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cseones BASTOS falou

o �1llle ·§�1IIDlO§ e o �1llle IPte[ell1l�e1IIDl�§ CETE �isitará
Jaragua do Sul

Demonstração da Arrecadação do Impôsto S�bre Operações Rela-
tivas à Circulação de Mercadorias Referente ao Mês peNovembrode 1969. Sob o alto patrocínio do

No dia 14 do corrente.t cando a zona rural, onde .

. . .' ,�. Suplemento de Turismo do

defluiu mais um antver-] não ficou uma região do Exatorias Mdmclpal Estadual Total do ICM Estado de São Paulo e do

särío do ilustre deputado] n o s s o Município sem 1.) Joínvílle 85658968 3426.474,38 428306406 Departamento Au tõ nornb

federal Lauro Carneiro i ficar beneficiada dessa 2.) Blumenau 722.138 '06 2.905292,09 3.627.430:15 de Turismo de Santa Ca-

de Loyola, Ligado por j melhoria que comunica S.) Lages 220.982,81, 883.934,98 1.104:917,79 !aril!a...: DEATUR, os es-

múltiplos laços de amí- j e que desenvolve, resol- 4.) Brusque 181361,87 J '725.718,7"5' 907.080,62 t�dantes do-Ge�? de Tu�
zade ao 110SS0 munidípfo.,�ve\l,!.Fela unanimiéade d� 5.} Flo�i&I16polis i ,172Jl7-5.84 :.,.,./. �87.318,86 859 3�.70 nemo-pare, Est'{;r.daõis-�
o t r'a n s c ur � of de seu·: seus membros ou!Orgar� 6) ItaI.aí '( 1l��8.44 b' '\5.376\29'" 567.9. ',73 Es�ado �e. J5ã�fPa1íIO, es,
natalíelo não ficou desa ! lhe {) titulo honorifico de 7.) Jaraguá do Rull 104717.73 420536.53 52525 .26 IInao vlsllan!Jß o nosso

percebido, em b o r a o i cidadão Jaraguaense, 8) Concórdia 94.271,97 37636W- 470.639,40 munic!pio, e� data de a-

distinto homem público j titulo que, à principio �.) São Bento do se: 91.878,26 367.456,26 459331,52 manha, depois de �e.rcor-
estívesse em gozo de ] não aceitou, mas que, 10.) Chapec6 82.79948 321.890.,89 404.690 37 re� o. trecho .de .Cur�tlba a

merecida8 f é r i a s no: agora, depois de insis'
. JOlDvllle e JOlDvllle a Gua-

Balneário de Barra Velha' tências de populares e No mês de novembro de 1969, continuamos em 7° lugar na arrecadação do ramirim. Em nossa cidade,
após exaustivo period� autoridades, a c a b a de ICM. Em meio de 195 municípios catarinenses, é uma posição honrosa. Com serão recebidos pelo Pre

legislativo em' BráMflia. aceitar e deverá ser 51í0 km.2 de área e uma população que não chega os 38.000 habitantes, o feito Muni<lipal, às 12 ho-

A Câmara Municipal entregue em progra!Da- feito é deveras ma.rcante. E ? �s�ado .de Santa C�t!-rina tel!l devolvido m.uito ras, realizando-se coquetel
de Vereadores de Jara· ção Bolene, no próximo pouoco dessa apreCIável cçlDtrlbulçao. Amda .na edlçao ante�lOr falamos sobre às '12,30 horas no Parque
guá do Sul, reconhecendo dia 31 do corrente mês. o 7. lugar d� .Outubro �e 1969 _e �a neces.sldade. de reequIpar a nossa Dele- Agro-Pecuário "M i n i stro

OI! assinalados serviços ° "Correio do Povo", ga�la de �o_hcla, que as.ta pr,:canssl�a. HOle deselamo� abordar outro assunto. João Cleophas), 13 horas

prestad08 pelo deputado a t r a v é s seu diretor, As reparliçoe� estaduaiS e8la�, pràtlcamen.te, em pr��108 alu.gados. ° For';lm Almoço DO C.A.Baenpendi
Carneiro de Loyola ao redatores, gr áfi c os' e local acha�se l!;lst�lado. ';10 p. edlo da Prefeuura Mun!clpal, c�jas _d.epe�dênClas e às 14,00 horas visila a

nOS80 município, quer. auxiliares, cumprimen- de há mUito s.ao IDSUflclent�s para_ atend�� !ls se�"Q?s da munt?lpahda�e. estabelecimentos industri-

através de trabalhoB nos i tam o ilustre aniversa Urge, pOlS, a construçao de' llm edlhClo, seja Isolado, seja atraves da ais.

setores da educação, com i riante, des t! j a n d o lhe ligação ao patrtmõnio l!lunicipal, onde tais s.erviços estaduais e os órgãos da Avisila revesle se de
a construção de escolas! muitos anos de vida em JUStIÇ.1l pos_sam Sd. conSiderar decent�me.nte Instalados. ° �stado de Santa importância, dado que os

e playgrounds ou da8: companhia dos que lhe Catarina n�o reah�ou em nosso terrtt6rlo qualquer construQao dessa natureza, estudantes que in'egram
minas e energia eletrifi- i sio caros. datando a IDstalaçao da Comarca do longmquo ano de 1934. Está na hora o CETE já percorreram

,

do Sf. Governador pensar em retornar alguma' coisa 'dos impostos que o vários 'rechos do nosso

bravo povo de Jaraguá do Sul, mensalmente, encaminha religiosamente aos Brasilturlstico, divulgando
cofres da Fazenda Esladual. Municípios, tais oomo São Benlo do Sul, Join' o que há de aproveilàvel
ville e outros com menos arrecadação que Jaraguá do Sul, já reoeberam em tirmos' de turismo,
essa8 óbras. Jaraguá .do Sul, precisa urgentemente dessa 6bra, jli insisten- atividade tão pouco expio
lemente reclamado há vários anos. rada, embora estejamóa

ellbanjando recurso! natu
rais por todos os quadran·
teso
O "Correio do· Povo"

aproveila da oportUôidad�
para saudar os jClvens
estudantes de São Paulo
e da DEATUR, formulando
votos de uma feliz estada
em nosso meio e com os

votos de que divulguem
lá fóra O' que tem o s,
realmente, de bom para
mostrar para os forasteiros.

Sob o t í t u 1 O ect- Iteriormente, o pr6prio Go
mil o nosso confrade A I vernador Ivo Silveira, dO

Noticia, de Ioínvllle, pu-] receber .uma comitiva de
blícou artigo ein SUII edí- 50 pessôas, representando
çäo de 10 do corrente, os Muntcípíos de JaragulÍ
pondo em polvorosa o do Sul, Corupé, Gueraml
Vale do Itapocú. E que, a rim, Schroeder e Massa
certa altura, o

articuliallli
randube, déra por escrito

divulga a fala doßecretá- ao presidente da Comissão,
rio do �LAMEG, enge de que iii es t r a d a seria

nhelro Cleones Ba 8 tos, construída durante o seu

afirmando "q u e não se mandato, poaterlormente,
justifica uma nove estrede conflrmado pelo _primeiro
li.gllndo loinvllle II Jaraguá mandatário a uma outra

do Sul, mas sim a couser- comissão, integrando a

vação da já e x ist e n 'e" Associação Amigos de Ja
(sic) A noticia causou ragut! do Sul.

_

verdadeiro trsume em to- Oonfrontedos oa vários
dos os moradores do Vále noticiários, chegou se à

.

do Itapocú, dado que, en- conclusão de que tudo não

)
I:.OYOLA·

Aniversaria-se

'CONVITE
o Ptefeito Municipal e o Presidente da CA·

mara Munfcipal de Jaraguá do 8ul, têm o grato
prazer de convidllr às exmas, au'toridades civis,
militares, eclesiásticas e .0 povo em geral para
partioiparem das solenidades de tran.smissão de

cargo!! e posse do Executivo e Legislativo, bem
assim inauguração de várias obras públiclls, que
terão lugar dia 31 do mês corrente, com a pro
gram':lção abaixo seguinte:

As 7,30 horas - Missa de Ação de Graça8
em intenção aos eleitos Executivo e Legislativo
municipais na Igreja Matriz.

As 8,15 horas - Culto na Igreja Evangélica
Lutherana.

As 9,30 horas - Inauguração da ponte 'pensil
sôbre o rio jaraguA, ligando a rua Walter Mar

quardt e estrada Jaraguá Esquerdo.
As 10,45 horas - Inauguração do trecho de

calçamento da rua Domingos Rodrigues da Nova.
Às 14,30 horas - Inauguração dat! obras do

Grupo Escolar Albano Kanzler. . .

