
I AT����!�e�:
de Del gado do Serviço M�
t�r nf'sta ·cldade, por ter sidO ..

,transferido para & l'8setva'
l'emuneraua, a p�dldo, venho,
por é.te mel f "exte1'Jl&r OI

meus' siocerus trgr.declmentoa

j
i. todos quantos colabqratam J

Direror ; tmpres o na
comigo, no ..entldo de ptlIiS.. ·.. .

�"'s. bllitar à 5.- Delegllcla do S,er· ti.

EuoêNIO vItOR S(:HMÖCKBt )ocied.de G;"llca AY.enlda L.tdlJ. viço MUltar dar cabal desf!DI-"f'

t=�==:��:=:====��=��::;:=�:b====:;======;===�=-=�===��==���:;=����::===�J penho aos variados ericar�ot'�
.

afetos à repartlçlloc '.".'

,f ... �no XLVIIl .JARAGUA DO SUL (SaOMt Oat,Hrioa.) Sábado, 6 de Janeiro de 1968' � (I c)
... 4115

,lur18dlclonando oito Mqol-',
. ;j

/ \
. u cíplos e nso recebendo l'ecur- .

. .. .
.

...
lOS Ilnanceiros para publçl- �

lOH' S'ãö·. Franciscô 'du 'Sul CDIlI Muldl nu �llsl Modernização e Reaparelhamento 'do e�:.�;:�v.l=�
:

'

.,

'.
. Com êsre livro, de au- U

espírito de colaooraçlo d.a,

:.::.• '.
(AiIOldo .:Ale.....re)

.

rot-e d! J�'!1es Hedley .Cha. Porto de ra""o Francl'sco' de \ Sul" indú"tria e dó comércio jara�
AOIIII

-d
-

GI b \l guaenses 'que' supríu pleóa-
'

;
. ACABAMOS de receber 1 ex-mplar do .IAI :

se, a Lo IIOfa o. o meu
.

'. . .
. meate aquela lacuoe.cumprfD:.

, .;: manaque CORREIO DO POV,O", de Pôrto Ale re �ura i!. S6ri. Amille!� da,
. ,.,

.

•
.

.

co 'àest.tcar "UORIiEIO DO

� &�ri�����sso :���o�:r.imprensa gaúcha, com a, :uái fa�o�Úeub'çsl�c�n��:a����d�
.

p�dr� Parà Integraçao do�<NPfte Calanoeose. ��:�:dla�a��e�-r:::.ál��
;: X

J o PiCO aprecie or a N é
. . .

Einmendoel'fer S/A, Walter

!i
N' ô. i'

- -
.

. luereture poltetel um dr
' ão �6 São Praueísoo do Sul que necesetta tea�:�::.uÊ\��;.::=:!�

.

�: .a er mca po lCi!11 acaba de i�gressar o sr. me iS renomado� eerores
de um Porto atualizado, aeesso ao m��m(), da regllá e Marcatto S/A, Ill'mG.;

T, DI1?, A�rah!o, comereíante e políttco, residente a.der dêsse : gên�ro
Rodovia BR 280 e Reaperelhamento, é o Povo desta essas que, repetidas' ve••, .

,r Da Praia de Ens�ada, contra quem. o dr
.. Nelson literário. R�g ão Norte e o Pov� progressísta de , todo o mandaram iQlprimir propaga�-

'

I" l;{orJDano, advogado, . apresentou que�xa-crl�e 'pör ..

' nosso imenso.�ra�I!, pois, não serão os desta re. da dáS variadascamÍ)anhasde i

! 8gr�S,8�0, Tambem c.!>ntr� o sr. Iríneu Ludwig. Em
t'
Com o Mundo no glãn os benefiClaQUtl, mas todos os noasos irmãos pllbl1cidad!e do Set.v1ço Mlllta�;

r useiro e, vezeíro n,!l prática da usura, crime pelo Bôlso , Jame� Ha�ley Che �o Norta e Sul, do Leste a Oeste.
desenca4ead�IJP�rl6d1cameDte .

. qual já foi denunotaue e processado pelo er. Ca. se come ., hlslórla de um . Esta é uma região rica de Santa Catarios e poPo�s��:I�f::,la�umpre JÔ ..

pitão de Corvêta .Ednei Damaseeno Matera, ex pleno diabólico, eleborado 08. seus produtos devem e têm necessidade de agradecer penhora�amente·

D�legado_ da Ospítenta d,!s Portos, désta cidade, meticulosamente por qua, serem, eseoados num prazo curto porque atualmen r���::hÓ�:S �:�=::e8q�
.

101 apr�li!entada queixa crime. ' !ro celerados e �ma. lmda te O SLOGAN é:" faça h(Jje o que puderes e não milito colaboraram para opl... �,
I

,

_ X '
. Jovem, com o IOIu1l0 de amanhA ". '

no êxito da minha mlssao."

.

FAZENDO um balanço. dos acontecimentos e,fetuarem um rou_bo espe Pr�cisamos trabalhar hoje,' sempre e "ada qller fazendo chegar às maoa'"

maiS' imports.otes de 1.967 néstá cidade portuária, lacular. Um mllhao de dó vez malS para vermos em breve espaço de tempo
dos interessados avisos' de .

podemos registrar a visita· dos exmo8. srs. Minis lares ou a morle - seria o nosso querido Bral'il com Portos mod�rilos, equipa �::�::�b:;:'��m::fo�d:ar:! <.'

,t�o' Andreazza, dos transportes, governador Ivo a recompensa, Ilo� com os atuais requisito.s. e . Rodovias / boas, zes e outros máterlas de pro- .

Sllve.ira e do AI,mirante [uiz Cloyis de Oliveira.. Capa de Clara Pechans sj,'gpras e si . possivel como verdadeiros jardins paganda.
. . :,

no dia ,2� de. 'flgô'sto último, bem .8ssim a, apro.va ky e traduçiio a cargo de suspens,!s a incenti.var .0 entD:siasmo e o trabalho g&�ot���';d��:IJ::�:1a0:':: :.. ;

ção . e lO.rciO dos tr&balhol'l para execução do pro Leonel VaUcmdro_ a cada Cidadão brasIlero. Para 18S0 de·vemos contar, ta cidade, à rua Ve.nAncio, da .

jéto da Implantação d8 "água encanàda", .

.

com porto.s com tndos os aprimoramentos e vills Silva Porto, cóloco me â ·dil·

_ X _

.

de acesso. ,f�ceis de acordo .co.m o progresso da poalçlo de todos.' .

AO ENCERRAR 8S n08sas atividades jor08
" região e do seu povo.

. FERDINANDO PISKE

Ustica nésta cidade po.rtuária e'm' f ce de nos8a ExatoriaFeder'aI o Brasil precisa de divisas e 8ssim sendo tó- C&Pitl_o_R_'_l -

trsosferêQ.cia para Curitiba, dest"jam08 apresentar das são.uteis.. '( f d 1'00a08 i�u�tres diretores, a,nuDcjantes e leitores dê8te Em Jaraguâ do .' Pro.dutoR como por t'xemplo a banana pode Caila cuoOBliea. e era '.
prestigIOso jornal.

. humIldes vo.tos .de BOAS F§S I' fl .neve ser exportado em prszo cu.rto e rápido . A V I .":0 .

'f'AS, augurando.lhes que DEUS lhes r�servem o Sul.
'.

. para os mercad()s co.nsumidores A por um Porto ' '-

que de melhor pona 00 curso do ano de 1.968' moderoo e d.e facil aceS,S6 e com; urgência como A Caixa Economica
j

•

_ X _ .' Circular 042/SA Ge lerá o. Porto de São Francisco do Sul após estar Federal de' Santa çata· .

. Nosso novo' enderêço: Aveoida Nossa Senho- 22·12�67 AcÔrdo oficio complemeDtado, readaptado e reaparelhado- .,' A...· d· J .'

-

-ta da Luz, 207 Cas8 1" S�minátioj puritib.$,. ParanA '�\l� J,4 vg J)e'zQmQSQ �_ .P�ta:,·iJ'so. cOl\ta!em08 0�!D i!U8�Je8, .patrioias Llfláa'd geSoc1la " � ..
" ara,...

_ X _ sete 'vg Dätr�faz vg par brasll�lros co.mo os Sr8� Marl6 < OavIiÍ Andreazza gu· G - U ( .aVIsa ,aos :

CP.MPLETOU dia 6 idade de ouro o revdmo. pe. Mã. -tir primeiro janeiro 1968 I?O. Ministro dos Transpo.rtes e Almirante Lui� interessados que, a ,par-
'

:

rio Ol'nesi, dlgno,cultof' dinâmico Vigário daParoquio vg guias raco.lhimento Clovis de Oliveira·DO Diretor do �Jlartamento tir do diá nove' do cor· .1

de N08s� Sl:!nhor� da Graça, d.ést� cidade portuária. tributos devem conter Nacional de Portos. e Vias Navegaveis, os quais rente pelo prazo de vm·
Pe. Máno é na8C1do na Bre'BCla, Im.portante Centro cafactt'lres impresso.s vg te !Dos certeza qu� Irão S6 esfllrçar daJ:ido a esse t d" 't ã' b

infd.us'ri�l do norte. �a Itália. st!nd.o fo.r�ado pela número inscrição con P�rto .tudo que .nectlssitar para o, engrande. e .las, .e� ar rece eo�.::
U�llversld8de de Milao em advocaCIa (DIreito comer. tribuintes cadastro geral Cimento dessa região, do Povo :culto, trabalhador do 1DSC�lçOes para. em-'

ciahsta) e cum 30 8nos de idade ing-essado no contribuintes (g sendo e p8t�i9ta de todo este imenso Br8siL
.

préstimo simples
.

