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'

Exposição Industrial de Jaraguá do Sul, no Parque Agro Pecuário'
"Ministro João Cleophas", de 25 de jmbo a 1° de AgAsto de 1971

Uma mostra especial agro-peeuárla dará aquêle colorído; de homenagem ao "Dia do Colono",- e,
em homenagem ao 95.0 ano' de fundação de Jaraguá do Sul. Será uma festa inesquecível. Vá e I€ve a família!
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Emancipado em 1934

IPrejeíturo paga alrazados Prefeiturä'Municipal�eJaraguá�DSulPela segunda vez ns ríodo de 1960 ere começos atendtrnento, foram lavra precessos ímportevem em •

B�ual edmmtsrreçêo mun� de 1?65. O e�lão Prefeito das diversas nonítceções c.s 1 �61_.()1i. 'Agora, com ,AVISO Importante
clpal, .o Sr. PrefellO Muni Munterpel. além de des Dos 10"procedlmentos fis os ecresctmos da correção
cípsl é obrigado a pezer contar dos funcionários as cais exterenres, 3 foram monetérie, êese val ô r

contas de edmtnistreções conrnburções '(g e r a n d o paiOS no Forum local, acresceu pllril Cr$ '6211,20.
anteriores. Des t a vez o crime de apropriação in restando mers 7 que, agore
INPS v o i r a a exigir O débue). deixou de recolher foram pagos pelo atual
pagamento de contribui as contribuições a cargo Prefeito, afim de que pu
ções do I A P F E S � e da municipalidade Em desse receber o Certificado
IAPETC, relativo ao pe consequêncíe do

.

não de Regularidade Os 7

Delo Parecer n « 717-H,
dtspensou- se a epllcaçãe
de multa, com o que o

valõr poderle ler dobrado.

E,. L A C E·5 Numetaçäo
'de casas

A Preíetrure Muntcípel de Jaraguí do Sul
lembra aos Senhores Contribuintes que as .Ie. e

211. prestações do Impô510 Terrilorial Urbano e

lmpôsre Predial, vencem impreterivelmente no dia
20 de Julho de 1971, importando o não pagamento
em ínscncão em Dívida Ariva e, posterior co

brança executiva.
I

Outrossim, avisa que no acima mencionado
dia 20 de Julho de 1971, vence o preze para PfJ
gemente da Taxa de Coneerveçêo de Eatredas,
Os preprlerérfoa rurais que ainda não tiverem
sido lançados, ou os que tiverem sido lençados,
com dados deficientemente prestados ao cadastro,
devem comparecer à llepllrtição até a referida
data, sob pene de lençemenro "ex ofício" e co

brança, acrescida de multa ecorreçêo monerérle.

Véra Lúcia - Flávio - horas, na Igreja Matriz de e Bra Adalberto Krause e

Em Marilândia do Sul, Pa· -ôãe Sebastião.' Após a do sr, Weldemíro, funcío
raná, desenrola se h o je. bênção nupcial os . convi närto -munlcípel, técnico
grémde acontecimento so- dados serão recebidos nos contebtltste e proíeesor da
clel, unindo pelos' sagrll. amplos salões do Clube Escola Técnica de Comér
dos laços do metrtmõnio, Atlélico Baependi. Aos noi· cio ôão Luís; filho, do er,

dois jovens da melhor 50 vos e respectivos pais, os e sre. Walter Bartel. A
cledade local. Pelas.18 ho n08SOS cumprtmenros com ceremônle religi,osa' dar
ras, na, Malriz N� S. das VOIOS de perenes 'htHclda se-á no .Àj�, .. 17 td,Z, Infho
DOres, terá lugar a bênção des.

.

de 1971, às 17,30 horas Da

de jo�em Vera LÚCilJ. fi Elvira r GeraldiDo·lgrej� Matriz de São ôe

Ih� díleta d� casal �hê José � No die 17 do cor bast.lao, em presença de
qU,lb Scaff, ele o arejado tente -deverão c o n I r a (r Iemtüeres.: testemunhea e

p_rd�ilo Municipal, conhe núpcias dois jovens que co�v.idlldos. Após .0 éro

cld,!s dos Jar�gu�e[J_ses e passarão a unir Rod,eio à relt�loso, os conVIdados
do Jo�em F I � V I o, fllh? Jaraguá do Stil. Ás 16 ho- Il'l�ra.o recebidos no Italara
�enqUls�o do ...asal Olega ras do próximo sáb_ado, na Tems. Clube, Esta folha
rte Falcao d.a SI�Véll, desem Igreja Mc!lrriz de Rodeio, cumprImenta os Dub��tes,
penhando o �OIVO .as d�s- comparecerá a jovem EI. com. os votos de ,feh.:.'da
ta��das fu�ç�e5 d� funclo vira, filha prendada do 'sr. des e v�nturas, extensIvos
narlO m.unlcIP.a.I., a cargo e sra. Hilário Berri e o sr. iOS respectivos pais e de-
do S.erv:ço MIllIar.. D� ja Geraldino José, brilhante mais familicli'es. Determinou, então, o pre

- r�gua do Su.l, .segultam' professor lecionando nesta
feito HansGerhard Mayer,

dlve.r�os Eonvldado�, para cidade, filho do sr. e sra.
;==========� a numeràção de tõda8 as

pa�tlcl�ar da alegr.la que Massemino O c h ne r. O Anuncie no C3sas existentes no qua·

�o!e r�lDa na altaneira Ma· -noivo já teve assinalada "Corteio do Povo". dro urbano da cidade de

rllandta. do Sul. Som�s participação no Grêmio da \ Seú Anúncio Jaraguá dÓ eul, da Barra
agra�ecldos pelo convIte Júvenlude, revelando-se do Rio Cerro e de Nereu
e, alem dEI mensa�em con aUlêntico Uder. Os convi-

Causará Ramos. Hoje, pode se di·

gra.tulalórl.ll,. os votos d.e dados serão recepcionados Boa Impressão. zer que não existe em

mUllas fe!lcldades aos-nol· ndS dependênCias do Salão ======o==;=======!! nOSS8 cidade uma casa

vos e pais. erislo ReI', em 0odelo siquer que não esteja
._n

M' R' 'd d t' Noslw conterrâneo Ha- A solenidad� realizar se- J

Meika - José Carlos - Cumprimentos aos distin arla .aUIIS
provI a a respec Iva

rold<0 Schneider, ex Ex . á no Salão Nobre dQ
Em nOS8(1 cidade, comple. tos noivos, extensivos aos numeração e as casa8

que vI'e' ram de sor cons' pedicionário da F E B, Clube Militar, presidida
tam hOJ'e o seu sonho de respectivo" pais e demais

H Rtb
'"

.,
•

t íd 'á b acaba (je sar condecora pelo Ministro do Exérci ..

amôr, os )'ovens Me1ka, familiares
.

osa I el'ro'
ru as J rpce em o

• . competente número, de do com a Medalha Mare- to, Gal. Orlando Geisel.
,profes�ora brilhanl�, f!lha Irene Waldir Os módo a ficar permanen chal Mascarenhas de Juntamente oom o sr.
do benquisto Cldad-ao To casais, sr. e sra. Henrique Diä 9 de maio passad(, temente atualizado, \ Morais, pelos relevantes Haroldo Schneiderl, receM
Di BIosfeld e Sra e José Thonsem e sr. e sra .. Ma reuniram·se 88 famílias serviços prestados à cau berão ainda idêntica ho
Carlo�, técnico -coßlabilis riano Trizoto, unem se dia de Tranquilino Rosa e A Prefeitura Municipal ss dos Expedicionários menagem a8 seguintes
ta, .iódustrial. vereador e 17 do corrente, 'a t r a v é s de José T�_odoro Ribeiro, numerou 2561 casas, sen Catarinense8. A distinção autoridades: Gal. Antonio
'destacado membro,do Cor seus filhos Irene e Waldir. para comemorar a pas do 2.269 no perímetro da que acaba {Ie ser conf8- José Corrêa, Gal Valter
po de Bombeiros Volun

. Na que Ia. oportunidadde sagam do dia das mães, cidade, 175 Da Barra do rida, recái pela segunda Mene'zer Psz, o Embliixa·
lários de jaraguá do Sul, lornar-ie äo marido emu bnndando nma festa de Rio Cerro � 1 t 7 de Nereu vez num catlsrinense e é dor Inglê'Ei, sr. David Hunt,
filho do industrial Álvaro Iher os j o v e p s Iren� e confraternização a e8ta Ramos. a primeira vez; que ela o Embaixador Va8co Lei-
Neves e Sra. A ceremônia Waldir, sob tiS bênçãos tão idosa .senhora. é entregue ao homena- tão dà Cunha, o Briga-
religiosa terá lug�r às 19

que deverão receber ás 15
.. De acôrdo com lei exis' geado residente no Este- deiro Moreira Burnier e

horas, na Igreja de SantlJ Don!l Maria era casada tente dentro de breve do. O primeiro catarinen Ó Brigadeiró Nero Moura.
Luzia. Os convidddos se· com Sr. Tranquilino Rosa. seri� numeradas as rU8S 8e 'a receber à condeco· -'O sr. Haroldo Schnei
rão recepcionados nas de Faleceu 8eu marido, de!i da nossa cidade. Emprê· ração fvi o Mal Orlando der, Da�cido em Jaraguá
pendênCias 'fesfivas do xando' a vva. com seis' 8a especializada já eltá Ramagem. O, Conselho do Sul, é filho' do muito
Caxias Esporte C lu b e menores. Anos mais tarde preparando orçamento. Deliberativo das As.ocia· benquisto cidadão OUo
"Correio "o Povo", que casando se com Sr. José' . ções dOI!1 Veleranos da Fôr· Schneider, que no' último
foi dislinguido com gentil Teodoro Ribeiro, hoje já Tôda. as vias públicas ça Expedicionária Bra· dia 6 do corrente com

cODvile, apreseotlJ BOS' fe falecido; dona Maria viú· de Jar8gui do Sul 8er�0 eileira, presidido pelo pletou os seus 76 anos.

lizes noivos e pais, os va "mais uma vez. numeradas, facilitando a8 general de exército João Ao noticiarmos (;) ex-
seus cumprimentos acom· pe8sôa8 menol afeitas aos t,;arl08 Gr088 8 �ediado traordinário aconteci-

panhado de muitas felici- Esta v�ner8nda mse nomel e8trangeiros, de na Guanabara. entendeu mento que honra 8 tôda
dades. de 16 filhos, 83 netos, 89 encaminhar a correspoD' de conferir a segunda Jaraguá do Sul, juntamos

bisnetos.
. I

dência. Os nome8 dOI hODTaria ao jaraguaens8 os nOS808 cumprimentos
homenageados co�tinua· Haroldo Schneider que a'08 muitos que hav;erá .,

rjio a figurar nas ruas; é Agente Fiscal de Tri de receber por ocasião
contudo, fi constlrvação' butos Fi8cais, apos('lntado da so16nidade. 80b os

Ucará a cargo dos int,,- e atual presidente da A8 aplausos dos veteran08'
ressad.os, que ·deverio sociação dos Veteranos expedicionáriós 'catari-
zelar pela honraria. da FEB, Secção"de ltaja1. nenses.

