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ÄDO LI JARAGuA 00 SUL (Santa Catarina) - Sábado, 14 de Novembro de 1970 - N�,609
Fundado em 1878

Emanclpado em 1934

E S P E C TAT I V A Industrial Japonês Estuda nosso Mercado
II • B s t e T e recentemente

em vieita ao Brasil, o Ia
dUltrial Kenz!l Yoneda,
Presidente da K u bot a
Ltda. O se. Yoneda (J
também dlrelar da Liga doa
Siderúrgicos do JapAo,
da Liga Japonesa de Ad
miniltração de Emprêsaa
It da Câmara da Indústria
e Oomércio do Osake, Jr:1
também membro da Câ
mara do qomércio e 111-
dústria Internacional, da
Corporação Econômica
do Japão e da Associa

ção de Fabricantes d.

Máquinas do JapAo.
A Kubota, festejando

i atualmente aeus 80 an6.

O t:1 r.. t· t' d
·

' de fllndaç'o, é hoje um

anos ecnnen O e a,gua 11::u.��!r:j:po�oe�:!ee�:
18 fábrica. produzindo

Jaraiuá do Sul viveu o por todol vós alimentado

I
tro da �aúde, o prcfeescr mais de mil diferente.'

dil 7 do corrente, como desde longes ,dilS. Com- Rocha"Lagôa, Duma sía- ef produtos e equipamentos,

uma grande dera a ser preendo a vossa alegria. tese de aell plano de ação, ----------'-----",,--.......1.1------11
destacando·semaquinaria

guardada indelevelmente Eil é justa e narurel, pois declarou ter sempre os
e material de eonstrueão

pelos jaraguaenles. Tor- com I inauguração dêste olhos voltadoa para o pro- MUNDO eh'iI e naval, sistema de

nouee realidade velho sa- sistema de ablsleclmento blema do saneamento bé- _
'

_' irrigaçio, equipamentol

nho da populaçiio, o mo de água, Itvrsndo-voe de sico. E. com o correr dos agdcolal, de suprimento

derno sistema de abaste- várias doenças, po d e i s dles, vem demonstrando, de água e até calas prê-
cimento de águl em DOSSO melhor sentir I doce ele- que, embora leja de pouco Posição de Sentido - Em Continência fabricadas.

meio, qse custou à Prefei- iria de viver. 'prometer, é de cumprir Morreu o General Charles de Gaulle
No Brasil, a Kubota-

iure, como p a r c e I a de .Não são poucos, como quando promete Dê s.a e •
Tekko está produzilldo

J)arrielpa'çiio a eliwadà' süi>ets, � mole6 que se 'diodo, v�m mal'ClóJo &âlli O último dos Quatt"o GranClea ,Estadistas' mioro-trato'tell ci matarei

quantia de 11'iO' milhões de transmitem pila li II' u a, permanência DO -Minialério
díesel e.tacionáriol com

eruzeiros. quando portadora de ger da Slúde com sueeselvee
Por JOS� CASTILHO PIIIO índice de nacionalização

Na ocasião, em presen- mee e tmpurezes. E disso inauguraçõl?8 de serviços Ö mundo' inteiro eltá em posição de seDtido e de 98,8%. Delde 1960 já

Çl das mais gradas aUlo estais livres, a partir de de água em vários Esta continência em homeoagem ao General Charles An- entregou ao mercacio

ridades, o represéntlnte do I II' o r a. Não mais vos dos do Dais, com o dici- dres Joseph Mario de Gaulle, o último' dos quatro nacion,a1 mais de 14.000

Sr. Miniatro da Saúde, preocupar. o perigo de dido apôlo da SUl Enge, grandes estadistas da Segunda Guerra Mundial e unidedes.

Senhor Dr. José "onseca possiveis d o e n çai Da Dharia Sanitária e a expe, ilustre herói francês, que desaparece aos 80 anol de O Sr. Yoneda aprovei
da Cunha, Chefe do Ga- águ<! que será bebida. Te, riencia do FSESP. idade 60 dos quais devotados à carreira militar e à tou lua estada no Braln

binete, proDunciou eloqueó. reis, assim, 'maior traoqüi· Hoje, chegou o dia de sua estremecida Pátria - A França. para analisar as posibili': _
te tliscurso, que lemos a lidade pari o trabalho, Sll' Jara<Yua' Esta data devera' dades de nOlso mercado

.. . Chllrles de Gaulle, o "Le Grand Charles" dos
honra de,reproduzir IIbaixo: bendo que, pela águI, não figur.ar com letras de ouro e OI planos de ampliaçio

ImpOSSibilitado de se vos chegarão muitas das no �alendário da cidade' fraoceses, era grande não só DO tamanho (1,98 ·mt. de Bua organizlçio no

afastar do Rio no mom nlo I doeDças que naturalmente ' .

I
'

I' d' de ahuril). mas também Da inteligêncil, Das atitudes Bralil.
, e

.". , POIS assina a ,o 10 CIO e
e o'bras que desenvolveu, pr'lnc'lpalmente em favor da

deu-me o ExceleDtfsaimo temeis. nste é o presente
' , huml nova era Da camlD a, FraDça que êle amou acima de tudo, promoveu em

-',----------

Senhor MiDistro da Saúde, que vos oferece o Oovêrno da de Jaraguá do Sul Da

Professo'r ROCHA LA, da Revolução, atento às ' t' d f tô
' todas 11iI' horas e lugares e sacudiu sempre, como

BOA,dasÔ
conqul5,a e a res ,que em 1940 salvondo-se da desonra,' em 1944 levando-a

G A, I iDcumbêncil so- necessidades de uma o.o' Ih 'te perml am progresso à IIberlação e vitória cODtra o nazismo', em 1968,
bremaneir. honrosa de pulação laboriosa e pro mal's ra'PI'do e vl'da mal's

como govêrno, Iivrando,a da guerra civi,l e aaora, em

trazer, vos os seus cumpri, greslista como esta de Regura POI'S onde II a'gua
•

dy " 1970, com sua morte, de DÔVO sicudindo-. e gerando
mentos, nesta hora em que JARAGUÁ DO SUL. Ao é boa e pura, o trabalho

II angústja e o luto,
e

vêdes realizado' um sODho assumir o pôsto de Minil' alcança vitórias de di�en. Osões que lembram milagres. Com Franklin RoosevelJh, WiRSt,OD Churchill e U'.'roSão os milllgres da saúde, Josef Stalin, compunha o quadriunvirato de estadistls
,

VI·ce Pre�el·to Assume que representam o maior conhecido como "Os Quatro Grandel" e que dU�lnte
I' bem da vida e a maior a' Segunda Grançle Guerra deu combate ao mais e. T

fôrça para o desenvolvi- carniçado iDimigo da humanidllde Dêstes últimos 60 ra�soorreram •

em
,

muto, anos -- Adolfo Hiller e sua Alemanha NilZista. De data de ont�m as bôdas

Agrll�eço a presença de Londres, onde instalou o seu quartel general da re- de ouro,J!i.o distinto casal

todos quantos vieram até �istênc.ia fraRceza" C�iirles de G�ul!� comilndava os Lídia -; 'G� Dancker -

aqUi, fazendo votoa no
'li'
maqul. e aresIslanse fraRçallse

,

qJle de�tr,o. da Guilh�J]í1e J;>áncker, re.
sentido de que Jaraguá L ra�ça ocupada deu com�,ate _sem treiua ao mlmlgo

sidenl,a rua Cê!. Proc.
contiDue a crescer II se

nazista e levou-o de venCida.
G'

,
I ri')I 'Oli .'

,
.

ome ",�e velra, em

dese�vo!ver e a !,rogr�dlr'l Era assim o Generll Charles de Glllllle. Grande ]araguâ do Sul 50 anos
co�trlbumdo aSSim, IImda no tamanho; incomum Da' inteligência; enorme nas '.'

•

,

mais para a. grandeza' �e suas alilL!des e óbras, mas humilde e simplissimo de VI�� em lilO�um. o
SaDta Cltarma � do BraSIl. ,como bem demonl!ltra II vida que leva,

va e a espéCie

I
casal

''W,
mpletou 1l0r II�-

Obrigado. de fUDeral que pedia em seu teatamento agora divul· termêmo de um feliz
gado. Aliás. a humildade e simplicidade cODstiluem casamêhio. ti grato'
condição �os b�m d?,adoa e que fOiem ao com,u!D even'o: será assinalado
dos mortaiS, pOla veJa·se, por exemplo, essa glor!a 1 & ta

'

da ciência e do' ser humano que é Werner Von Braun, OO� �ma .

