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\
.

São duas cidades irmãs, nicarem com ii Cepltal, ou para comunicarem se pes- e Blumenau. Isto é muito
lern indústrias, mentalidede então com São Paulo l e scalmente aquêles que não bOIll. Mui t o bom' .para O Agente Oficial da -Astonio �uiar não as-

empresar\al, operéríos ote- Rio. tem paciência de espere- Iotnvllle inclusive, pois se Propriedade Industrial, - sume responsebíltdede.
recendo 'boa mão-de-obra, Discagem dlreta é privi· rem pelo chameâo da te tivermos a ligação asfál- Antonio Buiar, dA cidade Aliás. aqui em Jaraguá
classe despontando no seio légio: de Blumenau. Lega- lelonista do interurbano. tici com Jaraguá, lögíca- de Curitiba, está notificao- do Sul, o referido cidadão
da sociedade, OI investi- lizaçãa de livros contábeis Asfalto, serve' para dtna- mente estará c r i a d li a do o sr, Bduardo Ignácio Bduarde Ignácio Schwartz.
menres na construção são é com São Francisco do mizar o progresso. Asfalto grande Iotnvllle. Se Blu Schwartz Neto.· É que o Nela está sendo solicitado
intensos, muita vonrede de- Sul, estradas de ligllção. é o prêmio concedido- • menau coneeguír istq an- referido cidadão, como a pagar a quanlia de
progresso, crescer e epa bem ... êste problema creio um povo que há quase res, teremos a grande Blu- corretor de servlços, rece- Cr$. 100,00, que é devedor,
recer. 13 aparecemmesmo. que está por ser ainda cem anos contribuiu e en- menau a oi p I i a d a mals beu dos mala variados em virlude de um ecldea-.
Velemcse lrsre das. dez colocado em -peute, ríqueceu êsre Bstada. ainlla.

•
clientes documentaçâo e te de automóvel do qual

mais errecadadores dos O problema estrada, Ia Es t r a das são ínves- numerário para fazer tren- foi cnlpede, em Novembro
cofres públicos. Lá estão mentàvelmente atinge em timentos que se pagam II É uma obrigação dos re a despesas, não mels de 1969 e que, apes.r de
elas, jorando ·impostos e cheio os irmãos jaragud' curto prazo. Bstradas são cidadãos da cidade dos rerornendo ao escritório solicitado insistentemente.
mais impostos, tirados do enses, As tempestades tro- artérias que

lev.am
o

aaa'l
prfncipes, lutarem e reivin do sr. Antonio Buíar, pa lIté agora não tem dado

suor de seus munfctpes. E picais sujeitam noa a Itca- true arterial. às c é lu la's dicarem em coojunto com ra dar solução de contl- lalisfação como seria de
como pagam impostos ês- rem isolados. Como é si· mets distantes do corpo,' laraguá, p e I. brevldade nuldade nos referidos pro- uso e prática de qualquer
les cidadãos jaraguaenses, ouoso êste trecho que o .revilalizilndo·o, Iezendoo dessa tão trnportanre obra. cessos. pes.Oa .de bem, deixa.do
e joinvilenses .. PlIgarn, pa- Departamento de eetradas crescer." O asfillto permite, Não esllremos pedtndo Segundo o Allen te ali -em má situlção asegur.·
gam naquele silêncio, com por 30 anos lenta retlftcar. assim como as artérias do demais, pois o vslor dlls. cial 'tie mercae e palentes. dora do vefculo, pOis que
aquela abnegeção. Como quebrem para brisas corpo humano, a circula- o b r a s represenrerä uma pretende-se instalar o sr. o Volks não é de sua pro-
E quase nada exigem êeres ji!r.guaenses. Como ção das riquezas, • aceíe- parte Ihi.quilo que já foi Bduardo ItrnlÍcio ôchwartz prledade.

em troca. Se recebem um esrregam seus earos euro- ração do progresso do pago, sempre Ião pontual- Nere, no Vale· do Itajaf, Que os interessados se

pouco, já se contentem, se móveis no rollIr sôbre .os desenvolvimento. Não se· menl.. desviando deslealmente a precllvenham conlra ação
recebem menos também se s e i x o s do revestilllento ria necessário afirmar, que c1iel!lela, pelo que foram daoosa do bem' flliaole
contentam. 13 qUllndo re secundário. Como inco· aré o Esllldó lucrarill mais Os BSlados brasileiros, tomadas as prOVidenCias Eduardo IllnlÍcio Schwartz
cebem co"!o jogam coofe- moda �sta su�desenvolvi c�m .isso pois.a arrecada· quase Iodos êles, dinami- leglis ��bfveis par� res- Neto, poia, poderão ser vl

Ies. e festelam seus dO!ld.?. �!I pO�lra, �uJa, pr_e�ença ç.Q, cOm ,.� rIq�oe.zas em., zamM:� �'II p i cl e z seus pOD�ablh.zal' "!. �ef��ldo. cl· timIIs de considerável pre·
-res, qUi!: nao fizeram�tJ,,,,(Y III" esW ..a- Jbll-Má\".rIII:< ijJt:h-' 4'tiil�"1nlel;i'éI.lt I el�iltttlç8a,' _" � ""," ., . '.