Se�in�rio Teo16�ico. de FlorenQ�� .cf.lntro, da _!lll�tu� �acultado; uso c·arimbo pt Lions .Clu�e �e Corupá, CL .Presidente : Froncis.co' Jaraguá do Sul, 4. de:'
ra italiana, dE'pOlS de. t�r partlClpa?O da uluma' Vedado r e c e b i m e n t o AntônIO PlCClOne .'

.

.

,

. janeiro de 1968
.

.

grande guerra como mlclal do exérCito de sua pá guias recolhimento com Corupã, 24 de dezembro de 1967. .'

'ria Datal. No fim. do Ano Santo de 1.950 veio. pli número inscrição cadas�
-_..;...--�-----

rito o Brasil, ordenando�se sa.cerdote em 1.951 Da tro indicado outra forma SIB' l·nf·o'rm·Q·:·
c(dad� de Salete, no Alto Vale' do Hajaí. Foi 110' pt Oie,ntifique estabele-

.

.'..

llieado vigärio de Lontras em 1.954 oDde pe' mane- .cim�ntosluJDêários jluis· Custo de" vl·da oa-o.subl-umUI-to Sil6vel' adiado novamente<
ceu até I.U66, quaDdo em 16 de julho -dêsse dição pt Mqacir Moraes
ano assumiu a direção désta Paroquia' em' substi� Lima Delegado Seêcio. "

AG�NCIA S.I B, . -' O'··

tui,ção aos padres franciscanos que a dirigiam nal pt·, IOtlCIA S 1.8. - O custo de vida, na Gllansba- Coneelho. Internacional •

,hã meio século.' Tão logo to,"ou. :.::; I
'ra até novembro, foi de 24% em confronto cum.,. (jo Café. reunido em Lon�· .

.

09Dtac'0 com a realidade francisquense, pe. Mário'
�.,. a9.5% no mesmo periodo do ano passado. No. mês de drefl" decidiu suspender'

tr�tou ,de dinamizar sua. cuhura pondo em pxpcu ; ...• .' ...•
outubro,·8. elevação foi de 1,2% em contraste com suas'deliberações até D

çio seus planos' de reforma iote.rna·' do santuã'jo nlUI HI'llrll do ,Bra8111•5% em ·outubro de 1966.' ".
.

próximo dia 8 de janeiro."
de Nossa Senhora da Graça, �stlmulapdo 8 Açao U O O ,quadro abaiXO dá a evolução do custo de quando serä r"visto l)

S.ocial Parbquial, através de atividades de promo;.. Barbosa Lessà é um no.
vida no.s 10 primeiros, mês�s do ano:

.

acôrdo muodial Váriu,

\ ção humana eo para o proximo aDo� é. pen�amento me sobejamente con.hecido
No mês de' Até problemas. - importantes

do ilustre aniversariaute coostruir um compltlxQ dos,' círculos intelectuais
novembro novembro faltam ain,da resolve�,'

80Cl-a) I'nclul'odo; u C R er R c Discrilnidação 1967 1966 1967 . 1966 entre os quais se detlta
• ma asa para om ros, e en- brasilehos e,. inUllO prin

tl"meqte p.e, Mario participou' de um Cur�o de I di' (%) (%) (%) (O o) cam os .critérios· seleti

R. -

P
. cipa menle, os meios ite- All'mentaça-o 1 1 2 o 1.1 6 385 v s d'as quotas de expo!'

!joo,vaçao .

astoral, realizado em Porto Alegre '.

d S- Pld
• ,.o:: . ' ".It. • O. . :

_ X _

.
rariOS e. ao �u o, 00 e Veatuárl'o 1 9 1 6 268 "1 9 t III ?'t

-

I
li d d h

-
'" ".

,. u, açGO" 8S pro eçoes a:,,,,

COMARCA AC�FALA é a de São Francisco
eSI ra tCá o a anos; ,Hablt8çã'0 1.2 1,6 42,6 74,7 fandegarias, exportações'

dI? Sul qu� compredode os municipi08 de Ars/quali NascidQ no Rio Orande Art. residência 1.ã 0,2 25.5 26.6 de solúveis pelo.s· produ
,

e, Barra Velha. No aDO passado ,em iguaJ períodG do Sul, BarbosiJ Lessa evi- AS8� saúde e h giene 2.9 0,8 33,1 21,1 tores' de esfé verde. fun-

acoDtecpU o mesmo, poili vagara à vara com a denciou-se em 19M, com Serviçus pesso'ais 1,1 1.5 31,l. 35,5 do de diversificaçäo e

,
tr�nsfelênci8 do mm. juiz dr. Waldir Campos, �ste seu primeiro livr6 publica Serviço.s Públicos 10,U 0(\" 25.7' 46.8 metas de produçio, Dês

.

/
a'no, o mm. JUIz dr. Odalma Costa que assumira �m do. Hislórla do Chimarrão e. Geral 1,2 l,õ

" 24.0 39,5 ses prublemas, alguns·
-

f�verfliro, acaba ,de SHr transferidO p'f�à RIO do posterIormente, como ro- ( AúEN( IA S I H. ) t"m s()luçio já encaml-,

,�ul Cóm o respeito que devemos 8-0 Egq'gio Tri, mélncisla nacional premia ohad88,' como dos crité .'

b�nal de JUStiÇi do ESlado, deploramos eSla shu&� do pela Academia Brasi� rios seletivos e do Fun

QIlO que vem atingir não s6 os Oart6ri08 e l3erVtln leira de LeIras "VENDE-SE IdO
de Di.ver:sificaçio,

tUários da/Justiça, como 08 proprios advo.gadOs
.

Agora o m'(>smo aUlor
Entretanto. c.

ontinu� exis-

que militam oa Comaroa! Parece não haver II agls'l publica ��ia Edl'ôra Globo Meta.ILirgica João Wiest S/A, vende
tindo em impasse em tÔr:

'r:ado em disponibilidadd, J azão porque São �"ran-' 10Ia. Hlsl6r1a dO' Brasil um� no das e-Xportaçõ�s de

Cl�CO\ do Sul permànecerá sem Juiz de D.ir"ito até obra "dlferenle" de' ludo
ólima propriedade no' centro dá Cidade, com café solúvel para o mero'

Mv E:spaçósa
.

conslrução em material e te rr e no' ,
.

�rQO ou Abril.do co.rrpn.te ano. Cabe,80 Egregio i "uant·o foi. e.!'Icrl·to até ag.o
cado norte-americano,

._, fazendo frente para duas ruas, ( G�N>"lA S' B)
�ma . veneranda

. pr�vldênCla. II ra. usando ao, que par.ece
\ A J!I l;

.

. ••.
.

.; :

\ d
-

bl'
. , . ólimd locl'lização pard funci�namenfo de ind(lslria,

Erl.CO Ve·rl-SSl·m·O cn:m' n'oAv"o' l-
'uma re açao pu ICltar.la A.

d ó Cosl·nhel·ra'·i
v: IVrO para Iransm"ir Idé.as nu- agencia e aUJom veis, elC.

A nOlicia chega ao pó. se IDt�i�amenle à noveld ma Iinguag�m en�ula e de
_ •• '.-

;hhco ledor d� todo o Bra O PRISIONEIRO. ampla compreensao popu

i811: no inicio de dezembro Os originais deste nôvo lar.
.

�everá aparecer nôvo Ilvr� livro de Verl8simo vêm de O leItor se admir.a e

.e Erico Verlssimo, que, s-er entregues à Globo, que empolga-se pela föcê.a
por algum tempo, suspeo Jeverá dlSlrlbuH� a todo, lDédlla e

.

inteltg�nre com

re� a obra que vinha es o paf8� numa lIragem ex

\. que
Ba! bosa Lessa apre

tevendo sôbre a ,Orécia e cep<:ional, 005 prim"lros senta esla "Nova História
ôbre Israel, para dedicar dias d� dezembro próximo. do Brasil. ' �

.,
----------------,--------------------------'

Fundação:
Artur Müll.,

d� \maiör penetração rie interior do noroeete catannense

I.