Notícte elvíssarelra vem
d., ser fornecida pelo F O R M A T U R ADepartamento de Servi- .

.

CO�I G�..�i!. dll ,Prefei,tura _ A \f'.(l:u�dl'!de. de �En,ge ,Santa<. 'éalari,Dcltl NoS"s'os
local. í't que, de alguns nhsrte de Iotnvtlle, da Uni- feltctecões 80 �r. Moacir
tempos a esta parte, apa- verstdede pari! oDesen Dunker pela conclusão de ,

\

reCl�m frequentes recla volvtmeriro do Estado de seu curso de engenharia.
I

ma�oes quanto à nume- ôanta Catarina, está for-
raçao das casas que se meado mats uma turma de
levant,am e.m número ea- engenhetros. A solenidllde
d!l vez m�lOr em .n�:)fllsa está marcada para o dia
cI�8de TIDha�se dIfICU1· 15\do �orrente, às 20,30
da(ja em locahzar 8S pes- hs. no Sa'ão Nobre da
sOss pelas 186 rUbS do Soé. Harmonia Lyra En
quadro urbano central' rr� os engenheirandos fi- 160,00

gura o jaraguaense Moa
cir Dunker que, assim, con·
clui 05 seus est"dos e in

gressa numa profissão das
mais promissoras. � 'para
ninfo o Eng. Co 10m bo
Machado Salles, DD. Go la. Reuoiãó dia 26·07·71
vernador do Estado de

Fuselo
"

mensais
Consórcio

Jaraguá Veículos
, ,\

A Circulação do
"

.

'Correio do Povo"
O "Correio do Povo"

deinrá de Circular DO dia
17 de Julho de 1971, para
voltar com uma edição
fealiva no dia 24, em ho

.

menagem à visita de S.
Bxcia: o Governadoi do
Bstado, Eng. Col,9mbo Iris Maria - .Walde·
Machado Salles, em (ho miro· Outro enlace· ma
menagem ao "Dia do Co· Irimoni.al que li sociedade
IODO" e pela passógem do

Ilocal
vê com boris olhos;

95 o IIno de fundação de é a união da jovem .Iris

Jaraguá do Sul. Maria, filha diJela do sr.

DODa Maria oonta com

8El anos de idade vi ve
em 8ua velha moradia
hoje residência do Sr.
Antonio Ribeiro.

./

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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c::::=-c:::::rc;::."-�c:::::oc::::a Reg istre C iv ii
M U' DAS

Aures' Müller Grubba, C íicial
do Registro Civil do r.Dis

, triro da Comarca de TaraguáFrutl/e,., e O,nament.l. do Sul, 'Estado de Santa
Catarina,' Brasil.

Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

M/arcalfo,' n es t a cidade,
íilho 'de Angelo Torenellt]
e Catarina HollerTorenellt.

, Ela,' bresíletre, solteira,
doméstica, n à 8 c i .d 111 em

Benedito Novo, nesre Es
tado, domiciliada e resi
dente à �ua Reinoldo/�au,
nesta cidade, f i I h ii de
Constante Postai e Olínde
Postai. '

Edital-' de 'Inter.diçãõ?' /,"F
o Doutor Milton

,(
Ouuhs, 'Juiz de Direito, "da

Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de Sauta- '

Catarina, na forma da lei, elc...
'

FAZ SABER a quantos o presente edital vi
rem ou dêle conhecimento tiverem e interesaar pos
sa, qule por êste Juizo foram re�ularmente proees-

'

sados OB autos de .lNTERDIQÃO de GOTTLIEB
KARSTEN, brasileiro, casado, residente em Corupâ,
por estar sofrendo, das faculdades mentais, sendo
requerente stJa espôsa LONI GESSNER KARSTEN,

,
�

tendo sido, por aentença dêste Juizo, prolatada pe-
lo signatãrto do presente. em data ds 1.0 de abril

Ele, brasileiro" solteiro, de corrente ano. deoretada a interdição do supra
operérto, nascido em Haja!, menoionado Gottlieb Karsten, em ,irtude filo que
neste Estado, domiciliado serão -consideeados nulos e _de.-neqhum efeito todos
e residente em [oinville, os atos, atenQ8s e conveuçoss que celebrar sem a

nesre Estado, filho de João assistência da curadora nomeada, sra. Loni Gessner

II
Ele, brasileiro, solteiro, Antonio de Souza e Mar- Karsten. E. para que chegue ao eonhecimanto de

,

- SO" I A I S auxiliar de eecrlrórto, nas- garidá Borba de ôouze: todos e ninguêm possa alegar ignorância. foi.expe-
.. cido em Blumeneu. neste ela,' brasileira" solteira. dido o presente edital, que será publicado por 3

,

Estado. domiciliedo e re- indusrrlérla, nascida em veZSi em o jornal local, com intervalo de ... l0 dias, eAniversárioS!: Boahammer. em Jaraguá sidente à �ua lotnvllle, Canoinhas, neste Estado, uma, vez no Diário Oficial do Estado, e afixado aé
'

{ 84; , nesta cidade, filho de Ha- domiciliada e resldenre em lugar, de costume. Dado e passado nesta
\
cidade deFez anos dia 5 - 8 jovem Luzia De- rcldo Pessold e Wplly PdS "6arrà do Rio Cêrro, nes Jaraguä do Sul, aos doze dias do 'mês, de maio do

- a sra. Armauda, es- msrehí; em Itapocuzínho; sold. te distrito, filha de Pedro ano de mil. novecentos e setenta e um. Eu, (8) Ama
pôsa do sr. Walter Schutz, - o sr, Erol Funke; ,Ela, brasileira. solteira; Manoel Corrêa a Maria, deu Mahfud. escrivão, o subscrevi.
Desta cidade. :' - a menina Mariss de belçonísta, nascida em Gua- Laureane 'Corrêa. (a) Milton Cunha, Juiz d@ DireireLourdes: filha. do sr. . .

t :c- t d dFaeem. anos hoje rernmm, nes e L..S a o. 0-
, / A presente cópia confere' com o original; douFrancisco Morbis, em Rio mlcilíede e residente ii Rua 'Edltal n. 1.727 de 5/7/71 fI- o sr. Samir Mattar, Molha;

.

Marechal Castelo Branco" Alclvsndro Espezirn e
e.

.em São Paulo; "
- o sr.' Alfredo Oes- em ôchroeder, neste Esta Maria ôalere Küster

- a sra. Edwirges, es- tce!eiCh, em Barra d,o Rio do, filha de Gregório Rei-PÕ88 do sr. Guilherme - Ele, brasileiro, solteiro,
S I erro;., ner e de Ienní Hasse Rei- agente da policia, dorntel

rn����'�--"(J::;peng er; .

I
_ o. menIDo Fausto ner.

- o sr. Tdbias wahr- Luis, filho do sr. Silvio e
liado e, residente na

I Rua '

'D r:R
.

',.

ld
'

-

haftig, em Curitiba; Nilda Engelmann, nesta .Edltel. n. 7,723 de' 1./7/71 Preeldente.Epueclo Pessoa,'
I

P. 8JDO O' upar. '

- o sr. Zeno Faroni, cl·dade,·" [P
nesta cidade, filho de Cle- � II

-,

'II' iN�lson llis ieiruza e ME' Z .......
-

em São P�ulo; ci� ,olla, spez1m e. e ADTOGADu
_

a J o vem Olga Dia 14 " Karin Bnke nalde Marques Espezlm.

�
-

===:!,�=

Krutsch nesta cidade. _ â jovem Leni Pres- Ele. brasileiro, solteiro, Ela, brasileira, solteira, . I. , .' .'

.

'

_ tini, �m Itapocuzinho; desenhista mecânico, nas professora, n.ascida em lIu- Escflt?rlO ao lado da PrefeItura
Faßem a_nos ßmanh� - o sr. Roberto Grand� cido em Curitiba, Estado, poranga, neste Estado,L JARAGUÁ DO SUL .�,-;- 8 Jove� M�rlane berg. em Curitiba; do Paraná, domiciliado te domiCiliada e residenle na ,"
Leier; nesta �Idade, .

_ o sr. Bruno Mahnke, residente nesta cidade, f}lho Rua Francisco Medeiros.' ,... _......� -��
- o sr. Odilon de Oll nesta cidade' �e Waldyr Pietruza e Ade- nesta cidade, filha de Hen-

veira Motta, nesta cidad�; _ o sr, Victor Viergutz, liDa Mann Pietruza., dque João Küster e Nil�a
.