.les a se

o gênio dos foguetes que lem levldo homeDs à Lua realizar: hOle, quando,
e que no entanto é a humildade e simplicidade, em serão homenageados e"

peslôl. A �ofilticação, � �m�ola�ento e orgul,ho de abraçados pelos filhos

c!rt�s pesso�s com II relv!ndlcaç�o �e ,uma Impor- e demais membros da
tanCla que Dao merecem, e próprIo lomeDte dos me· de f "ilia' A .

dioeres, e Deus meu, como exi&te mediocridade por iii... g�a.: am. resl-

. degOla do sr. Waldemar
Morreu o General Charles Andres Josef Marie Le

de Gaulle, deixando II vida material para continuar ssmann, certament7
viveDdo em espírito não só nl FraDça maa no seio será pequena para abn·
de toda a HumaDidade, pois é êle uml dessas figuras gar o grande número
que aportam 10 mundo só de quando em qUlndo e de oonw'vas. "Correio
por isso, mesmo tornam-se im�rtllis.,O� 100 che��s de do Povo" cumprimenta
Estado entra Presidentea, Reli, PrlDclpes, Raja. e d" I 1
Ministrol que em Paris homenagearam o General, o Is�to oa�a. pe o

dão bem a medida desse homem que agorl entra transcurso de tão Impor-
pari II História e I Imortalidlde. tante data.

O dia de amaDhã é de

I
não tem representante na

I
dades e os chefes exeeun

espectativa. Uma vasta re- Assembléil Legislativa e vos terão, facilitado a sua

gião estará comparecendo do movimento que ee es- missão de administrar suas

àl urnas, pari eleier seus tsbeleceu na região, espe comuaidades. Que a ee

cllDdidatos preferidos. O cialmeote, no Val e do pecteríve se trans!orme
povo escolherá entre os Itapocú, onde oa muntcí- numa gra�de reah�ade.
candidatos da ARENA e pios deveriam solidarizar- qU,an�o, enrao, se ve�a pela
do MOB o que I seu se para garaDtir a sua primeira �ez a solidarte-

,

,
, ,

' dade de diverses comunas

ver. e o mdlcld?_ pira presença DO légillativo
pare os problemas e situa,

repre�e.ntar a reglao. Á estadual. A idéia esboçada ções que são comuns e

propoeuo, o DOSSO con pelo brilhante iornaliate, p r e c i s a m ser atacados
Irlde "Ioraal de �a�81", parece, já foi posta em globalmente. E então terão
em uma de suas úlrímee prát,ica e, por isso, o mo- dado o primeiro passo

edições. fez um tntereasaare mente é de espectativa. Si pare uma Bova situação,
comentário. Detalhava o à idéia tiver aeothlmento que Dão é l! de ser apenas
i I u s t r e comemartata de por pane do' eleitorado celeiro de votos pare os

Corupé a situação dos dos pequenos municfpios, municípios de grande ex

ptquenos municfpios que é certo de que as coletivi, pressão eleitQral.

BELO HOlUZONTE - ,. po
lícia mineira está procurando
nelta capital um vigarista com

"ares de pessoa dIstIlIta", que
eonsegulu um mll cruelro do
lavrador Joio Ornelas de OH·
velra. depois de convencer que
havia feito treze pontos na

Loteria BsporUva mas nlo
tinha tempo de Ir ao Rio re

ceber sete milhões de prêmio.
Foi o primeiro conto da

Loteria Esportiva pllssado no

_====================� I Pai•.

Desde onlem o' ..

Executivo Munici
pal de Jarllguá do
�ul tem DÔVO titu,
lar. Tendo em vista

alic�nça solicitada
pelo Prefeito Hans
Gerhard Mayer,
concedido p e I a
Câmara doa Se·
nhoresVereadore.,
assumiu ontem, o

cargo de PrefeHo
às 1.7 h o r a s o

Vice-Prefeito, sr.

Eu g ê D i o Vítor
Schmöckel. A so'

leDidade de:trans'
missão do �Clrgo,
verificou-sel: em

presença:do' exmo.
ar. "r. Milton da ". ta ...

Cunha, MMo Juiz;de Direito da Comarca, do sr.

�igolf Schünke,' Presidente da Câmara, do TeD.

José Bahia, da Circunscrição do �erviço Militar,
dOI Senhores Vereadores e FDncionários.:S�gundo
palavras do nôve Pre�ejt8 Municipal a adminis'

tração não sofrerá 1I0lução de contiDuidade, uma

vez que o Prefeito e Viçe,Prefeito estão perfeitl
mente identificados COlft o pIaDO de iovêrnOy.,
iDicildo em fevereiro do corrente Ino.

,Golpe' de,
1 Milhão

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Alberto Bluer S.A. ·Ind. e Com.
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os Senhores Acionistas para

a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar
no día 05 de dezembro de 1970, as 15 horas, em
sua sede social a Avenida Marechal Deodoro da
Fonssee, 739/781, nesta cidade de Jaraguá do Sul,
com a seguinte ORDEM DO DIA

1) Aumento de Capital com recursos do Ativo
Imobilizado, Lucros em Suspenso e Reserva,

2) Alteração dos Estatutos Sociais.
Jaraguá do Sul, 05 de novembro de 1970.

Alberto Bauer, Diretor Presidente
Victor Bauer, Diretor Comercial

�=s=o=o17.;=-:11=
ADiversários: Paasteíu, em Jaraguá 84. � � ..............�� .......-........-........-.

.
.

IJ
ADVOGADO nos törõs deFazem anos hoje Dia 17

G d R' d-Amantina, espôse do Silo Paulo - uanabara - Estado o 10 eO jovem Irineu Kastel-
sr, Frederico Ellinger, em Janeiro -cBrasllia.ler, filho do sr. José

. .Blumenau; Processamentos perante quaisquer M!·Ka.teller; -Elzira Lemke, filha

}
nístéríos, Autarquias e Repartições públicasO jovem Nivaldo Hof-

Ifmann, em Rio da Luz; do sr. Fritz Lemke, em em gera.
•• Rio da Luz; E .,.

C t 1A sra. Iduna Blanc .... ,
-a menina Ana Doríl-

f
se rl t o li o e D r a :

espôsado sr,Arno Blanek; da, filha do sr. Heinz Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303O sr. José Mi g u e I
Helmuth Beyer; (Fone: 52-1894)Scheuer, em Jaraguá 84.
-o sr. Guerino Pontl- Z C _ 39 .Fazem anos amanhã celi, em Alto Garibaldi.

�iRio de Janeiro'

�
- o sr. Leopoldo Jan- Dia 18 Estado da GUANABARA.

sen, nesta cidade;
_ o sr. Pedro Ribeiro -Gqilhermin8, espôaa, . ������

'do sr. Luiz Satler, \

I'Netto;
-Vany, espõsa do sr.

Co
.

d P
...... o sr, Augusto Mau·

Walter Weller; -o sr. RUdolfo Bleich.
. rreio O OVO

rer, em Garibaldi;
_ a sra. Lidia de Arau. . um Jornal �- o sr. Erich Harbs;

[o Moreira, espôsa do sr. Dia 20
Serviço do Povo- o sr, André Glo- Il Olg' s ôsa ãoDavid Moreira, em Itãpo- a sra. - a, e po OIwatzki, em Garibaldi; cuzinho. sr. Alvaro Stinghen, em '---------Alzira Bortolíní, filha N Cámbé-PR'

�do ar, Vitorio Bortolini, -a srts. Albina art, -Marco�,' filho do sr,em Guaramirim;
•
6w&A.,..e!D Lspe PR.

-o Ir. Ricardo Bors- Levinos Spengler, em �
Dia 16 chein, nesta cidade. Curitiba· PR:

_ o sr. An ton i o A. - Otília Zapella Alpers-
Schmitt; Dia 19 taerdt, espôsa do sr, Gus
_ o sr. Reinoldo Kohler; -o sr. Rubens Nícoluz- tavo Alperstaerdt, em Ita- "'.,' I
_ o jovem Edson Dõ- zi, nesta cidade; pocuzinho; \

.•

ring; -� sra. OJg�, espôs& -a sro. Olga Henschel
_ o jovem José Irineu, ·do sr. João LUClO da Cos- Mahnke, espôsa dO.lsr.

filho do sr. B e r t o I d o ta; Bruno Mabnke.

"CORRflO DO POUO" MUDASFundaçöp: flrtur Muller - 1918

Frutl/er•• e Or"allle"t.l.

Laranjeiras, Peoegueiroa,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botioabeiras, etc. Roseiras
Dahlías, Oamélias, Ooní
feras, Palmeiras, etc., etc.

Emprê.. Jornalística
"Co ....eio do Povo" Uda.

• 1970.
Diretor

Eugênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
A.ual . • . . Cr$ 10,00
Sl!IIIestre . •• Cr$ 11,20
Avulso. . " Cr$ 0,20
Número atrua.o . CrS 1I,:l2

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

BNDBAÊÇO:
Ca... Postal, 19

IIvenlda Mal. DeodCM'o, 210
Jaraguä do Sul - S. Catarina

--------------------

'. GARANTIMOS QUE ·

-I NOSSAS PECAS NÃO,
, -

"PREGAM PECAS.
-

Quando v. instala em seu veículo Volkswagen uma

peça original VW, 'pode ter certeza de uma coisa:
ela nunca vai querer roubar o espetáculo. ' I
Porque as peças originais VW são
componentes de um elenco onde todos
trabalham em harmonia.
Quando uma peça não é legítima, o
espetáculo é sempre interrompi!lo. Porque
ela pede muitas atenções, cuidados
especiais, além de lhe dar uma tremenda
falta de confiança na hora de uma viagem.
E tem mais. A peça original VW é
sempre instalada com ferramentas
especiais para ela, pelas mãos de
homens especialmente treinados para
lidar com elas.
Mais ainda, Só em nossas oficinas v.

pode ter a certeza de que a peça original
VW é original mesmo,
Garantida por 6 meses ou 10.000 km,
Por isso, não se esqueça.
Quando v. prega uma peça no seu VW.
v. es.tá pregando uma peça em v·, mesmo.
Chato, né?

