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-

Polític.a. .. f'isc,al' Odi,osa' .! V?ZBS�,OAF.IDADE
A Fazenda'.do Estado empoucaspalavra�:'''Leva O PAlHACO

. de ôanra Catarina" com a chibata DO lombo e aill
bese no Decrero.' r.'28- t 2- da tem que rir' p a r a o

66/4.922, esta adotando "senhor", É do couro que
para diversas .ativida'des o 'sái a correia.
pagamento do leM, atra O lançamento pela cota
v'és da chamada cota fix�. üxe, tem implicações mais
,

. E, em n0R!e d:a ôeção fundas. É o. Esta<:lo que
III, erts, 141" a 145" dp .está 'intervindo ria eccne
di�positivo legal,' acima" mia dos Municípios. Tõdo
está a Fi�ci:J1jiàção' euto- Ó estabelecrm�nto·· que fe·
ri�àndo eos seus Agenles ehe, representa uma menor

par� que procedam o en� renda pare o Brário dà
quadramento do contrtbuín- Comuna. E os. Prefeitos
te. Deve pagar Ó ICM pe- xingando o gov�rDac:lór. "

le cota fixa. Adotando o - Por outro ladó,.·� ação]
princípio de lança; as fazendária posta em práfi"
atívldades por um único ca, DO, caso, só pode pro
crit_ér.io. está levantando' vocer resultado óegativo,
uma "onda de :iiJsatisfilção Erb política fiscal. criá se

no tnreríor l::atl;l,riôens�, � agente g��ador do t�ibu;,'
Ignoram que, �entro de lO e o Estaêlo cobra a P...·

éeda regrä "existi: a exce- cela do agente� O'que"di·
, ção,'

.

zer si liq.uidam er agente?
Os estabelecimentos. de Cobrar tributos de qúem,

pequeno. porte s�o'os alais então?, Absolulamente er

atingidos pela medida fis- rada a orientação fio fisco,..
tal. Principahr.ente, os es- que deve merecer a al-en
tabelecimentos no' interior. çãó do s�. Se_cr�têÍrio df
os municípios, ps qUllis Fazenda e do Governador

realizam�" alguma \�enàa do Bs"adó,
.

mais prónunciada, aos sá- Não se matà· 'o' cd ri·
bado�

.

e domingos,' NQS buile. Nem se reêeb.e 'e
'

dias 'da semana, dedicam: ,o chavãQ "Si
.

nijo pó' ).

se à Javoura. A fi8,caliza� pag�r, entãQ .fechá". Deve
ção féJZ láboo r�zJJ. �__ _ ..ha�er_ .uD1a perfeita coexis- .

O que torna a medida lência. Ou mel oroA exis".
fiscal mais õdiosa é que têneia do contribuinte para
carregam o' áto.; nas coso Que o.Estado possa cobr r

. las de éstraoh<\s. "É lei os seus tributos. Fóra, des
do' Cl2stello", costumdm ta faixa é suicídio fiscal.
dizer... Si não puder pa· A morte do Bstado pela
gar, então ,feche o b.o-. impossib.mdad� de, reali�
tequim", são as canclusões zar suas' finalidades.
em Qutros momemos. E. o que estranh� aos'ob
ii· verdade,té que nem: Iô servadores é a atif9de da
dos pode0)' ser .Ianç·adas I fjscali�a�ão de argumenta
pejos mesmos. Fere funda - que preCl8i:! aumentar' a ar

mente o prjDcipio da. IIber· recqdaJão delicJenle., en
dade d� comerciar. A fis- quanto que o governãdor

- calizaçã<? aí es!' �ara con· �m �ntrevistas, diz· se sa·

froJar os conlrlbulD.e. Co" tlsfelto com a ,alíquota do
bre-s'e dêle o que realiZ'a ICM.· ,

"
.

de movimenfo eCQnomico, . Óra, cobrat iinpost08;
ainda que não atinja o sa só se pode cobrar através
lário mínimo. a despesa de uma tributação 'real,
com o aluguel, etc. justa. Pda fiscalização a-

Muitos estabelecinlenfos liva Ntiöca pela estima
lentám reclamar contrâ ativa.
odiosa medida. Os Agen-' A Secretaria deve rever

fes Fiscais, contudo, aleI'- .0 estado de coisas para
Iam' OS contribuintes, de não criar problemas ain

que de Dada adianta, por· da mais graves. B o Go"
que são ordens que vem vern'ador uma polflica fis
de cima, Isso quer d!�er caJ mais justa.

.

Cô� frêDíitOB e � gargalhadas, al'fava a mul-
. tidlo dentro' do Circo,. qual ondas ma�8, quàndo
o PALHAÇO. com Bua �va natural, lJeu rOllto grotell
camente pintado, suas roupas larga. e balpufas, dava �'-.

e.traela no Picadeiro.· trazendo numa das mlos uma

grossa e tosca.bengala., 'e na outra anastava, .ama).!
rada a uma grossa corda, a tlgura em pano. de um
cachorro - A Violeta! ,. .

Iniêlira-se o .es:t.�tácuto! .

.

.

, Chic·Chic, saia dó iI.u camarim, para trazer ao

povo a idegria simpl.s a vlbraçlo natural, aos humo
.mUcos trejeitos, aos chist8s puros' e sadios, aos sons

d., sua vóz
. oDitroante;' às vezes, de falsete outras,

mae ser;npl'e. d� um ·toQ1 imp.raUvo e hUman'o,
Ab, que go.tosos· aquêles citas ...�
O Circo na cidade, era moUvo de arrebatamento,

total do POYo. Os lugaté& comuna da '''bocada'' eram
disputados àrduamente. pará uma melhor acomo�açlo
e vll!llo. O aDlendoin tonado e. a Pipoca, éram acom·

panhantes indiSpensáveis do espetáculo. D1z1aiJl
alguns: ...;. Circo sem "puleIrO". ' sem amendoiD e

Pipoca, nlo é circo. '

,

. Espeticulo para Crianças de �. a 90 anos, Er.
,

o 810gan da gr�de -f",mlHa eiroeDáe QUEIROLO. O
neijDho, e. o avô'lria� RO me.smo diapazlo. A elegante.
"enhol'lL do Camarote e a operirla da arquibancada,
senUaDi a mesma alegria e vlbraÇlo InCOlltld.a. Sob
a .ureçlo de Othelo Quelrolo, o Circo Quetrolo, ia de
Q.da�e em eid.de, .levando ao povo o divertimen10
sadiO'.

"

No centro dO' ploadttiro, Chic-Chic, ao "ado -ele
seu irmAo Harrys, atraia as atenções gerais.

-

Aquêle"PULA VIOLETA" tio cCU'&C�ristlco, era
o ._1 esperado pela multldlo para estourar em
gargalhadas. S6rio, cf.Ip.pusível, olbàndo çom o;lhos/'
alTegal.dQs para o.,.«.., aguardava Chi�Çhic, 'a

'::
..
�.s�.s������.. :.a.'I!�.ea (lt:sin�!���.ua..

,,�1:1:��s�r!.�palh,ya 'os' .eqs moVUne1ltó_ChiQ-Chi�.�: "Espera
que vou .Q1�r: a O,A.'l'CHORRA". Diri,gla-se a um
lado d9, P,1c&d�ro•. j�fäDUíDte ollele pl,"éV1amel1te J�
hJm lóDl1lZ'ad.o 1),Ql �1lO. 4. rapazu; e. fingia amar
rar o .nimIllZlÚho. 'QbstlrVlPldo o., jovena. �elosQ pela
"integridade:aa Viol.ta",· Inv_J.1AveIm,e,nte.. d.lZenelo
ser aquele lugar "per1g�o" �a amarrA-Ia n()utro, lon
ge 1J()s ra�e. qUé po�emm e)l�omodar a sUa com.-
paDhelrà d. trabalho.

' ,

.

.

< QUando.a mu\UtM.o trrompia em palmas;' aplau
dlndo leu tra�.lho, CliiQ-:-Çh1c, nu� lest,o tolio pecu�'
liar, agradecia OB aplaueos sacudiDdö t!)'do p corpo, Ô
que' provocava DiaIs gargalhadas e�.,.maa...

..

.

Hoje· em dia, nlo bi,mais aquela' avaçio irre
sistível, cfo ,póvo pelo etreô O Cil:iem,J,: 'ô' &$.dl0 e a,
Telev1810. prejudicaram grandemente .a sob.revlvência
do e"petáeulo popular do Oirco;

, .Mas nós, 01'1 audosistal, lamals .110S esqu�c.-
remoll do Circo.

.

.

'

.
E, CirC." para nós, paral1aenses e ca�enaes

él'8 o QUEIROLO, e Circo Queirol0, éra Ohie-Chle, Ô
Othélo QoeÚ'olo..

E ago�. mata do que nUnca, sentimos que,
infelizmente, apezar, dos gr�Ddes esforços dos a�stas
eireenses, o- fim do Circo é Irremediável.

Sem pêjo, confessamos, que a tíist� noUcia, nos
humideceu os Glhos. com 16grliD�. /; Morrera CrnO-CHIC . ..

.

.