Às 15,30 hora8. - Entrega do Titulo de Cida·
dão Honorário de Jaraguá do Sul ao De,putado Fe
deral Lauro Carneiro de Loyola.

As 16 horas - Posse dõ Prefeito, Vice Pre-
feito e Vereadores. '

Às 17,00 horas --: Transmissão do cargo de
Prefeito. : ... "

Ás 20,00 horas - Bànquete no Clube Atlético

BaependL •

OBS. As listas de -àdesão ao banquete; en·

Contram-ss na Secretaria da Prl!feitura, Escritório
A Comercial e Afilsociação Comercial e Industrial
de Jaraguá do Sul.

.
. ,

5ôbre Estradasnossas
passara de um equivoco
devido a interpretação da
filia do Secretärío do Pia
meg, Como se sabe, a

estrada Corupá - BR·I01,
divide-se em 5 e ta p a s:
trecho Corupá Jaraguá do
Sul, j1Í em execução; tre
cho J�raguá do Sul- Gua
ramirim e; finalmente, tre
cho Guar�mirim-BR 101,
recentemente contratado
pela realização de concor
rência pública em novem

bro de 1969.
O primeiro trecho, li

gando o vizinho municlpio
de Corupá ao nosso, de
fáto, já devia estar con

cluído e que, .sömente re-

zões sapertores ainda não
convenientemente explica
das, é que deixaram grande
parte da esrreda a i n d a

por implantar.
Cremos- que, quando da

fala do Eng. C I e o n e s

Bastos, teria o Secretário
do Plameg se referido 110

trecho Jaraguá do Sui
Gueremtrlm, o qual, real
mente, não terá traçado
nõvo, devendo verificar lU!
o aproveitamento do . an

tigo leito da estrada, a

sua melhoria e constante

conservação. Quanto ao

trecho Oueremtrrm BR-tOI,
êle já foi obléro de con

corrência pública

Resta nos esperar que ao Estado e precisa, ur

os propöstros do Gover- genternente, de eerredes
nador Ivo Silveira e seus

para continuar progredindoAasessores sejam no sen-

tido de, realmente, dar à e, ipso facto, continuar li

Região do Vale do trapo- beneficiar es cofres públl
cú a atenção e a consíde- coe.

ração que estão a merecer, ,

afim de que continuem se
/

Somos forçados a acre

esforçando em tôdos os dirar, sern usar de panos
setores, ,ara produzírmets quentes, que o ano de 1970,
e melhor e que essa pro- seré para o nordesie cata

dução, que é apreciável, rinense o ano rodoviário,
possa ser escoada através como o é pera o Estado
de modernes rodovias. de Santa Catarina a paví-
Francamente, não acre- mentação da BR·t 01 e da

ditamos tm boicote à nos-
vertente 468. Aqui estamos
para .cobrar dos governan

sa região. Ela é uma das tes a promessa. E que não

que maior contribuição dá tarde muito .

WEG Assinala V Convenção
dos ,Vendedores

Conforme. noticiamos
em edição anterior, teve
lugar dia 9 do corrente,
o banquete de confrater
nização dos vendedores
da WEG, em sua 5a.
Convenção. A I é m da
presença da impren&a
escrita e falada da cidade,
estiveram presentes o

Prefeito e Vice.Prefeito
eleitos, notando·se ambi
ente festivo no O.A.
Baependi onde, após o

banquete, foram procla
madQs os valores. dos
representantes, na pessõa
do sr. Rodolfo Piaz,
vendedor de Santa Ca·
tarina e parte. de Rio
Grande do Sul, o 10 colo
cado como vendedor,
em maior volume, indi
vidualmente, seguida da

equipe do Rio de Janeiro,
liderado por Francisco
Schiochet, seguido de
Paulo Aguiar, do Espirito
Santo e OdIando Motta,
«o vendedor do ano»,
todos r e c e ben d.o os

dip 10m a s respectivos,
acrescidos dos resp�cti
v(>s prêmios. Usou da
palavra o Preieito Eleito,
sr. Hans Gerhard Mayer.
Os convencionais pre

senles, foram os seguin
tes: A I c i d o Schwarz
(Goiás-DF -Triaogulo Mi
neiro). Arthur Gomes (Rio
Bahia·Zona da Mata GB),
Darc� Moreira CampO!!
(P. Alegre e limítrofes),
Domingos A. Louro (São
Paulo). Francisco Schio·
chet (Guanabara), João
Henrique Plewa (S. Paulo)

José AlbertoKlitzke(Gua.
nabara), José Fanor de
Mattos (Espirito Santo),
Joel Fraga Toledó (Mi
nas Gerais), IJauro Bus
solo (Norte do Paraná),
Mários Bastos (Nordeste:
AL-SE-PE-PA-RN), Mário
J o 8 é Dante Fornacieri
(Norte Paraná), One Jos�
de Oliveira (São Paulo),
Orilando de Oliveira Mot
ta (Paraná), Paulo Donini
(São Paulo e A BC D),
Paulo V. de Aguiar (Es
pirito San to), Rodolfo
Piaz (Santa Catarina e

Rio Grande. do Sul), Sa
mir Mattar (São Paulo),
Wilson Antonio Rebello
(interior de S. Paulo) e

Yolando Pereira (Sudo
este Pr Oeste SC e RS.)

MUD'AS
Frurt/;!,., e O'IIamenr./s

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseir08, Maeieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., eto.

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

"CORHflO 'DO POUO"
fundoçãn: /ir/ur Muller· - 1919

Emprêz:a lorn>líltica
"COR'elo do Povo" Ltda. ,

. 1969·

,
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel
,

ASSINATURA!
Anual . • • • NCr$ 10,00
Semestre . • • NCri 11,20
Avulso. . . • 'NCr$ 0,20
Número akaiado. NCr$ 0,22

BNDBRêço:
Cai... Postal, 19

IIvenida MaL Deodoro, 210
laraguá do SUl • S. Catarina

Re2istro
Aurell Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do J. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no>, cartório exibindo os

documentos exigidos pela Ie
afim de se habilitarem para

casar-se:

EdiI41 n. 7.115 de

14/1/,70 ,Mercos Krause e

,

Maria Arlete Santôs
Ele, brasileiro, soltelro,

desenhista, naturel de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em e Rua Ca,
bo Harry Hadlich, nesta,
cldede, filho de Levinos
Krause e de Erna Romual
do Krause.

Ela, brasileira, solrelra,
doméstica, natural de Iara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Nova Brasi
lia, nêste distrito, filha de I
José Santos e de Benta
Marcelino Santos.

E para que chegue ao co

rihecimenlo de todos mandei
passar o pfesente edital qlle
será publicado pela imprenu
e em' càrtório onde será
atixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedimento acuse-o para os

fins legais ...
AUREA MULLER GRUBBA

O,iciaJ

Vá em frente
com pneus

G8'
G�OD.1iEAR

rr

EdiIal n.? 7.113 de B/l/70
Adernar Mueller e

Vlinda Vanilda Todt '

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, narurel de Jara
iuá do Sul, domiciliado e
residente em Nereu Ramos,
nêste distrilo, filho de Er
vino Mueller e de Mina
Strelow Mueller.
Ela, brasileira, solteira,

domésnce, natural de Gua
ramirim, nêste Estedo, do
miciliada e residente em

Itapocuzinho, nêste distri
to, filha de Bernardo Gus-

, t�� T9.�:�é ãê'Elsa Bol-'

-!».,._�.Ql.p (
Bdital n.O 1:c1,Ú de 12/1170

"

Iuvenal Demarchi II:
.Therezlnha Dal· Ri

Cópia de edital recebíde
do Oficial de Luiz 41ves,
N/E.
Ele, brasileiro, solrelro,

morortsrs, natural de Iere- 'Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do 'Sul - Santa Catarina - Fone 262

guá do Sul, domiciliado e' Caixa Postal 3,- Inscrição Estadual n,o 29 - Enderêço Telegráfico "SREITHAUPT,"
-resldente em a Rua Pro-
cópio Gomes, nesta clda-
de, filho de João Derner-
chi e de Ema ônnghen
Demerchl. .

Ela, brasileira, solteira,
professora, natural de Luiz;
Alves,:nêste Estado, domi
ciliada e r e I i d e I) t e e m
Luiz Alves, iJêst!! Estado,
filha de Frederico Dal·Ri
e de Faustina'Cat�rina
Dai-Ri.

'

� Vá direto a
Com. e Ind, Breithaupt S.A.

Nós' temos o Melhor. pneu para seu carro: GB Goodyear, com

9mbros .arredon,dad�s, cor,donéi� 3T,�_a exclusiva b�raCh8: 'Tracsyn,p�oporclonan�9 rnars reslst�ncla �\"-'ilguranQ1:l) Bv ha v,sltar�hos .

. Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez mel or,

COM. E IND. BREITHAUPT S.A.

I.UIZ KIEIIEII s,A.l
IND. E COM. DE BEBIDAS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - JARAGUÁ DO SUL, SC

Fone 235

Fabricantes de:
Licõres, Refrescos, Guaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva,
Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja,

Distribuidores de: Produtos ANTARCTICA I
Chopp, Guaraná Antaretíca, IS6da Limonada, Água Tônica,

Club Sóda, Gual'aná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, Malzbier, Porter.

Revendedores de:

c o C a C o la, Fanta, Água Mineral, Vinagre, Whisky,
Conhaques, Cinzano, Martini, LicÔres, Dubar eChoeoleite.

Atende com prestesa a casamentos, festas e bailes.
Kienen liefert seine Produkte prompt für Hochzeiten, Feste und Ball

- Besuchen Sie uns oder Telefonieren sie an 236

,---------------- �-----------------------------------------------------

Edital de Citação
Com o prazo de '30 dias.-

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado
de Santa Catarina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER, a todos quantos o presente edl
tal, com o prazo de 30 días virem ou dêle conhe
cimento tiverem, ou interessar possa que, por parte
de José Brych, brasíleíro, casado, lavrador, residen
te e

-

domiciliada ne município de MaBsaranduba,
nesta Comarca, através de seu bastante Procura.
dor Dr. Hélio Alves, foi requerida uma ação de
usueapíão de um imóvel localizado em Guarani
Mirim, Municipio de Maesaranduba, com a área de -

144000 metros quadrados, fazendo frente, ao sul,
medindo 160 metros, com terras de Ladislau Jaco
bowskí, fundos, ao norte, na mesma' distância, com

- ditas de Edmundo Volles, de um lado, a leste, me
dindo 900 metros, com ditas do requerente, e, do
outro lado, a oeste na mesma distância, com

I ditas de herdeiros de VIcente 'I'omezak.: Feita
justificação prévia da posse foi esta julgada pro
cedente por sentença e, para que chegue ao co
nhecimento de todos mandou expedir o presente
edital que será afixado no lugar de costume e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade I Comarca de Guaramirim, Estado de San
ta Catarina, Cartório do Cível e Anexos, aos deze
nove dles do mês de dezembro do ano de mil no
vecentos e sessenta e D.Qve. Eu, (As) Ralf FaUin
Escrivão, que o datilografei li! subscrevi.

( As) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito
CERTIDÃO

Oertifico que a presente cópia confére com
e original do que dou fé,

Guaramirim, 19 de dezembro de 1969
Ralf FsUin, Escrivão

2/3
�--------------------------------------------

Agora em Jaraguá..............._..............�_."",..."..._......__ .....""'-...............- ...............

Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS,- FORROS.
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAR p,
RESIDÊNOIAS E ESORITORIOS,
TAOOS E TABUAS APLAINADAS.

J FÔ,RRO PA�LISTA '_ finho ta.

m-2. NCr$ 4,70
,

.. VI§ITE"�OS ..

MADESUL Ind.eCom.Ltda.

I Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 1.5871
No 1I'MIDleTI do 1I'em]po

Eno Theodoro Wanke
O martelar das horas sõbre o ternpo
movimenta o universo do meu' drama,
enquanto vivo a angústia de quem ama,
a morte dos minutos que contemplo ...

A vaga imensidão .azul do templo
da Eternidade volta-se.te derrama
eflúvios do amanhã por sôbre a chama
do ideal guiando aflor domeu exemplo. ...

E enquanto vais passando pela enorme
falácia de sorver o amor que dorm e
nos mínimos segundos abismais,

o ponto do presente anda, e devora
a Iínha do futuro agora.,. agora
que eu sigo e segues para o Nunca Mais!

(Do Hvro a sair SONÉTOS DO
,

BEM· QUERER).
.

'

,------�-,------,----------

MADESUL e Com. L tda:Ind.
Oferece oportunidade a

MARCENEIROS,'
que tenham também conhecimentos de beneficia
mento de madeíra e montagem de paredes de
lembrís em acabamento de alio luxo.

Candidatos deverão apresentar se ii RI!II
CeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1587

Antonio Piccionê �

lt.I[�D1[C� - C.R.M:. 1'7

Cirurgia e Clitllca de Adult08 e Criançal
Partos - Doe�QaB de Senhoras

HOSPIT,AL JESÚS DE NAZARÉ - ClORUl'k
Residência: Dr. Nerell Ramos, 419

C'OlilillUPA - .ANrA CArABINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3.1.5.0-14/84
31.20-6/95
3.1.2.0-8/97

) 3.1.2.0-6/110
3.1.30-11/113
31.1.0-3/120
3.1.2.0-8/124
4,1.1,0-25/132
3.1.1.0- 4;138
3,1.20-6/139
3,1.2,0-7/140
3.12.0-8/141
3.1.3.0-11/143
4.1.1.0-25/147
31,1.0-3/151
3.1.2.0 - 9/lri6
3,1.3.0-11/157
40.0-25/161
3.1.4.0-12/166

Total NCr$

:13,36
322.26

,

6.94
24.70

4, 985.74
102.20
22.51

3105.15
255,60
17,39,

1.220,21
16,508.84
11,494,23
25087.97
1,488.13

92.00
4.344.75
15.220.29

Hl880
112,862.03 '

Sábado di. 17-1-1970 Página,3��-------------�----------------------��

Ponte - VailaUi
Fernandes
Juvsntus
Tricotagem - Marquardt
Fecularia Rio Molha
Igreja
Barra do Rio Cêrro
Vila Nova
Indústrias Reunidas Jaraguã
Lauro Schmitz
EE. RR. Prof. H. Gonçalves
Antonio Ribeiro
Salão Vitória
Churrascaria - 2 - Irmãos
Salão-Kenell
Loteam.\Leqzi-Cachaça Velha
Gustavo Henschel
Salão Doering
Salão Boa Amizade
Salão Alemanha
Vila Lenzi
Er,wino MenegoUi
Neves
Waldemar Rau
Conrado Erdmann
Ponte Peacil
Turma

CeinitérÍ(�
\lila Baependi

(O

Para Bailes - Domingueiras
Salão Doering

..

Boa Amizade
" Alemanha
" Boratogo
" Alvorada

25 de Julho
Vitoria (Ilha da Figueira)

" Vieirenae
" João Pessôa

Campo do Juventus
., ..

Baepenrli

Futebol - Festas
NCR$ 3.00

" 7,00
" 10.00
" 8,00

15,00
12.00
7.00
4.00
12.00
5.00
3,00

PORTARIA N. 1

NOT A:
Taxa Mínima
Em viagens - Km. corrido
Hora Parada
Hora Comercial (Mínimo l!o horas
Casamentos

Após as 20 horas, 20 % de acréscimo
sôbre os preços acima relacionados

PORTARIA N. 94

Tesoureiro
EscriturArio

"

Frscal Rendas
Contador
Escriturário

..

Fiscal
Fiscal
Inseminodor
Zel. Cemitério
Mecânico
Tra,torista

Motorista

Por. Zelador

"

"

"

NCR$
"

2.00
0.45

-

5.00
7.00
20;00

Estado de Santa Catarln.

Prefeitura Municipal' de jaraguá do Sul
DECRETO N. 191/69

O Prefeito Munioipal de Jaraguá do "Sul, Estada de Santa Catarina,
no U80 e exercíoio de suas atribuições e na conforqlidade do permitido no

art. 6° da lei n. 202 de 1,° de novembro de Ul68. Decreta:
Arl. 1.0) - Fieam suplementadas na importância de NOr$ 112.862.03

(oento e doze mil oitocentos e sessenta e dois cruzeiros novos e tres centavca),
as seguintes dotações do orçamento vigente:

O Prefeito Mrmicipal de Jaraguá do Sul, Estado da Santal Catarina.
ne uso e exercício de suas atrtbuições e ma oonformidade do disciplinado no
art. 15,° do Decreto n. 178/69. de 15 d� julho de 1969. Resolve:

Aprovar. tabela de preços de corridas de automöveís da aluguel ane

xa. que fica fazsndo parte integrante da presente portaria. do ponto de esta
cionamento sito a rua Arthur Müller. nesta cidade, em suas diveraae direções
urbana e suburbana. devendo. em cada veículo, ser afixadas 8S citadas tabe-
las em local visível no interior do mesmo.

'

Comuníque se. registre-ss s publique-se.
Prefeitura Municipal de JaraguA do Sul, 12 de Janeiro de 1970.