VENDE-SE
Procura .se cosin'heira

competente para tr8bá:�'
lhar em Curitiba, em

residente de casal sem

filhos.
881arioioicial�cr$ toO,no
lnforma\,õE's Da Comer�
ciai Victor

Jllraguá do Sul

Vendemos carbureto usado, aplicável em

construções e/ou plPluras de construç6ls.
Tratar: MetalLirglca Jo6,o Wiest SA ••

Nesta Cidade,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



aORJtEIO DO POVO ',8-ABADO, dia 6-1-1968

l\ure;l Müller Grubba, Ofidal
'do Regist ° Civil elO 1.0 D •
frito aa Comarca de Jaragui .

do Sul; . Est-ado d� Santa
,

, ,Ca'tanna, Brasil.
Paz Saber que comparece
ram no 'cartór!o exib.ndo o!'

,
I doe imentos exigidos p-Ia lei
a,tím de se habilitarem p�ra

casar-se:

::CIRfIO 10 PHO"� O,IIBulCia _8 Palicia da Jarauuá ddul . Mlnistéri? dos Transpot��s: :.!
fundação: lirtur mOlle,. _ 1919)

,DAS,. " Oeparta.oto NaCIonal de Estradas de Rodagell
- F,."fce,., • 0'11•••11'.", o Delega�o de pQ,liCia de �Jaraguá do Sul,

E'D' T .

,

fiDprha JO'nalistica Ten. CeI. Leouldas Herbster, tendo, 'em ,ista 8,:00' I A L '

"Correio do' Povo"Uda.'
-

b
• 1967 • Laranjeiras, Peeegueíroe, re representação ,eroal; da benemerila "Ação ':)

,

'

Diretor Kakiseiros, Macieiras, Ja- �ocial\.d� Jara��á do Sul", orgBnis8ção de fi,ns I ". • "�', '

'

"

Euginlo Vitor Schmäckei boticabeiras, etc. Roseiras fllaQt�op!COS, t;lmge um ,eemente apêlo a digna
' 0.16. Distrito. Boüovíärto Federal do D.N:E.R;,

Dahlias, Camélias, Ooni- AssoClaQao ludustrial e Comercial deste município, comumca qus se encontram abertas .�s ínserieões
feras, Palmeiras, ete., etc. a08 senhores Induatriais e comerciantes de per si pa ra ? axame de seleção pa!a .AuxIllares de Pa-

a0.8, ilustres Vigario e Pastores da Comunidade, a� tru]helro� da Panulha Rodov�árla Federal.
.

poso em geral, que evitem a doação de donatiJ'Os Os IDteressad�s, com Idade compreendIda
PECAM (_)ATALIOGO ou esmoles 8S pessQ8\S que se dizem' indigant,f'ou entre 21 e 31 a.nos lDco�pleto�, deverão apressn-

ILUSTRADO .

neeesaitadas, sem a necessariä comprovação destas I' ta_r·se
no horár.:o de 9 as 18,30 boras, d�- segua .

Leopoldo Seidel', qualidades por parte desta Delegacia de Polícia das a sexta-feiras,. até 31 de Jeneíro p. víadöuro,

eyit8nd� aSßi� .abusos ou explorações, pois a refe': nos segumtes 10.C8IS: . '...;:
_ CORUPÁ - rida Açao, SOCIal, está aparelhada para socorrer a: 1.) Sedeida Unlda�e .da Patrul.ha. Ro(lovu\rla F�

� �.ci. ",
esses infelis�s patiicios.

.

\
/ I" de.raa, no 16. DistrIto Rodovíärto Federal, Pra-

�<::::>< c:;::::.c::::ac::::=-
, Oetrosím, . chamo 8 atenção do publico' em" ça do Congresso Bin Flprianópolis - SC.

.

.' geral .com referencia a determinados individuo" que ....) 8�de do Núcleo -t) 16/3 da.Patrulha Bodovía-

R"eeistro � Civil Edital 006.563 de 28-t;!·67, S8 mtltula.m representantes de organiseções, exelo- ria. �ederal, na ...esidêneía �o D N E R. em

J ã E ' r tá rando os IOcaUl08, arrancando donativos e dinhei
. JOlDvdle - Km 40 da Rodovia BR-10t

'.

oK�a';:l��� I: ro, etc, em be.nef.icio das citadas organisaçÕes. .

3.)
.

S��e do Núcleo - 1�.4 .da Patrulha. RodoVlá�
Leoni Tschoeke

.

.

A estes IOdl,'dIlPS, deve ser exigido, coaforme
ria. Federal, no Et1crltórl� de FisQabz�"çio d9

os fIOS que alegern, comprovante da SUIl missão"
D.N E.R em. L8j�s _

- Bairro Conta Dínheíro.

Ele, braslletro, ·soltei�o. por parte do Bnr. Vigario_ ds,<'paroQuia e respeeti
No ato �a mscnçao, deverão elftarem:muni,;

enfermeiro, natural de vos Pastores ou 'desta Delegacia. � j
dos dos 8�guIDtes docu�entos: .

Mas8aranduba, neste:Es- �Jar8guá do Sul 28 d,e Dsaemb-oue i967 1) - ,Regl.stro de ��8Clmento
tado, domiciliado e; resí- Leoniuas 'Herbster, Delegado de Policia 2) - Certlf�cadf) Mlhta.� -

dente nesta cidade,:filho' I" ' 3) - Carteira de Identidade
de João KrawulskHe de 4) - Titulo de Eleitor I '

EI�:!.���a8i�i�:,nsdo�:���, " A,ssembléia Geral, Or,dl·na�rl·a �ld; Folha Corrida da Policia do�local on�e re':'

Etmal n. t.560 de 21 12;.67 tanfarmeira, natural dto 6) - Atestado de Boa Conduta ,

," logo Schurz e
'. Pi�n �araná ..dOm!c.iliad8' UOl'iV'UCAÇÄO 7) - Carteira Nacional de Hl:I.bilitação (Profissionlli)

'. Lili Kopsch � reSIdente nesta.clda<le, '

.
8) """7 Antecedentes, profissionais em periodo de

, fIlha de,Edmunl'tnTl!lchop Sã? conVldado8 os associados da Sociedade ('2) dois an08 imediatamente anteriores, ror�
"

Ele, brasileiro, solteiro, ke e de Matild,e Tschoeke. Re�reatIva Alvo�ada, a se reunit'em em Assem :necido pelos últimos empregador"'s. Na ausênci�
la��ador, natural de Ja'

bléla Ger8� OrdlDária, � rellliz'lr-se às 9 (nove) de antecedentes profissionais, o D.N E R. pf)der�-
t:aguá do Sul, domicilia- Edital fi!! 6564 11e �-1 68 h()"�1<l áo "la 14 de Janeiro de 1968, em sua séde aceitar comprovante de boa conduta, fornecirlq
'�' e J:'8sidente em Rio Oi'w.ddo Jordan e s,oClal em Rio Cêr�o lI, Municipio d." .Jarüguá do por duas pes80as idonias, a critério dêste Depar�'
Cêrro I, neste distrito: Le.;nil& Ki!!sling

Sul, a fim de dehberárem Hôbre a seguinte la.mento. '

,

" ')
filho d� Arnoldo Sohutz Ordem do Dia

' I �'

"

' Florianópolil!J. 26 de dezembro de 1.967
"

e .de Anita Köpp Schulz. Ele, brasileiro, solteiro,
.
1) - Leitura, discussão e aprovapão_ da pres Augusto Xa,vier Rodrigues Junior

L. lavrador, natural fie Jara t ã cl ,.
Y

I Ch f d P' I,

E'a, ura8Ueira, solteira, guá do Suf" domiciíiado aç o 'e CODt�B re". ao e�ercfcio de 1967;
"

., QSP. ,��. a atru ba

�omé8tica, natural d" 2) � Eleição da ,comIssão disciplinar; ltodovlã:rls Federal

J,8ragl,lá do Sul, domiei
e residente em, Itapocu 3) - Assuntos de interêsse social. V I S,T O: ,

liad" e residente em Rio sfnho, neste distrito. filho Jar8g"á nO Sul. 15 de Dezembro de 1967. ·Hildebrando Marques, de Souza
de Guilherme JordaD e1 ARNO GRU E

'

h f 6 RF� �rro, oestedistrito, mhlt. d." Helena Adele Augus, /
. TZMA(�HER - Presidente - ng. C�e e do 1 D

d� Oscar Ernesto Kopsch ta Lange Jordan. ,:-.....;---'-------_",-......----
e de Amanda Mathias

/ K h Ela, brasileira, ilolteira. a,p'.ORTU N. IDADE,
. opsc : dom és t j C a, natuf81

.

. o .

Ed't I 6 d
' de Jaraguá do Sul.

. NE,GÁCIO D'E O .....
,
.. !!;;;II·O

.. ;1 a L. .561 e 22 1267 domiciHatta e residente
lO' �nLi3 iS. O nome dE Deus' pm

8tbasÍÍão Martins e em, Três Rios do Norte, . Yende-se um teMieno com 7 morgos,' ha quasé· todos .os idiom.as

Vilma Fachlni 'neste distrito: filha
.

de· um RI. do centro da cidade pelo preço de
é escrito éom quatro

Alois Kisslíog e de Herta· NCr$ 2.500..00 letras; senão vejimos
Ele,'brasileiro, solteiro, EugelmtiOn Kis�liôg. .