Morreu o gralld8 �alb.a.ço ...
Há mais de ano afastido do picadeIrO. vítima. Silenciosos' poucos 'dias,:·enqu8mo se deglll'di'a-

.
de grave enfermidade,Othelo Queirolo. reeolheu.se ao

vam ém dúvidas e se . congra.ssávam. em 8sforAoBeonviveo de sua família, onde, 'dia 30, cercado pelo y

carinho de sua' esposá dona Inez, de sua filha Lydia, .professores e, aluDos, voJtamos a�esta, página peran-
sua neta, irmlos e sobrinhos, dbs artistas componen- 1e a opinião públioa: nlo, npS, pß.rq,bemos que 0,
tes do Circ� QueirOJo e do CirqulDllO Canal 6, veio a nosso inimigo o Tempo nos tenha digtaDciado, de
falecer: )

.

Uruguaio de nascimento, fez do Paraná e espe- a gumas semanas. .'

cialmente de CuriUba, o seu torrio natal, S' do tem- . A ESOOLA JAMED agora no âmago de ioú-
tório dos Bstados CIo Paraná e Santa Catarina o seu meros lare's sabe .quaoto custa� 08 �elqQre� Dh,ISV
habitar.' requerem. esfôrço,- constancia e até, podemo. gai'an,.-

,
O GovernQ Paran"ense' e a MliDiclgalldade de

tir teimosia. _ .. / .CuriUba. q1le o tlJibam como Instltu1ç&o estatal, na
Slla enfermid8de prestaram·lhe tod., a 4aslstência ma-

.

Entrementes não houve alternativa e o,s exa-

1erlaI e moraI. ... '...,08 morte, juntaram-se ao Povo mes ai estão: 39 inscrUos,Do �rim.'eiro cioÍ� e 10 no
para prantearem cQm o. SeUB famtH"res e mUhares segundo. Quantos passarão? ,E a pergunta que to!'
de amigos. o desaparecimento do homem bom, honee- dos termulam mormente OB- esforçadOS e .,scelenteato. trab�dor, exemplar chefe de faw!l:la, e do

professoAres.,
.

.

., .

" .

admirivel utlsta, do �.n4e Palhaço Chic-Ohlc.
AssociamO-DOS ao triste e lamentável aeonteci- Não :há segredos quan·to aos resuUados; pal�

mento. .

.

.

sarlo alguns e alguns serio reprovados� É· a lei' e
O vereador Sigolf conhecimento, estav:a o .ezar pelo' desaparecimento de. Chie-Chic, e Dão hã réssalvas.

S h li
) une Catarlneiises e Paranaenses.

C ünke 2. Secretá- para rea zar concor- &e que tanta alegria deu ao Povo, que fez a Houve, descuido por parta dos .últimos e quiça
�io da 'Câmara Mu- rênciá pública para mulUdlo anebatar-se em sonoras gargalhadas, des- nAo, talvez exi ui'dade de tempo 00 entio falta de ti-

..
D1
..... ·.(·.·I:>:.,.l·.pal de Jaragua" vender dive.raos vefoulol par.a C&08ou...· .' rocinio em lides esoolares; quem ficou 15 ou mais,

.

�; A par da" tristeza. as .audosas recordações:.. - IA:
.

I
-

d' f '4o d,elo Sul" apresen·tou Ire.no�ar O seu parque_ .

Pelo IDulto que fez nesta terra. merece' o des- anos aem ver IlplS e pape Dao po e azer par.e o.

:req''uerl'mento ,em' .pIe- d_8 VIaturas. Â d.oa , eailso eterno., glnisio em três· meses, A. orientac;ilo é ,sssim e. nós

d d Que neus te tenha na sua Santa Glórial apenas cumprimos o rUual. E os primejros:'Gs aproo
nário, s�gunda-feira; ç�o e uma,

.

essaa
FALSETE, vados, I�O a resposta do lema da �80014. ttã� o fruto

llltima, solicitando ao VIaturas. - f.�lZOQ o do esfôrço próprio e do corpo docente. Antecipamo.
Prefeito Victor Bàuer v�readol" S��un�e -, 1... --------------..... nOBSOB par.abéna; Foi, ou melhor. dizeado, será a es'

a doação de um jeep VIr � be!leflClar a or�
,

peraDfia de acêrto n08 delcono�tlldQI[I dias de .tri-

usado para a Corpo ga�lz�çao de comba·.
D.� Relnoldo lia.... ��llh�r�ss���a��pedem a �ada um .os seus próprio8

de ßombeiroB Volun- te ao fogo em. nossa

1,_
. Mas há confiança 8 animo for e:"Dia 9 de junho

táriOà de Jaraguá. terra:O requerlm�nto
.

>

•••• '.A... DVOÇA.,D.0===,=="",=,= será realizada a primeira. prava (Português) e dia

'E� planámo,' o �dil foi aprtlvado ppt utU�- j 18 a sorte �8tar" ·lanc,ada com o términO"do primeiro
d AREN

.

t'f'
•

'd d Q Prefm. • r.
i semestre, ..

._,

.

'.

a. AluS. 1 lCOU. nlUlI a e. .;:,,� .' ,->� Esoritório ao lado da' Prefeit'Qra '" Aniul(fe Qotage� alUD08 da JAMIl); o resulta-
a sua atituqe, di�en· tq deve,enVIªr prol�- JARAGUÁ DO SUL doeét"8enddlDuitoagllardádo:4to�odh'88 desejamos
do que a Pr.'efeitura, I to de leiDesae senti- Bôa sorte. '

> ',"
•

�

•

ao que �ra" do seu do, dentro de dias.
"

Jaragu' do Sul,1/6/67
.

/'

Beneficios para o �,orpo
de Bombeiros,

De SãQ'� Prancísce do Sul,
Arnoldo Alexandre

Seguindo seu roteiro pre-estabelecido, 'este
ve' no dià 23 último, nésta cidade, o st. dr. Paulo
Konder Bornhausen, ocasião em que a Associa
ção Comereial lhe ofereceu um banquete de 50
talheres.

-, X -'. ·.'�I

Acompanbando, seu irmão, o.vice governador
do\Es,tado, dr. Jorge K, Bomhau�n,: na mesma
data visitou São Franoisco do Sul, tomando con
tacto com as lideranças locais e consoíêncía dos
problemas maia urgentes dêsté município.

.

.

,
,

' ,- X':::"
"

_

Como / bom e leal itajaiense' que é, o dr.
Paulo Konder Bornhausen, falando em pleno
banquete, prognosticou o desaparecimento do
nosso porto bu a sua transformação em. porto
Pesqueiro. Tudo indicà que s. S. se fazia acom-

I panbar da Cássandra. 1
• F

'

'.
- X -., I'

Em. sessão da 'Câmara Municipal, realizada
à 30 últinió, o vereador Octacilio da Costa Pe
reira ·(ARENA) 'apresentou �> requerimento
dando -ultimatum ao sr. CelSó Pessôa, prefeito
Municipal, para que preste contas do-� exercício
de 1966, até· dia 6. Im�hment·á vista.' ,

'

\

.�

·IV ' Fe$tiYII "da, Cerveja.' da; Guan_barä
.

' ,"-'
,

-
� .<-. / '

.
.

.

".,.' Q..�. c.!�� «la Guana�a!'8•. COJ.Q o In�to ele
pro�over Cáéla vez- blalS 'O Batado· d. .taíità iGatadDa, con
voca a Indústria "b$l'riga-verde" a sé fazer-presente .ao IV
Festival d@, Ceneja da Guuiabara, ond, terA.� oportunidade
de expor S81),S produtos para �'êrca de 60 III.iL pe88OU. de bom
poder aguúiltlvo. '. .

O· FeaUval .erá realizado no Pavilllao d� 840 C.rstóvlo
(a IDaior á.:ea cobe$ do mundo, sem .scoram,nto); Doa dla's
11, 12 e 18 d, agôsto próximo. .

.,' , .'

.

'Il1cluído Do calenürló túmUco. da Guan.bara,o·Fe.UvaJ
da. Cervoejá' � considerado o •.egUDdo evento popu"r em Im

, portâncfa,· sUP,e;rallo apenJ&s pelo fabuloso' .C"mval ea��.
. As firmas interes!5adas em partlcipareIli êla grande fes

ta deverlo dirigir-se até o dia 15 de junho próximo, ao 8.e-
gulote enderêço:·

-

•... j
.

Festival da Cerveja .

Rua do Ouvidor. l69...,.- GRUPO 41% .

Rio, de Janeiro
Estado da Guanabara

/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



\ t \.