- o sr. P�dr.o KleID' nesta cidade; , Ela, brasileira, solteira, de Aguiar Küster.
Filho, ne�t� Qldade; _ a j o vem Norma estudante, nas c i d li em
- o Jovem, Haroldo 'SueJy Hoeft, nesta cidade. Guarámirim, neste Estado,

I
E para que chegue ao 00'

HaDems,nn; .
. domiciliada e tesid�nle em nhecimento de todos mandei

- ajovemIvoBe Reeck; Du" 15
. Guaramirim nesle Est.ado p:l�sar o presente edital que

- o sr. Ari.tid,es Ma- - a sra. Amália, espõsa filha de Be;lholdo Bnke � Seliá publicado ,pela impren5a
noe] GdJjlçalves, nes!.a- do sr. Ber.toldo Gum'Z, em Edeltraut H€ns'ch'e'l Ehke. e e'm é c'é!r-tóho' - dnde ser�
cidade;

, Rincão-PR. ,afixado durante 15 dias. Se
- O jovem Wilson Ge· - a 8ra.,V�8.' Helena' Edif:dl n. 7.7't4 de 1./7/71 alguém souber dê algum im-

rent, em Astorga-PR. Wolski, ntlsta cidade; .'

Hilário Gonçalves e 'pedim .nto acuse-o' para os

IJ·' � a sra. Ana, espõsa Ursula SchraUih fins lega'is.
.

ta \12'
, .

I do ,sr. José M. Scheuer, 'AlJ,REA MÜLLER GRUB13A- a. sra. Vv.8. Ellza ,em Jaraguàzinho. Ele, bra5i1eiro, solteiro,
/ B,ertoh, nasta Cidade;

, operário, nas c i d o em \ Oticial
'

- o 8� Benedito Joa·, Apiuna, nes�\Es�d�, ����������������!���.������������

quim de Mascarenhas, óa Correio do Povo domiciliiido e residenle à
, Franç8;' ,um Jornal a Rua Joinville, nesta cidade;

---, o sr. Julio Alves Serviço do POVO, filho de Simpliciano Gon
ROlila; çalves e Maria de Oliveira
- o Iilr. H e n r i que

'

' Gonçalves.
Schmelzer, em ltapocu- Vende-se Ela, brasileira, 150lteirl!l.
zinho; , industriária, Dascida em

__ o sr. João Pedro Tr
, Jaraguá do Sul, domicilia

Gaschó, nesta cidade; erreno da e residente à Rua Join-
,- a sra. \Ingrid SchuItz, ville, nesta cidade; filha de

nesta cidade. Situado. 9 km. do centro Afooso Schrauth eHermi·
de Corupá, na Estrada nia Jung .Schraurh.
Nova Corupá à São Ben
to, tendo 10 a '12,000 m2. Edital n. 7.725 de 1/7/71

, -_, a J·ove,m Marina '

altitude cerca 800 ID@tros Ernesto Torenelli e'

,Leier, nesta cidade;
_ o sr, Eugênio Soareel,. p'·Óprhl para construção Maria Ida Postai

em Corupá;
de casa de veraneio, Ele, brasileiro, solfeifO,

.
- o sr: Günther Roe- Informações com \ o Sr. tipógrafo, n a :5 c i d o em

der, em ",Corupá; Kurt Hillb'recht, Caixa JarôguíiÍ do Sul, domicilia·
- a jovem Leonora· Postal. 7 Corupá. do e residenle à Rua João

UCORRf�O '�O' p�un"
fu,Qdoção: flrtu"_i1uller - 1919

Emprêsa jomalistica
"Correio do Pq.vo" Ltda,

o 1971 o

,

Laranjeiras, Peeegueiros,
,

Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíeabeírae, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

,

Diretor
I

Eugêni.o Vitor Schmöckel

ASSINATURA: casar-se:
Anual '\ .'. . Cr$ 10,00
Semestre • . I' C�" 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,22

Edital n. 7.726 de 5/7/71Edital D 7.722 de 30/6/71 Eurico João de Souza e
Valdir Pasold e : Inêz Corrêa

> Geni Marlene �eÍl:ler

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO,

.

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

1

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

Cópia de edital recebida
do Oficial do registro Ci,
vil de ôchroeder, neste Es
tado.

Jaragu� do Sul. 12 de maio de ,1971
: O EScri,õo, Amadeu Mahfud '

Ven'de�se
Fábrica de Calçados e taman

cos à. Rua Joinville.
',.

Preços a· combina:r�

Informações .com 'o Sr. Erwino
Brandenburg. ,

,

Tacos, e
Diretamente da' iábric,a, os mais lindos tipos e desenhos

Madeiras sêcas em estufas e�peciais - Madeiras Selecionadas
, ..,

�REÇO,S: �esde Cr$ -3,00 o mj2
-

,Pronta EntregaFabricação Própria'I

Rubini Industrial !btda.
Rua �ngelo Rubini Barra do RIO Cerro

,

'___..., ___..,

"

CAIXA POSTAL: 136 -. FONE: 2066

�ixyiIIHruu�,�iiiiiiiiiiiiJiiiliiiiiiiiARiiiiiiiiiiiiAGiiiiiiiiiiiiUAiiiiiiiiiiii'DiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiSU__L_�íiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiSAiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiii�AiiiiiiiiiiiiOAiiiiiiiiiiiiTAiiiiiiiiiiiiRliiiiiiiiiiiiNAiiiiiiiiiiii'�

�', Revendedo'r da �l I O\Iríverno fazlembrar malhas
f

U

� BRAHMÁ' 'CHOPP I, ,:ig����d�oo�=;a:�l���h��
� em J'arag,ua.d? S,uÍ.',

.
� diretamente da fabrica•

. ij Alto Vale �o ltalaL e, agora � MAIOR VARIEDADE
,�.ta:mbem Integ!an�o-,�e na �
.�. Grande Flollanopobs, �

.11 MELHORES PIlECOS
.� onde além dos seus produtos revenderá

.. � ... A R 1 S O' L,I������ I�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii��1 .
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"Testemunhas de
Preteitura Municipal de Jaraguá do Sul Jeová Reunem-se

�ei n. 3'12
�

Art, 2.0)..- Esta lei entrará em vig'or na data em ICongresso"Eleva salário Iamílía dos dependentes dos de sua publicação" revogadas 8S disposições em
'\

"

/

Funcionários Público. Munícípaís. eonträrlo.
'

, A Sociedade Torre de \Tigic1 de B.íbJias e. Tre-
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Mu- Palácio da Prefeitura Municipal d. JaFaguá tsdes de .:5ão Paulo programou para os dias 23, 24

nicipal de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarí- do Sul, 30 de junho. de 1971.,
'

e 25 de julho' próximo, uma assembléia li ser realíza-'.
Da, 09 uS9' e .exercícío de SU8S atribuições. Hans Gerharn Mayer, Preteíte Municipa_ da na Sociedade Ginástica de [oínvllle. O conclave

Faço saber a todos O\l habitantes dêste Muni A presente Ieí foi publicada nesta Diretoria que está" eubordinsdo ao tema: '''A lrnplenreção 'da
eípío que a Câmara Municipal aprovou e eu sau- rle Expedíente, Educação e Assistência Social, aos Palavra", baseado no livro bíblico 'de Tiago em seu

clono a seguinte lei: �, \ 30 días do mês de junho de 1971.
, primeiro capítulo, lern por finalidade instrurr O povo

Art. 1.0) - Q Salário Famffia at-íbuldo aos fi !
,JIJão Mílthias Verbineno, Diretor nas dourrínas da Bíblia Sagrada. Do programa Que

, lhos menores fie 14 anos de idade, dos Iuncíona- lerá ínícro díe 23 às 18,45 horas, consreré de Boas-
rios muuíclpaís, instituído pelo Decreto Lei n,o 130, Portaria n. 18 .vtndes, Cântico e Oração, seguidos da Escota do
de 5 de outubro de 1944, a partir de 1.0 de maio' O Prefeito Municipal de Jaraguä, do S I, Es, Minislér,io Teocrättco e Reunião de Serviço; contl-
de 197J, passarä a ser de Cr$ 940 (nove cruzeírcs -tado de Santa Oatarina no U80 e exercício de nuando sábado cem betlsmo : de novos adéptos, às
e quarenta centavos) mensais por dependente. suas atrtbuíeões, Resolv�: '

09,15, após umâ palestra de recordação dos devere-s,
Art. 2 O) - A deapesa decorrente éom a ele- 'Fazer. Cessar , ',

e responsab lldades dos que se rórnern crtsrãos •
.!' •

vação d9 salário' familili � que, aI.ude o artigo LO" OS efeitos da portaria n. 83, de ,22 de eutubro À, noite, o programa girará em tôrno dos "Ee-
correrá à conta da dotação propna do orçamento de r1969, que designou Walter A. Ballock, Esórítu" tudos Bíblicos Dornictlieres", muito usedos pelas res
vigente, '. -, .

rário do Quadro Uníco do Município, para-flcar à temunhas 'em Iodo o mundo ,É o modo' mels prátiCO
Art. 3.0) - Esta leí entrará em vigor na data dtsposíção da: Junta de Serviço Militar, 'com séde de se "Implantar a Palavra de Deus". Segundo fomos

de sua publteação, revogadas 8S disposições em nesta cidade, a contar da presente data. 'informados, o relatório mundial de 1970, mostra que
eontrâelo.