Latim J • DEUS
lavrador,' oataral Citá Ja. Vende se lotes planos e �ecos na Vila Português

I

• DEUS
r.aguá, do Sul, dom,icilia· .

E para que chegue aj) co
Bae!Jen'di, a prázo de 40 meses sem entrada. Francês .1'

, DIEU
,do s residente em·}ta hee mento d� todos mandei Vend� se belíssimos lotes planos e secos; Espanhol DIOS

"---------

pocusinho, neste distrito, p .�sar o' presente edhal que no centro da cidade prazo Qe 10 mt'ses. Alemão. GOTT
filho de Carlos Mathiu s' bl' d' 1 HolantieA", '.

/ Gn.I,,)T
e de FI'lo H ff·

era pu lea o pe • Imprt nsa
.

Uiverso� lotes na Rua Rio . Branco" a
'" \_'

. weDa o mann e em la t6r o oJ)de serJ Dinamarquês. lJODH
Martins f' j d

partir de NCr$ 750,00 à vista.
'

Sueco .1 GOTHa ,xa o durante 15 ias -e

Ela, �rasileira, solteira, alguem s 'Ub:r de algum im. Inf8rmações com Orgwização Lombardi
.

Perso .. SORN
domé6tica� naturál de prdlm nto aeusc-o para o

..

Av Mal. Deodoro, 141 Saflscrito. DEVA

Arrozeira, n8ste Estado, fIns lega.s ..,. E,m frente ro�to Wolf Mehcmetano. .' A LAH
domiciliada e residenté AURcA MULI ER GRUBBA .

Hebreu .. (Jehov8h)JHVH
em

. Itapocusidho, neste' O.ciàr·1 Grego (mit) . .ZEU::i
oisttilo, filha de Artur A_______ G

' TEUS
Fachini . e de' Fedorli ��--<!--.(� r::.:·":·:p"'·::·a·"�··m·�"·aJ'Ot···a"··r·J�,�d·�e::-·s···e···I·:·O·.....�

..

··J���:..:� Eln�cfpag���.· ApMAOpANVice,nzi.
.

Cure leus males e poupé leu f... O � este' programa é feito
(

. bom dinheiro éompranao na

[:
•

=t
Fenício. BA'AL pelc5 ACARESC espe

/
Edita) nO 6562 de 27-12 67 F 'RMACI N'OV : Só um bom que,il·o! = .Japonês SH1N ,::ialmen!e para o Sr. e

Leufredo Ribeiro de Lima
A A A, � .

� .

Hindu • HAKK sua FamHia.
e'Ana Stlveir�

.

, de BOBtBra M. IJOBST �l Queijo �marca "CORUPÁ" ·l =-----------=

"Ie. brasileiro, solteiro,
I que dis õe de "aiorlortime,!, f: E'

'- �J Vende.ae
. to aa praça e oferece seus artl- f: O melhor que ha" :lauxiliarde escritório, nb 'g08 á pre�� v�ntajosos :.' "

- ,','.. !.'. 2 lerrenos (juntos) com

turaldePapanduv�,De8t� AvOl1 V
. .. 1546 d R R'

'Estado, do'ml'cl'I,' '" "'() .. ,,!r....
'

e u 10 argas 'ê v �e:::: c�..:;. r , � �,' x ca ,a. na ,ua 10

"".. "'. <T �����! '

.1 ......._.._...........,_.� • Brancol- Jaragua do :Sul
8idente em Curitiha-Parl:!.. "

.

-"'(!J .. Inform�çoes nesta

ná. filho d� João Ribtliro .

;'

_
. r'\_dilção. ,

de. Lima e de Ana AUgUB Ve n d' e'· s etin de Lima. ..' .. •

Ela', brasi1�ira', solteira"
doméstica, natural de Ja- Uoí ótimo terreno com

rsguá do Sul. domiciliada cllsá pOl'lli'uiodO pastagem i ii! CLINICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL .b
,'e residente em Nereu Ra- 81'tO à t d' li'

.' Escrltór,'o I d 'd P f' I"
{,

ioos, neste distrito, fHh t de Pau�:.rTr:tJr'acno�sc�
.

ao a o a re eltura
!! ,r

_ H
de Joio SUvejra e de Oli proprietário. S(:'. Leopoldo 1·· JARAGUÁ DO SUL lj·

',-
, fl

via Matedi Silveir8,�. Met'yr. .
- �. ii ULTRA. SOM' .11' .

;1 ONDAS_CURTAS l�
c Ir,lr--'==':::====o-r-.- 1,0'.-r-n:::::::::=S--o--'-e:::-I-t--e-r��-" -.

-=-

, -�I�III'I' I umV"eerDrendo,eS-jtoS�' 1.lhiJ' 1! R. ULTRA VIOLETA
' \ �1

.J . LRa. t�d�:�:::,,::��=J
II· 'II da FIgueira com %.600 m2.

III CIRURGIÄO-DENTISTA ,I e conlendo umi! casa de :-------------�---------
II d'

II . /
.

II
ma eira.

.

'

II ,
•••8. .. I'

.

lnfo.rmações com o Sr.

II
A r Carlos( f:lardl. -

./
.

� II
' ,II

' :J

II
1-------...:..-

II ,p
I, d
It. \ ' '

II

II Avenida Gelúlio Varga8� 198 - Jaraguá do Sul - Santá ClJlarina
. ii

\:.------== ...-_.
'

. ,)j
":'
�______ �. :::r.:=::::=============-:--==z-:=::::::'-� :...-------'---.-1 ----------------------'

".

ASSINA""RA :

. Anual'. . ..• NCr$ 4,00

.
Semestre . . • NCr$ 2;20

.

Avulso. . . • NCr$ 0,08,
Número atr.sltlo. NCr$ o,to

BNDBRêço: .

.

Caixa Postal, 19
.

I\venida Mal. Deodoro, 210
.larlguá do Sul - S.' Catarina

'j
)

o
' "

O nome de 1)eus' . Empxegadorl1
A seg·urança dos leus

ell)pregados é umd preo
cupação de que não Ie
d ves descuidar. Zelàn�
do por ela, estarás sal .

'

vaguardando a lua pró·
pria emprêsa.,

Atenç'äo,
Agticultor
Ouça Iôdas às sextas·
fejra�, à· 1,30 horas d.a
'arde na Rádio Jaraguá,
o programa:

fintena Rural

O, Anuncio é a

Alma do Negócio
anuncie:i.! neste ,.

Semanário

Dr; Fra.cisco, Anlonio I Pitcioae
]tI� .D -.:co ,., c._.lH:. 1 '%'

Cirurgia e 'CUnica Ide· Adulte8 e Crian08.
Partos - D�enQ8B de Senhoras·

HOSPITAL JESÚS DE NÀZARlt • flORUP4
Reàidênchí: Dr. Nereu Ramos, 419

t:ORCPA." -:-. 8AlN�A C.A.1'A_a:NA,

•

(

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



GORREIO 00 POVO BABADO, dia 6·1-'968

, \ '

/

"" '""',,
" "

,�

,

- _ -_

:';'" - .� ,

,��efêituraMunicipal dfit, arag'ua do
.

uf
Lei N. 183 ar�go 5. da 101 n, ,1.4. d� 6 de novembro dOl96'" 'Ar •• 4.) - O p�rágraro" ú!Jiéo do a,�ligO" 16�,;''/, Estim;., Receita Fix&' a Despes!! dêste Muöf, Manoel Luiz rda Silva 'NCr$ 1.600 NOr' 160.00 T!'�lo. v, C_apflulo 8' passara a .er. a se�Qlnt�. redd,t

cfpio de Jaraguá do Sul para o exercfcio de 1968. Emi1in da Silva, ,I' ,It 66,00 ",. 11000 çall.
_
Par�grafc;>, OICO., O mfnl�o �,' Imp,�"sr�

,

,Victor Bauer, Prefaite Municipal de JarsO'uA Fidelil Stinghe,n
.. ,I ,57.0U .," S5�00 p�eolaJ� eera de meio déetmo do salarlo mmlmo: �rel

I E � d dSO· H"
,

Pd" 5100 .. 8' g,onal '
.

tio Su '.' s!a o e anta atarina, no �
uso de 'suas enrl9ue e .r1 -'

,. 5,00 Árt 5) _.:.'O' artigo t63 Tflulo V -'Capflulo 1ft
atribuições �' r' (,' , A:otinlo Pedrl "44,00" ,Sa.OO

' .',
,

' , 'd -. 'A 163) - O
Fa90 saber 8 todos oa ha'bitantefÍ d�st8 Muni, Henrique Ferràzzß "35,00" 6000 passara a ler. lt s�gulnle re eceo.-. rt,

�'
cípio de Jaraguat do Sul, gue a Câmara votou tl t-U Vicente J de Souza ,,, 3600 It, 60,00 Jó?çamenlo sere anual, e o recol�lI:nenlo se fará � ,

sanoiono a 88guint& leI: Otávio Daue '\ " 66.00 " 70'00
31 de metço de cada ano. median re � descente de

Arl. 1.) -. A, R ..o�ita do Muniéipio de Jaragui Olinda ,Pradi Ohiodini
,,' 54.00 .. 70:00 30% (lrlOra por cenro). 'devendo ser- pagos os Irl_b�; �

'do SUl,< para o exercíolo de lQ68, 'é essimade em Juliana K � counuho .. '3400" ...