OORR�IO DO POVO SABADO, dia 4-6--1'967,

,UCORRfIO 80 POVO'" �MC>U��D"·C::::=Ac;.;:>*SC> Livro é Notícia' ferna@losMl1t1lIDlndlPatiS"(fundação: ffrtu,.müller - 1919) Há certos tipos' de livros cuja divulgação numa· ,

Frutfl*r.l fi Orn....nt.;.) seção Iilerária parece imprópria, à primeira vlsta, Em
' 'Muitas contr09érsias' tem surgldo.em mrno

todo caso quando acontece de haver 'escassez de dós ff:lriaãos 'municipais. As t é o r i as' sôbre
material a' publicar söhre novidades literárias pröprta-: ctrad'ição Ioeal> tem 'dividido o povo na solução
mente ditas,' o érftico até recebe com satisfação do problema. Embora, consultadas as classes
material informativo sôbre tais livros. -

. eonser-eadorae, as autoridades religiosas, parece
É o caso de'dues recentes edições da Cia. Edl- que a-escolha dos 4. dilf� de guarda mun�cipais

tora Nacional, de que ora 'Somos tntormados, e cule não encontraram. em denominador comum.

divulgação adiante' fazemos,.
'

Apesar do respeito que deve merecer a lei
PEÇAM'CAi'ALOGO O primeiro livro é fundaliealouAlplricos da elPlicaçio aprovada pela O â m.a r a e-' sancionadà pelo

ILUSTRADO sociológica, de Florestao Ferr.aDd.es�.,Por detr.ás .dês�e Prefeito�� por Indicação .das classes economicas; _ ,

longo ê um -rento lmpenente IIIUlo, reúnem-se Ires sociais e religIosas que regem a nossa Oomu-
ensaios escrííoe em. épocas diferentes, guardandó nidade, ,permitimo, nos a libei'daâe de iniciar 'com
entre si�elélções. teís que p.�SsiQjllram. s�à. PiJb.licacäo .a .J)lI&sen'e'l nota .a inscrioã'0 de tôd0S� qúantos
em FOn)UDro. DIZ o euton Os lftes e'\)salos que cC:)ß�' se [ulguem com direito para diaoutir.oo, assunto. ,

c::::::::oc:=>c::::>""'c::::::;::.o::::::::;::.i::::::=o pões êste livro giram em tõrno dos :prQblemas logl' Expôsto o assunto, ficam gen'lUmente
cos da explicação .soclólõgtce. 'Foram escrttps em convidados, a se inscreverem ém nossa redação

,
'.

'." datas diferentes' e com vistas a fios diversos. Não :(Mal. Deodoco, 130) aqueles que [ulguem nãe ,

Àegistr.o,:.· .Ci.vil ,Edital �.' �:,4�5, �e. 27i5167 obstante, corãpteiam-se recíprocamente ( ... ); e,ainda . serem "ideais' .os dias constantes .da ,Lei Muni·
B dd ,h hole, representam .uma tentativa ambiciosa de Intro- çip,a.l!:a_fim _de que, de. posse' dos nojaes qúe.Atuea Müliec;Gruhba, llfiçid. Aug-u�to. o �eD,.,erg e

duzir maior rigor, discernimento crítico e sentido serão amplamente dieulgados a, com 8S expo-do Regíst- oCivil do 100is.
. Alvina Heck

lógico construtivo nas discussões metoqolöglces ne sições
_

do§ "seus pontos '(ie, vist�, possam sertrito da Comarca de Jar�gl,lá .Ele, bresiletro, solteiro, sóclologte. J. �J EntretJ959,., dald dI9)rTm�jra edição {

,

pletteados. j u nt o de quell}. de ,
d i r e i t o� 8..gO�'!l1 '.

Est a do 4� .SaDta: operária, natural de Lutz conjunta (!ios.ensaios C .. ) e os djas.�a.tui{is. ocorre-j implanta,ção. da "{radição".em nO�80 meio.
, Catarina, Brasil, . Alves, neste.Bstedör doml- rem alguns�.:progressos n�sla á'rei;l. d,e c��itações.·No � 1, • .1\..-8. p e s-s

ô

a e de responsabilidade queFaz saber que comparecê-I ciliado: e' resídenterem'Víla entanto, .êles Q�o foram d.� � mOl}la,. 'a impor-me uma. Q,u�iSltlIl�i tomar . p'ar�9 .nesta., manifestação � ",de,rem no cartóri� .e�tibi1ildo o� Lenzi�, neSle dist,rrto,' fi·lhó refunQiçã' -do� �nsalo� ou a', a9ºöseJ�(!�:Ö1e a�ré�ci� oplrDião, dev,em dirigir se à .nossa, I'edaçao.,0cutpelJt'ils e�lgi:ges peJaJel de S!l�jno ß'odderrberg e mos especlais. "Compõe.se o livro' ,de JJma � Intro: ,fornécel:!do os. seguintes d_ados: ,lume. lacionalidade,atim. de se, habi1jtarem. para de Ana Torezani Bodden dução" sôbre "0 raciocfnio cienríffco na Sociologia' , es(.do�cl'll; resldeocla, otupaçao, , mollvos, que levam °
casar-se: berg. e de três. part�s: "A re_conslrução d.a re��dad'e nas pos.lutaO!e I pleitear. dala. �Iferenle da &�ßsllln�e. da aluaI.,

EI�, �rasileira, 'solteira, çiência� sQCja�s"; "Os problemas da I�duç�o �a 'So .leD!s.I�c:�O. Pesta lDSCfJQao de�eJl pa�t�,elpar os
Edital o: 6.421 de. -28/ã/6? do�e�tlca, natural de GU.ß' ciologia e "O m.étodO. de

i.nterpret,aç.ão.. funcjonal.
iS.I� I m�m.Cl.

pes

'. ?
e q_u�lque.r condlQ80

...

S0Cl81., ecouq-
,

Nelson José Sát1er e ra:n,,�lm, neste' �slado, �o- Da SocioIQgia".
" .'.:. rotea E!' ou ,flt�anceIra. .' .._.

:y
�'1

jurací \i'irt-noso' m!clhada.e reslden!e .em. �estipado aos aluijos dos -,c.'lr�os d� CleD�las : . �.e poss� dos dados cUJas OplDl09S �eremos
••

r" ..

'.' Vila. Lenzl, neste "dl8tnto, Sociais de,nossas Faculdades de Fllo,sofla, o livro

'I'
o �áxlmo do praze� de co�entar!31Jl nossas

.. el,�•.. bri;1sIJeno." !Solte�roJ filha d� EJia.s, :F!e.. C.K."'.. e.
de id

..
e

F.
lorest,an'''' F.erQ.a.nd.·es.v.'. d.

ão dei,JI;
..
�

.. r.a',.
,

..
,qe ,

..
er.

a.c�...
e�.i'. : "

ed.
-iQ9

....

e s�

.... ã,.!t.ítUIO g.
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..
t

..u.
Ho"

..

eo. V.'.
irl

.. a. re.
mo·s'

I.Ô.
dOS

... c)!:l.j'
'op'!rarlot oatural �� .

lara:, Clar.a( Heck.�·
. � .

:
I tamos, ;r�p-erç!J�s,õe.5, �m oUlras a ..eas. 12.d �d}ça�, : ,,�l'lfp.rço8- �ag, nqsso a�oaoc? parI!,;" quf,j: .selam,

.

gu�, do �ul, domiCIliado. e : ," '�1:
série de. C.iêné'i�� SoCiai� d� "BibUótêç!-, UP!v�r.sifar.ia: . te!���91�db.s. os atuBIA dl@�, ß:e g. � �,r da,,·re�ldente em �Qrr� '�o .Rlo. ed�'al n, 6..426-öde 29l5/67 ..

Ö oiitro-Jjvro-é Prállca dos Iransaçoes Imobiliárias, de·. . n}Clpa+%,! : "I: .' .', '" �
•• ,;, ;'} .. d ,", '),' ,.Cerro, �.este distnt9, fll.ho Cópia do ','{?»,fjêiäl de ·Guilherm�.Bonj.fhl1 d�i Veg:ni Ner;. CO�O() titulo indica, ;'! '1\,') .' rrelO �o Povo, qU�J np .a�oYde .;l9,�7

.�e- p';lélCldo >-&atl�e!. e. d� Quaramirim, neste·Estado. destina'se aos, que estão com d ibttnção de. adquirir .co�.pl�tou ,.Rl .�eu 48.0 ao('l ��, fundaç�o� dE'��U6r .tIlp.taha.D�roarc�tS�tler.•. l--"·'P'd 'M'·� .0. _.' imóveis e por exténsäo aos próprios corretores e' conqu,l,Stado'Ju9.to d.o publl.co l"dÇlr a COO.fI�.nQ,i'ij'··EI b .,. sol!eira .oao e ro aurlCIO e , , .

. , . É 4
. .', '.

J" á" '" 1 P
"., ,

,

.
�'. raSI e!.ra! ,.' Valtrudes Siefert

.