Ltda.Veicn I o·s
fJven;óa marechal Deodaro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul -:- SaDta Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO

;

1
i
i
,

!
!

i
I

C e r t i f i c 3,d o E x t r 8 Y i 3 d o
.

Eu, Udo Borschardt, brasileiro, solteíro, lavra.
dor, residente e domíeillàdo em Rio Çêrro II, nes.
te municipio de Jaraguá do Sul SC, declaro para
os devidos fins que Ioí 'extraviado o Certificado de
Propriedade do veiculo FORD (9, com a. seguin.
tes ceraetertstícas: <,

,

Motor n." 98 BA - 363779, cor azul claro, bem
como o Bilhete de Seguro.

.

Jaraguá do Sul, 04 de novembro fie 1970
Udo Borschartd

I--Dr� Fraaeiseo ADtOa.io Píeeísae
:M::I=;.o-.:co "" c..1IiI..:M:. 1"7

(C,P.F.) N.o 004384379

Cirur,ia ti CHtnca de Adulto. e CrianQa.
Partos - Doeuçes de Senhoras

. \
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ

Residência: Dr. Nertlu Ramol, 419
CO_uPA - S.....NT.... C�AH.INA

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

I A u X i I i a r d e E s c r-i t ó r i o II.A ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A.,oferece vaga para o cargo acima, exigindo:
- curso ginasial completo
- bos datilorrafia

O F E .R E C E:

Os íntetesseaos deverão apresentar-se às
3as. e quintas-feiras, ao horário das 14,00 horas,
pars submeterem-se a teste e seleção.

Assistência odcntolõglca no próprio local
de trabalho ....

Salário 'de acôrdo com 8S aptidõesÓtimo ambiente de trabalho
- Samana de fi dias

Vá em frente
com pneus

G8 (

GOODjiEAR,

-�

Vá. direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: GB Goodyear, com

ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando' mais resistência e segurança. Venha visitár-nos.
Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

COM. E INO. BREITHAUPT S.A. �

"

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 26Q
Caixa Postal 3 .. Inscrição Estadual (1,029 .. !;:nderêçQ Telegráfico 118RE.ITHAUPT."
I.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eslado de Sanla Calarlna

8) Sob a égide do Rotary Olub de JHragoá do
Lei n. 283 Sol. é inetituido um concurso para a escetha da

Dispõe sôbre a fixação dOB Iímltes do peri· letra do foturo Hino Oficial de Jaragui do Sul.
metro urbano da localidade de Nereu Ram08 e dá b) Poderão participar do concurso todos os

outras provídêncías.
.

/ intereresaados, re, ideutes no Município ou não. sem
Hans Gerhard Mayer. Prefeito Municipal de que heja formalidades preliminares. Não haverá bringen. sind wÚ gezwungln. einen Rückblick in

Jaraguá do Sul. Estado de Santá Oatarina, no uso limite de propoeíções por partieipante. sein Leben und auf sein Lebenswerk zu werfen. und
e exercício de Bua atribuições. c) As sugestnes deverão iHr encaminhadas ao dann riringd sich uns die Gewissheit der oben erwähn

Faço saber a todos os nebítantes dêste Muni- Rotary Club ue Jal'aluá do Sul. em o- rta fechada ten Wahrheit auf: Mühe, und Arbeit. im Dienste der

cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu san- e
..

rAgistr81i .. •• pndAreçada à Caixa Postal. até o Menscheit. war es.

eíono a seguinte lei: dia 28 _,de fevereiro de 1971, datilografadas em três Paul Kraemsr wurde am 17, September 1856
Arl. 1.) - Fica ampliado o perfmetro urbano vias. zu Stolp in Pommer. geboren. Als Sohn einea Arz-

fixado na forma constante desta lei. d) A abertura das propostaa dar le-á no dia 2 tes, war es fast natürlich. du. de.. Sehnen aeiner
Art 2.) - A ampliação do perímetro urbano de março do mesmo ano, às 19 horas. na lede 80- Lebensarbeit auch diesen Wegeinachlug.

a que alude o art, 1.. começa na passagem de cial do ltejara Tênis Clube. na presença dos inte- In Berlin studierte er dann Pharmaeologle.
nível da estrada de ferro da R.F.F. S.A.. no km. ressados.

-

Nach dlim er sich im Jahre 1891 noch vermählte.
85.4, dai seguindo por uma linha reta até alcançar e) Será permitido a08 interasaados rubricar as siedelt o!r DIch Brasilien, und zwar DRCh Joínville,
a estrada-de rodagem SC 36, por esta proeseguindo augestões participantes. para posterior identificação im Staat Santa Catarina, über, um allhier ein neuee

até encontrar o Ribeirio Cavalo. por êS81! desceu- f) As sugeetões deverão conter nome e ende- und weiters .·Arbeitafeld zu finden.
do até o rio Itapocú I por êAljle seguindo até Ilnal- reço do participante, separados do texto, para pe- Nachdem Paul Kraemer der Federalisten Re·
meote encontrar a linha reta da passagem de nivel derem. ser destacados e permitir julgamento isento .olution Teilweise beiwohnte, als dis Truppe in
da R.F.F. S.A .• no km 85.4_ 'dl eventuaie tendenciaa. Itapocu Bäcken 'fIrweihe. d. h. im Jahr 1892. bekam

Parágrafo Único - A área compreendida entre g) O vencedor do concurso eeri eoaslderado, Ki-..mer einl Kolonie .om Staat. mit zahlungszeit-
OI limitei traçadol neste: artigo e 08 do município. oficialmente, autor da letra do Hino. recebendo eo- friet; die bebaute Kolonie wurde im Jahr 1903 für
constitui a zona rural. mo prêmio a quantia lIle Cr$ 1.000.00 (hum mil cru- Carlos Zapella urkauft und späser, im Jahr 1916,

�rt. 3.) - Esta lei entrará em vigor na data zeiros). além de medalha ou plaq ueta entrerue em gohört 18 dem Herrn Arnoldo Leonardo SchmiU.
de Bua publicação. solenidade. am jetzigen Wohnort.

Art. 4.) - Revogam-se as disposições em h) A letra vencedora serã propriedade da mu- Waehrlnd d'3r Jahre 1894 bis 1903. wIr Krae-
contrário. . nicípalidade, não cabendo ao concorrente reclamar mer von den ersten Kolonisten Jaragub bekannt,

Palácio 'da Prefeitura Municipal de Jaraguá posteriores direitoq ou prop-Iedade. ala Er Manchem mH hiesigen Kreute gesund wieder
do Sul, 12 d. novembro de 1970. i) A obra deverá censtituir se, no mínimo, de her Iteltl .. _

Hans Gerhard Mayer. Prefeito Municipal três eRlrefes da quatro .v�rsoB. ou de duas eltrofesl Naoh dem Paul Kralmer nooR manchen Kampf
A presente Isl foi publicada neata Diretoria de quatro versos e estribilho.

.
erf.hren muaate, konnte er endlioh in Curitiba den

dtl Expedient ... Educação e Aasistêocia Social. a08 j) O jlligamento das euglstõu dar-ee·' no dia Grund zu seiner Lebenstäetigkeit legen. Im Jahrl
12 uías do mês de novembro de 1970. �5 de abril de 1971. na sede do Hai ara Tênis Club. 1905 schon, in der Hoffnung. in Rio Grande do Sul

JoAo Mathial Verbinenn. Diretor palu 10 horas da manhã. por comis@io previamente beuere Entwjcklunglmoeglichkeiten zu finden.worin
indicada pelo Clube promotor em combiDação com er auch nicht getäuscht wurds, siedelte er nac�

Lei ·n. 284 I Prifeitura Municip.l O julgamento lerá precedi- dort selbst über. Klein war der Anfang. �ber Itark

Desapropria. amigavel ou judicialmente. til. do por pareceres técnicos colhidoe junto a compo- di'iJ Entwieklung des jltzt lO bekannten Farmaceu

'feraas áreas de törra na localidade de Nereu Ra- sitores e profiuionais. tischen Laboratoriums. und ea WBr ihm noch mit

mos, neste Municipio. k) No julgamento. tomar·se-á em conta a téc Freudl'n vergönnt, du Blühen aliner unermüdlichen