60,00
lOS de uma só vez, nos ,prazos que o regulamento;

NC • 1 550000 00 (hum/ milhão '.

h . Sofia 'P. Lenz: "34.00" 60,00
tixer.

,( .'
" �,_" ,

.
,

, .'. ',. , qum entOEr,e, CID,
Angaci �. de S()U"-8 24'.00"," 5000

,Arl. 6.) 0"s, trlbu lOS, co,nstentes do Tilulo V_I, doar" '

quenta erusetroa novos), e s8rA ar,recadada d. 'aeôr u �
..

+--, 8
do com a legislação víg,ente, obedecendo a seguiu- Nilo de Souza,

<

,. 24.00, ," 50'00 Çapin,lIos I! I� e II. dos artigos 164 a 16 • serao. CO-i
te classifioação geral:'

'

Alfredo Btshl '
" '43;33 ,. 70'0(1 brado� de _acordo .c?m ,0 AIO Comple:menlar a.: �lt

RECEITAS, CORRENTES Guilherme Hering .. 5100 .. 85.'00 Co'�alllulçao.�rasilelfa de 1967, e nórmas �a Legls,-
b

'
,

,
'
,'} 'laça0 Trlbularla do- Esredo de 'Sanlll Cerartne.. ,

I Recl'\ita Tri utAda 345000,00 Ar,t, 3) ,_ O salário famill'a( atribuido a08 fI'. Ar" ''l.) - F, icà revoaedo O ilenrl,' aferição' �.'
,Reoeita Patrimonial' 3.300,00

e '

\ Transferências Correntes \} 960000,00
lhos menores de 14 anos deídade, dos funcionários pesoa. er medidas, conerente do arfigo' ,184, 111U10,

R-ecei�as Diver,sas 2967500 1 �'�7 Q75 00 municipais. segundo disposi,tivos dó artigo 2. da lei VlII, - Cepíiulo I. ' /' .

: :' .

. REOEITAS DE CAPITAL
'; ,

.. . ,

11, 90, ue 30 de outubro de.'1963, a partir de 1. dto
'

.

Arl. 8.) � Ficam revogados os � Qrllgos 187 à

o,p'er8�õés de Grédicb 00 janeir,? de 1968, �icaF-á" el�:vado. para NOr$ 3,00 190, Título ym. Cepüulo 'II.. '

-é
'. '

.'

'Y 1 .000,00 .. menlalS por dependente.
' '

,�" ,O paragrafo I, do Arllgo 195, Tilulo VIU - Ca;.; ,

Alienação de BeDls m6veis
"

A;rt.' 4.) _ Està let' entrará �m vigôr, Oll 'dat,a pílulo ru,.�eção 211, passará a Icr. a' segúiDle reclação;:.':
à Imó,eis , 500.00, de sua publicação, revogadas as, dispOSições" em. , Paragrafo I) "'-:' A Taxa sera cobrada com base
AmorlizaQio' de empréstimos. contráriQ.',.

-

. no valor do maior salário, relirad� dQ Titular, Pire...
,

'concedidos.
'

525.00 Palácio da Prefeiturá_,Muniçipal de Jaraguá lor" �erenl�, SÓCio ou E�pregado, nunca i�ferio(aO',.
Transferênqias de cllpital I1t.pOO.OO 212025.00 do Sul, 21 de dezembro de 1967. ' salarIo regional mensal.vlgente no Munlcfplo, leva0·

TOT A L NOI$ 1.5500000,00 " Vic�or B!luer. Pr�feUo Municipal do·se eil!'�?nta,'a .conlribuiçã,? ao INpS e �arwamellp
�

Art. 2: - A d' es p e 8 a é f I X a d a fi m, ,N�sta Dlreto!'l,a de, Expediente, Educ"ção e lOS conlabels, da firma, de aC,ordo com o dlspôSIO na J

NOr$: '1.550,000.00' (hum milhão e quinhenCôs e AssilJtência Social foi registrada e' publicada 'a Tab�la V, anexa II êsle Código, nos prazos fixadoe,

cingüenta ol'.uzei,.os novos), e distribUir se á velot- presente lei, aos 21 .dias do mês de dezembro de' em regulamentos. ' , '.. '

segUintes 6, gios, dppartamentos e setores: '1967. Arl. �) ,;_ Fica revogado o §' 2°, <Jo a·tigo 19i}j
PODER LEGIS_LATIVO; João Mat1íia� VerbinenD. [)iretor Seção 24, do Tilulo Víll - Capilulo III dd Ler D. '

'01 - Câ'mara dA ��readore8 .; 3717,20 159, de 22 de dezembro 'de 1966
'

i

PODER EXECUTIVO, Art, 10) - O artigo 200, S2ção 311 TiJulo"
01 .-. Gabine'e do Prefeito 15.300,QO EI' d

_
'

Lei N� 185
, VIU; Capflulo III, passará a ler a �eguinre redação: . Art.

,

02 _ D�par'8men'0 de Expedien\e, eva pa roes do ,quadro' do �fagi�tério Munic-ip .. l: 200) A raxa de renovação de I(eença para localIzação
,

, . Educação e AS8is\êncià SOCial 27.9�2,00 .' d S VliC!�r Bauer, SPrefeito Municipal de Jarßguá será cobrada, com '�ase no valor do maior salário. re·

03 - Dt'partillneoto da Fazendá 130 S16,07 ou, c.etado' de,· anta Catarioa, no úso e exer- firadi;l do Titular, Direror, Gerente, Sócio ou Empre-
04 - Selor de SeguranQa" Pública 2 IS0,OO cicio de 808S, atribuiçõesl 'r' , ':.-,' gGdo, nunca\ inferior ao salárIO mimmo, men�al yj,...

05, - Selor de Saúde Públioa 30 720.00 � . �aço ,sa�er a", todolos habitantes dê!Sh:<�Mu· g'enle no Munic1pio, levando-se em ,conla a conlr.i-

06 - Setor de EduclÍçãQ é Cultura 74.486.00 n�glPlo q!l� a. Câ�s:ra Municipal aprovou to t"U ,1i"11· buição ao INDS e 1�'OçameiJIOS confábeis ,!a' firma.
'67 - Dt>partameoto Agro-PeouArio 48499,00 Cl noAa 81eg)U1n'te el:

f' .
'

de acô,rdo �om' o' dispÔSfO na TabehJ V, anult lt:

9S - n ..parr,lJmflDto' de Serviçol
'

.'
'

_

�t '

_. Para é eltos de' percepção de ven êsle ·Código, nos prazos fiXados' em regulamenro$.'
,

. Gerais e Obras Públicas , 5':i8.700.00, c�l!lentods, fic96a8m reajustados a partir de t. dto 'jn Arf. 11.) - O ,arligo 247,: Se�ão 28, Tilulo VIII

09 - Dl:'partamento M.unicipal de nelro', 'S I' ,ao� ,padrões "J" e "1'� ,qUI-' al�de Capilulo IV, passará a ler' � s�gulDle' redação: - ,

: ,Es'radas de, Rodagem 398496,OQ a ..,scala de, vencimentos aprovada' pelR � J..-I 11� ,Art. 247 Para p,r�sfaçAo ,dos serVl'ços' de enumerd- '

10 - Euca_?os Gerais
,

27909373' , 1.24, de ,6/10 1964, �spectiv8mente, professores ção de. prédios. de ap�eens"ã(l) e deoósilo de bens imó-(

;.' _
' .IT O T A L N,CrS 1 550.000.00 tltU�dos d� QuadrO Único do Magistério Municipal .. veis, semovenres e marcildorias, de alinhamenlos :2,

'

.
-- ,_, .

�" J\.rt. �')tj-: E�ta lei e.,�t�ará em vigor' na data nivelamenlos e de cemilérios, /desvio de águas fig.. "

Art. 3. - Faze"m' parte da presente 'Lei o's de sua .publlcação, revogadas aB disposições em viais, serão cobradds as segwrHes laxas:
,

f4_Déxos de n,s I a IV, que a integram, especificando contrárIO., ,
'.

'

,Art, 12.) - O trem V, dQ arfigO 247, passc;!rá a

... Receita e discriminando 'po,r -consigoações _a Palácio da Pr,efeitura Municipal de Jar8 guá ler a seguinte redação: - V - Desvio de águas
Despesa. ' 'do SuJ,/21 de dezembro de 1967

"

/ v fluviais.' " ,
.

Art. • - �AtI Tabelas explica�ivas constanteR' '" Victor Bauer. Prefeita Municipal
, ,

Art. 13) ..:.. O arligo 270 - Tilulo IX - Ca-
do anéxo V, serão a'provadas e alteráveis por De- .