;funcionários dos registros de Imov�ls. ,um dess�s! do povo <le ,,��a�gu. do, i.C)1l ". o:, !880, exorta,
dom�8Ilca, ,nds(!Jda e,� Ja, ,

.. . livros' obrigatórios para -os que .estao no ramo, pOlS .à.�u�l,�s ,que 8lDda, tem u,rua ,paJ�vxa -,p.ara .

ragna do· Sul, d9ml��h�da ßle�. brasll�lro�r�.()'�tel.ro, 'é notória a carência d� d� trabalh()s se_melhantes. O ,dtz.e�_ :��ue o façam S.6m �elop.g,al[l� Sp a��I!D.',-ße r�sid5�DI�, �n�tt 9J�tlft.q-i. poturAl 'de t,Quor��rlm" autor, qU�,�ê'Í1e1Íl "é;,p're�isq e�çtáre��r, 'é e�s��_a de
,

• MUDlOlplO PQde.rá. dar 8te?dlO�en.t�,. �C?�; J��tosem RIO C�rro, filha de neste. Estado, domlclh,ado larga exper.iê�çía p��fe SgIQ�.,e:,,���/· �ra�al,hp ;!mJ>.q�:se i r�< .am()�, que...repre$.en.�a a 11181On�,_e 8Qhc,I:�t\�Te��oro \l�rtuoso., e., de e reSI?enle em Joragua �o pelo conhecÜllenlo. qJJe .Iem (jo "s�um(>. De:;.'sua..
"loIro· \ c. y' p.?der:es . JCOn!illllu.lqqS. ra .: 1;,89.1880_' da. )ß.I.,DelIr1a de PlDho VIrtuoso. Sul, �11�0 de_ �edr� Joao dução�' hdgamos'op,orluno transctéyer estas P!il.avras:, I' ',' .sP,ecl.fl.ca;;, .,,',.. v :' .. �: .'" .' ',', .

'.
'

. ""i> t 'II' >a. .1!-�:" ,��UrlelQ e 'te�arla Lu "O "i'reító iriíóbili:ário., erri�tàce 'sla, 8if�aÇ.�o)�g.JJi�J.anJe. .' .As publicaçõe.s ser,ão fßit�.8 gl'a:luHamen.te ..Edual D.· 6-.422 de 26151.67 zla Furrado; ';. . da pro,prfedade em .nOS50 p�ís, e, se.m, �uvlda, ,!->,q.ue 'EeCflt.va,m-n08, Sem, constfangt!ut<,olO;" Oi' que·
;- ; I1poorl.o, PradLa.,,�.. • __�!é', �ra_sllel�l!;" so!te�ra!. o!i�l�a e fomeD(� C! "m�io'r� COil_'Jl}g�OJ�"ô�,ß.,Çõ��JU,: ! . 'inte.r_fteaa é a oc.nvico.ã:o .:;\'1. n.âo;:é" cOJlventt1Qcia.
Olinda Bernardete,Schrei- 1ía.tuf�1 '!�. OU'ar���rlro, dlcuus,. com grav�s I.mpl�ca��s. e�C;)Domlcl!a e �oclals. '.

. .'
, Jaraguâ do Sul, (Batà'lba' de Tuiuti),' . 2-"

Der
' .�. neste eSf�do,·. áC)mlclh.a�éJ �s,á apre�enlado, l.Is:mn, êate .•rabalho, comp ,o, : t de ·Maio d'e 1967. �. }' f" � .', ,.'

fe resid�nte e��<!u�ramJrt.m' anterior, deSlinD.do a um público �f!fdeterminado, in�s, i , , r � .1 A nir.eQãó�(io "'Corre-ie dó 'Povo.I. :.Ble, braslleil'o,
.

solteiro, neste Estado, fdlla, de A�- nem por isso menos importante. ... .. " _L • , •indúsrriário, ,natural' de- Ja- t�r Sietert e' de'Erica dös.
.

, ,_,

<

• '"

r6lJuá. do 8u1, �o�icilii\�o S�iU08. ": -":. ' ;� , .'� ,""
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.
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e' resldeDte em Estrllda - '. ,f ,;,,', .
" . ( .
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�����:l�-fE.II.·h.�u;.��ir�onp�!� �dU(!,g.D� :ti��:,i 1.��/_67, 1.'.I,r-B'-�=l=:=;=t=--�;·a·;::::""'r"a�=g:::;::::u'Fa:�' i:;=t�d'==a'==11 jl'[·o··�·'r·:·�····.�Oo·�.··f-·e·�··.'r·'''·�''·a''··n··.:ä···O
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..

;�·r·:I·;n·:·-�···m·····a"·.·n···n····ff..··df ..e de ·Eleonora", Sàt1er .

Irene Kopsch' ·1 O ec 'J.� .'
. . .�. -

.• I": " 1-1 'U' R· t) P' 9 =J.pr�1!: ;br�silejra, domésti- 'Ele, brasilei"<),, s�lteiro, II .

50· 111--lIe' 1110;" II Irll 'lia' "c'ID"I"1'1" fi �. ,�>.� ...'
.

, I,..' ,...
, ','1 ; �r

ca, natural de Jprag�á do Ia\r.!adOI', Dal�ral.de lara-. 'II .
u lu, u u I t �I li .CIRU.RGfA..

D� �ST.OMA�.O. '-: ..
VIAS BI.LIA- H.Sul, domiclIJada e resldent.e.,.g.. u.� do �UI

.• d�mlcillado � II Fábrica de Blooos de Cimento, para OODS- 'I f: �E�. INTESTINOS -. CIrUrgIa de SeDll�ras . ,i�em Estrada Nova, oeSle ,r.esli.den�e .em .� Garibaldl, I truções. Se V.S. preteride oonstruir, adquira I

�: Dilp6stlço Precoce do Clncer,nas Senhoras :Jdistrito, filha de RÇ)dolfo nes!e dlstrlfO, filho de Fre' 'II o materi�l desta fábrica que' é �Oi mais mo- II :'., .,
"

�Schreiner e de Heduvirges denco' BuHendorf - e de
ii derno:! e a consti'�çio säirá mais barato. II. : .

, .

'. ' ' :VerbjDeQ" .�chr�iQ.er. Linda BUIf�D�orf.:., .
'I ,-.. J

• FRANrIS'êO 'MODROCK II � .' Co",�/tór;o ii Rile Artbur,Mú/lfll' n.,}6Q
.

�il.. ,.. .
.

'.
. Bla, brasdeU'�, solrelra, i,l, Informaçõ'es com" '.' > , I': (AO LA,DO DO NÚVO HOTEL),

:l''Ed'l I 'n 6'423 d 26/5[67 doméstica, natural de Co- ti
•

LEOJ;>ODnO KARSTEN ! :. .,:', . ,.\ ." :'ii .. _e
r�pa, neâte �stado, dom�: :�i .

�

_- • .',
. ." nesta praça' '." 1,\ � Da� �)2 é �as 15 18 horsÁ �·FONE: 384 ipau�J� Jo�é MS'ach�do.e clUadd e resldenfe em G Il.. --.. _-::=._. I:� __..1J ._••_••••::e : ••••�."••.r �•••••••••eonfl"a ·o", .."s.. , 'b Id' t d' tr't f'lh � _-----._---------.- __....._..__:::tí', --- --..-....................................... ............... •

.

' '.� ." "ri li! I, nes e. IS I o, I a: . , 'i" , .
. .'

.

.

·ele, bras'ildroi' solteiro, de Henrique Kopsç.h e de 0===:::=--====-:-==-=:::=::: -.�.:-:=:::==--=-----=:;:=====:::=.:\) ����_.�I'J
lavrador, natural d'é Blu· ·Augus.fa KOPsCh.!lt

'

',' 1.' '." ,.', ,. '.

Ilt, Cure Ii�US �aleli e poúpe"leu"métlau; oeste �stado.. d -
.

,

I,� Dr .0·
·

rn.
. SoeJt�.. ," I

I ,bom dinheiro. compran4o Da
miciliado e residente em E para 'que chegue ao C()< f, ....J.,. .�I' �h.� í i

I FAOMACIA NOVAJaraiuá 84 neste' distrito' ohecimento,de todos mande. ! .

- I.n '.
.

filho: de José: C-elestinc) passar o presente édita-l qUE fi CIRURGIAO-DENTISTA
II- de ROBERTO M HORST'

Machado e ,de Maria Ma·· será publicado pela impren. iI II • que disj:-õe de maior lortlmea·
chado

.

sa'e em cartório onde ser� I, f'
,"

,. ..1.... • \
. �. '" II ,to Da p!..,!ça. e ofer,:!ce, .se,ul arti�"Ela' brasileirlÍ soJreira atixadó ,dul ante�. I,. dias. Si It .1 Iii A"os aaP.'reyoJ� v·VntaJolos.1

•
..' ,

.
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b ' d _I •
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I . V. '. etu 10 argasdQmdstlca, natural de lara,� a g�em sou :r . e iIlgum· Im-
.1 /'

.'
•. .,.,

.

A II' _.' ,_. ,

IltJá öo Sul, domiciliada � p,eàunent? ,acuse-9 pata o� I , ,
.'

II an.-�GO--�r
residente em Fränclsco 'de' finS legaIfo..· L II , . I� II) í' t l '

. ii ....__.1
Paula,' neste distrito, filha APREA MO�L�R GRUBBA. II �.

II
'

de' Lauro Manoel S.oares ' Otic�al !I, d G 'I V
. 19-8' _ lar"'O'u2 do SU,I' '1' I

. Campanha de Educalio·
e de f1ila KrUger Soares. ii Aveni a elu io

.

argas,
_
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II Cívica I.' ".
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Ivo Alvizi e ,Teresa Cor- t==::::::======::::::=::::::=::::::==:::::::::::=:::=:::;:;:::::::::=====-:-:-========� o IDO. aCiona SBO.

o��:i::�·:!\;;�r�:7\�;�: !i.:{:;���m;�co�:�� ,:.1:11 I :,

/_n r;'.·'
�

J O' a' n h I' m' 'H ..