. .'. . Oomuníque se, Registre se e Publique-se.' foram realizados t:146.b78 estudos cade 'semana. 15-
I Palácio da Prefeítura Munielpal de Jaraguä Prefeitura Municipal de Jaraguä do Sul, 10 de .to fêz. com que 1()4.193 pessoas se tornassem dlsc!
do Sul, ::lO de junho de 1971. julho de 1971. pulos de [esus, segundo as testemunhas, e fossem

Hans .Gerhard Mayer, Prefeito Muníeípal Hans Gerhard Mayer, Preteíte Municipal batizados em água. Isto esté em, harmonia com o que
A presente Ieí foi publicada nesta Diretoria Jesus queria dizer quando disse: "Ide, portamo, e fa-

de Expe-diente, Educação e Assistência Social, aos Portaria' n. 19 zei dtsctpulos. de pessoas dr tõdas as nações, batl-
ilO días do mês de junho de 1'971. ""

O Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul, Es- zendc-as ... ensinando as CI observer rôdes as coisas
I -

JllIão' Mathias Verbinenn,Diretor,
e que vos 'ordenei", (Mate,·.ús 28: 19,' 20). Isto é o 9u.etado de Santa, Catarina, no uso e exercíoío d '

S�88 atribuições, Resolve:" ,'� "pensam as Testemunhas de leové.' Tomam ii seno

Lei n 213" Conceder, trinta (30) días de licença para tra- essa comissão Ê por isso que rôdes elas precisem
Eleva veneíaentos do Funcionalismo PÚ tamento de saúde, a Francisco Pinter, ocupante "Ir�va� a lUla e�cele�le pela fé e apegar-se firmemen
blico Municipal, ativos e inl;ltivos. " do cargo de Motorista do Quadro Unico do M,uni- te a Vida elernji '. Em rodo o mundo, em 206 pdíses

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de cípio; ue 'aCôrdo com os artigos 125' e 135, ambos e il:has dos mares, em 1970, houve 1.483.430 pessoas

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso da Lai n. 4.425, de �6 de fevereiro de 1970, Estam que �reg-aram "Estas Boas Novas do Reino de D�us",
e exercíCIO dtt suas atribui,çõ,c:ls. I to dos Funcionários' Público! Civis do ,Estado de gastando 267.581.120 horas' nessa ffi9dalidade de 8er-

,.�Faço saber a todos os habitllntes dêste Muni- Santa Catarina, adotado nesta' Municipalidade, a viço.
" ...

cípio que a Câmara ,Municipal. aprovou e eu Ban- contar de r18 do mês de jUIJho do aôo am curso "Palavras D�léifosas", será o' renHI do programa
clono a' seguinte lei: '0omuoique·se, Registr�-se � PubliquA S8.1' de 25 minutos de t'lomingo�às�9,OO horas da manhã,

Art. 1.0).:_ Os vencime'ntes do Fun'cionalil!1mo Prefeitura Municipal d'e Jaraguá do Sul, '1.; de após o que 'haverá visiias áos lares.
Público Municipal, a partir d. 1°' de' maio de 1971� julho de ,1971. ...

\

"Quem,Conquistará � Mundo na Década depassarão a ser 013 seguintes; i
'

Hans Gérhard M8yer, prêftito. Municipal 1970?", intitula se III cóoferência pública a ser profe-
N.. Cargo' Situação antiga, Situação no- ;" rida pelo Represenfante E:special da Torre de VigiQ,
-,- -_P_.a_dr......,..ão· ...a-Padrão Decreto D. 219,,' sr. Wilman A� Rodrigu�7; Sosa, às 15,00 hbras. Se-

t Eflcriturário R-8 S-2 '

d 0d P!efeitooMuni.CiPál de Jaraguá do Siol, Es- �Dui.r.se.álo três ,paTleshrras de curta duração, iDti,tuladas:
..

Q _ 9 R-3 ta o e ...:Janta
, atarma, no us,O e exare cio de ,_' IScípu 0,5 que en am é'J ,Qualidade de P�rseverao-I Fiscal de Rend'as sua'!) atribuições;

" .

"

,
.

ça; t'Tirando' ·<Proveitó Pessoal da� Lei's' t i!Ios Pri'o-

1 Tesoureiro g=� �=} CODsidera'ndo que pela Lei n· 288_, de 17 de cípio! d4 Bíblia",' e IIAcautele se Contra o Bfeito En-

1 Escriturário Q-7 , R-2 dezembro de 1970, foi institúída a cobrança da Ta- durecedor do Pecado". Encerrando·se o conclave com

1 Escdturái-io Q_;5 Q-9 ' xa de CO!lservação de Estradas da Rodagem. pa- o incentivo: "Ide e fazei/ discípulos., ... Todlls aI!

1 Filcsl gáv,el até o dia 30 de juoho; sessões ,.eráo aberras ao público com entrada franco

1 RQ��4 RQ-;"59 'C.m Cónsi(ierando .que nem tôdas aS'propriedades e sem ,COlelil!. Todos serão bem-víndos!Inspetor Escolar _

, côml••) rurais puderbm ser cadastradas em tempo hábil _.;_'7 -Motorista 1:>_8 Q-;-5 par" que S8 pudesse efetuar a cobran9a no prazil /,1 Tratorista' Q-7 R-2 /'

estipulado, face ao ac:úmulo .de serTiço verificado :-'-!--_.,,;--.---.-------'-�-----
} i��t����tério Q-� QR-� 'no ,setor de Tributação da ')\1unicipalidad't'I;p- -

Considerando quel não é J·usto ven,ha a ser
1 Fiscal Q 7 R-2,I'

_.

,Q_:_91 cobrado mult� de cODtrit)Uin,t�s q'ue nio puderam1, Motorista Q-4 se,r/at�ndidos em tempo; /
.

,

,1 Escriturário Q 9 R.,..._4'
1 Inseminadot

�

Q =-7 R-2 Considerando, f'inalmente, que a dilatIJ-c;ão de

t Port. Zelador O 8 -Q-5 prazos é da competência ex.clllsiva do Chefe do
,)

,

1 Executivo Municipal, Decreta:
Ar. 2) - Os inativos e os servidores contra- "

'

.' .

tlld,os pela C.L.T. (pessoal burocrflta), _ter�o seus" Art., 1.0) - FIca prorrogado até �O de Julho o

vencimentos, elevados na ordem de 20% (vinte por !prazo p�ra pagamento s,em multa d,,: Ta?,a oe, Con
cento), a partir de �.o de maio! de 1971. íA ,servaçãQ de Estradas ide Rodugem, IDstltuida pela

Art. 3.0)'� AIS despesas d'ecorrentes com a lei n.O .288, de 17 de dezembro oe, 1970.
elevação cios piveis salariais constaate's dos arti Art. 2,.) - :E:ste decreto entrarâ em vigor na
gos 1.· e 2 o d� presenta lei, correção por conta data de sua publicação, re'Yagadas as disposiçõesd'os recursos próprios orçamentário.. em contrârio.

Art. 4 o) - Esta lei entrará em vigor !;la da,ta
de sua publicação, revogadas as d�sposrçÕes em
contrário.

,\

Palácio da Prefeitura Municipal de Jt;lr8guá
do Sul, 30 �e junho de 1971. ' .

: '

Hans Gerhud Mayer, Prefeito Mimlcipa!
A preseote l�i foi publicada nesta -Diretoria

de Expediente, Educação e Assfstência Social, ,aos
30 dias qo mês de junho de 1971.

'

João Mathias VeJ,'binenn, Dir�tor

Estado de Santa Catarina

I

o Censo

, i

Ag�opecuário já
está' em ·execução. Os dados
fornecidos aos ,recenseauorés
somente J'são usados para fins
censitários e em benefício
dos, pröprjos in1ormantes� O

suces�o doirecenseamento de

pende da exatidão das infor
m,ações prestadas.',Palácio da Prefeitura 'Municipal de Janguâ

do Sul, 1.° de julb,o -de 1971.' , 'I
Hans Gerhard' Mayer, Prefeit'o Municipal

Nesta Diretoria de Expediente, Educaçãu e

Assistência. Social. foi publicado o presente decre
to, ao 1.0 dia do mês de julh9 dert971.

João Mathias Verbinenn, Diretor

------------'----------------------���--
,

"

/' ,

II

"t Agrade-cimento
I

II
I'

IILei D. 314
,� ,

Autoriza o poder executivo a contrair em

préstimo e dá outras providências.
; Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de'
Jaraguá do Sul, .Estado de Santa Qatarina, n,o uso
• exércício ,d� suas atribuições.

"

Faço sabel' li todos os habitantes dêsíe Muni.,.
cípio que a Câmara Municipal de Vereadores àp'ro '

,Vou e� eu sanciono a seglJinte lei:
Art. 1.0) - Fica o Che,fe do Poder Executivo

Municipal autorizlldo a contrair empréstimo no

,Banco do Estado die Santa Catarina S; A. por ante
cipação da' receita gerada pelo Fundo de Pal"tici·
paçio dos Municípios, no Impôsto sôbre Circula
ção de mercadorias, até o limite de Cr$ 100.000,00
(cem mil cruzeiros). '

'

Parágrafo Único - Pa,ra os' fins c'onstantes
, J Delite artigo, fica o Chefe do Peder Exeeutivó Mu·

n.icipal, _au.torizado a oferecer como garantia de
Pll'gamento ao mutuante, as -quo,tas do Fundo de
.PartiCipação do,s Municípios, nQ Impôsto sôbre Cir·'
Culaçio d. Mercadorias, que, couberam a, êste
Município." \

II A .família enlutada de
II

I
'

" Gerhard Bruch \
'

II
II

II

Um terreno à Rua Alcântara, no aairro de Boa
Vista, c/201,öm d,e frente e' 4:5m. de fundos.

'

lnformações 'à Rua São Paulo esquina c/a Rua
Içaras, 141 em Joinville, COm o sr. OUo Melchert
ou' Desta Redaç�o.

I'

�

Dr.
IF-r-a-.-�'-iS-C.-A-D-t-.D-i-o-P-iC-c-io-n-'e--1

:IH: ,::2 .D "I: c/o - c. JIIiC..�. 1.'7
, (C.P.F.) N.o 004384379

Cirurgia I CUtllca de Ada,ltol • Oriançal
Parlol -' Doenças de Senhorai

i

-,Hos�iTAL JESÚS DE NAZAUÉ � OORUP:Ã
.

ainda prófundllmente consternada cóm o seu

c;t.zsaparecimento, ocorrido ,em seu local de, tra,
balho no dia 30 de junho, vem por intermédio
dêsle, agradecer a todos os que ac.ompanha.ram
<) falecido alé a sua última morada, aos que
ofereceram f1ôres e corôas e que mélnifestarllm
senrim

....
entos de pesar.