.
- dllHO;ot-qU€- i' .át'Y:édo{ de juizo.

'

fi obrigação. Como Dada rualizada n4 década de gerariam maia ICM,. (Im- sls�emaa .• vlarro�. Porque VUhUOS8' quantill, aSllenho·
ou quase nada reivindicam, séssenta. põsto de Circulação de os Gar.rlnae nlle voltal1\ reando·se indevid.lImenle
joinvilenses e jaraguaenses O ,que, que e isso mi�hll Mercadorias). Vamos pro- li ser o que erl!m? Os pro ele montante dos mail va A

.

CI"rculaça"'o dovã@teodo.aquehl vidinha. r�ntel BSlt�da. IIsfaltada- piciar aos

jaraguae�ses.
prietári9s das melhores riildos clientes;

. ,.

IDuas I" ,tres horas de de 11 ga n.d o ta? lmportélnte u!_Da boa estr:ada de hga- 'eslradas do Bra.iI. O ar. Eduardo JIl�aclO UC "d P "
mora ,ara comuniCarem· c�ntro'lDdu5trlal, nao.serve

I
çao com a rede de lIulo· Schwartz �elo lern chéole· ,0rrelO O OVO

se por telefone. Cinco ii so parlI' os lazeres dos do estradas, e veremos em .
. II neSlil Cidade, oude telll

oito, que não se sabem se ming-os. S e r v e lambém breve um parque indu;!ltrial' (Transcrito de A Nçtfcill, lido atidudli duvidosls; pe� "Correio do Povo", em

são horas, para se comu- pari transportar riquezas, rivalizllndo com Joinville 29 12-70) lo que os iotereaaados já virtude das festIIs de firn
_

I
deverão eslar se precaven- de aDO, voltar. a circulllr
do conlra posslveis danos, no próximo di. 16 de Ja-

Éeos de uma Quadro CA>mparativo da :::::.;::: ':'
•• d. 1911.

Audição Mus iealIO Municípios di SC que mais c�ltribuiram ,arl
o

_

• o' Tesouro em 1910 (ICM di Janeiro a Setembro),

é

1.° Munlclplo Recelseemento Recenseamelto IcréscilR.D Recenseamentl Icréscl••
1950 1960 % 1970 %

1 Join.iIIe 4.3334 70.687 63 '125670 78
2 Blumenau 40827 67092 64 101.542 51
3 Lages 77.234 121.027 128253
4 Florian6polis 57.6:1e 98.520 46 143.101 45
5 Brusque 25.537 35.763 4a 35426
6 . Tubarão 47318 63.268 34 66.947 6
7 Hajaí' 33796 55.515 64 63.524 15
8 Jaraguá d<;l Sul 19886 23.358 17 30.233 30
II Chapecó 25854 51.981 48343
10 Concórdia 34-659 45.535 31 45.879
Eslado (Total) 1.560.50! 2.146909 38 2911.-173 356

Font.: I.B.G.E. (AgênCia de Joiuille)..
Compsrativo do 1;'ereentual d. Contribuição dos 10 Municípios que mlis

Arrecldaram o ICM em 1.970 --:- (Janeiro II Setembro)

O clichê estampa um

instante feliz, quando na

noite de 10 do correnle se

reuoiam alunos e mestres,
DII audição de piano .

e

violão, na sala de feslas
do Colégio da Divina
'Providêocia, em Jaraguá
do Slil, sob os lIplausos
de sel,ta asaistência. Os
alunos que participaram da
.udição musical foram os

selluintes: Arlele Klitzke,
ßelliaa Otsa, Deise Rubini,
Bdiléid Braga, Bnete Sasse,

Blisa Maria Voigt, Gisela
Luzia �Ieilein, Ivo Krause,
Lely Barbi, Luiza Emmen
doerfer, Maria Slelll Bu�
frásia, Margit HilIe, Marli
Rode, Nilnci Barbi, Orista
Rlquel Vieira, Rosângela
Schmitz, J'ânia Marill Sil
Vil, Tereza Augusl. 13m
rpendoerfer, Werner Ot8a
• Yara Cristina Brauo.