··

·W. J'o O'Q t'>I',�n_" _\' J." ( 111 ;1'�r.:�1��f,';�Dfg ,

guá ,do Sul, dómicililldo e teltor18s. In.formaçao co� U li II '" (j O ;U, .

residente em Vila Lenzi, o' senhor l!lvaldo Scheph, II li, . enSIDO, �publicos ou

oeSie distrito, filho de José .em Oorupa.· '. II r � , ' Advog_do ,II paftic:ulare�.
Alvizi. e de Sofia 'MUller � 'I I' í

V d
I .

II'Alvizi.
'

Vende-se li E S o R I T Ö R I o : A V. M A L. D In o cD ö..:ß. O,,'�' L2'2 Ir
.en, e-seEla, brasileira, "soltei_ra, II . .

-Á' II '

industriária Déltural de la- t boi e duas parelhas II JARAGU . DO SUL'\ '

II Uma oa8a e três lote,sraguá do Sul, qo�\'piliada de caval0Ii!'8, eSQolher e II. l�i f ,.

f .•• J'" II de terreno em. Corupa.e residenle ,Besta
<

cid'ade, 1 oal'roça.:
_

. .

II ' " .

..' (J .1111 IiJlol'ma�ões, . t!'Pfilhil.de Emilindr9,C9r��ia 'InfQrmaçoe.s com'o Sl'. 'II' I ':n -:-: MAll SPBICJU'_l1 DEITTfitJB � � vitle . coiu Erikade Negreiro e de, Maria HenriEJ,ue Tissi • Retor,,·
,
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, ,I 'Fuchs Rua 16.
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' . li '

, . fIBelieH de egreiro. elda· arag�á do Sul. �===--=====:::===!:::::=====:=:::;,-"". -=========::V vembr.a� 867.
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Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
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Dahlias, Oamélias,' Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.
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í.Edi�al� �e C;it�eão;Prefeitura Muniçipal
-

de J'ara.gu.á do ·$Ult O DOUTOR HELLADIQ OLSE� �.VEIGA'1 ,�, • 1 ' ,ii{
ii' ••

' •

'"
;JUIZ SUBSTITUTO; EM EXEROíOIO QO GAR:

.

, ,Porta�a�. 37,
... '

,,: Prefeitura Municipal de Jaragua do Sul
lGO DE JUIZ DE �IREI'rO DA CQ�.A,ROA PSI' -VICTOR BAUER, Preteíto MUJ;llcrpal de Jara-: -v-Ó, � _

'
_

, •

,JARAGUÁ DO/SUL., ESTADO DE" SANTA CA-' guá do .Sul, Estad? d� S!lnya Oataríns, no uso e Edital de Concorrência Públíea I
.' ,

'

.'

,

"
. ,

exerctcío de suas atrlbuíções, RESOLVE:
TARINA, BRASIL,' NA FORMA DA LEI, ECT. Conceder; quatro (4) meses de licença à u.

FA'Z SABER aos que o presente edital de
dia M. Tecilla, ocupante do cargo de Escriturário

oítação. com o präzo, de trinta (30) dias virem ou
Padão "L", do ,Quadro Único doMunícípío; de aeôr- De ordem f do Sr. Prefeito Municipal, torno

!

1 h' t·· .

RNO
do com o Art: 139, l1a 'Lei. n.O 198, de J8 de dezem- público que serão aceitas prlo�o�ta�, até o À,ia '15de � con ecrmsn o tiverem, que por p�rte «!e�A.. ,

' bro de t9Õ4� aplicável aos servidores desta EdHr de junllo do' öorrente ara0, às 1� horàs," pará ven-AUuUSTO HUGO KONELL. por m�er�edlo ?e, dade; face' 8, Ieí 0.' 2, de 1.0 de março de 1951, � da de uma casa de m.adeira, da propriedade da
seu bastan�e procul'�-do�,. !ld�ogado. ",ur. ,,�o?ch.)ß� contar de V) de J1JDho do eno em cur�o.' M" rd d 't d t d

..

',lI, ;_W. JiO,e.stmg." .lhe fOI 'dirIgida a petlçao tnlClal' do, ' Oomuo·'íq'ue.se', .R,'egístre-se e Pub
,

e."
umcipa I 8 e, SI ua a 'no, erreno recém-a qUIrl'"

c - "',' do para ampliação do c�mitério' municipal d8's�a"eo:r s_egl:1lDte'l .... Palácio da Prefeitura Muni�ip cd. _!!��Bit uä cidade, eoberta com telhas de barro, com � -äréa
. " '.. ,..do Sul" 30 de maio de 1967. .j,;t/--;,�,;"é'-' ','�;. total de 76 mts2. "

..
"Exmo, Sr Dr. JUIZ de Direito da Comarca .

Victor Bauer, Prefeito Muni iDltI :<,;:.�...
' ,,� . Os conoorrentes deverão apresentar as pro.de Jaraguâ do Sul. Vem ARNO AUGUSTO HUGO, '= ,- �:��':;,J I � postas em duas vias, em envelopes fechados. ,

KONELL, brasileiro, casado, operário, residente e 0\ l!l.wt;,..l, /; 'As. propostas não deverão conter vícios dedpmiciliado em Barra do Rio do Cerro, neste Mun. "f;�.......__<,"t' qualquer natureza, que possam suscitar dúvidas
e Comarca, por seu bastante proourader,'advogado, " .. - a�

tais como razuras, entrelinhas, etc.
infra firmado" a presença de V. Exa., com todo VIOTORuBAUER, Prefeito Municipa e Jara Os interessados deverão entregar as propos-respeito e" acatamento, .a fim 'de propôr AQÃO guá do Sul,

.

Bstado de Sante Catarina, no uso e tas na Se�retãria da Prefeitura mencionando a
LITIGIOSA DE DESQUITE centra EDELTR-AUT exercício de su�s atribuições,'

"

DEORETA: importância' da ofertàetrazendona parta externa do
SOHROEDER KONELL, I}rásileira, casada, resí - Art.' 10) - Fica promovido fio Padrão "O 5", envel0I!8 OH dizeres: "CQNCORRÊNCIA P:ÚBLICAdente e domiciliada em lugar- íucerto e não sabido, da' escala de .vencímentos aprovada pela Ieí n.O GASA DE M.A:DEIRA" >'

cuja citação e intimação se, requer spor' editais, 158, de 22 d'e dezembro de
\

1966, Faustino 'Gtrols, Os 'Proponentes deverão faz�r prova de
hasAsdo nos s-gutnws FATOS:- 1&.) - O Suplicante, Inseminador tio Quadro Único do Município,'a eon- quitação com .os cofres municipais, estaduaís e
conforme cerli(fäo inelusa, casou-sé com Edeltraut tar de 1.0 do mês em curso. federais, 'como também com o serviço .militar e
Walli Schroeder em 4 (quatro) de setembro de'1943. Art. 20) Êste decreto entrará em vigôr na eleitoral.. -

' ,

2°) .. Dessa união. nasc�ram duas filhas' ou sejam data de sua publicação, .revogadea ,as disposições As propostas serão abertas no dia 16 de junho
ELFI nascida em 6 dA novembro de 1943 e EDLA em contrário. ,"

do oorrente 'ano, às 10;30 horas, no Gabinete do
nascida em 17 de junho de 1947. 3°.) .. A,9ontece,. Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá Sr. Prefeito Muóicipal, c m a presença dos ínte-
porém, que há eêrca de 19 (dezenöve) anos, sua do Sul 26 de maio de 1967. .' ressados ou seus repre.sentantes.·
8Sp0tla abandonou o lar conjugal para vivei.' mari 'VIOTOR BAUER, Prefeito Municipal A P.re,feitura Municipal bssiste o direito de
talmente com 'Out[,"o indivíduo. desconhecBndo o,

" Nesta Diretoria de' Expedient,ê, �d1Ícação e recusar tôd8S às propostas, caso n'enhuma delas
Suplicante 'o paradeiro de ambos, levando'a 'Supli· AS8ist�ncia Soçi�l, foi registr�do 'e publicado o satisfaça ,os interêsses da mesma '.

'" »

cada em sua companhia a lilha ELFL Assim stm- 'presente decreto, aos 26 dias do mês'"'de maio de ;Prefeitura' Municipal de Jaraguá do Sul, 29
do não querendo o Suplicfmte sllportàr' Jll8is"àsta 1967.' ,

I

.

de maio de 1967. '
._

,

;

eiioação, REQUER a citação de Edéh'tàUt Schroe· JOÃO MATHIAS yERBINENN; Diretor JOÄO'"MATHIAS VERBINÉNN.·Diretor do DEEAS
der Konel[ por editais, para resppnder aos têrmos

'

, ' VIST<9, VICTOR BAUÉR. PREFEITO MUNIOIPAL
da presRnte Acão Litigiosa de De8quite para con-

_

f i
.

-

t I .0 ..,
.. <

---.--....,.,...",_....'-:-:--------:--�.....,..-_--.---.téstâ')a quereudo , UIH, ad .. , a. 8�a pretens80 ,no a� . "

Decreto N.. 73/67 _. '

..

317"inciso IV do C6JIgo Clvtl:� 8fl. 317 - A açao , "
'

.