Nesta Duetoria de Expeditnte, Educll�ão e pílulo I, passará a .Ier a s�guinle redação: - Art. �70)
cr:eto do Poder Executivo, que poderá autorizar. ASSistência �ocial, foi registrada' 'e� publimll1a a - A conlribuição de melhoria será' paga de uma s.Ö�

d�ra�te.-o �xet'c.ioio, transposições entre 08 itens presente lei, aos 21 dia! do mês de dezembro de \vez, ,quando inferior ao .salário minimo regional. ou�

dlscrlmmatlvos da mesma consignação. 19�7. )
quando superior a esla quantia, no prazo de 45 dias.,

A'rt. 5 - O Poder Executivo fica autorizado /
João Mathias Verbinenn, \ Dirt"t9r com desconlO da despesa de operação' de financia-

.

a""abrir .o crédito suplementar e a realizar op�ra- mento. não. podend� o prazo para recolhimenlo por·

çoes d� c�éd-ito, por antecipação da Receita, res-
' celado ser superior a 24 (vinl� e qualro) meses,jven-

galáveIS dentro do,prazo, digll, próprio t'xercl::;io . , Lei�. 186
,

.
cendo a primeira 40. dias após a exdedição do .or- "

Art. 6 - Esta, Lei entra em vigor a pa rti r de' . Deno�lDa de �r8nClsco Do.mmgos, Medeiros, çamenlo do custo da obra a. se -iniciar; - l:óbrar se

� 1 de janeiro de .1968, revogadas as disposições em u!ha dss VJas públIcas do .perlmetro urban? da il 12% de juros ao ano, sôbre pre�lação vencida':e
contrário. I ,', '

"

'" cJdade: .'

" .

'

as mullas previstas n@sle Código. �: L

,"" Palácio da, Prefeitura 'Municipal d� Jar';lguá ,

VICtOl' Bauer, PrefeIto M'!DlclpaJ dI;' Jaraguá Art. 14) - Q/Pafágrafo únlco do arl. 270, Ti
do Sul, em 7 de dezembro de 1967. ,," , do .sul. Estado , d� S.a�ta Catarina, nQ uso e exer·' lulo IX -:- Capílulo I, p"ssará a ler a seguinle rl>r1a�

� I Victor Bauer, Prefeito Muuicipttl
' CiC10Fde 8uas �trlb,Ulçoes.

.
' ção: - Parágrafo único - É faculládolao contribuin- \

,'.

I"
aço saber a todos os; habltsntl"s dêste Mu Ie Hnlecipar o pagamlnlo de preslações devidas com

Dlc1�10 .�ue a Çâmar�. MUOlcipal aprQvou �",' t'U o descolJ!o das ,despesaS de operações de finanCia.,
Lei N. 184 88DOIÔOO a segulI�te leI.

.

"

,..
, :, menlO e Juros c;orrespondenlel$ as mesmas. ,,'

Eleva p'adrõ.es de vencimentos do Funciooa .

Art. 1): 7' FIca �enomlDada de �.ua F��n8- 'Arf 15> - Bsta lei enfrará em vigôr em 1. de

II'smo . L ...
CISCO Domingos 'MedeU'(�8, uma das VIas públicas �aneiro de 1968

'

MUßlclpal e dá outras prOVidênCias. do perímt"tro urbano da cidade
J

1) n
,

'

d'
'

I VICTOR BAUER Prefeito Municipal-dtl Jara A t 2) EI' ", ci '. ��t. 6. ""':'" Kevogam,se as Isposi'ções em

fi! á d S I E
'

, .'
,

-

,

r •
.

- sta el entrará '1m vIgor na data conlrarlo. I
&u ou, I stado de Santa. 'Cat8rlOa, no us,o to de 8ua publlcaçãu revogadas as disposições em' P I'" d P f'l M

' .. I' J
'

,"lXer�Cio de �uas atribuições.
. A •• ,contrário. \ ,

' '

,

, Sul, e� �c;Pde �ez�':n�r�r�e ;967�pa de draguá;�?
, : ,aço saber a todos os habitantes deste Mum· Palácio da Prefeitura Munit'ipal de Jaraguâ V' I B P f'l M

'..

I
�

4í\a

�pio <lue a Câmara Municipal aprovou e eu s8n- do Sul 21 de dezembro Ide 1967
'

'N I ICD!lr r �uerd' r�el °d' UtDlClp�d - j/�
(nôno a fteguinte lei:

' '. j .' , • ••
, _es.a, Jr� orla. e ,Loxpe Icn e. .Lo uca�ao, t

":, i' A ' .' . .'
Victor Bauer, PrefeIto, MUDlClpal <\SS151enCla SOCial fOI-reglslrada e pubhcada apre-

'"
,

rt 1.) - Os venCImentos do FuncH)naltsmo Nesta Diretoria dt" Expediente, Educação e I -, QI d'· 'd
A

d d' 'b d )u""'7,Público Munl'cI'ps'l 't' o c t d 1 'd 'i' .' • .'
.

..1
'

. ...en!!:, I, aos .. ,lOS o mes e ezem ro ej 7V •

,

' a IV ,a on a� e . e "anJlro AFlsJstênCla SOCIal, fOI registrada, a; pres '11l� lei. J
-

M Ih' V 'b' D' Ide 1968" passarão a ser os SE'guIDtes,'. d'e acordo 'aos 21 dias do mês de d,ezembrO de 1967.
oao a las er menn, Ire or

2com a escala pad'rão aprovada pela leI, n,. 158, de , João Mathias Verbinenn Diretor
2 de dezembro de t 966.

,,' • '

QUI O R O E fUI YO' .p E RMAU R TE
N. ,de CARGOS Situação Situação"
Ca�g(lH antiga nova-

OB P5
N7" 05
L 01
08 P5
08' P5
04 '.P 1
O�. Pl
05 P5
'05 Pl
N'l Pl
04' P6
04 }p
O 05
N7 05
O P
K7 ' 05'
L - 05 .

Escriturário
Portl-iro Zeladolj
E$criturário
Contador '

Fisc.al da' Fazenda
Es�ritur.ãrio
Escrituráriu

.

Escriturário,
Inseminador

, .Escriturário
Fiscal' ,

Fiscal' .
'

;: 1 , Zelador Cemitério
. '10_ ,Motoristas DMER·DSG·

. \1 ,2;, Tratoristas /
'

'I .. 1
. Mecânico

:1' Fiscal I

; ,

1
; 1 '

"Í
1

(
, ' .

Alfera o Código Tribulário.
, ViClor ßaper. Prefeito Municipal de J�raguá do

Sul, ,Bslado de Saóta Oalarina, no ,uso e e�ercfcio
de suas inribuiçãe6. I

Faço saber a Iodos os habi'lIntes dêsle Muni.
�fpjo que ,a Câmara Municipal dprovou e eu sllnciô-
'DO a seguinre Ie':'

, .

"

_
- Arf. 1.) , O arligo 153, Tflulo IV - Capfruld II,

,do Código Tribulário, Lei n. 159" de "2-2 de dezembro
de 1'966� passará a ter a seguinte redação: - 4rl.153)
- O mfnimo do imposlo lerritorial urbano será Jde
meio décimo do s_9lário minimo regional. "

.

Art. 2) - O parágrafo único do arligo 166, Ca-·
pí.ulo m, Titulo IV, 'passará a Icr: a seguiple reda
ção: _. Parágrafo ún.ico - O lançamenfo .serêi· anual'
e. o recolhimenro se fará alé 31 de março de cada
ano. me.dianle o desconro. de 30% (trin.a por cenlo),
devendo serem pagos os rribu.os de uma só vez, nos
prazos que o regulamenlo fixIIr.

.

,.' Resolvel
,

'.,
Arr 3)' - Fica r�vogado o parágrdfo único do Conceder, 'novenIa (90) dias de licença, parb

artigo 169, Tílulo V, Capfu.llo, II, da. Lei n. 157 tratamenro de saúde, a Arlhur Ounlher. ocupanre do·

de 22 de dezembro oe 1966.' , Contlnlla' na ultima página ,_
,

"

Lei n. ·187.

, Portaria, N. 'I
r

Victor Bauer. Prefeito Municipal de J!ragnà
ao Sul. Estado (je. S'anta ,Catarina. no ueo e exer-'
cicio de 8U8S atribuições,

"

'.

Resolve: "

.-;

PÔ:l', à disposição: �

Da Sociedbde ,Assistencial ao lavr'ldor i'do
Vale do ltapocú "SALVITA", Lourenço Oressio.
ger, ocupante do, cargo, de Escriturário Pad�a.ó
P-I, do Qradr'() Único do' Municipio.

Comu(lique-sß. Registre se e Publique-se.
Paláci!:> da Prefeitura Municipal de Jataguá

do Sul, 2 de jaoeiro de 1968
Victor Bauer, Prefeito Municipal

\

Portal'Ül' n. 53
. " '" ,

/ Viclor Bauer, Prefeito Municipal �e )arllguá do
Sul, ESlado de, Santa Calarina" no uso e exercício
de Sl1as a.ribuições,

'

Art 2,) ,- Os inativos passarão a. perceber
vencimentos cc,nforme ·segue, fiQando revogado o

I.
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. -.:; .....

loglis na

de Mi�sissipi r-
Yáz.igi Va�ig

Universidade'

, ....'.

ovo
aÁBA o. 6 Df! JANBIRO OB 1968

� .: '.ANO: XLVIII"; - . jÀRAOU4 Do SUl. (.�ANTA CATARI".)