,.

r
,

"

'

Residência: Dr. Nareal Ràmol, 4t9
'"CO.UPA - .ANTA C..1III.1'.lIIii;'RINA

,

f. Em especial 'desela agradecer às faqJW�s
de Álvaro S. Pié!Zera,'Mário Schumacher, Má
rio M Ru'bjoi, Lauro Siewerdt, e Edgar Bruch
pela colaboração prestada, ao Reverendo Pas
lor dd Paróqui,a de Jaragl:Já do Sul e ao sr.'
Valdir ,Rublói pelas palavras d� cot;Jsôlo, pro'
feridas 1em casa e perante o 'túmulo..

Joraguá �do Sul, julho de '1971 '

A, Pdmília I
\ , \

/
< (
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Comarca de Guaraml.rJm

fi Pclênelc das Coruja Importuna
5' O "'1- e d, I'f d ,., 5 QUltm é e8ta c

lo Anésia Maide!

� \iii � que insiste tanto no silêncio?
A noite jâ vai alta

Ferdinando Piske e ela Insiste, fazendo SchI...
Quero dormir...
Não' consigo.

É mesmo o diabo que genIe leia QS jornais e
não entenda determlnadcs arngos. Vai se ver é por
ísao que nes celocaram na presidência do MOBRAL Será mesmo que ela não desconfia
o que, rrocede em miúdos, sígntüca Movimento Bre- que o seu Sch ... me inerva?
siJeiro de Alfabetização.' Corro até a janela

Como o remédio II. ignorância é II 'instrução, para ver quem é esta importuna.mêtemos mãos à obra e relemos tudo quanto ee

escreveu ülnmernenre sôbre a falência das sociedades E, lá está, sôbre a floreira:
e vimos que, para começar o tema, "A NOTíCIA" uma Corujai /'
publicou li seguinte nora envleds pelo correspondente Ah; Iils eu tivesse uma funda,

eu a mataria.' "
daqui, que somos nös:

H
••• Do ponto de vlsra sectel. o Iteíere é, há Bela caça, ouma noite de luar.

anos, uma total nulidade, pois nenhuma promoção foi Ooruja de. olhos grandes,feira ... "
'

olha bem para os meus olhos,Postos -os . óculos, pois além da íntellgêncte e vê como estão pequenos.iemos também e. vlsta curta, lemos de nôvo e vimos
que a nore fala genericameiJle de um íaio concreto É SOnO que tenho! .

(o que, aliiis. esié conforme certa exigência que nos Deixa me dormir em paz.
foi feita recentemente): O faro concreto é êsre: O Jogo um copo d'água
ITA)ARA NÄO-FUNCIONA HÁ ANOS, N� PARTE que lhe roçl;\ nas asas delicadas.
SOCIAL. Portanto, uma notícla de caráter geral, sem DIe �usto esquece o 'seu Sch ...entrar em pormenores. Não há aí nenhuma .reíerêncla -

aos MOTIVOS DESSA INATIVIDADE SOqAL. �rf���:a aa vo���s incomodar?Aliás, nenhuma referência, dessa natureza cebíe na
Não sei, nem quero saber,nora, que niio tinha por obletívo focalizar as CAU· Deite me e durmo tranqüilamente.SAS da, paralizaçãô das atividades. sociais do lreíere

Tenis 'Clube. Ela partiu.
Merames um exemplo paralelo: Comenta se aí. Não tenho saudades ...

ptlös ruas e pelos &a1'es (estamos escrevendo no dia Faço votos que ela também não tenha,
4.7.71 - domingo) que a rua Joinville estéÍ em pés para nunca maís voltar a me incomódar.
stmaa condições, uma verdedeire nojeira. ôe agora o Jaraguä do Sui, 2.&/09/70 ,

I
,..

E d"" f S A C I correspondente de "A NOTICIA" publicasse lai infer,maos mmen ur er . . om. e mp. rne, pense o prezado leitor .que o Prefeito daqui viria
a público esbravejar centre êste jornalista alegando .'I====='===O===========�'que estamos dizendo que S. Exa. é ineficiente? Cer ,
lamente que não! A rua eSlá de faro iotramsirável É " C b·1 II
o faro eoncrero que ninguém pode desmennr. Mes,

',II Escrl·to"'rl·o Jur,"ldl·co n.,nta'" ,I ,I,'"PORQUE a rua esté esslm, já são outros 500!.,. U
A mesma coisa no 'caso do Ireiere: O· clube não

II 'IIpromove um baile há vários anos. É Iato püblíco e

R b t B h ldtnotório, que ninguém poderá desmentlr. E é isto - II Max o er o orn o \ II
apenas isro, que se venlilou ni! reunião i1I que assis II 'LUloZ HenrIOque da' SIolveIora IItim08. E é apenas islo que ii notl diz. Allord, POR- II

'

IIQUE o hajor. não fUDciona. socialmente, não foi
II A D V O GADOS IIfalado nem na reunião e nem na nota. Também são -

'Ioulros 500 mil réis,. Foi assim que tôdd gente enlen II
a,deu - menos uma única pessoa, ao que parece. II ,Afin.r de conras, se o jornalista tivesse de explicar II Kl]lJ)(fl) ]lJH'Q)MKNG,�§ VAlRG!§ IIlu�o nos mínimos detalhes, n'io haveria papel que II IIchegasse e oem jprnal que pudesse sobreviver.

II
'

Contador UNo mais, eSlar por dentro das atividades SOcidis
.

,

II,näo implica, necessàriomente, comparecer a elas, pois II
R · 'I d F· IPIJaraguá do Sul, 5 de Julho de 1971 não? Dissemos que eslamos POR DENTRO. das que II egls ro e umas

_ ',',Victor Bltrnardes Emmendörfer I b' aCOOleceu por aqui" ,porque f_era mente rece emos n E " F·· I I R' dDiretor· presidente convites p�ra quase. rudo que se faz n,esse. sentido U scrtla,s Iscais mp. en a nu-. ....._...". ...__._.... ...... • em Jaragua do i�)U1 Nossas nO:ls nos JornaIs com, II C, 1 b'l·d d
'

ICM III I provam ti assertiva.,
.

' on a II a e
'I� At. n 9 ã.. ! i Baep��f,nr� ii :O�p�::aç��emes�:�ld��:. b���IU�� II Defesas Fiscais INPS II

! F a r m á c i a C e n t r a I l presligiamoa o BGtpendi rodes os meses com déz II
'

FGTS II
1 l cruzeiros de mensalidade. No qjle lange aos bailes, II II
i �r��:f!ir�� :U:Seui�S���:���� :ar!m�g��eni�: 1 ���:, ��I ad;r���S:: p�:::�ss'a v:�:�;�m�:g:: o�o� "'i Avo Mal. Deodoro, 210 II
t Getúlio Vargas, 198, entre a Oom. e Repres. 1 televisão. Quesrão de gösto, de preferência...

II
' ,ß,l' de Máquinas Agrícolss "Tobatta" e Cssa 1 O dirdlO da crfliciiI não emana de nenhum pre-. --�-----==o.i Pernambucanas, esperando continuar mere i lidenre de clube. É direito iiJssegurado pela Consti· 0 .--------

I cedor de vossa confiaoça e· permanecer ao i' Iuição dêste País. Como jornalistill e como cidadão,
, inteiro dispôr dos prezados senhore�._ 1 faremos uso dêsse direito sempre que enlendermos •

1
� _ o • 0_ ! delerminado assuute l'Iuficientemenle imporlélDte para
, , figurar 'nos 6rgãos de imprensa aos quais colabora R t '

ç a-oI A c h tun g ! l ramos. É o caso dI' necesssidade de se construir um e,p resen a
'

I Z'e n 't r a I A p', o t b e-'k e' l Ho!el nesta cidade. Não é ilb�olutamente o caso da
Elemento residente eUl CURITIBA,l l situação interna do Itajara.

r�gistrado no CORE do PR. deseja, re.l i .Silbemos de muita genIe que não goslll de crí
f· d t

.

d d 1I teilt seiner' vornehmen Kundschaft mit, dass t ricas. Mas já dIzia Leonard M. Leonard,l cilado em presentar lrmas es a / Cl a e naque a

!
die Instalationen der Apotheke jetzt an der

! "Seleções" (01011/1901): OAPITAL à base de comissões. FaTor
Av.' Getúlio Vargas, 198, zu finden lind, ' .dirigir-se, ao Sr. A.! J. da Silva.

I 1 zwischen der firma CÇ>m.' e Repres. de 'Má, i "A crílica deve ser a mais construtiva possível. .

\ 1 quinas Agrícolas "Tobatta" und Gas8s Pel'- i Mas não podemos esperar que o seja sempre nem Oaix8 Postal, 1398
, oambucanas, wo weiterhio gute b�dienuDg , sentir no; obri,lIdos a fazê Ia sempre construtiva. CURI.TIBA� zu erwarten ist. � Como disse cer Ia vez Ralph lngersoll: "Quando uma
, , pessoa provI que a aente lern U811 cédula falsa, não
.- -x _ x é obrigada a dlr·oos uma verdadeira para sUbslitu�

��-:�§
�_..... Ip",

Bem mais ferino foi Howard W. Newton (fon,le -1....:..-.-'-V-,-'E--N-'.'--O--E.-'-'--S--E----�l fn\w-r' [�llll Ale o�l171a ci!adill): "Quando Úm homem culpa os oulros das �, �_.__� �_� �
,

__

. ��� suas derrolas, é boa idéia alribuir aos outros as suas
? -�------------��-------- viI6riéls".
t ADVOGADO nos fôrós de Por fim, Dão lemos neohum interesse e� com

, São Paulo - Guanabara - Estado do·Rio de prilr litulos' plÍlrlmoni.ais do Ifajara e muilo menos

, Janeiro - Brasilia,
.

i
. aspiramoa à presidência do me�mo. Em matéria de

} Processsmentos perante quaisquer M!.. pr�sidências já temos duas, ii do' MOBRAL e da
nißtérios, Autarquias e Repartições Públicas Junla DlscipliDiU Desportiva, que vão muito bem,
em geral.