Victor Bauer, Prefeito Munioipal
PONTO DE TAXI DE JARAGUA DO SUL

Lista de Preços'
Localidades

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul. Estado de Santa Catarina, 6 pneus 750x20 - tipo militar
no U80 e exercício de suas atrtbuíçõss, Resolve: 6 câmaras 7!iOx20

Aprovar. a escala de férias anexa a esta Podaria. dós funcionários JEEP
municipais, para o exercício de 1970.

Prefeitura Municipal de Jaraluá do Sul, 22 de dezembro de 1969.
.

Victor Bauer, Prefeito Municipal

Cargo ÉPOCA

Ruas
Av. Mal. Deodoro da Fonseca
Jaraguá Esquerdo
Jareguä Esquerdo
Waller Marquar d t
Walter Marquardt
Rio Molha
Estrada Blumeneu
yila Nova
Rudolfo Hufenuessler
Estrada Ilha da Figueira

't " " ."

•

"

" ,,'

Rua Joinville.
II t'

"

'0

Rua Jorge Czerniewicz
Três Rio! do Norte
" 'I 'I "

Nova Brasilia
Rua Preso Epitácio Pessôa

" '" " I tt

" ,.

Três Rios do Su,1

Rua Francisco de Paula,� 1" JoinviIle
' ,

�;�.: Nomes
1 Geni C. O. Silva
2 Eric.b Sprung
3 Antônio Quadros
4 José I. Copi

-

5 Orlando C. Schreiner
6 Lourenço Gressinger
7 Toribio A. Elisio
8 Walter A. Ballock
9 João A. dos Reis
10 Henrique Jacobi
11 Faustino Girolla
12 Alcebiades A. Verbinen
13 Harold. Nagel
14 Martim Marangoni
15 Beno Radllenz
16 Gerhard Sasse
17 Francisco Pinter
18 Salomão Klein
19 Atayde MachRdo
20 Leocildio O Rodrigu8!'
21 Libório A. SchweÍ\zer
22 Zeferino Paoletto
23 Olindo Tomazelli
24 Mallrioio \te Góes Jnr.

3,1.2 0-6/11 98.14
3.1.20-8/13 94.77 '

3.1.2.0-9/14 343.30
3.1.3.0-11/16 154,42
3-1.46-12/17 1.135.35
3.1.1.0-2/21 562.66
3,1.1.0-2 31 _J 555.00
3 2 5 0-22/33 140.74

P"�1�9 3.1.1.0-2/35 566.76
250 3.1.20-6/38 229,40
3'00 31.20-9/40 733,21
ÚO 3.1.3.0-11/42 1.064.05
3'00 3,14.0-13/43 50.00
Úo 3.1.10-3/50 186,19
7.00 311.0-4/51 1 403,00
7.00 3_1.2,0 - 9/54 62.20
3.00 3 13.0 -12/57 98,24
3,00 3.2.30-17/59 356.50
2.50 3.250-22/61 1.298.90
3.00 41-1.0-25/62 3.422,55
400 3.1.4.0-12/69 6.573.90
6�00 3.1.S.0-11/81 3.261,68
2.50 Art. 2.0) �, Para:atender a auplementação 'oonstante do art. 1,° ficam
3,00 reduzidas no mesmo orçamento as seguintelil dotações:
4.005140_11/05 1.491.28 4310-58/905.00 41 40-29/08 1,440.00 51 I 0-2/92
2.505130-10/15 1.765,00 3110-3/95
�:gg 341141 00_-51°/4/820- �.200,OO 3110-1/107

lI.966,40 3110-2/1192.50 411 0-25/71 '9,1 bO.OO 311 0-2/1362,50 3110-2/74 5.076,16 Total NCr$2.50 3250-22/86 628,103.00 .

5,00 Art. 3.°) Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicaçãc'
6.00 revogadas as díapoaiçõse em conträrío.

.

5.00 Palácio da Prefeitura Municipal da Jafaguá do Sill, 30 de dezemhro
5,00 de 1969.
3.00

'
- ,Victol1 Bauer, Prefeito; Munioipal

.Pablioado o presente decreto nesta Diretoria de Expediente}EducaQão
e Assistência Social, aOB 30 dias do mes de dezembro, de 1969.

João M,Bthias Verbinenn, Diretor

"

"

..

1 Fev. a 2 março
1 a 30 de abril
1 a 80 de junho
2 a 31 de julho
1 a 30 de setembrc
2 a 31 de dezembro
2 a 31 de março
2 a 31 de agõsto
1 a 30 de novembro
2 a 31 de julho
1 8 30 de junho
2 a 31 de maio
2 a &1 de jeneiro
2 a 31 de dezembro
2 a 31 de marQo
1 a 30 tle no,embro
2 a 31- de janeiro
2 a 31 de outubro
1 a 30 de junho _

1 a 30 de novembro
2 8 31 de dezembro
1 a 30 de abril
1 Fev. B 2 março
2 a 81 de maio

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
torna públiéo para conhecímento dos ínteressados,
que receberá propostas .de firmas habilitadas. até
às 11,30 horas do dia 2901-70, para o fornecimen·
to de pneus e câmaras abaixo relacionados:
Pneus marca FIRESTONE ou em último caso
GOODEYAR
CAMINHOES
10 pneus 900x20 - 12 lonas - borrachudo .

10 pneus 900x20 - 12 lonas - simples reforçado.
4 pneus 825x20 - 10 lonas - simples reforçado.
20 câmaras 900x20
4 câmaras 825x20

MOTONIVELADORA

8 pneus 710xl5 - 6 lonas - cidäde e campo.
8 pneus 600xl6 - 6,lonas - lameiros.
8 câmaras 710xl!i
8 câmaras 600x16

PICK-UP

\ ,

46.000.00
1.451,75
1.576.94
4.740.00
11.925.84
21.650.56
112.86�.03

.

EDITAL

I Tomada de preços n.O 1/70
..

AVISO

Vende·se
I Uma Picoleseira e uma

eonservadelra de Picolé
com moter de conjunto -

,

fechado. monofasico eco
nomia. Estando em es

tado novo oom apenas 5
meses de uso.

Por preço de ocasião.

Iníormações com o Sr.
Leopoldo Banstein.
Na Rua Rio Brauoo, 221

Campanha de Educapo ICívica
O hesteemento d<ll

Bandeira e o cénro
do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semana, em todos
os estabelecimentos

I
de qualquer grãu de
ensino, públicos ou

particulares.
1'----'--........

VENDE-SE,
2 pneus 650x16 - 6 lonas - H.D. reforçado
2 pneus 650X16 - 4 lonas - caminhonete
4 câmaras 650X16

Jaraguä do Sul, 9 de Janeiro de 1970.
Visto, Vi9tor Bauer-Prefeito MuniCipal

Uma lambreta ano 1964,
pouco uso.

Tratar com Sebastião
Ayroso.
Rua Mal Deodoro da

Fonseca. ,

Edificio Picolli.

Vende-SI Terrenos
Situado 9 km. do centre

de Corupá. na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a 12.000 m.�
altitude cerca 800,metros
própria para construção
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, "Caixa
Postal' 7 Corupá.

.

\

P o r t a r i a n. 9 5

Victor Bauer, Prefeito _Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de Sants Catarina. no uso e exer
cício Oe suas atribuições. Resolve:

Designar: I

Erich Sprumg. Diretor do Departamento da
Fazenda Municipal. para proceder o têrmo de con
ferência dOI! valôr.es em caixa a 31 de dezembro
do corrente ano, de acôrdo com o que determina
a resolução n.O 47/67, do Tribunal de Conta da
União, em seu art. 9°, letra h.

Comuníque-se, registre se publique se.'
,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 30 de

dezembro de 1969.
Victor Bauer, Prefeito MunicipalAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia 17-1-1970

Edital de Leilão
Com o prazo de 20 dias, pera venda e arrema

tação dos bens penhorados à lOSE DEQUECH
"ESPÓLIO", nos eutos de Ação Executiva que lhe
move BEbIDAS AQUA-vtVA LTOA.

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Di.
relto da Comarca de Guaremlrlm, Estado de Santa
Catarina, na forma da Iel, etc ...