Hans Gerhard Mayer. Prefeito Municipal de nica (rima. métrIca). linguística e lO mens8gsm ex· Arbeit und Anstrlngungen zu' sehen. Er durfte

Jaraguá do Sul. Est.,do de Santa Catarina, no U80 pressa noa versos (referindo·se l natureza, 10Clli· noch Irfahren. dass, indem Ir andero diente und

e exercfoio de SU8a atribuições. z8ção. povo, história e outros fatores caractlrísticol half, war ihm salbar gediente und geholfen worden,

Faço aaber o todos os habitantes dêste Muni· do Município). und innerl und aÜlsere Freunde war sein Leben.

cípio que'a Câmara Municipal aprovou e eu Ban- 1) O Rotary Club de Jaraguã do Sul resern- Am 15 November 1930 fant dieiss Arheitzvolle

ciono a seguinte lei: se o direito de alterar o presenta regulamento, caso Leben sein Ende. Manchee Gute war gelliftet wor-
Art 1.) - Fica o chefe do Executivo Muni- julgado necelsário. den. manche Hilfe geleistet. und in vielen Erinne·

cipal autorizado a adquirir amigavelmente ou de· JaraguA do Sul, 13 de outubro ds 1970 rung wird en 'noch für lange linen Platz in Ehrln

sapropriar por utilidade pública. ai seguintlls áreas Rotary Club de Jaragui do Sul behaUen.-
di terra na localidade de Nereu Ramoa, deltinadas
à retifica�ão e' alargllmento da estrada Terezinha:
De Henrique Krausit e sua mulher. 403.86 metr08

quadrados; de Celeste Ropelato e lua mulher,
1.102.41 metros quadrados e. de Hilário Murara e

sua mulher. 1.137.30 metr{)8 quadradol.
Art. 2.) - Elta lei entrará em vigor lia data

de su.. publicação. revogadas as ,disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal d.1! Jaraguá

do Sul. 12 de novembro de 1970. .

Hans Gerhard 'Mayer. Prefeito Municipal
A.presente lei foi publicada nelta Diretoria

da Expediente, Educação e Assistência Social. aos
12 dias do mês de novembro de 1970.

João Mathiall Verbinenn. Diretor

Prefeitura Municipal da
JlrDlná �o Sul

VENDE-SE
Um terreno com II área de 20.000 m2 com

CIIS!! de material de bôa construçiío e dependên
cias. com agua corrente. silulldo em São Bento
do Sul. à Rna João Hoffmann (perímetro urbllno).
servindo para pequeno sitio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Interessados queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, Cilixll postéll.-J2 -. Siío Bento dó Sul.

Homenagem ao Nosso Diretor
Por ocasião da passagem do natal1cio do nos

so diretor. esta redacão recebeu do poeta Claro
valente a seguinte trova:

Guiado pela perseverança
Para um futuro planejado
Nunca perdeste a esperança
De alcançar o intento almejado

Paalo á. passo viu .realizar
OI sonhoB dt! jovem varão
Que hoje já nm Te dar
O prazlr ae certa Ilatisfação

Muitos Teull amigos se consideram
Entre ele. estou tambem
Abraçar-Te pala data alguns vieram
De mim só estas rimas vem

Meul sincerol votos Te apresento
Contiaue firmi no que delejar
Seje abançoado este feliz evento
Teu amigo velho de Corupá

1J0rupá. Novembro de 1970
Som08 agradecidos ao Hellmuth pelo envio

desta contribuição postica que revela a grande
amizade ao VicI-Prefeito de Ja",aguá do Sul.

�egulamento do Concurso li A C H R U F'-
"U H" J

"

d 'S I"
•

m mo para aragua o U "Arbeit und Müheim Dienste-
der Menscaeís ist es gewesen"

instituido pelo Rotary Club Indem wir ind diesem Jahre unsern Gönnern
.nd Freunden die Trauerkunds von dem Hínsohei
dan des G. ündere und langjährigen Leiters der
Firma Paulo Kraemer & Filho

Herrn Paul Kraemer

Schluss.

Aviso da "ACAO"
Ponte Pênsil"ACAO" Agremiação Corupaense de Amado

reH de OrqUídeas convida o público amante das

orquidaceas para a sua 2." exposição de orqufdeal
II plantas ornamentais.' a realizar-se nos dias 21 -

22 e 23 de novembro do corrente. cujo Patrono
será o Exmo .. Dr. Ilton Steingräbar. Preflito Muni

cipal.

• •

val saIr
materiais. E.bora de au

toria do vereador Afooso
Franzner o requerimento
solicitando o beneficio
para o pO'fO da cidade, o
vereador Haroldo Ristow
tem-Ie esforçado sobre
maneira parà a concreti·
zação de mais esse be·
neffcio para os moradores
da goiabeira.

A Diretoria

Corupá-S.C. 01 de novem�ro de 1970

PERDEU-SE
Foi perdido no trajeto Malisaranduba, Jaraguá

do Sul. os Heguintss documentu8: livros e blocos
da firma Joeé Dequech "Espólio" de Guarsmirim.

Gratifica-se a quem encontrar OB ,referidos

I objétos.
Guaramirim, 04/11/70

JOlé Dequech "Bspólio". AeAO convida.
Vandedores - Pracistas A Aeumiação Corupa

ense de Amadores de Or
qufdees. de éorupá. con

vida parIS ii inauguraçio
dll 24. Exposição de Oro
qufdeas, a se realizar no

prÓXimo dia 20 ás 18,30
horlls, nos Salõfs da Co
munidade Evangélica Ln
Iherana. Será patrono 'da
Exposição. o dr. IIton
Steingräber. Prefeito Mu
nicipal do vizinho muni
cfpio.

Precisa-se com prática de Vendas em Eletro· Domés
ticos. Interesslldos deveriío apresentar-se na Av.
Marechal Deodoro. 890. DO horário comercial.

REDELAR COM. E REPR. LTOA.

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura. Campanba de Ellmpa,

CiYlla

, O halteamellto d.
BllndeiriJ e o canto

,

do Hino NacioDll1 siío
obrigatórios. umll vez
por sem.Da. Im todol
os e5tab�lreimentos
de qualquer grãu de
ensino. públiCOS ou

pilrticulares.

Vende-se�----------------------------------------

Enfeitam LarGêmeos Uma CHÁCARA. sito
am SaDta Luzia. com casa

no•• de alvenaria. e con

tendo também 14 mil

pés di banaoas.
Inform8Qões no Hotel

Oentral, com o sr. Joio
Rlblrti.

Para o distinlo casal corrente. Na pia batismal
Osnildo (Áurea Maiochi) os gêmeos serão conheci.
BarteI. di vizinha cidade dos por Prediilni III Tacia
de GUlirlmirim. a cegonha ·no. Esta fôlhll.cumprimen
trouxe um par de robustos til os distinlos pllpais e

rebento·s. O acontecimento seus queridos g ê m e o s,
verificou·se no dia I; do extensivos aos felizes IlVós.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Por
'

. Equipe "Quebra - Quilos" do Colégio "Divina

, que Providência" homenageia os Guardas deTrânsito.

escolhierem 'o .:dUl'reaI'tar!da de T��!!!!��idel
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL Ilapocu?" 'PsPi:g�a:!!
a esquerda!

A Vista da Informação Como Requer
,

Adalberto Berroldt, requer alvará de licençapI'
Carros interrompem seu trânsito'

r�formar s/casa residencial, Irlneu Baumgartei, requer
Frei Aurélio Stulzer - Nitetói - RJ todos enfileirados.

. ,

licença pare demolir e reconstruir uma casa restden .

Naquela época Itapocú, o vale, era mais eo- Um leve sínal do guarda, me diz:

cia! de made!r�, Kohlbach S/A, requer licença p/ cons- bicado que Jaraguã. Por que razão foi escolhido o você pode passar, pedestre!

I�ulr um prêdto de alvenaria, Bentro ôcoz, requer Itapoca para conatituir o dote da Princeza Dona Isabel? Eu passo,

licença p/ construir sjceee residencial Dem como ai i- Não encontramos até aqui nenhum documento e comigo, muitos outros seguem.

nhamento e n .• domiciliar, Eugênio Leesmann. requer que respondesse a esta pergunta. E assim todos têm vez.

licença para construir uma casa residencial de madeí- Fazemos então nossas conjecturas. É preciso que haja ordem;

r�, bem como alinhamento, Alberto Schmill, requer
Fichar, o bem dooumentado autor da "História que haja respeito pela vida.

licença p/construir uma casa de madeira bem como
de JoinviJIe", escreveu sõbre oa vohmtários da Pá O guarda de trânsito

alinhamento, Heinz Paupitz, requer licença p/construir tria" da Colônia Dona Francisca para a guerra do esquece de si ._ ,

s/casa, residencial bem como alinhamento, nivelamento Paraguay em Itausn Jahrbuch (,gol. 14, eno de protege uma infinidade de vidas.

e numeração, Carlos Augusto lausen, requer licença 1 966, S. Paulo): -O ·.traDlpo'r,te -para o Sul verifica' E enorme sua missão:

p/conltr.ulr uma casa de madetra, Orévlo Jungton, ta· �e às vêzes sob �ristes circunstâucias. Em fins zelar pelas coisas de Deus

requer llcençe p/construlr uma casa de madeira bem d� [unho de .1865, deu à costa bem perto da Oolô- NÓB somoa frut�B do amor divino;

como a�inhamento e �ivelamento, Joaquim Pi�zerll, DIa S. FranCISCo, em 'Barra Velha, o vapor D. Pedro estamos a camlnho para o têrmo.

requer licença p/demohr parte de seu galpão e recous- II. com 300 8?ld8dos _

8 bordo. Tiaha largado do O. nosso acabamemto .

truí lo p/�ins de garage, Vicente Sabei, requer ,licença
RIO !l 18 de [unho �ao mal provldo que jli no dia aIDda não se torno� realIdade.

p/consrruír uma casa de madeira bem como alinha- segulOt. faltavam pao e ligua d. beber. 11:8t8S ·trl·' As estrêlas nOI gUIam.· ,

mento e numeração, Hertha Frenzel, requer habite se,
zentos homens recebera�, apenas um pouco de Os guardai nos jndicam � caminho.