'

obrigado ... Com meio século no lombo, já não lem9s
Escritório Central: 8öúde p,na niais ... "Sori".

i
Dito isto, damos o assunto por encerrado. JáAvenida Franklin Roosevelt, 23 - Gru.po/303 ensehlmos aqui a oporlunidade ft alguém paro dar(Fone: 52-1894) ,

seu rec,itdo aos sócios do Itiijara e ao povo iaragua-
i� Z C - 39 ensc. Porém, prolongar os comentários em tôrno de

R' d Ja eiro

�
ilssun'lo Ião "fejuto" nos levarid pOSSIvelmente a Estuda-se condições' de paga,ß�ento, informações(.) da GU�ABARA termos d� �ácreV�f IiÍgqui CI pouco 5ôbre d falência com, Victor Zimmermann, n/Cidade,

�_��_..... das cucas... ...;.�......,..

Edital de Citaçãb
O Doutor Walter Zigelli, Juiz de Direito Subs

tituto em exercício, da Comarca de Guaramirim,
Estado de Santa Catarioa, na forma da lei etc ... ·_

FAZ SABER ii todos quantos o presente edital
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe
cimento tiverem ou ínteressar possa, que por parte
de Alcides Aldrovandi, brastleíro, menor púbere,
alli8tido por seu pai residente e, domiciliado no

lugar 1.0 Braço d'l Nörte, Município de MassaraD
duba nesta iComarca. através de seu procurador
Dr. Hélio Alve8 tot requerida uma ação de Usuca
pião de um imóvel localizado em 1.0 Braço do
Norte, _Município de M8ssaranduba com a área de

I
49.590 metros 2. com a8 seguintes coutroutaeõea.
Frente, com Ribeirão' 1. Braço, a oeste, com 55.H)
m., rundo�, com Aquíüne-Ooste, a leste, com 55,10
m., de um lado com Olímpio e Eugenio Aldrovandi,
cem 900 m., ao norte e d., outro lado com Eugenio
Aldrovandi, com 900 m. ao 8Ul. Feita a Justificação. \, , "

Prévia da posse foi julgada PROOEDENTE por
sentença. E para que chegue 80. conhecimento de
todos e nio possa no futuro ser alegada Ignorân
eís, mandou expedir o presente edital, que será
afixado no lugar de costume e publicado na forma
da lei. Dado • passade nesta Comarca de Guara
mirim, no Cartório do Orvel e Anexos, 80S trinta
de junho de mil novecentes ·8 setenta e um. Eu,
(as) Ralf Faltin, Bscríväo, o datilografei e subs
crevi.
(as) Walter Zjg�lli, Juiz Substitute em exercício

CERTIDÃO
.Oertilíeo que a presente cópia eontérs com

o original do que dou fé.
'

Guaramírtm, 30 de junho de 1971
Ralf Faltín, Escrivio

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
, São convidados 'os seuhores acíontatae desta

sociedade, para a' assembléia geral extraordinária
a ser realizada no díe 30 de julho de 1971, às
9,00 horas, na sede social, na Avenida Marechal
Deçdero da! Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, para
deliberaliem sôbre a l!Jeguinte, ordem do dia:

1 - AUmente do capital Soçial,de Cr$ ...
,6�0,OOO,OO pata CrI 875000,00 eOQl apr.oveitamento
da' -J.l8av�liação do Ativo Imob.ilizado, Reserva para
MaQu�enção do Capital de Giro, Reservas Livres,
do Fundo .de Ações Bonificadas e de Direito� Cre·
ditóri0s;'

'

.

2' - Alteração parcial dos esta·tutos sociais;
3 - Outrol assuntos. de interêsse da socie

dade.

L- � O ____

1 Casa de madeira com todas as instalações e

respectivo rerreno - RUQ Cei, Emílio Jourd'an,
fundos, 16.000.00

1 Casa de 11adeira com Iodas as instalaçQu
8xt4 e respectivo terreno - Rua Emiliô Stein,

'18.000.00.

,
,

1 Cisa de madeira e respectivo terreno" a Rua
�

CeI. Emilio Jourdlln, fundos, 10000,00.
.

1 Casa de alvenéilrla semi acabada, 200 mJs2. e

respecUvo terr_DO (- a rua CeI. Emilio Jourdan,_
fundo!, 25000.00. '

/
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Estado de ·Santa. Catarina

Prefeitura Municipal d e ',Jaraguá Sul
/.

Lei n. 305
.

ceitos para Contratação de Pessoal em R'egime
,
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal_ da Especial.

Jaraguá do Sul, Es'tado de Santa Catarina, no uso Art. 2.) - O pessoal temporár-io será centra
e exercíéio de suas atribuições. tado no regime da Consolidação das leis do 'I'raba-

Faço saber a todos os habitantes dêste Muni- lho, observados 08 princípios estabelecidos nesta lei.
cípio que a Câmara )funici,al apr,pvou e ,eu san- Parágrafo único - São as seguintes as cate-
cione a seguinte lsi:

.

, / gorias de pessoal temporário do Município:
Art. 1.) - Passa a denominar-se "João Pioolli", I) - pessoal contratado para obras;

a atual tua 51 - Roberto Marquardt. 'H) -; pessoal
.

contratado para funções de
Art. 2.) - Esta 'lei entrará 'em vigor na data natureza técnica ou especializada;

da sua publicação, revogadae as disposições em III) - pessoal contratado para o exercício de
contrário."" função de cargo público.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Art. �.) - A contratação de pessoal previsto
Sul, 7 de junho de 1971. no artigo anterior, noa órgãos da administraçãe

Hans Gsrhard Mayer, Prefeito Municipal municipal centralizada ou descentralizada, far-sa á
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de observados o seguinte:

. Expsdiante, Educação e Assistência Social, 80S 7 1) - 08 contratos serão f�ito's por escrito, por
dias do mês de [unho de 1971. prazo determinado, não supertor a dois (2) anos,

Wãltar A. Ballook; Pelo Diretor ou por tempo indeterminado.
,

II) _. 8S contratações devem ser precedidas de Lei n. 310
Lei n. 306 justificação, com a indicação expressa de sua efetiva. Dá nova redação ao 'artigo Lo, da -U,i �98,

Dispõe sôbre denominações de ruas do peri
necessidade e dos recursos orçamentário. para a de 04 de julho de 1964. ,

,

mstro urbano da cidade. I,
respectiva despesa. Hans Gerherd May�r, Prefeito Municipal de

HalJS Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de III) ...;.. es salários serão fixados, sempre que Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso possfvel, em níveis correspondentes aos estabeleci- e exercício de .suas stríbtiíções.
e exercício de suas atribuições.

dos para funções semelhantes 80 quadro do funoio- Faço Haber a 'todos os habitantes dêsteMuní-
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni- nalismn público municipal, não podendo ser iníe- cípío que a' Câmara Munícípal aprovou 6 eu sau-

cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
rtnres .ao salário mínimo vigente na Região.

I

clono a seguinte lei:
eiono a seguinte leí: \ IV) - quando Je tratar de pessoal espeeiali Art I) O tigo 10 da Lei 98 d 04 d

zado ou técnico, é obrigatório a apresentação da
. .

- ar . I ß. ,e e

Art. 1.) - As roas numeradas, abaixo relaeio-
carteira profissional, "currloulum vitae", títulos e

[ulho de 1�64, passará a ter a seguinte redação.
nadas, ficam assim denominadas: jndic-;;ções de experiência profissional.

Art. 1.) .,: As penalidad\8s' a, serem aplicadas .por'
Rua 5 - Prefeito José Bauer, Rua 76 - Ilru-

V) _ 811 contratações deverão ser feitas obri- infraç�o do art. :iW"o e StlUS parágrafos, da, Lai n.

guai, Rua�81 - .Atgentina, Rua 82 -, Paraguai, 18, de 26 de maí« de 1948 - Código de Posturas
Rua 85 -- Chile, Rua 86 -�Equador, Rua 87 -

gatbriamente no regime do Fundo de Garantíe do Municipais, passarão a ser de l/lO (um décimo)
Venezuela, Rua 88 - Oolombia, Rua 91 - Bolívia, Tempo de Serviço, até um aalärto mínimo, vigente na região.
Rua 9.l -- Rio Grands do Sul, Rua 93 - Santa .

VI) - sempre qEJI3 possível, e dependendo d�s Art. 2) - Está leí entrará em vigor ns data
Oatarma; Rua 95 - Paraná, Rua 96 - São Paulo, serviços a serem efetuados_ ou se o contra.to nao de sua publicação revogadas 8S dlsposlções em

Rua 97 - Rio lie Janeiro, Rua 98 _ .Guanabara, uve; prazo ce�to de duração, deverä ser est�pul!ldo 'contrário.
.

,

.1'
RIJa 99 - Espírito Santo, Rua 100 - Minas Gerais, penado �xperl�ental correspondente aos primeiros -' Palácio da Prefeitura Municippl de Jaraguá
Rua 101 - Mato <;irosso, Rua 102 - Goiás, Rua noventa (90) días.