FAZ SABER, aos que o presente edital, virem,
dêle conhecimento tiverem, ou interessar possa que,

do no dia 29 (vinte e nove) de janeiro p. vindouro, às

110 (dez) horas, no Ediffcio dEI Prefeitura Municipal, o
Porteiro' dos Ai!ditórios, levará a público pregão de
venda e arrematação a quem mais der e maior lance
oferecer, Irrdependenremente da avaliação, es bens
no laudo segulnre; 1) - 2 lonas de caminhão me
dindo 6x6 melros, marca locomoliva, avaliadas pela

TeArmo de Convênío imporlância de NCr$ 360,00 {trezentos e eessenta
cruzeiros novas); .2) - 1 aro de caminhão com 8

Têrmo de Convênio celebrado entre jures, avaliado em NCr$ 90,00 (noventa cruzetros
novos); 3) - 3 balerias de 12 wolts, marca Delta,o Estado de ôeme Careríne. erre- NC .. 00 (vês do PLAMEG, e • Prefeitura Mu-
avaliadas em r'iP 150. cenro e cinqüenta cru- •

Á zetros novos). Em virtude do que é expedido o pre-nicipal de J A R A G U O O 03 U L sente edtrel, que será afixado no lugar de costume ep a r a c o n s t r u ç ã o de cinco (5) publicado na forma da Lei. Dado e passado nestasalas de eule. cidade .e Comarca de Gueramírtrn, Estado de ôenra
Cerertne; Cenörlo do Cível e Anexos, aos doze dias
do mês de dezembro do ano de mil novececros e
sessente e nove Eu, (as),Ralf Faltin, Escrivão, que
o datilografei e subscrevi.

(as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito
CERTIDÃO

Certlfico que a presente cópla coníére com o

original do que dou fé.
Guaramtrtm, 12 de dezembro de 1969.

Ralf Faltin, Escrivão

o Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Di;
reito da Comarca de Guuramírím, Estado de San
ta Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER, a todos quantos o presente edi
tal, virem, ou dêle conhecimento tiverem, ou inte
ressar possa que, no dia 29 (vInte e nove) de ja
neiro, p. vindouro, às 10 horas, o Porteiro dos
Auditórios dêste Juizo, levará a pregão de venda
e arrematação à porta principal do Edifício do
Fórum desta Comarca a quem maior lance ofere
cer, acima da avaliaç�o, .dos objetos abaixe rela
cionados, penhorados a José Dequech "Bspõlío",
nos autos de Ação Executiva que lhe move Hélio
de Oarvelho Cunha: 1) - Uma máquina de somar
Olivetti n,O 111028, avaliada em Ncr$ 430,00 (Qua·
trocentos e trinta cruzeiros. novos); 2) Uma máqui
na de somar vlivetti n.O 99174337, avaliada em

Cláusulll V -- O Estado obriga·se a pagar 30% Ncr$ 430,00 (Quatrocentos e trinta cruzeirol!l novos):do cuslo dêsle convênio após SUd .notação. ni! 3) _ Uma máquina de escrever marca RemingtonNa proposta deverá ser indicadó o pralllo pa· Junta de Conlrôle do PLAMEG, 40% depois de Iodos n. SPP2-75103-J, avaliad", em Ncr$ 41J0,OO (Quatro.ra conclusão das obras, que não poderá ser supe·. 08 prédios estarem cobertos e assoalhados e o res- centos cruzeiros Novos). Em virtude do que expe-rior a 120dias.'
.

tante por ocasião da entrega das chaves e fotografias; de-se êste edital que será afixado no lugar de cos-
V - DAS CONDIÇOES GERAIS CláusulaVI- Fica estipulado em NCr$ 18.500,00 tumê e publicado na forma da Lei. Dado e passa·

(dezoito mil e quinhentos cruzeiros novos) o custo do nesta cidade e Comarca de Guaramirim, Esta
total das obras a que se refere o presenle convênio, do de Santa Catarina, Cartório do Civel e Anexos,
correspondente a NCr$ 3.500,00 por .:sala de madeira aos doze dias do mês de dezembro do ano de mil.
e NCr$ 4,000,00 p.or sala de ALVENARIA, novecentos e sessenta ('o nove. Eu, (as) Ra" fellln

Cláusula VII _ Poderá ser reajustado o
,Esc::ivão, que o datilografei e subscrevi

d b t· I d
.

t
�. dPreçdo (as) Carlos Ronaldo Schmidt, Juiz de Direito.as o r�s es IpU a o no presen e c,!nv�Dlo, es e C E R T I DÃO

�ue de:Vldament� compr�vada a ocorre!?cla de f�tos Certifico,.qua a presente cópia confére comImpreVistos, aS,sl.m consld�rados pelo cxc�lentfsslmo o original do que dou fé.Senhor �ecretarlO �xecullvo do PL!,��G, Guaramirim, 12 de .dezembro de 1969Clausulll VIII - Se�pre que S,ohcltada, a parle Ralf Fallin Escrivãoencarregada da conslruçao remetera ao ::>LAMEG, 2/3'relatório suwlÍrio do andamenlo das obras;
Cláusula IX - Caberá ao PLAMEG incumbir

umq �utoridade escolar para acompanhar a execução
dds obras e remeter as informações que se 'fizerem
necessáries;

, . Cláusula X - A Aplicllção pari! outro� fins dos
.1) - As prop?stas serao abertas,. às 9 horas

recursos destinados à execução dêste. convênio, bem
do dl� 3 de �e�erelro de 1970, no Gabmete do Sr.

como a inobservânciol das obrigações nêle inslituidas,�refelto MUDlclpal, sendo facultada a presença dos
importará na sua rescisão, independente de quaisquermter4ils8ad08;

. . . I formalidades, devolvendo-se 110 PLAMEG, imediata-
. 2):-:- O Prefeito .MuDlClpa! no us_? da.. suas

mente, as quantias adianladlls;
a.trlbUlQ?eS que lhe sao co.nferldas, baIxará porta- Cláusulll XI _ O presente convênio fica sujeito
rIIl deSignando uma comissão para proceder a à aprovação do Tribun:!1 de Contas do ESlado.
abertura e julgamento dos documentos e das pro-
postas. ' Florianópoli�, 09 de J.II�eiro d�. 1970·

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 12 de AsslOalura Ehglvel, Dlr�tor do �.epe
janeiro de 1970.. . . .

Victor Bauer, Prefeito MUDlclpal
. Victor Bauer, Preftlto MUDlClpal R A T I F I C A ç Ã O

RATIFICO, em seu inteiro leor o presente têrmo
de Convênio ceiebrado em 09 de Janeiro de 1970,
com a Prefeitura Municipal de Jllraguá do Sul e as

sino, nesta data, para 01'1 efeitos de sua validade.
Florianópolis, 09 de Janeiro de 1970

AssinalUra Eligivel, Secretário Executivo

Prefeitura Municipal, de Jaraguá do Sul
ESTADO DE SANTA CATARINA

da Guia de Recolhimento de Impösto Sindical.
III) - Impõsto sôbre Serviços de qualquer Na

tureza:
Até o dia 15 de cada mês do movimento
mês anterior.

Jaraguá do Sul, Janeiro de 197U
Erich Sprung

Diretor do'Departamento da Fazenda
Visto, Victor Bauer, prefeito Municipal

Edital de Concorrência Públioa

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,
filZ saber a quem tnteressar possa, que se acha
aberta' concorrência Pública para a construção de
cinco (5) salas de aula, sendo três de madeira e

duas de alvenaria, a serem construídas no pátio
do Grupo Bscolar Abdon Batista e estrada Retor
cida, respeétívamente, conforme plantas e espe cí-/

ficações técnicas eocontradas na Secretaria da
Prefeitura Municipal, em seus horários normaís de
expedisnte.

As propostas referente ao presente edital, se
rão recebidas pela Secretaria da Prefeitura Muni
eípal, até às 11,80 horas do dia 30 de janeiro de

I1970.
.

I - DA DOCUMENTAÇÃO
As firmas construtoras ínteresssdee em parti

cipar da presente concorrência pública, deverão
apresentar a seguinte documentação:

a) Qnitação com os feitos das tasendss Fede
ral, Estadual e Municipal:

b) Inscrição junto ao Conselho Regional dc
Engenharia CREA, secção de Santa Catarina;

c) Quitação com os Institutos de Previdência;
d) Quitação do Impôsto Sindical;

II - DA PROPOSTA
1) - A proposta deverá ser apresentada em

duas vias em papel timbrado, em limguagem ela
'ra;

Aos Nove (9) dias do mês de Janeiro do ano
de Mil Novecentos e Selen ta (1970) firmou se c
presente Convênio pare ii construção de Cinco (5)
,.,,1<15 de eule, de contorrnldede com as condições
estabelecidas nas clausulas seguintes:

Clãusule I - Ao Govêrno do Estado, através
do PLAMEG, caberá o pleneíamenro, financiamento
e ttsceltzeçäo geral das obras;

Cláusula II - A R r e f e i I u r a Municipal de
Jaraguá do. Sul, caberá executar, dentro do prazo de
Quatro (4) mêses, de acôrdo com planta e especifi
cações estabelecidas pelo PLAMEG, cinco (5) salas
de aula em .Medelre e Alvenaria, que obedecerão,
rigorosamenIe à seguinte localização:

Pá t e o do G. E. Abdon Beneta 3 salas -

Madeira. E e I r a daN o v II Retorcida - 2 s II I a 5

Aivenaria;
Cláusula III - Obriga-se a Prefeitura Municipal

de Iaregué do Sul a doar os terrenos necessários,
com área minima de qutnhentos metros quad. (500
m2) por sale de eula, de ecôrdo com as espectüce
ções constantes do projeto elaborado pelo PLAMEG;

2) - A proposta deverá conter declaração ex

pressa do (s) propontente (s] concordando "in totum"
cem as condições exígidaa pela municipalidade e

contidas nêste edital;
3)- Deverá constar da proposta que o(s) pm

ponente(s) a mantém pelo prazo de dez (10) días,
.
contados a partir da data da abertura das propo",
tas. , .