" ,'" P f·1 M'·· I d' J'
.

."

d
. l'í Idá desquite 86se pode fundar em algum dos segai'n- VICTOR BAUER, Prefei,to Mú�icipal de Jara- re 81 ura' dnl�lpa· e aragaa 8.U.te8 �motivos:' I.� ... ; II. - ... ; III, - ... ; IV - guá do Sul, Est,Jlo Ate eanta ,Cat�rlDa, no uso e "

Abandono volUntáriO d-p lar conjugal

durante�ois
exercício de suas aftlibuições,' DECRETA: Edital de" Concorrência Pública

�nóB conlínu?s. lsto:post-o, requer·se, desde i�,'" iá
, , �r�. 1.0) ,-:-' ,:t:'�ca, �r,omovido so Padrão. "0-4"," ,. .

, �

l,ulgada a açao propos;ta prooedente" para 'oJlm e da ��,cala de !"nj}u.p.e,ötos aprovadà p�laiel n. 1�6, ',' h 'Venda de -Veicu.losI ser decretado o desqUIte d'o· casal, o qual uao po de i2 d,e. dézewbro de '.1966, João André dos Reis" '
'

, ., ,',
sue bens im6vfli�, julgada a requerida tmlpada e Fism!l dó Quadro Úniéo 80, Município, a ,contâr de De ordem,'do Snr. Prefeito Municipal, torno

çood';ma.da à:o pJf,gàf,l1Btll(l_..da� �U&ta� e honOiácios '1.0 do: m�ce:!lJi,�Ill-S,(). ,1.::-., . , ..
,'

_ '. púb�iç� que sedio aceitas. pr?pos'tã� 'até �. dia 15
àdvoc8tícios. deixando o peticIonário de r�querer A-..:t. 2.o} �,:ß�te dec,reto entra�é. e� vltr�r_na de Junho. do ço!r�nte ano, is 12tíoras, para venda
arespectiva separação de corpos em vir.tude do data de su� pqblicàção,' revoga��s as älSpOSlÇ08S dos s�g:UlDte8 veícUIQS:'l "_, , ,,'acima eXpoxto. Prota8ta-se provar e alegado por em contráriO.

,
,'.,

�) ,1- (UQ'l) o1eep ,W,ll ylt - ano de fabrIcação
todos os meios de", prova em, direUo admitidos, Palácio. da Prefeiturà Municipal de Jal'ag,uá 't96í, Motor Bt·07� 1:7� com ,90 BP;

.',

'

.

inCIus,ve depoimento pe8SoRI da Suplicada e teste do Sul 26 de maio de 1967.,
'

, b) 1 (um) Ca�lDhjip Ford RhelD - ano dê
munhas abaixo arroladas, cuja intimação desde já 'Victor Bauer, Prefeito )Municipal fabricação 1958, Moto'r - SBXG19T �.135 870,' com
se reqãer. Requer-se áiIjrla; se'" digne V. Exa. de "", Nesta Di�etoriá de Expetlient-e, .�ducação e 95 HP. "

" '

.�, ," ,

... "", "

obsevllr a lei 968 de' 10.12.1949Icom a, d,esignação Assistência S<icial, foi registrado..e publIcado o �re� ,c) t ,,(um}. - Oammhão jReo .. F..22, ano de fa�
de pia e horá 'pura Il f>lsH de conciliaçã,o· au, aoôrdo, sr:mte d (fer'é\o;' á08 26 :fii�� �O�Di�8 <te m)li� �e 1'967. bricação }95�, Motor GOLD Ç.O�E:r,292.98106,. com
it!ltimada ,H Si.'plicada pOi" editais. Dá-se a causa o' . João Mathias Verbmenn, DIretor " 146 HP.

'

_

>

"alar de NCr,S' 80,OO'para 08 efeitosfi ..cais, jun'a��o� ,. t . ).')'.n : i �, w �J�r ,,'
,

" Os con�orre�tes deverao apresentar as
. pro-

se o ,comprovante do pa'gamento da Taxa JUdICIá" "_'''�\' ,v ' , ,,', postas em duas. VIas; em env("I(_)p6s1ech.dos.
.
...

ria. Nestes termos Pede deferimento.- Jar8gu� do
'1. '

.

o"
' As propostas não deverão aprese!ltar ví?I08'

Sul,3 de mnio de 1961. (a) Joachim H.W� Joestmg-' ,

' Decreto N. 74/67. d� qualqu_er natureza, qu� possam SUSCItar dÚVI-d�S
Arlvogado ProouradQ'r ,� TESTEMU�HAS:-. VICTOR BAUER Prefeitd Municipal da Jara. talS com? razuras, entrelIn_!l8s, etc.
WOLl"GANG WEEGE.· brasileiro, desqUItado, 1':1- do Sul Estado de Santa Catarina, no UEtO e,

' Os lDt�re8sados d�verao entr�gar as pro.po�ta8 ,

dustrial residente e domicilíado em Barra do RIO gué. '

í' d'
.

t 'buiçõ s
' ß E C R ET A' na SecretarIa da P,refeltura menCIonando,. Impor.

Cerro, �i3ste munioípio: ADOLFO. �AOKERHA exerc ÇlO : _s�i:a.a rltomov�ä�- ao Padrão "O" d� tâneia, da ofer�a· e tratzendo-na parte e�terna do

�EM, e HENRIQtJ:E B'AEDER" ?!�81Ietr�s, ca-sado,8' escàl�r�'e 1. venciíD,en�a aprovada pela lei n.O 124, envelOP,& os, dlzere�: '�ONCORRÊNC,IA PÚBLICA,
db c.omércio, r.1h�tes e dO';DlClllados Igu'alm�!lte' de 6 de navembro de 1964, Alcebiades A. Verbi- VENDA DE VEICULO� . ,'. ,,' . ._em Barra do Rio Oerro. (deVIdamente selada). ',d

'

go de Zelador do, Cémité ,,08 J)roponentes dev�,r�o !az.er prov!l de qUI
, ,

,..
'.' . n.enn, ocupante, ? cal'

..' .

° tação com lOS cofres mUDlCIpaIs, estaduaIS e fede-
,

�

D
..

d' 4
rio do Quadro Umco do MIlDlCiplO, a cpntar de 1.

ra.is comotambém com o serviço militar eleitoral.
,

,
,

OESPAGHO: - A. - Como requer. e8Ign��e .18 do mês em cur80.
, .' A propostas serão abertas no dia 16 de ,junhone i�l�o�âs 10 hora� para, ,�r lugar a audlenma de Art. 2.°) - ß�te decreto entrará em vIgôr na

do cor�ente ano, às lU horas, n'o Gabinete do SF.cuoclhaçilo, Expeça Si> �dItalS, na fo�ma requvri.da, data de sua publI.caç!io, revogadas as disposic;õ,es Prefeito Municipal 60m a pr:es�nç8 d-os intereSsa.em J,a�8guâ,d� 8ul, 4/5/67. (a), �elladlo Olsen elga ê� contr'tiô. . -", ..'
'. dos ou 8eus re resentantes. _

. '"'
i

_, JUIZ Sabstltuto, em exetClClo. PaláCIO da �refeltura MllDlclpa) de Jaraguá,,� , POde'râO s�r meo.ci-onado 'nas propQstas,' o to'...
. . '

do Sul, 26 de maIo de 1967.
. ... t 1 d tculos constq,ntes do presente edital "ott

, fDCERRAMEMlo:- Em v�rtu�e d() que fOI expedI- ',VIC'I'0!t B,AyER. PrefeIto. MumcIpal _ ,s� a::d::silte. -

'. ,�,do o presente 'edital de mtaçao, pelo qual chama e, N'esta,-Dlret;ona �e Ex.pedlente, Edu,:açao e, p
A Prefeitura Municipal assist� () ,,' direito de

cita a EDELTRAUT S9HROEDER K<?!,E.LL, p�., Assit!tên�i9 SOCIal, fOi r�glstrado Ae PUÕlIC�dOdO recusar tôdas as propostas, C,8S0 nenhuma delas
r;t �o�lPar�cdr n�st? JUIZO; 8ayi das audlenClas, Edl presente decreto, �os 26 dIas do n;tes de maio 6.j satisfaça O'S ,inter.e6s�s da mesma�

_

<.
.ficto do Forum, sltuad.o. à Av�. �al. J?aodoro da 1967. ," •

,

Os interessa!ios p(_)deriio examlDar os ,�eferl.,lenseca, no .dia 4> de
. J�lho pro�lm� vlDd,ouro� .a� ,.JOÃO MATHIAS VERBINENN, Diretor dos veiculos nas oficinas, da p.!",efeitura'l todos 08,

., horas, a ftlIi de aSSistIr a audleDCla de conctlta
dias uteis nas horas de expediente•.