... _'. do Sul, 9 de junho de 1971. '
.

l05 - Parã, Rua 106 - Cearä, Rua 107 _ Paraíba, yn) - OIS encargos prevldenClã�los serao �I_>r�- Hans Gerharn Mayer, Prefeito Municipal
Rua 108 - Amazonas, Rua 109 - Acre, Rua 110 gat()fI,a�ente reeolhtdos em estabelecimentes oficiais A presente lei foi publicada nesta - diretQria
- Bahia, Rua 111 -. Pernambuco, Rua 113 -

de or����o). _ o seguro de 'd t á f't . b ._
de �xpedien�e, Ed�cação e Assistência Social, a08

Alagoas, Rua 114: - RIO Grande do Norte,. Rua 115 �.' .

aCi �n e ser .el o,. o . ri 9 dIas do mes de Junho de 1971.
_ Sergipe, Rua 116 - Maraj6, Rua 117 _ São) g.atonamente, t;ta� ca�telra pr6prIa rio Instituto Na- \

Walter A. Ballock, Pelo Diretor
Francisco, Rua 118 � Araquari, RUIl 122 _ Oorupá, clOnaI de PrevidenCia SO�lal (lNP�). .

.

Rua 123 _ Guaramirfm, Rua 125 _ Brusque� Rua I�) - .a� contrataQ�es. deverao, ler �IlJ�hclldas
127 _ Gaspar, Rua 128 _ Pomerode, Rua 129 ..:... n,! 6rgao of�c!alldO MUDlCípIO, • nQ s8l:uao da Pre- Lei n.. 311

João �'ranzner (Pioneiro), Róa 130 _ Arthur HElns- feitura MUDlélpa.
_ _.

Eleva padrões do quadro do magistérJo mu-

chel (Pioneiro), Roa 131 __ Rodeio, Rua 133 _ Rio �) - 8S I;>rorrolaç09s de, a�Dt�a�o serao feItas nieipal.
\

. do Sul, Rua 134 _ Florian6polis, Rua 136 _ Tija- por, slmple� aditamento no prop�lo .1Dst�u.�e!lto de . H&ns Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de

C1S, Rua 137 _ I&ajaí, R'ua 138 _ PiQarras, Rua contrato" dlspensan�o-.Ee as eXlgenCl!ls lDICI!IS. .

JarBguá do Sul, Estado de Santa C�tarina, no- uso

139 _ Cänoinhas, Rua 160 _ Campo Alegre, Rua . �I) - P�t'� tod811 as contr��t8çoell, serao �Xl- e exercício de suas atribuições.
164 _ São Bento do '8ul, Rua 169 _ Säo José, glda� I�.ade mlDl�ö de 18 (dezoho) anos e m�xlma Faço saber, a todos os habitantes diste Mu

Rua 174 _) Oriciúma, Rua 175 _ Tubarão, RU8 176 de clDquen�a. e omco (5?) 8nos e' 8prese�taçao, d.e nicípio que 'a Câmara Municipal aproY'Ou til eu ,san-

_ J08çsbà. RUIl 178 '_ Roberto Marquardt. _

atestado m.edlco de .8�n!\dade e abreugraf�� fo.rneol- ciono • seguinte lei: 'I

Art.' 2.)' _ Esta lei entrará em 'igor DB data do por entl�ades ofiCiaiS ou que forem lDdlcadas. Art. 1.0) - Para os, efeitos de percepção de

d bJ'
-

d d"
- pela Prefefeltllra. vencimentos, f,icam reajustados, a partir de 1.0 de

o�nt���ioPu lOaçao, rnoga as as ISpOSlçoes em XII) (_ O servido contrato não' poderá ser maio do ano em curso, aos padrões "p e "0-7", a
Palácio da Prefeitura' Munioipal de Jaraguá do ,com�ssionado em qualquer outro Setor da adminis- 9ue alude a escala de venciment08 anex.a a l.i

Sal 7 de 'unho de 1971 traçso.
.

,n.O 158, de 22 de dezembro de 1966, respectIvamen-
, JHan& Gerhard Mayer, Prefeito Municipal _

§ 1. :- Observada rig_orosa orde� de classifi- te, o� l?rofessôres .titul�dos e .n�o tit�18dos do Qua�
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de caçio_.e feitas 88 .coDtrataJoes, �e�dera a prova d.e dro UnHw do Magl�térlo MUDlcIpal. '.

Ex- ediante, Educa ão e Assistência Social aos 7 se!eçao a Bua vahdade, na_o asslstlDdo qualquer d!- _

Art. 2.�) -.A' despes� decorren�e com a ele-

dia� do mês de juciho de 1971.
' ?

, ,relto. à eventual conlrataçRo futura para OI demaiS vaçao dos níve!s de venCimentos aCima, corr�rá à

Walter A. Ballock Pelo Diretor candIdatos aproudos.
. . . . _

conta da dotaçao 3.1.1.1-01/64, do orçamento vIgen·
,

'. § 2. - Somente Be apheam ae dUlposlfoes te.
_

.

desta Lei, aquilo que determilla a Consolidação da Art. 3.°) � Esta lei entrará em vigor na data
L�i do Trahalho (C. L. T.).

.

de sua publicação, revogadas 8S disposições em
o Grêmio Es- § 3. _- Não se aplicam as disposições dêste contrári'O.

artigo à eontrat8_9ão de pessoal para obras, assim \.

Palácio da Prdeitura Municipal de Jaraguáentendidas os que irão executar trabalho braçal. do Sul, 30 de' J'unho de ,1971. '

Art. 4) - O· contratolido será responsabili-
zado civilmente pelo8 danos causados, por sua

Hans .Gerharfl Mayer, PrefeitQ MUnICIpal
culpa, ou' dolo, à 8dministração municipal, bem A p�esefite lEli foi publicada nesta Diretoria
como criminalnente nos têrmos do artigo 327 do de Expediente, Educação e .A8sistência Social, ao.
Código Penal.. 30 dias do mês de junb9 de 1971.

,

Art. 5.) - São,nulos ou de nenhum .f�ito 08
-

João Mathias Verbinenn, Diretor
cO'ntrat08 feitos em des8CÔrUG com 'a8 normas

\

desta lei. _-
,

Art. 69 - Esta lei entrará em vi,gor na data

��n��:ri��blicação, revogadas as disposições em M'i n ist é r i o dos·
Palácio da Prefeitura Municipal 'de Jaraguá

do Sul, 7 d8 junho d. 197t.
j,

Han� Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
'A. pr�sente lei foi publicada oesta Diretoria

de
.

EXDediente, Educação e ASl!list6ncia' Social,
a08 7 dias do 'mês de junho de 1971. )-.

relo Dir'etor I Walter A Ballock, Pelq Diretor

der a limpeza dentro de oito (8) dias e, se não o

fizer, ser-lhe á aplicada a multa, e o serviço feito
pela administração e cobrado amigável ou [udt-
cíalmente: .

§ 3. - As penalidades a serem aplicadas por
infração 'do § 2.0 da presente lei, serão de r/lO
(um décimo) até um salärto mínimo vigente na

\

região. ,

'

.

Art. 2.) - Esta lei entrará em vigor na datá
de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário. ,

Palácio da Prefeitura Municipal de ,Jaraguá
do Sul, 9 de junho de 1971. .'

J Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente leí foi publicada nesta Díretorta

de Expedíente, Educação e Assistência Social, aos
9 dia8 do mês de junbo de 1971. ' '

Walter A. Ballock, Pelo Diretor

Lei n. 307
Reconhece de Utilidade Pública

portivo. JQvenlus.
- Hans Guhard Mayer, Prefeito Municipal de

Jaragui do Sul, no uso. exercício de suas atribui
ções.

Faço saber 8 todos os habitantes dôste Muni
Cípio qua a Oâmara Municipal aprofou e eu san-

ciono a seguinte leI:'
.

Art. 1.) - Fica reconhec!d� de Utilidade' Pú
blica, o Grêmio E.sportivo Juventus, com sede nesta
cidade de Jaraguá do Sul. .

/

.!rt. 2,) - Esta lei entrarâ em 'tigor na da\a
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Janguí

do Sul, 7 de junho de 1971. '

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal
A presente lei foi public�da nesta Diretoria de

Expediente, Educação e AssistêQcia Social, .aos 7
, dias do mês de junho de 1971.

,

Waher A. Ballock,

:

Lei n. 308
Institui preceitos ,p\ra contratação de pessoal

em regime especial. ,

Hans Gerhard MaY9r, Prefeito Municipal de
Jaragllá do Sul, Estado'de Santa Catarina, no U80
e eXercício de suas atribuiçõelil.

.

Faço uber a todos os habitantes dê$te Muni
'Iípio que a Câmara Municipal aprovou 8 eu san�

ciono a sltgaint.· lei:
.

Art. 1.) - Fica instituído no Município de
Jaraguá do Sul, de acôrdo com as . disposiQões do
artigo 122 da Constituição Estadual, e ítem IV,
artigo 171, da lei Orgânica dos Municípios, os pre·

Lei n.' 309 :

Altera o Código de PostQras Municipais.
Hans GerharQ Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso
e ex.ercício de s�as atribuições.,

Faço s'aber a todos OP habitantes dêste Muni
cípio que a Câmara Municipal apr9vou e �u san-

ciono a seguinte lei: I -

.

Art. II - O artigo 48, do, Código de Posturas
Lei. n. 18, de 26 de maio da 19'8, ficam incluldos
08 ��guinte8 parágraf08:.

,§ 2.) - No oa.so do parágrafo antecedente, o

prop�i8tário do imóvel será notificad. para p�oce.

,

Transpo,rtes
Departamento Nacional de Estradas'de Rodagem

16.8 Distrito Rodoviário Federal'
Gabinete da Chefia
COMUNICADO

I
A Chefia· do .16 o Distrito Rodoviário Federal:

traz ao conbecimento público a�lteração havida nos.
, Coeficientes tarifários a vigorarem a partir de

1.° de junho de 1971, nas linhal interestaduais:

Tabela

A
TipQ
I

II

,

(Or$/Pa8sageiro/Quilômetro) \
-

Asfaltadas. 0,041353 � .