Alberto BaumgarteI, requer vistoria e heblte-se, Arthur carne para comer, tendo SIdo submetidos além do Por onde quer vamos,

Gonsalves, requer vistoria e habile se, Siegfried Kreutz mais, a sete dias de mau tempo. "
a Providência se az sentir.

feld, requer vistoria e hsblte-se Meurícío da Serra Como o nãvío fizeslle ligua, houve que bom- O mundo foi organizado há século8.

Jardim Lenzt, requer licença p/.r�forrr.ar parle da frente beã-Io sem panr. No fim .acäbou-ae o oanão I Cada uma ,da uoesas obrai

de. S/CII�d residencial e construir um abrigo, Artemó queimaram:Be OI móveis e. objetos de madeira. As é uma resposta
..

vere Leíer Ltda. requer vistoria e heblte-se Sebastião bombas deixaram -de funcionar e OI tres baldes que o Amor Inflníto preparou

da .Rosa., requer licença p/mandar refor�ar a/casa e:x;istent!s não .baatnam para ,eBpllir a iglla. A desde .tôda. a eternidade._

resl�enclal, Berc?n Pedreira Ltda., requer viarorla e ,trlpulaçao obrigou o. comandante a fundear Im Um mls.t�rlo profundo d. a�or

habtte-se, Constâaclo Wilke, requer licença p/construir I Barra yelha como último recurso. Soeorreram-nos torna. diVIDOS os nOSIOI eemínhos,

uma �er�a de leias e um puchsdo, Almbelina Moreira os habltaRtes como puderam até que outro vapor
Um sIDal mudo se escon�. nal coilas.

de Oltvetra, requer licença para construlr um puchado embarcou os soldedos. O D. Pedro' II foi POlto O gelto do guarda me dIZ:

noa fundos de s/residí:ncil, Guilherme Spengler re-
no'amente a flutuar.- Pare!

quer I!cença p/demolir um rancho de madeire,' José E II. nelle navio tiRjllB8em o Conde d'Ell, Ande!
.

Dere!", requer. licença p/colocar uma placa, Alida futuro comandante das tropu br..i1eirlS na gaerra
Ambol Ião Importantes: '

DilivI, requer hcença p/coBstruir uma urca de madei- do Paraguay, e Joordan, sargento Oorpo d. Enge· A parada me leva a uma reflexão.

ra, Fca de Conaervas Amibol Ltda. requer -alilihameoto
nheiroB MilUsres. O. meul passol lio a minha decisio.

e n!�elamento d.o lerreno de s/propriedade, Waldir qlll ideiu teriam at.raveBsado a mente daque- Sua VOZ nio se perde no vazio;

�rauJo, requer Itcença p/conslruir uma eacada de leI dOll .oldados da PUrllI, espraiando IIUB 'olha' tod�s .lhe obodec�m. .

CImento, Ama�ri Dias) requer licença I!/conat�uir uma res. sObre as liguas mormll.rantes do rio Itapocu? I
É dIVIDa a Bua mISlão.

casa de madeIra, Joae_ A. Marchelli. requer licença p/ Ohl lo .a?
_

,. Jaraguá do Sul, 01/11/70.

fazer �m �o�dut� de ág�a, para irrigação de arrozei-
De

..Joo.r�an nao conleguimoll ainda saber .m

r;:".
... "41-�"4-'.' "4__ -

ras, GlardlDl LUIZ Lenz., requer licença p/construir que DBVIO ViaJOU, nem quando embarcou, �
uma casa. de madeira bem cümo respectivo alinha- .

Antes que se p1:!sesse.a medir o Itspoco era ' Dr. Reinoldo lIura-a
menlo, NIlson Marquardt, requer visloria e habile se a!udante do engenheIro Etienne Douat, Da constru-

J
&'

Z!gmar José Lopes; réq�er vistoria e habite-se, en� Q8.0 da Estrada da. Fran,ciBca.
.

I II II
L!ndemann, re,!uer vialoria e habite se, Adolar Martini

Qaanto :.ao Conde d Eu ao escolher o val. do
A..VOGADO

Tllles! requer hcençl'l p/construção de uma casa de Itapoou. fertao fechado ce�ta.mente deixou-Ie Iltar

madeIra, Afo�so Manske, requer IiceDça para conslruir pCel� f.ato de ler n�s prcxlmulades ds Join,iIle e. Eaorit6rio ao lado da Pref.nura

uma casa resIdencial de Alvenaria
oloOla Da. FrancIBca, pr6speroa eltabelecimento.

� Á
. do dote da tia d. Bua ellpOla dona Francisca ...

JARA.QU DO SUL

Certlflqu.-.. pOlia do Princip. ds Joinville.
'

..-o(iI.......-.._...........-4I......,..........._-...�_.............._•••_..--&...__rE!!1

João Roberli, requer por certidão se o requerenle ß==
'

;E:;:�l��.:��:*·r��· .::":��:�.:",��:�� ""B Eii·ois··
..

c·MÄi···w'
......

I·C':L
..

··H
....

··E't.\:r:L
..

·M
... ·•.. ·..

··s·,
..

j····A
...

l S TF
Conceda-..: ..'

• ß
.: B

Leopoldo Aloisio Scheuer, requer licença p/eala- � ii recurso a ex
belecer-ae coino Carpinteiro Autônomo, Jorg-e Gross· • R e vend e d o r d a i

. -
,

klags� requer b�ixa d� firma estabelecida com o ramo �
i .

de generos ahmentíclos, Deonilde Chiodini Pradi � �
.

requer alvarlÍ de localização p/eslabelecer-se com � i B R 'A HMA CHO PP i I"rllmo de açougue, e comércio de gêneros alimenth:ios. �.�� . ,,'
,

.

. i:b par am.entar
Deferido �

1

Giardi!1i Luiz I,-enzi, requer Iicen,a p/construir fi em Jaraguá do Sul
'

ij�l-' BRASILIA. o Supr mo

um
. maus�leo n�. sepultura de Osnildo Càrlilo Lenzi, g

• : Tribunal Fede I
e

AlZIra Thlem Mull�r, requer Iic�nça para construir um f: Alt V 1 d It.
,

,ra negou

mau8uléo na sepultura de seu esposo. ,i' O a e o a) ai. e., aNora lj manda�do d�l segurdança
: b'

a

1:Ir ' : requeri o pe o ex- epu-

� t am em 1n teNrando -sena l)
tado federal Osmar Dutra

1:Ir : contra o ato da· Junta

l. Gra d FI
- "

l-
: Militar que mandou con·

i n e orlanopo IS. g f�8car a quase to�alidade
i B de seus ben I. N08 têrmos

H Onde além· dos seus produtos revendera' ;� do voto d� relator A�io.
[:"

:{ mar BaleeIro, o pedIdO

� .' B R A H M A C H O P p' �l �!���i d�OÄ��C���tift����
ec; .. :

.. ' ,.. ·, .. • ·.• ·" ,:·· .. • ..,=· ·, ,=t:.:= ,=� :��e��agãoq�ju:����i �:
... ,_

atos presidenCiais fUDda-

UH C'·
d08 ness� diploma revolu-

OVO
. oncelto no Comércio" ���!:i�8:!rung�t�aa��i

designado representante

A MARISOL é da opiniãO que nem sempre se tem dinheiro
da União na cOßstituiçio

par� com,prar tudo à vista,' por esta raza-o, lan"a uma }'no-
da Siderurgica Santa Ca-

_

"tarina Sociedade Anôni·
vaQao em %ara�uá do S�l: '�� Crediário Organizado, com ma e como incorporador

Carnet . Vela como e faml comprar pelo crediário da emprêsa' pagou a si

em Lojas Marisol:
'

,

mesmo cêrca.. de um mi-

B
. -

Ihão de cruzeiros, fato
•• ,asta ser Honesto·· considerado ilegal pelo

Al'
Govêrno..