.• O OUE �ll ,no L� Curso de

I,S;er' .:e -

nao
,

'

<, CL Paulo Mor.ttl
.

O Instituto de Idiomas Y'Zigt em reunião .�s
·

,

.
(. sembléia dé s.as 105 escolas do Brasil,' decidIu

·

Muitas vêzes, essocreçõee. há que se que íxam p088ibilUar a .eUR alunos um eurso.de aperfeiçoa-
do pouco resulredo oriundo das anv.dedes soci'ais mento ,n08 EE UU "

.

.

1.OU fllanlrÓpicas por e!a� desenvolvidlJs.
.

A pedíuodo público apresentamos as normas
R�sulradps, POSitiVOS ou neganvos de uma asso- 1. De po.�e do recibo de matricula no IU8-

.tiõção, niio impprlando suas .fInalidades, são o refie tit.uto Y' z i g I, o aluno se dirigiri RO. e8crit6,'"
xo natural: do quenro valem seus associados. Enrre da VARIG que o orientará quanto às providêncin,.

i. esses, cönvluhamos,' há öquêles parece. ser Q 'sGudo sucessiva8•
.8, -mo motivo:' de réenccmro entre amigos; comp�re·· <to Haver' um regulamento e8pecifico. de via·
("� e agem ·multo mats em função de um encontro gemo .'

.

a,ocial n.ceasário ou lJré obriga'9rio -e meeos na ã. Preco da ,11,ell �V$7iO.OO. (saindo de 810
..,tZ�Ó dl,rel•.,9ue- monve ,a reuniões em que se pia. Paulo ou pôrto Aleg"s): ,' ... j �W' i

�eJlJ II exe'Cuçao duampanhas em prol da colelividá�e'l 4.'0 ,rtco da "8Ie. IDelal: pall1agem de ida e
Daf s, depreende que nem rodos oe componen volta, eBtaui. em universidade americana com. eur-:

. tes de. ·uma associaçiio es�ão realmente convencícöe lO de inglê8, tiefeiçõe8, hotel em Miaoli, exeursõss
das verdadel,r6s � elevadas finalida,des dessa mesma que conetam do- regulamento de viagem, 8f1guro
'�sociação; daI se 'eoriclut que há os que são SÓCiOS -eoatra doença e hospitalizaçAo. , .'.

'
.

e há oe que s'mulam aer,. � 6, far..' de ,11••liIO • ·'lnilcl.I.IID: em. 10,15 e

·

O aurlptico .aásociado deve estar impregnado 20 mêse8 (ver tabela com o diretor da eicoJa lo.
.do espfrlto dO" clube," rão significàrivl! e marcenre cal).
mente represen��do p�lo :ódigo de éuca que sinte'iza 6 A texa de câmbio será a da data de pa-
i
li �i�ênçi!2 e o comporremento eseocrenvo em função gamento. .

-

�.
.�. do grupo', 7. Cada grupo de quinze: alonos lera acolqp.- .

"

: ';' Dlvorciar-�� do' espirito do clube é .transigi,.. nhad« por um prt,fe880.r"Yázigi. .

" .

...
! m�is do'qüe)sio,' ler.giversar. Admiti-lo seria,'a con- ,8,' Saldi dO ,8,I.il (10 plano), 21.1�1968'. 9' 2.1968.' -:

":;físsi'o' do/próprio 'fracasso, s�ria aborrecer, o rrabe-
.
9 Milares Inlor••eões: . Vari� ou In8tituto Yázlgi

(' lho ,; dénde 'os ': braços
.

à oetostdece, seria negar 'de J�invill6, CJuriti�it, SAo Paulu ou 1>6rto Ale�,r•.
·

ro àinile que vincula o assocl.do ao clube. Em ,julho haverá um Sorteio onde o SorteAdo
L

'
'. E'o opoeroocorre com aquile que,se 1ranslar· lti gratúitamente aos EE VU.

' . "

,

, :'
ma emprotongameino do clube,lrl'lIdiando o espfrilo de

.

(�r�bc}lho'" Da fàmflia e na sociedade. Nao ostenta' o
,

.

,i Ululo de sócio ptlo shnples faro de' pertencer- ao' ;'

"

'.
.

.

.

., ..

':.:!�:�i���;�:�:��ai:��::r::��C��i�:uC:��ri���:J�. Prefeitu-rã'Municipal de Jara'g''aá d'o
"i. � agir, nao" vaclla,ç6es esdrux�las, nem' atlfudes re- . �. '.

.:.

1"tCetlfes,:' mas"O �arrégimt"nr�.ção de v-alô�es suflcienre·., C o n t .1,n LI e ç 6. o
,

':�;enre municiad'!.sl?��3 -.fonre de inspiração ,do.utrinä.; cargo d,e. fjacal, "�d�.o "ij:: �o Q�lIdro;;.Único -'dOi
\f,a do, as�o,,!",��O. ;.

,;.. :.
.

,

.

.' '. �.',
; -

,: Municfpio, � çbnibr, 'd�>pr,$eiUe dara.
,

. .

, �:ela. a��I���. ��iP!,�,f,I�j,al., '�4�" a,eJa.,.' "do qua.nfo,.,;" Comun'fqué 'sê; .IRegisrre· se, e Publfque-se.ê: �" jsomos e do qua�r�,dev;e,r.f8mos.' ser, d� ,Quanro flze Palácio da Prefeitura �unicip�1 de Jarag'uá do
m�s .� do �uCln:rR; po�����o� f�ze:r,:se ,mIere, nossa Sul, 14 de c!I'ezembro de .1967.

'

,prtsença e no�sa (ondlçao. de. associados.
_

'.
-

Vlclor ßàl;ler Prefeir,o -Municipal,. "\.' �.1 .,

De rudo ISSO se conclUI que, para ser e . nao pa ' , ..
' .. '. I ,'.

-
.

,
, ,

' ••.
'

.

te.cer, mi$'er se fa� q�e .n�o es,:,ueçamps nossas o�rlga '
, '. ; , >;� 'I, ;' ) .,

.

.

�Õ'es,oscompr�m�s�o"s.. assu!'1ld08quando·-d·iJ BSSlDaIU-
" Portatia N. 55, :�. ,'. 's.., :b'

'.'

--I
o

"'J'"
, .

p
,

'li do ..no�so'� têrTo ,:.�e.ln>Y��m,du�a .como.,as80Ciadf)s Se.. 'Victor, ,B�l1��,
i

Prefeito Munieipat·de: Jaraguá - ao r;au·o ., ·erra e ovo' ,

tlssociafoes �á qlle ve�ela� o.u qu� :vlvem. �o mar�s' do Sul' �8tado de Santa Catarina, no QSo e exer- .1 , .:/ •

mO\ qu� comp,rol1]ele, ,n,a dl�phc�nCla que VIClé:I - s.etêF clciol de SU6S atribuições, ,.!; A Coleção TI"�.; ,e rllO. cp,m_{)!etamenttt àl 'publi-
Rios sinceros - ela� r.efhtrem I,lmeslado de. cOIsas ;.' ,

.. , .ResÓlve:·' '

iniciad� hä. dOlS}' aDOS 'cllçoe8 comUDI d'e inte..

,pre:i'lhlI!' de evaSiVdS' estap_d.fú,rdias, de aIos impensa- Fazer Cessar:' atrás com o volume Rio rêsse comercial. ' ,

d�s� 'd,f'8tj'f�dea ç�mprom,er�dOra(!h', ".
, .. ', "

'.

! 08 efeitos da ,portaria n. 9. de 4. de fey.e�,ei,�., Grande do �sul � T�rra< �g�,ra, �,Edi��r� Glo-

;1;';'�Para '8�r e rial:! párecer se r.e�uer que- a asso- 1'0 de' 1966; que ,designou ,o Escrituá�io Sr.' Lor�n, .e �ovo, presta loe8ümä. bo, 'Q;0e e� poa hora to

claçao'.seJa u.ma �onstanre,� au.ênllcB _obra de refor ço Oregsipg�r, par':i ficar a JisposiçAo da 4'8solcla- ·ve18.serviços para o me- mou eS8�_JD1ciatiV'a, vem
.ma RefOtm!l. de ob.r�'l peJas. lapidações que' se (a' çãó Rural ele Jaragui. do Sul. .

.
.' lhor conhecimeDt� de nos. ,d� apre8ent.r o volume

ç.,.. necessarl88, reforma de. dlr,genres pelas direrorias Comunique 88, Registre 8e .' e ,públiqtle-S8' " 80 pafs, em seus diferen :', :São PaulQ � Terra e

Q'ue' se sucedell_1 e o reslonte v!r� c"mo. cons!qijência .' PaláCio da' .Pr.E'f�itura Mu:nicipal de Jar�guá teB aspectos. Trata-se de Pnvo, que obteve a co·'

DlU�r...I,' co�o Imperioso, cO,rol.. r,� da slslemalicaas-doSul.28ded.es�mbr9 de 1967."'
.... ...

uma coleção com al�c! laJ>oração da... Uoiver8ida·
a9clêltl,va. _

A OI .'
.