Estradas revestidas com mate-
_..,

rial éilico argiloso 0,051843 .
'

(
,

.

-

Florianópolis, 27 de Maio de 1971
.

í Hildebrando Marques de Souia
Eng ° Chefe do 16.0 DRF
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B:aile das Férias
, ,;

Orquestra "Beppi e seus Solistas"
w

\ , t

----------------------�'�-------------
'

"C O R 'R,'''E I O O O p O V \ O ,�'==0QUE VAI PELO.U01IS
J SABADO, \10 DB-JULI-!0 DB 1971 , N.O 2.641- Leonísmo Jaraguaense - ano nove

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� -, 'CL Paulo Moretü

15.. ' Gr u po, EscoteiroPedro Colin
\ ":'AC0RITABA'" Sugel'e hítcrcí deJ 'v

,

'" " difundido 'a filosofia leenística, depois de quase
O�missão exeeo\i'H de Grupo Escoteiro "Jaco- 5

-

F'
;' • uma década de vivincia do servíçe desintereasado,

ritaba" d� Jaragúá do Sul, nêste ato representado ao "an"'15"'0 ' de eonsivêneia de companheirismo, vivendo e .eon-
pelo seu Presidente senher Roland Harold Dornbusch. ' 1'1 '-", '-" "jvehdo dos ideais .alimentadoa pela vontade sôfre"
convida os senaeees pais dos Escoteiros para uma \.. '

ga de mais luz na inteligência e mais profundol
Assembléia Geral Extraordinária 8 aer.realisada no ,Ao comentar da tríbuna considerações a respeito s'entimel!ltos no coração" depois dessa eamínhada já
,diá�4 de Julho de 1971 às 1930' horas em sua séde da Câmara Federal,' a do assunto, e das condi- pereerrida, quadamo-nos contemplativos ante á
Social à Av. Marechal rieodor� da Fonseca, 1011, .recente deeisã?

-

da PE ções de-desenvolvimento realidade da história de Leoaísmo [araguaense e

para a seguinte Ordem do Dia: TROBRÁS de I.n s t:ala r que seriam da488 à região satisfaz-nos o têrmos contribuído para que o B08S0

uma nova rettuaría na caso a PETOBRÂS insta- lema fôsse não apenas disulgade, mas, sobretudo
Região Parenä-Seute Ca- lasse a refi'paria Da área vivido.,

"

. _

tarína, o deputado Pedro litorâ�ea do põrto de São Nosso lema - SERVIR DESINTERESSADA
Colin,�ugeriu o lítoral de FranCISCo do Sul.. O ',de-" MENTE _ foi, é e será vivido como um dever de
São Frsncísce do Sul, putado Pedro Oolín !está consciência inerente à nossa cõndição de Leões;
como a. á!ea que nu.ne s�ncj,p e�pe�adO n�!!1 �ró- alimentado-nos sempre a idéia qe .deixar positieado
8S cond1908s nece��árI88 XIIDOS días �m Jomvll!e. n,08s0 pensamento sôbre algo, que muito nos inte
p�ra mal��r reatabílídadé ,pr�ce,dente de, BrasílIa, (rêssa: dedieação à causa que abnaçemos epl Liensdêsse pr.oleto, Num longo a fim, de mante.r c()�tatos Internaeíenal. "

-

,

pronuacíamento, (') depu- com bases eleítoraís da
' ,

tado joinvilense t e c e u Região Norte-Cetarínen- O mundo em que vivemos está transtornado,
se. 8S g�raçõelJ que se sucedem: pretendem, na sua

revoíte contra a anterior, partir da estaca zero para
----.------ construir um mUQ�o ao seu feitio, divorciado do

passado, e o Ltons, no suceder des fatos e dos
homens, tem procurado harmonizá los não em função
de I tempos e de gerações e sim em função' do me-

lhor. .(

Dia 17 de Julho
no a.A. BAEPEflDl

-

,-

ANO Lili - JAltA,OUA.' DO SUL (SA�T.A. CATARINA)

", .:>j

Ins'Ci'eva-se na

',·S.'A','.'" "w.";�",JI,,·,.·/:',, m�4ete;::póri:�8�!5,0��,Jar�griá Veículos �_� <

' Sra. NHda, Utpadel, com
,

c',"" -

'

c,ása' de -8Ivenari� nova,
Avenida .Marechal Deodoro, 930 (' ranchos e de'mais beiiiéi�

,
' torias, ,em Rio Cêrró IL'

- \ ; " ,

'

Rtfeodelf." '

Jaraguá d,O
,

Sul _c, ':,S.C,'ata''rI-na AàlarrtallD
' 'InforinàçÕes com o er.

" '

',_ Hérbel'to �anemann;' em
... ---_-_---_---__-....; W. ,Weege S,A.

'

1.°) Exame, discussão. e aprofBQão do Relatório
da Comissão EX,ecutiva, Balanço e Oontas de Pa
trimônio;

,

/,
,;

-,

2,8) Eleição' da Comissão ,Execl'tl_U pára o

bíênio julho - 1971 ã julho -:- 1�73;
, 3.°) Eleição do Oonselho F.iscal; " ,

'

,

4:.0) Assuntos de intêrease geral da Sooiedade.
,

Jaraguä do Sill, 07 de Julho de 1971
Roland Harold Dornbusch-Presidénte

do GI'UPo' Escoteiro "Jacoritaba

5UaESSO!,
"Ern ape'las 7 dia�
compl'etada a 'i» Série cío

1 '. I. �,

,

ConsórciQ, Jaraguã Veículo�
SÊRIE'

-,

í

O'FABULOSO
/ ,

,
\'

FU'scão 1500
--POR APENAS' CR$' "t60,OO MENSAIS

"

I

'(Já considerado, o nôvo aU)Dento) \:
.

I
•

'

"

SORl,:IOS 'E LAN�,ES:
,Seu carro' usado valerá como lance

,

'. 'Lance lião' ��ntemplado será devolyido." ,

, Os Jances va�e_rão, como antecipação /d� "meQsalíd,ades'

: Oaminham'os' para : o 10,,8 auíversärto de Iunda
ção do Líoas Clubé de Jaraguá do ,gul e a diretoria
que ni vivê lo e festejai-lo acaba de ser empossada,
constituinde tal fato uma honra e um comprcmíseo,

Depois de nove anos de Leonismo em Jaragoi,
em que ,a competência de CCLL tem revelada 8,

"
,

, I

Aviso aos
,

'

Contribuintes
d'

ii

IPI' É por isto que Lions, oelte agourento ceavul-
,O' ,

,

"
- síonar ,pocaHptico e em. função do melhor, tem

., ,,' procurado ,ài,ulgar e pratiear, ,imp.,rtérrUa e ínn-
O Pô.to da ReceítaFe- moraramente, ii esp(rit'o do seu lema de bem SER

deral (ex Coletería Fede, VfR, malgra�o, 0'_ econtecímeàtoa terrenos, apesar
ral) de Jaraguá do- Sul du naturals contingências humanas.

,

iDfor�a, qu'e; a, partír do ,',' ,

"
'

mês, de, julho prôxlmo, �-por isto que Lions, .mesmo sabendo que, 08

será desencadeada" em tsmpos são ominosos, :mes�ol.�onhecendo, a ftíria
todo o território Nacional, l,!oont'lda da 'empeslade vlrglhanB, que se,- !tbate ,

a '''Operação IPI':' cOm �obre a terra,. �B�orç8-se por p'reservar e .lI!a�ter
\
vitltas à fi!ic"lização dos l!lc6lu�e o edlhclo de SUa estru�ura doutrmana e

contribuintes dêsteimpôs- fIlosófICa._,
to.

'

Ö contribuiate que se'
E seus membros e os membros do Lions mube ,

en,contre em atraso com dé' Jaragu,á do Sul, n'o nono ano de SUB fundação,
o recolhimento d.o IPI, a caminh9 do décimo ani'fersário, lutàm' para mari-

>,

ainda, tem p08sibilidad,e ter as 8lma� viv-as ne,Bta trajetória em que assistem ,

de, antes" da visita do
a um macabro cortejo de almas mortas à causa do
bem e do servip.o desinteressado. '

\
'Fililcal, providenciar o Y

seu paga,mento evit�Ddo,

r;;:"'��_....�'assiID, pesadas multas,' " ,', .

processo crime por apro-
'

Dr. Rei�oldo jMu.ar.,priação indébita e oútr08 , t
aborreCimentos," ,

?
'

-', 'II ADVOGAD!_jL \"

,,�ampalha de EIlueapo I f, ,

'Escritório ao lado da Prefeitura i
,Clvlca

, L,' . JARAGUÁ DO SUL
'-

�O hasteilmenlo dã
'

, ",'
"

",
,

Bandeira e o éanto "r;a.-���-_""'_-�e;) ,

do Hioo Nacional são'
obJTigatórios, 'uma-vez
per semana, em todos
o,s

' eSlab@lecim�'nfos'
de qüalquer grau de
ensino, públicos ou

'particulares..

.

... '. ,

STAN'OS ,13�o EXIJA
NIEBUHR PUB�ICIPADEti r .'

criatividade é, técnica
.

SOLICITE ·:SEM COMPROMISSO,'
� . . ,

,

JOINVILLE
.

;> \.'

R. BLUMENAU, 268
JARAGuA DO SUL
FONE 2002 (GOSCH)

r
'

,Grandioso Baile de Rei �:. Dia 07-98w197l
da 'Sociedade:'Espo�tivâ, "e, Recte�ti�a ',V IEREN,S;'E
Música '_" BA,' ..N",�h'A' '1:..': "::lí?"'A:·�';'�',,: "D.',A' ,'A,I:.!;I;·a?,Q:'-', RA' ..

' R1"O" '�eJt'r�-'r":\o' -':".\ -, ,U i' .:,I;>··"f{\I. C", MU·.A", ',h •• y < " �, .v, ',.. �'. � .�-J ,',
,

,
"
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