'

.

em das malhas �e sua fabri�ção, disp�e também agora, espe-

c�almente para voce e sua familIa, de varIado sortimento em te- Referido parlamentar,

cldos e confecções, das mais renomadas marcas. ',�i quando candidato, teve

M.ARISOL. um' novo, conceito no comércio de artigos do vestu'[_ apreciável votação nesta

J
Cl cidade graças aos la(:oS

no em araguä do Sul. Verifique pessoalmente. trabalhoB notória familia
________,; aqui radicada.

-Eslado de santa Calarlna

Prefeitura Municipal de
. ]orBOla dI Sul

L ê i a
"'Dr Êsse Mundo de Deos"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura 9 'do me

lhor quilate literário. (HA Noticia"-Joinville).

A venda na Ti p o g r a f i a A l' e ni da

e na lua filial.

I, Representação"l
Elemento resldente em CURITIBA

-registrado �o CORE do PR. desejare:
presentar flrmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Oaixa Post�l, 1398

CURITIB-K -::_;-í'ARANÁ
� "�

�",

_z---

nega

,.
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Estado de Santa Catarina

P'refei tura Municipal de Jaraguá do Sul

Portaria n. 39 Portaria n. 45
O Preleito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no uso e exereícío de
suas atribuíções, Resolve:'

Promover. por merecimento:
De acördo com o art. 2. da Lei n. 23, de 4

de novembro de 1955.
Haroldo Nagel, Mecânico do Quadro Único

do Municrpio, ao Padrão "P" da escala de venci.

mentos, aprovada pela lei n. 158. de 22 de dezem
bro de 1966. a contar. da presente data.

Comunique-se, Regiatre se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 1. de

setembro de 1970.
Hans Gernara Mayer, Prefeito Municipal

.

Decreto n. 203/70
O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul. Es

tade de Santa Catarina. no use e exercício de luas

atribuições e na conformidade da autorização cons

tante do art, 6· da lei n, 237, de 5 de dezembro
de 1969. Decreta:

Art. 1.) - Fica aberto por conta do Bxcasse

de arrecadação do cerreute exercício, o crédito
suplementar de Cr$ 102.855.00 (Cento e dois mil e

oitocentos e cincoenta e cinco cruzeiros], para re

Iõrço das seguintes dotaçõell do orçamento vigente:
41 40-30/21 2.327.18 41 4 0-30/74 34.52
:I 2 3 3-20/32 166.20 4 2 1 0-33/83 6.754.10
3120-06/31 200.00 3 1 � 0-06/88 800.00
3 2 li 0-23/41 41MO 3233-20/124 64.80
311 1-03/45 500.00 3250-23/139' 30011 00
3111-04/46 500.00 3120-07/149 7.000,00
31 3 0-11/52 4.000,00 3 1 30-11/153 5.000,00
3 1 40-12/53 6.000,00 3120-07/167 7.500.00
3111-02/58 20000.00 313 0-11/171 18000,00
9233-20/70 592.80 3250-23/174 11.000.00

3250-2S}71 9.000,00
Tot a 1 C r' 102.855.00

Art. 2.) - Êste decreto entrará em vigor na

data de Bua publicação, revogadas as disposiçõaa
em contrário.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

Sul. em 30 de outubro de 1970·
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal

Publicado o presente decreto nesta diretoria
de Expediente, Educação e Assistência Social. aos

30 dias do mês de outubro de 1970.
João Mathias Verbinenn; Diretor em Ocmíssãc.

._

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Es
tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas

atribuições. Resolve:
Promever, por merecimento:
Da acôrdo com o art. 2. da Lei n. 23, de "

d. novembro de 1955.
Toribio A. Elisio e Lourenço Gressinger, fun

cionários do Quadro Único do Município. ao Padrão

"0-9" da escala de vencimentos. aprovada pela
lei n. 15S. de 22 de dezembro de 1966, a contar

de 1. de setembro do ano em curso..

Comunique-se, Regístre- se e Publíque-se.
Prefeitura Municipal de daraguá do Sul. 1. de

setembro, de 1970_
·Hans.Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Portaria n, 47
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Es-

tado de ianta Catarina, no uso e exercícío de

suasl C tl f· d E t
.

datríbuíçõcs, Resolve:
.

er I I Ca o x ravIa. o
Promover, por merecimento: _ _ .

De acôrdo com o art. 2. da lei n. 23 de 4 de Eu, DR. ERIOH KAUFMANN,alemao. casado.mêdioo,

'novembro de 1955. residente e domioiliado fim Jaraguá do Sul. estado

Adelia P. Ftoríení, Cecilia P. Marquardt, Crista de. Santa Oatartria, decl.ll�o para.es devid?1I fins que
O Prefeito Municipal de Jaraguá. do Sul. Es- K. Uller, Iraeí G. Kuchenbecker, Irma M. Trentini, fo� extraeíado o Certífioado de propríedade do

lado de .Sa�t! Catarina, .no uso e exercício de Kuníbert Krause. AveDicio T. Lenzi, Veralba M. F. veículo.
suse atribuições, Resolve.. Pereira e Edy R. Milnitz. Prófessöres do Quadro Marca - Dodra

Promover, por merecimento.
. Único do Município, ao'" Padrão "O 6" da escala K_odel!, - Dart-Bll

De aeôrdo com o art. 2. da LeI n. 23, de "-de' vencimentos aprovada pela lei n. 15!:!, de 22. Cnaé!!l. n,O 00124ti
de Dov�mbro �: 1955:.. . de dezembro de 1966. a contar da presente data. Mo�or n. B�-31�-P-01784, cor Ver�e I�-

Erl.ch �pr_ng, Es�rlt?rárl,? do. Quadro ÚDlCO Oomuníque-se, Registre-se e Publíquese. per ial M�t�lIco, tipo 1970. ano de fabrlcaçao

d� Munlcípí», ao Padrão �-S da escala de ven.- Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de
. 1969. 8 CIlindros, 198HP, 4 portas, p/ti pas-

CImentos aprovada pell& leI n: 247, de 6 de abrIl setembro de 1970.
. 6ageiros. .

lIe 1970. a contar de 1. �o mel em CU�IO. Hans Gerhlud Mayar Prefeito Municipal Jarallui do Sul. 29 da outubro de 1970

Comunique·se, Registre-se e PublIque-se.
" DR. ERICH KAUFMANN

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de
8etembro de 1970.

Hanl Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Portaria n. 46
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Eil·

tado de Santa Gatarina, no uso e exercício de

O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul, Es- suas atribuições. Resolve:

lado de Santa Catarina. DO uso e exercício de Promover, por merecimento:

8uas atribuições. Resolve: De acôrdo com o art. 2. da Lei n. 23. de 4

Promover. por merecimento: de novembro de 191>5.

De aeõrdo com o art. 2. da Lei n. 23. de 4 Martim Marangoni, Tratorista do Quadro ÚDi-

de novembro de !965. co do Munteípío, ao Padrão "Q S" da escala de

Mauricio de Góes Junior, Libório A. Schwelt- vencimentos aprovada pela lei n. 15S. de 22 de

zer. Zeferino Paoletto, Francisco Pinter, Alcebia- dezembro de 1966, a contar da presente data.

des A. Verbínnen, Salomão Kleine, Gerhard Sasse. Comunique-se, Registre-se e Publique-se.
Olindo Tomazelli e Leocadio O. Rodrigues. funeío. Prefeitura Municipal de" Jaraguti. do Sul, 1. de

náríos do Quadro Único do Município. ao Padrão setembro de 1970.

"P-8" da escala êle vencimentos aprovada pela lei Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
n. 158. de 22 de dezembro de 1966. 8 contar de 1.
de setembro do ano em curso.

Comunlque'se. Regístre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 1. de

setembro de 1970.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

• Portaria n_ 48
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no UBO li! exercicio de

Buas atribuições. Resolve:
Pomover, por merecimento:

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-. De acôrdo com o art. 2. da Lei n. 23. de 4

lado de Santa Oatarina. no uso • exercicio de de novembro de 1955.

luas atribuições, Resolve: Elvira Aldrovandi. Elisabeth C. S. Erschinger,
Promover, por merecimento:

.

Carmelinda Franc€lschi e Odete B. Sallai. Profes-

De acôrdo com o art. 2. da Lei n. 23. de "de BÖres do Quadro Único do Municl»io, ao Padrão

novembro de 1955. "0-4" da ercala de vencimentos, aprovada pela.
AntOnio Quadros. Escriturário do Quadro Úni- lei n. 15S. de 22 de dezembro de 1966, a contar da

co do Municipio, afl Padrão "Q-5" da escala de presente data.. para
vencimentos aprovada pela lei n. 158 de 22 de Comunique-se, Registre se e Publique-se.
iezembro de 1966. a contar de 1. do mês em curso. Prefeitura Municipal d. Jaraguá do Sul, 1. de Rua Jorge Czerniewicz, 1 03 4:

Comunique-ae. Registre-se e Publique se. Iletembro de 1970. IPrefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de Han\) Gerhard Mayer. Prefeito Municipal Antiga'FerrariaPlccinini
8etembro de 1970.