,

4)- A proposta deverá ser assinada pelofs)
responsável (eis) com Iírma reconhecida em Tabe
lião.

III - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E
DA POCUMENTAÇÃO

.

A proposta acompanhada da dooumentação,
deverá ser apresentada em envelope fechado. e

lacrado, contendo os 8uguinles dizeres: Prefeitura
Mnnicipal dI! Jaraguá do Sul - Concorrência pú·
blica • Edital de 12 de janeiro de 1970.

IV -:- PRAZO PARA ENTREGA DAS OBRAS

Cláusula IV - As declarações de doeção dos
terrenos deetíuedcs à construção do", prédios esco
lares deverão ser entregues ao GBPE, acompanhadas
das respectivos croquis da área doada, na ocasião
da assinatura do presenle convênio, do qUill faz parte
integrante, exceto dos terrenos já pertencentes ao

ESlado;

1) - Poderá participar desta concorrêncla
qualquer firma construtora legalmente con"tituida
e que- satisfaça 8S condições estipuladas no presen.
te edital; ,

2) - A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul, reserva·se, ainda, o direito de escolher a pro
poStl que lhe convier, sem que caiba aos propo
nantes direito de interpelaçll.o judicial ou extra

judicial, ou mesll!0 indenização de qualquer natu
reza'

"

'3) - Durante o estudo das propostas, os pro·
ponenies,. quando solicitados deverão· dar �dos os

esclarecimentos exigidos pela comissão den_íro do

prazo por ela estipulado.
VI - DA ABERTURA E DO JULGAMENTO
DAS PROPOSTAS

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio' da'Prefeitura.

ÉPOCA DE PAG�MENTO DE IMPOSTOS:

I) - Impôsto
. Predial ,e Territorial Urbano:

a) - De 2 de Janeiro a 31 de março do coc

rente ano com o desconto de 30%;
b) - De 1.0 de Abril a SI de Julho do cor

rente ano sem desconto. Observações: Junta·
mente com o lmpôsto Predial e Territorial
Urbano cobram·se as Taxas de Serviços IUr·
banos as quais não gozarão de descontos.

II) - Taxa de Renovação de Licença para Lo-
calização: ,

Até í28 de Fevereirl) do corrente ano, median
te apresentação de Certificado de Regulari·
dade de Situação do INPS., e apresentação '-- • -'
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Edital de Praça

Edital de Leilão
Com o prazo de 20 dias, par .. venda e al

rematação dos bens penhorados a -SALIM JOSÉ
DEQUECH, nos aulos de Ação Executiva que lhe
move CIA. COMERCIAL SCHRADER. )O Doutoc Carlos Ronald Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER, aos que o presente ediial, virem,
dile conhecimento tiverem ou intersssflr possa, que
no dia 29 (Vinte e nove) de janeiro p. ,indouro,
às 10 (dez) horall, no Edifíoio da Prefeitura Muni
cipal, O Porteiro dOll Auditórios, levarã a público
pregão de venda e arrematação a qUllm mais der
e maior lance oferecer, independentemente da aV8-

liaçãa, 08 bens no laudo seguinte: 1) - 2 (duIs)
lonas para caminhão medindo 6x8 metros, a'aliadas
em Nc. $ 500,00 (Quint,entos Cruzeiros Novos). Em
virtude do qUB, é expedido' o 'presente edital, que
serã afixado no "'lugar de costume e publicado na
forma da Lei. Dado e passado nesta cidade e Co
marca de Guaramirim, Estado de Santa Catarinl,
Cartório do Civel p Anexos, aos doze dias do mês
de dezembro do ano de mil novecentos e sessenta
e Dove. Eu, (as) Ralf Faltin Escrivão, que o dati
lografei e subscrevi. (as) Carlos Ronald Schmidt,

CERTIDÃO
Juiz de, Direito

Certifico que a presente cópia confére com o

original do que doe fé.
Guaramirim, 12 de dezembro de 1969.

Ralf Faltin Escrivão. 2/3
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado di. 17-1-1970 Página 5

ESTADO DE SANTA CATARINA'

Prefeitura Municipal de Jaraquá do Sul

ELETROMOTORES JARAGUÂ S.A. r===:m============�
� �=��nárÍa ., n BEBIDAS MAX WJLHELM S/A·l

Eicam convidados 03 senherea acionistas desta tl R d d d II
sociedade, pera reuntrern-se em Assembléia Geral o- f:::= .

e v e n e o r a

. ;:::1dinária a realizar se no dia 28 de março vIndouro, na f: ,

sede. social, às 9,00;r�:iI�, ;:�i: seguinte

r=:; B RAH M. .

A ·eHO PP ::.:11. Exame, discussão e julgamento do Relatório da g
�

Diretoria, Balanço Geral, Conta de Lucros e Per-

l:!::. em' 'J a�ragua' doSul, ::::.1)das e Parecer do Conselho Fiscal, tudo relativo 1
ao exercício social encerrado em 31.12.69;

2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal pera l: Alto Vale' do Ita)- ai' e agora:� A vend-a na
o exercício de t 970 e fixação dos cerreependen- l'

.

D" .' 1)
les honorários; •

t b t d '1 So Co G r á fi c a
3 Fixação dos honorários di Dlretorla e II am em 1n egran 0-sena 1� Avenloda Ltda.
4. Outros assuntos do tnterêsse social. fi G d FI

- ,

1- �AVISO: Enconlram-se à disposição dos aenhores a- fi
.

ran e·�· orianopo IS, l "==========="
cionistas, na sede .social da e�prêsa, oe fi .

.

documenlo� eos quaIs alude o artlio 99 do

l: Onde além dos seus produtos revenderá H ,..---------
Decreto .Lel n.O 2627, de 26 de setembro=, � Correio do Povo

de 1940. =
B R A H M A' C H O P' P:1 um Jornal a

Assembléia Geral Bxtraordinäría � . 1� Serviço do Povo

Convocamos Oll senhores ectontetes desta em· C)· .. ,... , .... ·,,·,·
...... ,·· .... ·W .....' ..I...""·'....

• ....,,··,..• .... ··,··· ...•".,...IU· .... • .. • .. ·�·:)·!...
• .., ...• ..........-.------.....

prêsa, parI! a 'Assembléil! Geral Extraordinária que ee
..

realizarlÍ no próximo dia 28 de março, às 14,00 horas,

���
08 sede soctel, com a seguinte L ê i a

1. Aumento do C���:lmS:�a�il! nr o Iuíz �e §OlUllal "Por EAsse Mundo de Deus;'2�\ Reformulação em cargo de diretoria; -_............................

.

3. 'Relormulação em etrtbulções dos diretores;.

i
ADVOGADO n08 fôr08 de -

4. Aherl!ções e consolldeçêo dos Estl!tutos ôoetels e _

5. Outros assuntos do Interêsee social. Silo �aulo - Gu�_nabara - Estado do RIO de

J
-

d S I I" de l
.

d 1970 Janeiro - Brasília.
aragua o

_

u, '" .e lane�ro e
.' Processamentos perante quaisquer Mi.

Eggon JOI!O dI! SIlva, DIretor PresIdente
t nistérios, Autarquias e Repartições Públiil8s

&
em geral.

VENDE SE { Escritório Central:
.

-

� Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

1 bicicleta marca Pilot, estrangeira.. (Fone: 52-1894)

em estado de nova, preço á combinar. � � �io-d:9Janeiro i
-1 gaita Todeschini, em estado' perteito. � Estado da GUANABARA,

-J!;
.

Tratar nesta Redaçäe. ���--.(f)

r;::-;=-;;p� Auxiliar de Escritório

f II v GADO II
.

i LO..JAS DOUAT Necessitamde
AD o

moço, menor de idade, com boa caligra-
Escritório ao lado da Prefeitura

.

fia, para preencher ° cargo acima.

