefe do Pôsto di! _Receili! Federal de

Jllraguá do Sul, Comunica aos interessadOS .que
hllverá expediente externo ne.hl Repartição, a

partir das !6 até ás 20 horas do dia 25 próxi�o,
a fim de receber declarações do Impôsto de Ren'
da de Pessoas Físicas.

' .

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

M.F. - S,R.F. POsto da Receita Federal

Jllragl)á do Sul, 22 de Maio de' 1970

Julio Maffezzolli, Chefe do ,?ôsto

'Curso de Leitura �inâmica ------------------------------------------------------"

INiCIO: dia 29 de maio (sexta-Ieira)
'LOCAL: lIajara Tênis, Clube

HORÁRIO: 19,00 horas
. Inscrições na Associação ·Comercial
Av. Marechal Deodoro s/n.
Edf. Bernardino 2.0 andar

Falando de Coisas
AUGUSTO NUNES

Crônica da breve despedida

-

Deíxo o Rio de Janeiro. Parto olhando par.
trás, olhando o que deixo. Atrás, ficam doia
anos da minha vida

Dois anos de muita vida. O Carnàval da
Mangueira, da Portela. A alegria simplea da
gafieira do Flamengo (lembra-te, Beto, quanta
risada ?). A Faculdade, o prédio grande, antigo,
que foi Senado no Império. -Oa gatos do Pallssio
Público, a Lapa dos botecos mal-encaraàos,
ai cotías . do Campo de Santana (vem me à
mente a antiga. dúvida: seriam mesmo a8 cotias
as sacrificadas nos churrasquinhos, da Oentral?).
O relógio da Central, imenso, sempre me
acusando de atraso. As praias: Ipanema, Lebion,
Copacàbana, a beleza selvagem da Barra da
Tijuca. O Parque Guínle, onde estudantes e
domésticas continuam tenazmente a campanha
da miscigenação. Os subúrbios, reseendendo
a Rio antigo, mais humano, mais Brasil.'

Quanta vida. O pesaoal do epartameato,
o. ediffcio com, sua comovente tstta- te- gôsto,
tôda a turmínha da Rua das .Laranjeiras. A
Floreata da Tijuca - uma festa! Oaaeatinha,
Furnas, Corcovado. O Pão de Açúcar com o
trenzinho (sempre convidava os amigos pera o

passeio: a sensação de grandeza fazia-n,!8
esquecer que o dinheiro. ainda não chegara).
Outeiro da Glória, Atêrro do Flamengo, os túneis.
Lembro-me dos ônibus com profunda ternura:
184, 422.' 496, 498. A passagem obrigatória pela
Praça XV (estranho: o cheiro de peixe, que.
antes me parecia insuportável, agora me dá
saudades).' Av. Presidente Vargas, Av. Rio
Branco, Rua do Ouvidor, Botafogo, a casa do
Chico.' Os chopes n"s bares do Leme:' (Ah,
Sônia, quànta coisa devería '

dizer te e não
pude !) O futebol, meu Fluminense. O Maracanã,
onde aos domingos ó povo procura a fuga
desesperada. Largo do Machado: era lá 'que
sempre eu ia ver a vida passar. O Largo da
Carioca, " Tabuleiro da Baiana que já morreu,
a Cinelândia tão, estranhamente habitada.

A Universidade Federal. gigantesca (lem
bra-te bem daquêle dia, Carlos ?). O Oaneeão,
o Lamas, o Fontes,: a Galeria Condor, o eafé
com-creme na Bella Itália. Os papos, sobretudo
os papot, longos, tranquilos, cOIJI os amigos.
As pensões da, Rua do Oatete. A Tijuca,. os

almoços na .ease da Tia, ma.tando a .:saud$de
da comida lá de' casa. A Quinta da Boa Vista,
o velhq prl3d�o do St;lDado, o rv,tl!nif.ip'a�, dEJsl?e�.·tando-me o prazer quase sensual que exp.erl
mento, ao' con�emplar con"truç.ões antigas .. O
restautánte dá faculdade e a alegria simples
dô. a'lmôço com os amigos. O niàr. Os palácios.
A . Rua dalil Laranjeiras sempre ·em 'construção
(A voz dei Rubini vindo qe longs: -:- «S��á quI'
nunca val acabar essll (*) de obra?»). Quanta
coisa, meu Deus.!. Não esperav�, tElr vividq tão
intensamente. Só agora, apenas agora, constato
o qu" deixo.

.

Mas não "penas deixo, no Rio. Trago,
também. MU,itl!- coisa trago comigo; ..tudo o que
nllo consegui deIXar. !ls .prostUutas do Mangue, as quase
prostitutas do Largo da GlóJ:'la. O cb,eiro. létido das
ruelas -da Lapa: Os mendigos da Rua Gonçalves l>1as,
08 desabrigados da Praia do Pinto, os pártas da Frei
Caneca. Trago-os' a tOdos no peito, cobrindo-os de revol-
tada ternura.· ...

Minha bagagem' é grande. Trago OI tap'umes com

que a sociedade teatou esconder o Mangue. As grades,
as armas. Trago a miséria das' favelas, o ehôro das
crianças. Na carne e no coraçlLo, carrego marcas. Dentro
dos meus ouvidos, carrego grttos e gemidos. A Dha das
Flôres. Trago os amigos que nlLo vi mais, 08 que se
foram. ViverlLo aqui, todos.- Viverio para ver. "

Tudo isso - e muito Iilais _;_ trago comigo na viagem
que nlLo desejei. Não sorrtam, porém. os' outros' - que
fioaram. Um dia, voltaremos.

�-------------------------�---------------------.._---------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