. ------""'\"'----------

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal L E I N. 282
--

Aprova o orçamento plurianual de envesllIBentos para o triênio tle 1971, 1972 e 1973 -

Hans Gel hard Mayer, Prefeito MuniCipal de Jaraguá do Sul. Estado

de Santa Catarina, no uso e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os h.bitantes dêst. Município que a Câmara Mu

nicipal aprovou e fIU sa�nciono a seguinte lei:
Art. 1.) - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dispender,

em Despesall de Capital. durante os exercícios de 1971, 1972 II 1973. até a

importância de Cr$ 2.583.239,18 (Dois milhõell, quinhentos e oitenta- e três

mil, duzentoB e trinta e no.e cruzeiros e dezoito centavol).
Art. 2.) - No cumprimento do disposto no artigo anterior. serão

obeervados os limite. parciais fixados para cada exercício, de acôrdo com B

seguinte classificação geral:

ARTAMA Lida]

Portaria n. 40

Portaria n. 41

Portaria n. 42 Fábrica de Esquadrias de Ferro

Comunicamos que houve mu

dança de enderêço, da:
Rua Cabo' Ha�ry Hadlich.

O Prefeito Municipal de JaraguA do Sul. Es
lado de Santa Catarina. no uso e exercicio de
8ua!! atribuições. Resolve:

Promover, por merecimento:
João André dos Reis e Atayde Machado.

funcionários do Quadro Único do Municipio. ao

Padrão "Q.4" da escala de vencimentos, aprovada
pela lei n. 15S. de 22 de dezembro dI! 1966. a coa·

tar de 1. do mês em curso.

Comunique se. Registre-se e Publique·se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. 1. de

lell,mbro de 1970.
Hans Gerhard Mayer. Prefeito Municipal

1971 1972 1973 �
GovêrnB e Administração Geral 35.7oõ.õo 39'27õ.õo 43.i"9'7]õ 118.I67,õõ
\dministração Financeira 28.UOO,00 30.800.00 33880,00 92.680.00
(ecuraos NaturaIs e Agrop. 11.500,00 I:! 650,00 13.915.00 38065,00

Viação. Transp. e Comunic8çõBl 539.234.811 593.158.28 652.474.10 1.784867,18 ..._--------......

Educação e Cultura 55000,00 60.500,00 66.550,00 182050,00
Saúde • 10000.00 11.000,00 12100.00 33.100.00

Serviços Urbanos _1...,.0..".1...,.00.,...0,.._0=0,--_1,....1...,.1_.1""0...,.0•...,.0_0_...,.12..,..2_.2""'1-:0_.0""0__ 3...,.3.,...4. ...,.3.,...10,....0--...,.0
TOT A L: C R $ _7_80_.4_3_4....,8_0_8_5_8_.4_78_._28__9_44_._311_6....,1_0_2_:_58_3_.2_3...9,_18

Art. 3.) -- Fazem 'parte da presente lei;
I - O anexo 1 que especifíca os recursos de oapital previstos.
II - O anexo 2 que descrimina os investimentos programados.
Art 4.) - Para execução dos programas mencionados DO anexo 2.

ierão .tilizados os recursos de capital previstos no anexo 1.

Art. 5.) - 08 programas estabelecido. para cada exercício financeiro
serão coordenados na proposta orçamentária do ano a que correspondem.

Art. ti.) - Esta lei entrará em vigor em 1. d. janeiro de 1971, reto'
gadu as disposições elll contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguã <lo Sul, 26 de outubro de 1970 .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
Mário KrutzBch, Contador - Re ... C.R.C. s.e. 5.293

Vende-se·
Terreno (

Portaria n. 43

Situado 9 klll. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à Silo Ben
to. tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht. Caixa
Paltal, 7 Corupá.

Portaria n. 44
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tado .de Santa Catarina. no uso e exercicio de
BUas atribuições. Res(\lve:

Promover, por merecimento:
De acôrdo com o art. 2. da Lei n. 23, de 4

de n'ovembro de 1955.
Beno Raduenz, Walter a Ballock, Henrique

Jacobi e Faustino Giralla, funcionários do Quadro
Único do Município. ao Padrão "Q·7" da escala de

'Vencimentos, aprovada pela Íei n. 158, de 22 de
dezembro de 1966. a contlllr de 1. do mês em curso.

ComunIque se. Registre S3 e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1. de

••tembro de 1970.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munieipal

Vende-se
3 PEQUENESES
Informações com a

era. Joesting à R u a

João Doubrawa.

Vende-a.
Lma Bicicletil marca

PILOT. eSlrangeira em

eslado de noviI. preço à
combinar. Um.:l G a i I ii

Todeschini, em perfeilo
!tslado.

Tralar nesll redilção.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio do Povo Pesquisa's
sôbre

N.O 2.609' o

coração
ANO LI t"lIAoo4 DO SUL (SiNTA CATARßIIA) - SÁIIADO, 14 DB NOVBMBRO OB 1970

Beio Horizonte (AJB)
Levantamento do Depar�

FLORiANÓPOLiS (C. a informação, o
.

governa- tamento EconOmico do
do Sul-urgeale) Segunao dor lerá muilo IrabaJho Sindicato dos Bimcos de Situado 9 km. do centro
conselluiu a,urar Dossa 'par. êlse fim de mês, MinaI Gerais revelou que d.e Corupá, na Elltrada
reporlagem com absolula pois, oulros funcionários, na posição do mês de Nova Corupá à São Ben·
exclusividllde parI! l(ido o me nos graduados� com setembro eram os seguin' .to. tendo 10 a 12.000 m2.
ESlado de Sanla Calarina, exercício no inlerior do tes Oll dez maiores ban altitude cerca 800 mll'tros
em alo assinado oa Se ESlado, vem agindo es- ••• do País com r.lação própria para construção
cretaria da fazenda, o cllndalosamenle, preuio· a08 depóllitos: Banco do de casa de v!,raneio,

.

gov�rnador Ivo Silveira Dando modeslol comerei- Brallil, com 162 bilhões Informações com o Sr.
exonerou o senhor W.idir anles, para ,volarem em de cruzeiros, do Estado Kurt Hillbrecht, 'Caixa
da Luz Macuco, do cargo delerminados cilndidalos, de São Paulo, com 2 bi- POlItal, 7 Corupá.
de direlor do Tesouro do A· oolícia que noa foi Ihões,'Bra.ileiro de Dell-
Estiildo. A medida foi 10- Iransmitidl lias úhimas contol, com 1,. bilbi;íes;
mada, ,em consequência horas, por conhecido ve- Nordeste do Brasil, com
do referido funcioDéírio ler relldor de O'laramlrim, dá t,1 bilhão; Itaú América,
plrticipldo de movimenlos nos coDIa de que um au com 899 milhões; Lavou·
polflicos. Aguardt!l·se para xilillr de fiscillização de ra de MinaI Gerais, com
os próximos dias ;a no- Jaraguá do Sul, estllria 818 milhões; Únião d(ls
meação do nôvo direlor. ameaçando com mullas e' Bancos Brasileiros, eom Lma Biciclela mlrca
A nolicia em aprêço vem nOljfjcaç�es comercit!lnles 804 milhões; Eltado d.a PiLOT, eslranreira em

eSlampada na primeira eSlabelecldos, em Poço Guanabara, com 674 mi eSlado de nova preço à
p6lrina do confrade "Cru Grande. Como o exemplo Jhõell; Nacional de Minas, COlnbinar.

'

U m � O a i I ii
zeiro do Sul", de Joaçllba, vem de cima, deverá ,o com 6.6 milhões • Co- Todeschini em perfeito
edição de 8 do

.

corrente. caso dI!' Ouar.mirim ser mércio e Indústria dB São .slado.
'

A .er verdadeira e idônea apurado devidameole. Paulo,
-

594 milhões. Tralar aesll redação.

o QUE VAI PELO L10NS
Velhos Livros - Novas Descobertas

CL Paulo Moratti
A ordam era uma só e seTera: limpsza geral,

ordenação tetal. O acúmulo de livros, o acervo de
anotações, a confusão de cadernos usados. a pro
fusio de papêís em desuso, tudo vai aumentando à
medida que I) éspaço diminuir.

Por que preocupar-se se existe o foge para
consumir o supérfluo? Por que ocupar espaço pre
etoso pará coisas que não mais usamos? Vamol!l
revolver gavetas, vamos' varrer armárioll, vamos à
.eleção do que deve ou não .er incinerado.

, Começa a faioa... rotineira como tOdas, a

príueípíe, mas estrar.hamente aíngular pelos aspec
tos pitorescos e evocativos que a envolvem. Aqui,
um pequeno pacote, aaolá, fOlhas sôltas, aqui e

Iacolá papéis amarelecidos pelo tempo e até lIemi
destruidos pelas traças.