! JARAGUÁ D i Oandidatos deverão apresentarem-se

��.�-,�-�J} ;....à_A_v_._M_a_l._D_eo_d_o_r_o_,_8_9_O_·. ,__

Departamento da Fazenda

SERVIÇO DA D.IVIDA ATIVA
IMPOSTO SI A PROPRIEDADE IMOBILIARIA URBANA E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS

RELAÇÃO pOS CONTRIBUINTES·EM DÉBITO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1969

Continuação do número ant.rior

lame das Conlrlbulnles 1955 1986 1961
MlIlIl,jarls. MlliaJa,••

19&8 1169 Clmela lolal lome dos conlribuinles 1965 1866 19&1 1868 1869 Cl'mlll lolal
Mlllllrll MIII'irll

Alvaro'Schünke 18,60 4,46 28,06 Olaudio Ollnger Vieira 20,23 4,86 25,08
Alvinl! Vitalicil da Silvl! 10,66 18,00 8,2( 31,90 Francísco Vegini 75,98 129,77 67,68 273,43
A. de Souza eR. S.SlJmpaio 19,61 4,70 24,81 Francisco Vegini 35,72 8,57 44,�9
Arlindo Sllva 18,08 8,85 19,91 Henrique Volkmann 55,10 13,22 68,32
Aroldo Stein 49,76 11,94 61,70 Horst Verch 77,78 18,66 96,44
Atanasio Severino da Silva 11,01 1:1,12 19,00 20,66 63,69 João Ventura 12,60 18,06 10,39 41,04

Curt Sas•• 28,56 6,85 85,41 José Vieira 54,05 12,97 67,02

Gemudes Rosa Silverio 10,40 11,80 11,78 18,IIÓ 57,03 Maria Vaillatti 1,30 1,30 19,95 21,01 31,45 38,l!5 113,26
Horst Sporer 8,41 15,00 7,611 31,12 Procópio Veloso 13.00 3,12 16,12

Ivone Pereira da Silva 36,65 64,80 33,17 134,62 Ademar Wagenknecht 17,70 4,24 21,9.4

João Irineu de Souza 85,14 8,45 48,69 Fíonsbela Hack Woehl 55,29 76,53 44,95 176,77

LiJly Hensen Schumann 12,51 15,00 77,51 Jamíro Wieet 80,66 19,35 100.01

Manoel João dos Santos 26,46 . 39,71 22,25 88,42 João Wiest Junior 96,70 23,:iO 119,90

MáriO ôpezta II 18,62 8,26 16,88 Emma Ziemann 79,99 19,19 99,18
. Norberto Schulz 88,3t 7,99. 41,30 Ewaldo Ziemann 146,30 35,11 181,41

Sofia K. da Silva 18,08 3,84 19,87 Gusts vo Zioke 20,94 5,02 25,96
Dorval Tafner 10,2& 2,46 12,71 Loreno Luiz Zotellí 27,50 6,60 34,10

Harry Todt 13,69 3,28 16,97 Walter E. Ziemann 71,34 17,12 88,46
'Herctlto Tutizanl 13.76 18,50 11,05 43,81 Ari Jordan 40,75 9,78. ·50,53
Lauro Tomezelll 23,88 5,73 29,61 João Benz ,

/ 10,69 2,56 13.25

'I'ríbras]! Ltda.
1,30

103,49 24,83 128.32 José Marcos da Cunha 23,35 5,60 28,95
Ambró.io Vaillatti 1,30 19,95 20,19 31,95 37,98 112.67 Otavio Filia 9,48 8.35 17,83
Anelio Vicentin 14,80 3,55 1835 Bernardo F.achini

. 18,80 4,51 23,31
Antonio Elias Vaillatti 28,92 . 6,94 35,86 Luiz Meruní 16,75 8,05, 24,80
Camdido Antonio Vieiro 17,83 4,27 22,10 Orlando Andreerta

-

23,24 11,17 34,40
Erich Muller 8,58 4,12 12,71
AJinlo ôtps _ 23,58 11,34 34,92

" Zenaide Marques Espezln 24,75 36,80 20,73 82,28

OBSERVAÇÃO: OS débitos acima relacionados deverão ser liquidados no prazo dt) 30 (trinta) dias, contados

a partir da data desta publicação, após o que serão encaminhados para �obrança judicial.

... Um livro de agradável leitura e do me

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Jolnville).

MÁRIO TAVARES

. A venda na Ti p o g r a fi a A T e n i d a

e na lua fllíal,
======================================

Sociedade fSPDrliun e Recreativa Vierense
-

de Iaraguä do Sul - SC
Convocação

Convocamos os senhores sócios desta Socie
dade, para comparecerem a Allsembléia Geral Or
dinária a realizar-se no día 25 de Janeiro de 1970

I
às 8,30 horas na séde social.

Com a seguinte ordem do dís
1 -- Prestação de contas
2 - Eleição da nova diretoria
3 - Assuntos diversos de Interesse da Socie.'
dade

'

Jaraguá do Sul SC·03 de Janeiro de 1970
Amandio Schmidt, Presidente
Norberto Knaezel, Secretário

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Um Poeta no Apartamento
, AUGUSTO NUNES

Vocês- hão de se lembrar do Haroldo; falei dêle
em crônica anterior. e o pedreiro poeta, líder dos
intelectuais do Sujeira - o boteco aqui do prédio.
Depois dos inolvidáveis versoe sôbre o próprio àtro
pelsmento, o Haroldo virou patrtmônlo do bairro: a

quase-morte marcou o início da lua vida literária, de
que o Flávio foi o grande apologista. O poema fala
de tudo: o súbito aparecimento do carro, a freada, a

batida, a perda dos sapatos (inevitável, em qualquer
atropelamento), o curativo no hospital, a Bua trens
formação em herói dai Laranjeiras. Foi essa II SUII

consagração: Pois bem: estamos com o Haroldo aqui
no epertemenro,

Faz pouco tempo, II campainha 800U furiosa
mente. Era o vizinho do 303, que o imponderável
colocou bem embaixo do nosso apartamento. O ho
menzinho esteve furibundo:

- Assim não é possível! Tem um vazamento
do tamanho do mundo na minha cozinha, só pode
ser o tanque de vocês!

E foi entrando, todo agitado. Levamos o vizinho
descontente (mais .um) até o tanque. -Era verdade. li
nha um vazamento enorme, uma cratera, no tanque.
O homem ficou possesso:

,

_ Tão vendo? Vocês tem que dar um jeito nisso,
asslm iá é demals!

Acalmamos e vizinho, prometendo o consêrto
pera o mesmo dia. Não há problema, veremos isso
hoje mesmo, pode ficar sossegado etc. E à noite,
numa' mesa redonda o Rubini, novo administrador do
403, procurava desesperadamente levantar fundos pa
ra o consêrto do dia.

.

(Uma pausa expllcetlva. o apartamento onde mo.
ro já esta ficando lendário aqui no bairro. Por êle
desfilam dlàrlamente, bombeiros, encanadores, eletricls
tas, pedreiros, todos os ofícios do mundo. Há sempre el
guma coisa quebrada. Sempre. e nunca há dinheiro
pere o consêrto. Nunca).

A escolha �tll inevitável: Haroldo o poeta. Cha
mamos o bardo ao epertamenro, mostramos o tanque
e pedimos o orçamento. A resposta foi categórica:

- Cento e trinta mil.
Xingamos, pedimos pelo amor de Deus, prome

temos a pinguinha da janta, e o Haroldo foi diminuo
indo. Prá encurtar: a coisa ficou em sessenta mil, II

com o consêrto do chuveiro, de quebra. B é assim
que estamos com o construtor de tanques e versos

aqui no .eperremenro.
-

'

Hoíe, puxei conversa com o Haroldo:
_ ôe Iembra de min? Sou irmão do Flávio,
quem você declamava seu poema.

.

- Ah, do Dr. Flávio? Lembro, claro. B o poema
do meu etropelemenm, não é ?

Sen ei ne benhefte e fiquei batendo papo. A con
versa recaiu na poesia famosa:

-:::- Que poema, heln, Haroldo? Muito bom!
Êle abriu um largo sorriso de superioridade. Que

nada, não era tão born assim, bondade minha. Insis
ti no mérito e pedi a declamação. O Haroldo não
vacilou, e soltou a voz: A história que vou contar/
comigo é que aconteceu! Na rua das Laranjeiras!
quase que Haroldo morreu.

.