ção de que trata a lei n�...96�, de 10.12 497 tudo d� <
,

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 29
conformidade com a pet çao r�tro, �ranscrl&a e de� (N 5/67 de maio de 1967.
P8chp exarado, pelo MM. JUIZ. _ficando desde lá Decreto . 7

,

Visto \T.ictor Bauer _ Prefeito Municipalcitada por todos os termos da açao e. pa.ra contes� VICTOR BAUER. Prefeito Municipal de Jara João Máth)ás Vérbinenn. ,Diretor do DEEAS
tli la, quere.n�o, 9a pr�zo de J9 jp,�)_.dlas_._,c.Qr;IJ�� guá do Sul" Estado de S�n�a Catarina, 'fiO uso ·e

"

c, dos da data deSIgnada pl\ra, li aUdIênCia de CODCI
exercício de suas atribUIçoes, DECRETA:

liaQ�o, sob pena (ie revelia:, E par� que .chegue ao
Art. 1.°) ,- Ficam promovidos ao Padão "�-7"" '

f
;,

"M"
I •• c • t' d "'J ' �

d' 's IQonhecime�to, da i� �u, de que� �ntere�i8ar_ PQ8sa, da escala de,.:v.encimentos aprovadà pe_Ia leI n.O Pre Qitura" Unlçlpa ',e' aral,ua, o UQlanda passar· o presente ,editai de Cltaçao, pue 124, de 6 de nOTembro de 1964, os serVIdores mu-

B.e�á a·fixado �o local ,d� �- .costume, �8,�ortas. d� nicipais, Srs. Gerh!lrd Sasse e Leocá,dio O sm a r AVi .:0
" . ,- ,.

Porum e púbhca.do no DI!rlo da Justl"a e DO lor
ROdrigues,"8 -e-ontar de 1.6 do mês em curs�. ,

. . _. .' ;

-q.al local "Correl'o d.o Povo " Dado. e pas,sado nes�a , Art 2.0) _ �ste decreto entrará é'!i vIg?r_na De ordem do Sr. Pr6feitq Mu.��;pal, levo a�
CIdade de J�t-aguâ do Sul, 8-08 CInco dias do mEes data de 'sua publice.ção, revogadas as dlSposlçoes conhecimento dos- contribuintes em débito com a

4e maio d� m�l nov�ceqtoa fi !!Ies8enta#1t sete.- ,
.u.

.em contrArio. _" . Fazenda Municipal, que após o dia 15 do mês em

, Ã:madeu' Máhfild, 9sori.vão, o s�b8CreVl.- (8) Hiet.la: Palácio da Prefeitura Municipal 'de Jaraguá curso, a cpbraDça,�erá feHa de aeôp-do com o per-
dto Olsen Veiga \- JUl� Substltuto, (lm exerc 010.

do Sul 26 de maio de 1967 . mitido no art .27 § 2.° da Lei 11.° 159, de 2� de

"A t'
. -'confere �om o original, dou 'fé..

'

VictQr Bauer, Prefeito' �unicjpfJ.I- dezembro: de, 1'966, "C<;digo 'Fributátio'\ ' - ,,' ,

pre&en e copIa,.
.

"

.

Nesta Diretoria. de. �pedlente, ,Educação e Diretoria da Fazlmda dá PtefeltUl"a Municipal
tJar;,íguá do Sul, 5 I ml;\IO I 1967. 'As8istência Söclal,"foi regi$trado e pllblicaào o pte. de Jar.aguá do Sul, 1.0 de junbQ de 1967."

•

. O! E,bcriV.ão sen�e decreto, 808 � dias d? mês de.�aio de 1967.
.

�. I,j :," ERICH SPRUNG, 'Dif"êtor .. ',>;-.

A�ádeu Mah;fud ,João Mathlas VerblDenn, Dlretor
" '

VISTO, VICíl'OR BAUE�. __ �refeito Munici,pal

Venda de uma casa de ·madeira

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Assembléia do distrito 465
De 16 a 18 de Junho de, 1967, realizar-se·á

uma Asaembléia .do Distrito 466 do Rotary Inter-

•.
,'"

� E
,\ Ir

t
' national,' em Florisnópolis, reunindo' m�js de 30

"

• :�.:t,P, O.QUE, VAI, PE',LO 'LIOIS ,,·S, p'.O r • 'S Rotary Olub'e de Santa O�tarina. O anfitrião será
.

_

'

o Rotary Club de Florianópolis, contando com a

colaboração do Botary Olube de Estreito e desea-
Numa tentativa de soerg�imeDto e antmecão volv�r� o seguinte programa: Dia 16 - Sexta feira:

para o nosso futebÓI, a L. J. D., orgenlseu 'recente- Insc�lçoe. - �j!, 17 ..,.. Sábado: Sessão d� .abertu.'
mente u� campeonato extrà-oftclel da 2&; divisão de ra 0�� ,� partlClpaçã<? de tÔdo� o� participantes,
profissionais. A iniciativa da Bntidade-Mate... foi pre�ldl.d'8 pel Governador do D�strlto 465 Oompa
pres�igillda pela totalidade dos clubes da segundona. nheíro A�mando Odeb!echt e discurso do Gover-

o

Oontorme . no*iciamos anteriormente, sábado 8 agremiações diepurem de forma acíreede, porém naqor, eleito Companh�lro Laur.o Fort,s Buetaman,

próxio�o plls.ado, dia 21, realízeu-se às 20' norss I basl�nte despor,Uva, o, campeonato da, segundona, t�, cO,m o. tema: Nosso, I?ropÓSlt9 HOle. J?urante � ,

na SOCIedade Desportiva Bandeirante de São Bento edição de 67. i \

"

. d!a. em_ diferentes horaríos: Fo.rum de discussões,

d� Sul, a'fundação' oficial do Líons Clube daquela Domingo ültlmo tivemos os. segulntes jogos: dlscus�oes d� gr�pos para Preslden�es eleitos, Se-'

cidade, sendo àquêle o 50.0 clube fundado no 'dis-' Botaf('go F. C. 2 X Faixa Azul 1 ;
� cretäríos ele.lt?s. Redatores de Boletíns e Represeo- \

trito L-lO, ou seja, no estado de Santa Catarina, ,Iodep��dente 1 X João Pessôa 1 ; t!10tes EspeClals�para Funâação d� No.vos Clubes e,

ficando dessa maneira concretizado o "slogan' lan- Laranlínha 2 X Paraná 3; flD�lm�nte, às15.45 Sessão Plenária FID�l,.com o te-

çado pelo CL Oeorges W. ,Wildi, góvernador do.
t Iuvenros 1 X A: R. Weg 1; jogo rea-

ma: O�no.à fr�nte, íntormaçõee dos par l�lpantes da

Lions:, /'
�

lísado �nteeiPélda�en!e _na últ�ma, 60'. feira, dte 2D. As�eJDR�él;� sob�e � que vi? fazer nos seus .Rot�7
"50 anos d' L 'o .

m M d 50 I b
Para amanha, dle I, estao prevísros os segutn- rys,

..Clu.l?-Ss em. cousequêacía da sua e�perIênCla
.1 •

_

"e e DIS o no un o, c u es no tes jogos. '
, _

n -a' A" s sem b I é ,�á d o D i �..t, f'll t '0. As
distrito, L ,lO.

"

,
' ,Em Barra do Ribeirão Grande: Paraná e . Bota- l�boras, enc�rramento e 20 horas, J�nt�r,;te'stivo;

O novel Clube foi apadrinhado pelos CeLL de _ fogo; ,',

'

,', ,.

' Dia 18 - Dommgo: Almoço de 'confrate\'nização 'e

,

nosso Olube, Gerd ��gar l!aumer e Paulo Moretti. Bm Benjamim Constaot: Faixa Azul·e lndepen- de d�sp.�ida:' , :

'
'

Rumaram para a vlzlDha eídsde serrana 25 sócios den Ie; Os IOC81S para os diversos eventos são os se-'

do nosso clube, acompanhados de suas d�m'adoras Em lrepocuetnho: João Pes�ôa e Juvé'nlus., "', �ujn�es - Dia 16, inscriçã
_

na �.�.,B.B.; Dia 17 -

a fim de �restigiare�.aquêle. importante aconteci�.. No BSládio Max .Wilhelm: A. R Wei��' t�rdn'" ,lDscriçã�.na FacuIda.de de Ed�cação, à rua Sald�.
mento soeíal e Ieonístteo. Estiveram presente aio ..... ítnhe. , .' nhs MarlDho; plenäríes na Faculdade de Educação;
tia delegações, de leões das cidades de Rio Negro. Apóz a 2a• rodada do primeiro turno, cumprida' �lmoç()' no ç'lube 1� de Agôsto à rua.João Pinto, 6 e

Florianópolis, Rio do Sul e Joinville. '

'

no domingo ülrímo é a seguínte a t*l&sUieação: lantar DO Lira TêD1s Clube, à rua Tenente Silveira.

A solenidade de fund.,ação desenrolo.u-se ,du. 1� lugar � dois líderes invic(��'j�:'�9'r:a,foge e: Do Ro.tary Club�e Jarag1;1áj do.Sul� d�verio se- ,

rante 1)' banquete, no qual estiveram resentes Paran� com O p. p. :''''''
.

" g�ir o Presldent� e \) Sec�etárlo e1e1tos, alem da Co-
_

aproximadamé.nte 150 pessôas. O CL GO�ernador, _

2 I�ga! � dois �a vice-liderança: -juvenlus, mIssão de B�letlDs e ReVIstas e outros rotarianos.

Georges W. Wildi, persnte os 17 novos ,leões fez e Jq,aoo Pessoa com 1 p. p.
,

"

ver a08 mesmos li verdadeira finalida® de Lions Õ. lugar A. R
.•Weg e l"é:I�pendenf.e com 3 p. p.