P,rossegue' o trabalho ... trabalho como qual
quer outro, ma. que traria em lIe;u bfjjo algo iOBS
perade, Prossegue a seleção, seleção cuidadosa,
.eleção oauteleaa, porque evocadora de gratas
reminiscências sepultadas nos sete palmos de um

avoengo baú.
De súbito, daquela- sepultura original resaus

oita o abstr.do para se toroar concreto ... leitura ...
meu "primeiro livro de leitura: "Minha Cartilha".

) Feliz .. surpreendente descoberta... Minha
mente Intra em ebulição, • máquina d. tempo
rltrocede. em pensamento I eís-me no Jardim de
Infâneia. Bons tempos aquêle.... gratas lembranças
as de agora. O prédio, as mesas, as cadeii18s, o

uniforme, a professOra, Oll colegas e estre êles eu,
tremendamente ocupado em dlcifrar i,nigmas intei·
ros de ontem, hoje soluções dilaeeradas.

'Quanto trabalho, quente atenção, misturados
com a meiguice de um sorriso da proíessõre, meti
clados com a candura da inocência das crianças.

Retalhos do p8sudo que formam a colcha do
presente, tecida pelas mãos habilidosas da profes-'
sÔra, para cobrir a estBote do nOllso trabalho do
prelente, fruto do esfôrço do passado.

MergulhadO num mar de simbolos, dàbatia-me
para decifrar estranholl ·paradoxos. E aprendi a ler,
e li, e leio agora,meus velhos alfarrábios, que boje
•eleciono, num roteiro sentimental que me leva" à
déaada dOI quarenta.

'

.

Desligo me do pasllado, Tolto ao presente e

interrompo meu trabalho para continuá·lo amanhi,
quando, por certo, dentre livros velho_, haverei
de fazer nOTa8 descobertas.

CeLL, valha esta crônica oomo lembrança do
quanto é importante pôr elll ordem nossas 'dispo
lições leonistical para redesoobrir-nos a nós mel
mos, engajandO-DOI na tarefa de senir, expressa
do livro aberto de Lions Internacional.

Exonerado
Direlor' do
Tesourodo
Eslado

o

BOdas de Ferro
Leopoldo Janssen e Thereza Piske Janssen

Ha 5 anos uouctévemos o trenscurso de
'

um aeomecímento muito' raro: es bô d IIS de
.
diamanIe do querido casal Leopoldo (Thereza
Plske) Janss�ß: Hoje, pare OOSSIl grande honra,
podemos noncier o 'Iranscurso das bôdas de ferro,
A 15 de Novembro de 1970, emenhã portanto
o dlstlnte casal vê passar os 65 an'os de feli;
consórcio. SimuJrâneamenle com II bôda o ilustre
chefe de família completa os seus 90 .enes de
'idade, Ra mesma dare. Leopoldo Ienseen 'será
talvez, o 'eleitor mels idoso a comparecer nll�
UrDIIS, parll expressar " sua vontade, na escolha
dos homens que deverão inlejl'rar I

os Iegtslenvoe
estadual e federal. Certamente os .seus filhos,
nétes e btsnetos haverão de acorrer à sua resi
dência, para o fraternal e -eomovldo cumprtmenro
e abraço. Dona Thereza, pode-se. dizer é a ver
dadeira espösa, mulher e mãe. Cumpriu' Iodas as
missões que lhe foram confiadas. Atravessou a
Iloresta de anos conjugais 80 lado de seu amado .

espôso, enfrentando tenro o perigo e as proveções,
como os momenlos emenos e elegres, Eslá rea
lizada. O mesmo pode-se dizer do ílustre aniver
sartente. Leopoldo Ienssen lern uma ionga folha
de serviços presredcs li Jaràguá. Instruiu se em
Sanlos e São Paulo: saíndo de '(llIjaL Já em 189t1
senne o pulso do paulista, trabelhando numa
íazenda de café. Em Indaiai, há 65 anos, eneon
Ir•.u a sua ,eleita. Em 1907 decldiu-ae pela eon

qutsta de)erras estrenhes, etreveseeado o Rio da
Luz pari alcençar uma quest Jarllguá selvagem.

, E._slabeleceu-se com olaria, e serrerte. Doi6 incên
dlos levaram suas economias. Mas não levou o

s�u ânimo de homem empreendedor. Depots de
Victor Rosenberg e Henrique Piezera, foi de 1918
a 1922 o terceiro Intendente desta lerra. Anles
haveria de exercer o CirilO de Delegado de Po
licia, Mais larde seria nomeado substtturo de
Juiz de Direito. Como Juiz de Paz, acumuleve,
por vêzes 2 ou ;) ofícios dtferentes. BSleve a seu

cargo II conslrução da Eslradll Ri'o Cerro. por
ordem do Oovêrno do BSlado. Como desportista '

leve diversas distinções na8 Ceslas 'do "tiro d�
Rei". Com muila simpillia é o mais idoso sócio
honorário do Clube Allético Baependi.. Foi um

pioneiro. Jaraguá do Sul mullo lhe deve.

Co�o há 5. liDOS IIlr6s, os filhos, genros,
�óras, nelos e bllnelol eslarão billendo as cari.

,

nhosas palmas, no dia de amanhã. Iliz:iamol e
vohamos t!I repelir de que aconlecimenlol assiih
deveriam ser assistidos por lod08 os morild()re�
da cidade. Mas II, famflia, por si 8Ó, já
forma uma pequena coletividade.
O Pastor da Comüninade Evangélica levará ao
lar dos oossos queridoll homenageados a pala-,
vra do Evangelho e os ensinamentos de Oristo.
A ceremônia tocante, certameote, fará dedpren
der lágrimas de Motentamento .em tôdos. Para
lUbrif\car os olhos qUlt, algum dia, se encon
traram e não mais se lepararam. Uma lição
de amor que dignifica umll existência.

:Bste semanãrio sente-se honrado em poder
registrar o acontecimento e apresenta ao sr.

Leopoldo J8nssen os parabens. pelo aniverllário
e ao casal os votos de continuada felicidade
com a8 bençãos de DeulI, ao casal de pionei:
ros. '

ATLA.NTIO CITY, NEW JERSEY, 12
Cientistas verificaram progressos

nos aeus esforços para aperfeiçoar um teso
te de sangue que constate, na época do
rrascimento, uma tendência hereditária para
um endurecimentô precoce das artérias
que tem por conseqüência um ataque d�
coração ou derrame ainda na Juvontude.

Amostra de sangue tirados de cordões
umbilicais de 1660 recém-nascidos revelaram
que uma em cada 200 pessoas nasce com
esta tendência, segundo informou Oharles
Glueck, da Universidade de Oincinnati, du.
rante uma reunião da Associação Norte.
americana da Arterisclerose.

Oientistas do Instituto Nacional do
Coração e dos Pulmões tiraram amostras
de sangue de apenas 15 recém-nascidos
mas tinham a vantagem de saber que um
dos seus pais tinha sofrido de arterIOscle·
rose prematura.

Seu porta-voz, Peter Kwiterovich, adver
tiu. que, o teste ainda não é suficiente se·

guro para ser aplicado em. larga escala,
No seu, experimento, houve um resultado
positivo falso e um negativo também falso.

Glueck e sua equipe tiraram também
amostras do sangue dos pais depois que
o teste, indicou que 54 das crianças tinham
no sangue uma composição químiea anor
mal que acelera o endurecimento das ar

'térias.
Glueck KwIterovich, e' outros cientistas

cárdiovasculares entrevem nesta teste um

meio em potencial para poupar e prolon·
gar vidas. Quando aperfeiçoado, poderia
ser aplicado rotineiramente eIri tôda mater
nidade para localizar crianças e pais "em
risoo". ',L'odo então poderiam ser tratados,
com maiores possibilidades ,de ter saúde .

Encontrado
Morto

Blumenau - Um homem de 44 anos de
'idade, -que terça-feira última havia desaparecido
de sua residência foi encontrado morto às pri·
meiras horas da noite de quarta·feira, num ma·

tagal' existente na 'looalidade de Agua Doce. O

desaparecimento de Germano Moge, acónteceu
por volta das 11 ,horas, sendo que, o laudo
cadavérico revela que ,Germano Moge morreu
instantâlleamente, vítima de um derrame cerebral.

,�:n!e: c::=a�=o:;=:===Ve=n=de=.s=e� -A-,'-R-I-1\---M-A-L-'-ldcJ
T e r r e n o F�brica' de Esquadrias de Fer,ro

Comunicamo� que houve mu

dança de enderêço, da:

Rua Cabo Harry Hadlich;

para
Raa Jorge Czerniewicz, 1 O 3 4

I AntigaFerrariaPiccinini

l-Dr. Fra.eiseo A.toai. Pied'De
:H: li!;D -':C o - c..lIir..:H:� :!f.'Z'

.

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia e Clini,a de Ädulto. e Criançal
Partol _:: DoenQf18 de Ssnhoral

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OO:RUPÁ
Residência: Dr. Nere1l Ramo., U9

C.O_UPA - .ANT..... C�.....RI!!(.A

Vende-se'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