•

•

•

-.,'
.

Victor Bauer, Prefeito Municipal valor edit«;>rial que fllge de de SI� Paulo. e' tris,
QidädãO se

..
voce' Jd compl�lou 18 imos, c�la í. . .

-. , .

,
"

.

. .'... i a' credenclä ela 08 eD8a·i08 '.
" ". " ,. bore com a Jusriça Blei.lo1'12I e com o

'

a.8ina�0IL por. Pasq�al"
; :' • . :! .

.', Li'on� Clube eleluando d seu ali�ta ' Portarià' N. '54 PetrQnê, Ern,!lDie Sil�.· .

,

I'
.

i'menlo� ap�esenrar:u:lo�se nO."Carlório .. I ••
"

•

,

'

'. Bruf!(_)� 7·,�id�.\e�::,G.,�.· ,;. :.
.' Eleitoral munido de: Vlclor Bauer, PrefeuQ. MUDlClpal .de Jaragua do Spl, f�Sf�d� f:ie ,SaDta Co ,'bÍ'�v,.., Ga.���,;�ã.9�I?�;ijf!.'''...,;;.

t.,'
),

a)' Oerlidãu de idade. rarina, no uso e ,exercf.c,IO de suas arrlbuições. �,';, ." :.t'.,' Alm���a, 'Q�vcf;:�.Ii�l.�� :,J�'I
.' ' b) Três fOlograflas 3x4.. ',., Resolve'

. . ,;�,..�. : . F J lh,o_, . ·_�..tl,!IF)���g�8· ;�,.A
t.

.'
<.'. Aprovar,. a e�cala de férias anexa a esur Porlarla, ,d?5.�i,�nc,�ol1arIQs mu-, Scbmidt, Héirof"'Fer;"tfir.. :<

,. J
-...--------�-----

.

.-..'--------- niçipais, para o exercfcio de 1968.
. l

"',e"
.' .. ; Lima, Arol<!«) �d8;:���v�i;�..) ;'

.,." " '.'

-

Comunique-�e, RegIsIre se e Pubhpue,se. '. '

� d'O., Luis g'ai.;:;$I*vi_R:i::;
'�E.· d i ta I 'd"e C oo ·v. o c·aç a- o' ,,'

I':
Palácio da Prelei{ura .Munici�l·! de lar.,guá do StIl, 14, de dezemb li... Hf') I MÓtta� ,: Massa.ud ,M��é�1'"'',

',Vicror "B"auer, Prefeiro MUOIClpol
"

.... I' . �f� r':o�,e.. 1. �"� .' stl"v, �U,';�f;�,,;::
" .. ",' . "'"'',:;.''' .

.

'. , , .

N. -

_ N�ME . 'I CA�OC? . e Q A Ca�h"8'?�,Q�e,ad�" �,��'Ie-., f
\ Os abaixo assinados, 'tràbalhadores Rurais; 1 loa,! �arhl,as Verbmen o ."ua/,,/. crlluárlo ' I : Fev. a 1 f!1ar,çö '�ejjde, .,:Q.c��yi!»�' ��,.Jl:Qt �'i. ;

.

rpB;jcientps no.. Muninipio de Jarftguá do Sul, Esta·' 2 '\010010 Qradros ,��;,;---- I,t)., . 1. a 30 de Ju�b(), ROtlRioi Ta"arêsede iLfà;Ja:". ',. ,�

d01pe.Santa,Cata.rina, con,ida tO�08 os trabahladore8, Õ Lor�Í1ço. Gres�i!,ger J(
"

. .2, ..
a 31 �e dezem;

',N�!'it�·O�r8.·.; ·Que.:pr#.p,.:1\.; ." ;',
RU.I'bis qlle, exerc··m atividades profissionaIS Ru ai 4 Tortb,o' A. Ehslo .:. ." , 2 a 31 de março ra fllzer o .Ie\'êJntsmentQ: ,

80� fo'ma d� emprego OU como ..gricuhor:aulono' fi �!Illter A Bal�ock " \ )f ,,) ,·,'I,.;. �p_ 31 de a�ô�lo d08. ,a'i-pect�� 'm·��8Jmpoic.'::
mo neste- CaSf) de regime de economia individual. 6 Lldlo M. �ecllla .' �••,__ ......��

..

\'f5' � 3,1 de, ,J�I�o t8ntes 't> da' vid'a' d� São
.familia·r ou ·coletiva· e- sem' empr"g&dolölj residentes 7 Orlando C. �chrelßer "l' • �\�.. ;'.. '�. ",;4 31 de,.,.�g9s'e Pauln, ,geede\. ",:.:HI�tÓrt�

;.'

nes�e municípiO, 'a 'se reunirem no dia 14 de janei. 8 Erich Sprung Conrador':. � a 3-Lde �1..n,.6rço· ele seu póvo'a,ne'nto. aO
ro ele 19.68' à,r' 14 hOi'aM no Salão Comunidade Evan 9 Ge,ni C. O Silva Tesoureiro. 1 Fe� (a 1. /,ma.rço teat-ro ' em· Säo. Paulo,.
gAlica 088\8 cidadtl, dm de deliberarem sobre 8 10 José I. Copi

.'

Fiscal Rendds < 2 �. al���,' ��. ·,i�lho há uma sede; �e�oDtros"
cQóveniência da fuod>tção do Sindioato dos Traba-. 11 João A. dQ$ Reis Fi�cal· 1 a siWi,!I�.�'ttCf��}J1,:, éns8ioltdtfüma- i'!fi"Ifort8.ó'.,
'lhapores Rurais de Jarltguá do Sul, oos termos 12' Faus,�no Olrolla

. ,Iri§éminad_o� . .

1 a 30 de Junho cia que falam das Ciê�..

das',: disposições lf'g�i8 e ind&ruQões vigentes do 13 Alceblades A. yerblm�nn Zel�AComllerlo 2,a ,,3 " ')f�,malo cias �o.cia�. d"8 Mam·
MID�stro elo Trabalho, e ·Pre,idêncià SOCial. 14 � Hdr�ld Noge'

. t ,Mecanico . �
..� }31' �:Ja�eJro fest"eões Fcr)cJórica8, dO

, f'
"

.'

':' ORDEM DO DIA: 15 Marl1� Marangorn . Tratorlsra :_:2ra �l (, :i},;fezem Parque In�u8trlal, daB
t 16 Beno Raduenz .. 2 a <�1 '9�A' ' Warço Arte8 Pl'8tl��8, 41a Lit�-; .

....

tf �fFiJl�9açäo do Sin.dicato d08 Trabalh,ool"� 17 Gerhard Sasse 'Mohlrista,
.

1 a 30 de' novem. ratura db '{-6slca, -d"- ...... ··

Ru 8r� d .. ,Jàr8guA do Sul. 18 Malhl�s Ruysan .. 2 éS àI de, julho Arquitetura, "dá' Agriê*i::.. _
,

..,' 2tAprovaçao dos 814&atutos soci8is., . 19 FranCISco PI/nler " 2 a 3' de janeIro tura e Pecuiria, ela Hr8J"
. 3) FlxlIC}ão da contribuição dos a8sociadotl. 20 Salomão �'Ie'n " �"à�,4J c;le Qu.rubro, tória Econômica; etc.. .

',:';.4) Eleição e POi{S8 (ia:
_ �Hrt�'oria provis6rla. '21' Alayde Machado. . .. 1 '!;t�p de ) tunho .

,

Jarl:i1Íti'é do Sul, 27 dd dezl'Qlbro de 1967 2� Leocádlo O Rodrigues /" 1�â"30 de novem. Co' d P ,',
,

J MllriaDo Witkoaki 23 LlbórlO A. �chweilzer \. ,;

,.
.
t <1".31 de dezern. . rretO] nal0 O��;j: �

; .

, ,.
,

' "

,
. 24: Zdérino Paolello " 1 ª;,30 de ab II pm qr. a ., .

�'-::,t' ," ''l� Luil 'M·\ff,..zzolli .

,

. 25 Ohndô Tomaselll .. l,f/v a 2
. março ServiÇQ do" Povo· ;

\ '

",: <;
• José Papp 26 MaUricio de Goes Jnr. Pori. Zellidor 2 á 31 de maio ... .

. '.

Exclusivo 'Com "CYCLE-AIREf"j

(Frio e Calor)
" '''; .:.

,
"

..�

• NÖVO
• MO.D�RNO· ".

,

.\ "

,

• 'INSUPERÁVE.·L' ,

'\
,

. '.";:'j,',

�'�. ';�J\ té lã fi e sl�,S
.

, .";., (. ':>'\ .. ) .l;E· .'.

"
�)

'". t.. .' �
.

.i·" ·ii
'=',

,,: ... , .
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