B foi em frente. Quando terminou, sob os aplau
sos do pessoal aqui do apartamento, perguntei pelas
últimas produções literárias. O Haroldo foi desftlando.
tinha o sambinha, dor-de-cotoveloteuo quando largou
da .mulher, muito bom aquêle. Os desafios que can
tava quando morava no Bstado do Rio (urna vez

vreíou dois- dias e duas noites, a cavalo, pélta parti
cipdr de uma roda de'violeiros). Mas a obra-prima
surgira allara: o poema homenageando o milésimo
gol de Pelé. '

,

_

. Cadê o papel, tem_aí? _ indaguei, ansioso.
'_ Não, tá só na cabeça.

- Bntão declame.
ImediatameO.le, o nosso poeta começou a desfi

lar u:na incrível mistura de versos, uma miscelânea
Inacreditável; Bauru; pelada, Santos, assembléia,
Copa do Mundo, presidente, Flamengo, tudo. De vez

em quando, uma' quadrinha comparando Pelé a D.
Pedro II: Ternos D. Pedro, I temos D. Pedro II temos
o D. Pelé o maior jogador do muodo. Concluindo
os versos antológicos: «Sou.seu admirador/ em todos
os pontos de vista»!,

•

Aqui vai o meu abraco! prá você e todos os paulistas.
Ao termirrar, o Haroldo foi delirantemente ova

cionado. Contou, então, os seus planos: queria saber
o enderêço do'S ,Sant08 e mandar o ,poema a Pelé
de presente. Sabelldo que sou paulista, pediu me que
lhe arranjasse O enderêço. Vou arrumar. Assim, O
Haroldo vai satisfazer seu desejo: homenagear Pelé.

Certamente a diretoria do Santos já recebeu' o
poema; torto, quebrado, desconexo. Mas talvez seja
essa uma das poiJqulssimas homenagens sinceras,
autênticas, do povo, feitas a Pelé. O poema dó Ha
roldo, intelectual do Sujeira, pedreiro- poeta-ban
guela, quase IInalfabeto, porém simples, bom e hu·
manG. SobretOdq, humano.

SABADO 17 OB' JANf!IRO DB 1970

nosso compromisso de semanalmente ocupar
esta coluna chega ao final do 1.0 semestre. =- ..,... _

Desejamçs, neste grato. ensejo, a par I do re

conhecimento qUA devemos ao Olube e de
modo especial a seu presidente. CL Horst Stein
pela eontíança e apoio' que sempee nos dís
pensou, regístrar' o agradecimento muito es
rectal do nosso Lions Clube 'ao Correio do "

Povo pela disponibilidade. dêste espaço tão
precioso para a .dívulgação do Leonismo e

de nossas idéias.
,,'

'--:"-"""'_ Muito obrigado .

\_ . CL Paulo MoreUi

�[ VAI PELO LlONS
Dezembro em Retrospecto

D ezembro evoca uma série de acontecimentos.
provoca um sem número du ocorrências liga
das aos nOS80S mais caros sentimentos, às
nossas ações e até às nosses- reações;

E o retrospecto de 1969 esbarra no seu agoni
zar em cujo epílogo desfilam balanços, dan
çam números. saracoteíam dados para o le
vantamento de dados positivos ou negativos;

Zelando por aquilo que nos é maís caro, a Ia

m�lia, o Natal a reúne e a aproxima para esti
mular, ne seu prolongamento natural, a so

ciedade, o espirita de união, de paz e de
concórdia entre os povos;

E foi envolvido pelo, espirita do Natal que o

nosso Líons Clube reuniu a sua famma de
associados. pars. em tôrno do presépío; agra
decer e pedir, lembrar e celebrar a magna
data da cristandade;

,

M as em dezembro também houve atividades,
destacando-se a angaríação de auxílíos, entre
as domadoras, destinados ao casal Bllvestre
Bartinikowski, que teve seus pertences con

sumidos por terrível incêndio;
B ein hóuveram os CCLL João Lüoto da Costa,

Guido Gsscho, Ilson Bastos, Elizaldo Leut
precht, Otacíllo Ram08� e Sigmar Lucht em

visitar o Lions Clube de Oorupä, propiciando,
lhe o apoio do clube padrinho; �

Recebeu o' Lions Clube Joínvílle-Norte
'

a visi
ta de n08SO CL JamiroWiest. cujo compäre
cimento ao clube coirmão, somsdo ao dos
CeLL que estiveram em Corupá, representou
'bons pontos para o concurso de eficiência;

O

É
O sol desce no horizonte_bem ao longe,
Pouco se houve dos pássaros o treinar.
Toca a Ave Marij'l no mosteiro o monge,
Prévio aviso que a noite vai chegar.

, e 'noite! Tüdo se vê mais calmo e triste.
-

, Surge a IUil com sua beleza inlinda!
·Acalmando a tristeza que existe ainda,
Nos campos nas cidades em muitlls vidas!

A calma desce lenta s,ôbre' a terra,
Nas lindas noites serenas de luar.
B o viandante reza e pede II Deus

Vida e von tilde prá viver e lular!
A noite desce esperançosa e bela
Nos corações do, que vivem pró amar.
, "M.I.Zepse."
�----------------------------------------

Represen taçào
Elemento residente em

-

CURITIBA,
registrado no COR:E do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor

dirigi,r-se ao Sr: A. J. da- Silva.
Oaixlr Postal;)898

'.
CURITIBA - PARANÁ

Eno Theodoro,Wo'nke

Ltbélulas, chispando em sol de abril
enéantam nosso dia. A leve pluma
das borbcletas cantarolam urna

canção visual de espirita gentil ...
Do 'mar, feito de estrêlas e de espuma,
percorro uma cachoeira enl'olta em mil
gotículas de sonho - e síato o anil
na flor do céu, vibr�ndo em quase bruma ...

Da ondulação marinha, o longo abraço
do vôo da gaivota ergueu no espaço
um cântico de claras formusuras •..

E andando-na manhã das ondas jade
vou capitalizando a suavidade
do mundo em minhas intimas procuras.

(Do livro 8. ssir SONETOS DO
BBM - QUERER)

RioioB

�-------------------------------,---------

Colégio São Luís

/F O t·O ,c ó p .i a S Ins t a n Ia n e a s

iSÓ no' FOTO 'LO,S'S

A direção do Colégio São Luis, agrade
cendo e retribuindo os votos de hoas festas
que recebeu, almeja a todos, n 8 Í! t e grato
ensejo, um abençoado 1970, pedindo ao Todo

. Poderoso que derrame quantas graças de luz,
fôrça e saúde temos mister para prosseguir
mos em n088.a j o r n a d a terrena, nos maís
diversos setores de atividade.

Lembra, outrossim, que até ordem. !lm
contrário, fica mantido, para o ano letivo de
1970. o seguinte calendário escolar:

c

2a. época para todos os cursos: 16!17!18
de fevereiro.

Matrícula para todos os cursos: 16 a.20
de fevereiro.

1 •

Inínío do ano letivo para todos os cursos:

2 de março.
_

Jaraguä do Sul. janeiro de,1970.
A Díreção

Seleto' Esporte Clube
Guaramirim - .Santa Catartna

Edital de Convocação
O Seleto Esporte Clube, com séde a tua João

Butschardt, ne cidade de Guaramirim, estado de San
ta Cerertne, por intermédio de seu presidente Dr. José
Consrênclo de Albuquerque, convida a todos os as

sociados para a reunião do dia 21 de janeiro de 1970
com início às 20,00 horas, em SUi:! séde social com a

seguinte, Ordem do Dia
.

1.0) Bleição da Nova Diretoria
_

2.0) Outros assuntos de ínterêsse da' sociedade
Guaramir.im, 12 de janeiro de 1970 ..

Dr. José Constâncio de AlbuQuerqu�, Presidente

Iß�úslria de Ma�eirus Ra�olf �/ß.
Inscrição no C. G. C. (M. F') 84 430 844

Assembléia Geral Ordinária,
,

Convoca9áo
Pelo presente ficam convidados os se_nhores

acionistas desta sociedade para a assembléia ge
ral ordinária à reali�ar-se no dia 24 de Janeiro
de 1970, às 15, horas, 'no escritório da firma, na

rua Venâncio da Silva PÔrto 8/n., nesta cidade
de Jaraguâ do Sul, afim de delibllrarem sObre a

seguinte Ordem do Dia
1. :._ Julgamento dos documentos e contas, do

exercício encerrado em 31 de Outubro de 1969.
2.- Eleição dos Membros. do Co-nselho Fiscal.
a. - Assuntos de interêsse social "

AVISO r

ACll8m·se à disposiçli�o dos senhores acionis
tas, na séde social, os documentos a que se rele·
re o artigo 99 do decreto lei ,n. 2627 de 26 de Se·
tembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 9 de Dezembro dlt 1969
João Germano Rudolf, Diretor Gerente

Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial

AS MELHORES' PELO MENOR PREÇO Réconhecidas em Qualquer CartórioL- � • � � ____
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