Internacional, citando principalmente os objetivos
4 lugé!r -:- Lara,nJ!oha e Faixa. ,Azul com 4 '!. p.

e o código de ética 1eoo1stico. A sAguir' foi pres :' �fluencla �o publico t�m Sido_bastanfe boa e

tado o juramento e colocado' o 'distintivo ofmial �e
fudo, IDdlca. uma gr_ande, mo.vlln.entaç�o para as. roo

sócios fundadoretl pelas autoridades led1sticas pre-
dadas segulOfe:,. "Sao os' PPDlearos frutos,�olhldo�

sentes. Ato continuo, empossou a nova diretoria' pela ca!l1P�nha. Tudo pelo espórte para u� .J�ra�ua
p.ss8ndo a, palaTra ao Presiäente CL l>iógéne� mals forte ' ,,' '. _

<� 4;:'··} Na p,�sagem dos 1ó anos de fundação ds Li·

Gomes de Araqjo. 88te. 'assumindo' o, tr,b'dhos, Deparlamento de dlvulgaçao da L. J. D.
i'

ga J�ràguaense de Despo!t08,_ tenho a honra dE;

passoJl a p,.lavra �ô orador oficial. o qual em ré- B O L A�A S �onv�dar todos os de8por�lsta8 «le Jal!aguá do Sul

pidas palavra�' e ,brilhante improviso: expressQu a·
c .', ,,v:h e c· ades visinhas para, assistir9m á Santa Missa,

sua s_8tisfaçio e a d,e s.u� companheirolfpor iote· 1 _-'De' ois�da uel. r' I
. a] celebrada pel':. alma de_Jlos80 in�sguecivel

,grarem doravante o re�nismo. �gradecendo a pre. dA WeG cd'mo o I�am�e��n�ue s�':::t� e!e�a�I:�h: f �d�dor,.Arthur Muller. w de�j8', filesportistas
lença de todos e e8P�cialmente ao Clube padrinho Malheiros foi eleito. "0 Simpático" ptlas torcedoras

le�ndos-. ,
.. �

"
;.'" " ';

,

d� J�r�gQ�.�o .. ,Sul. .. , ... '
..

.,'.. ,
,

de- um time adv!�!lr'()'� _:
,

",..' . São �b�to . reJIg1.oso teru �ugaJ: !la Ig�j� Matriz de

Durant-e o 'bfnquete. fOJJam ofertados brindes' 2- O Piãehs. Hruschk. quer saber como'é que I eeJebrad�8tlt�·, 1!a !r" ,de JunbQ ... '..s .1 9 h�ra8. Ser�
aos visitantes, usando ainda da palavra o CL Kurt um jogo realisado,ahtes '(Ja' data marcada, pode ser pelo' Oor�IPS,�ta eJe:;,�o'la��F�o�iano_ e crli�ada
GGermaEnd'� .f"rei&��eÍ', Oonselheiro �ternacional; o OL chamado de. '�adlado".

'

Osório José Schrei�er ;_;_' �re:��:�e ad:s:I:�
,erd gar Baumer, como padrlDho ,e também co.. 3- Que a, WBG e o Independente foram os mais Ja de Despprtos

"

' ...

mo A.cessor de Relações Públicas do DistritO- L.ln; votados é um fato, mas que andam bem no campeo·
.

-...
.'

o Presidente ,:do: Rotary Clube de SAo Bento do Sul; nalo é boato,
-----------....:....�'------

o representante do Prefeito Municipal e' outrQs:' . C:
I

"I .,'.-
<

Encer�ândo"a aolenidade, foi realiZado um ,8''I,rolr'do '-'rubb'8 'S. I. _ I d" C
:.

·

: ,'Omu n, Icaça'o
grandioso bingo" com' distribuição de'maravilhosas a n I,' ,I

'

,am.lembrança8. "

' A Associação Corpercial e hi'dust�i'al de, Jara-
Está pois de parabéns Sio BentQ do Sul, pela Editais de Convocap.a-o' guá do Sul, preocupada em proporcionar aos s�us

lunda,ção naquela cidade do LIONS. " .
,

y associados ,bem como aos empregados dos m.esmos.

Assembléia Geral Ordinária
um ,meio· fácil e de baixo, custo; d� garantirem aos
S0US d.ep�ndente8 um pecúll<? v,em' por êst� meio

Ficam convidados os 6enhores acionistas a se comuDlcar que contralou com a, Colúmbia Cia

O I
I

d P 'I' d J
. reunirem em assembléia geral ordinária, a teaU- Nacional de Seguros Gerais, um Seguro de Vida em

, IluaCla' I a leia' I Irlgua' do Sul' zar·ee no .dia 19 de junho -de 1967, às 14 horas à Grupo. conjugado com Acidentes Pessoais. destina-,

,

"

' ,

,

,

'

,
.

,

"

ru.a freso Epit. Pe�sôa, 1,20�, em, Jaragná do Sul, do a fodos os integrantes do sett quadro socia!'.
\' , ,.. afim de dellberar sÔbre � seguint� ,\ Aproveita .esta oportunidade ,para solicitar 8 to..,

,

'AV i•O
'

,

Ordem do Dia
'

, I dos os seus associ,ados que i?restigiem mais está
, iniciatlva da Associação inscrevendo se e facilitendo

Esta Delegacia de' Policia, para conhecimento ,1.0) - '�ame, discussão e ap_rovação do Ba- o ingresso dos seus empregados também, quando fo·
dos interessados, avisa que eltará nesta cidsde, lanço Geral, encerrado em 31 12 },966; rem visitados por elemeolOi) categorizados da Co�
uma eOMI�SÃO E.x�MINADÖRA•. para cand�datos .2.0) ---:- Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal. lúmbia e ,devidamente credenciados poresla Enlidade.
a o�tenção de c�rteIras de motf;mstas, no dia. 16 3.°) - Assuntos de interesse da Sociedade. Jaraguá do Sul, junho de 1967
de Junho do corrente ano, atendendo tambem os

'

, • J
'

'.
'

intere8s��os dos lQunicipios visinhos - Corupé, 'Assemblel� Geral Extraordinária ·iF�====':"::'=--======-=--=:::'
Guarammm, M88sârandooa, São Bento e Schroeder F"

II F d dA· tA
�

.

P , "dA " II
Borario '.das 9 horas em diante. ' �:. IC,am, egualm�D�e, convidad08 08 senhores I"' aD O eiSIS el)Cla· e revI eDCla

t
. Leonidas Cabral Herbster Delega�o de Policia

aClonlstal para pal'tlClpar .na mesma data, e ,local ,II, d T b Ih d 'R I II
.'

.

"

, .'
às 14,30, de- uma ,assembléia gera.l extraordinária ii ,O ra a a or

" ara I', AteDAAo . co li seguinte ordem' do dia:
,

�
,

ii
,

.

A CO M E C'
-

,

I
l

T "\' Alteraçio dos estatut08, no' t()('ante à adminis- t,l \
.

R I A L
. l.

S�licita_'_se· a quelp conhecer !' residenoia ou tração, capitulo· III: \. ,,'
_ II '

'Av. #Mal. Deodoro, ,139" :em )aragúá d,o Sul, II

p�radelro de. OLI�DA G.ARTZ,
aVisar c�m urgen- Pelo compar,eClmento, desde. já agradece. 'I encarrega-se 'do preenchlme�to das guia de

JriOIS ':lesta. Delega�la, para tratar de,um assunto de Jaraguá do'Sul .._ SO, 1. de lunho de 1967 I . recolhimento e de i,nscrição.
'"n1axlmo IOt_resse para li mesma. Waldemar Grubba - Diretor-Presidente �=======;-�:::_.'_=:::===

10.00-
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.

JAaAO'o{ ,DO SUl;- {SANTA. CA.TARINA) SÁBADO, 3� DB JUNHO DB 1967 N.o 2.437

_. "Coluna

Fundado o Lions 'Clube de São
Bento do Sul

Liga Jaraguaense· de DesJortos
Oonvit·e

) .

r'·'··',.,·····,xu
...•...MMoM"'••'''•••••MXM:•••M•••

'.M.M:.M"".:.".'M"",.:.:.xr.Ml.

� ... .

O.:!L.�I!�S��!I���� O
r

··1
� OLINICA -: PRÚTEil-= _: OIRURGIA BUCAL - RÁIOS X �

Consultório: Rua An elo Piazera 86 (ào lado �a Ponte Velha)

H O R Á R 10 :
Manhã - .das 8 às 12

, �T8rde '
- daI 14.- às 18,

dÂB.&QUÃ. DO SUL

TELEFONIS�}\ ,·RE(t)EPCIONISTA
� ..

Necessita-se de moça com bôa apre-·
sentação, .des-embaraçada e de' bôa voz, 'papa

, ,

preencher vaga de

Apresentar-se à ,Indústrias Reunidas
Jaraguá: �.A. até' o 4ia 8 de lunh'o p'r�ximo,
pará �:Q.scr�ç'ão ao� testes de admissão.,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