De pllrilbens estão os

professores Que Ião bem
conduzirllm os iii uno s

pelos melndros dd arIe

musi.cal. Das pessõas de
Pedro Bove. de Blumenau,.
profesl$or de violão, da
Irmã Rosina Ruschel, pro
fessôra de piano e acor

deão, da Irmã Diretor. -
Irmã Julita e da Irmã Suo
periora - Irmã lacr.

I.o de Ordem MUllclplo lotai dos 9 meses - Cr$ ajo sôbre I arrecldaçio alalril
01 Joinville 3U46.69!,35 14,6 %
02 Blum.nau 31.794.909,16 '13,4 %
03 Lages 13.202.772,14, 5,5 %
O( Florian6polil 11.142.637,91 4,7 %
p5 Brusque 8.706.684,30 3,8 %
06 Tubarã. 7.676.180,7' 3,2 %
87 Hajsl 6.177.461,08 2,6 %
08 Jaraguá do Sul 5.492.822,79 l!,3 %
09 Chapacó 4.750.552,95 2,0 %

__ �1�O O�0_n_o_ó_r_d_ill� 4_0_1_2_.6_4_8�,9_0 l,�7_o��� \

SUB - TOTAL 127.501362046 53,8 %
DEMAIS 109530226.97 46,2 %
TOTAL ESTADO 237.035.589,43 100 %

Um relrato que h!lverá
de repetir-se, cerlamente,
qUllndo daqui 6 anos com·

pletarmo. o nosso primei·
ro centeniÍrio de fundação. Fonte: 'Publicações da Se.retaria da Fazenda feitu no Diirio Oficial do E.tade

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



I .

CORREIO DO POVO Pagina 2

"caRRIlO DO POUO"
c:::oc::oc:>_c::oc::oc::o

Sociedade R e c r e a t i v a Alvorada
MUD A 5 Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
fl11daçi.: flrtúr Muller - 1911

EmprSM Jornalística
"COlI'elo do Povo" Lida.

- 1970 -

Diretor
Eultênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
A!lual • • • • Cr$ 10,00
S_estre • •• Cr$ 11,20
Avulso. . " Cr$ 0,20
Má.mero atr_tlo • Cr' D,22

Fr.frler.. o O'II...eltf.',

Larànjeiras, Pecegueíros,
Kakiseirea, Maeieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiraa
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, etc., ste,

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

BNDBWÇO:
Ca... Postal, 19

IIvenieia Mal. DeOelKO, 210
Jaraguá do Sul • S" Catarina
�___________________ �c=>�c:>c=>c==

._ SOCIAIS II Documento
==============�

Extraviado
Registro Civil
Aurea Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado de Santa

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

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

•

casar-se:
Cópia de edital recebida

Edital D. 7.374de 19/12/70 do Cartório do Registro
Civil de Schroeder

Guaramírím, neste Estado,
domiciliada e residente
em Bracinho, municipio
de Schroeder, neste Es
tado, filha de Arnoldo
Lindner e Renata Guckert
Lindner.

Edital n. 7.378 de 21/12/70
Fredemar Döge e

Edeltraut Strelow

Ele, braaíleíre, solteiro,
Ele, brasileiro, solteiro, operário; natural de Ja

torneiro mecânieo, natu- ragoá do Sul, domiciliado
ral de Jaraguá do Sul, e residente em Itapoeu
domiciliado e -resídente sínho, neste distrito, filho
Da Estrada Nova, neste de Bruno Döge e Erna
..

f'lh d O Eggert Döge, .'

distrito, 1 o e Icar
,Ela, brasileira, solteira,Piccoli e M a r i a dos

doméstica, na t u r a 1 deSantos Piecoli.
Ela, brasileira, solteira, Guaramirim, neste Estado,

funcionária pública, na- domioiliada e residente

tural de Jaraguá do Sul, tim Rancho Bom, muni

domiciliada e residente cipio de Schroeder, Deste
em Rio Cêrro, n e s t e Estado, filha de Rodolfo

distrito, filha de Silvestre Strelow e Helena Schneí

Stoinski e Hilda- Horst der Strelow.
�--------------.--�

Stoinski.

I Correio do Povo
.Edital D. 7.375 de 19/12/70 um Jornal a
Ivo Gregorio Fodi e _Serviço do Povo.

Maria Terezinha Garoia

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro mecânico, natu
ral de Jl1raguá do Sul,
domiciliado e resideDte
na Estrada Nova, Deltl!'
distrito, filho de João
Fodi e Petronilba Frei
berger Fodi.
Ela, brasileira,-Iolteira,

professora, natural de
Jaraguá do Sul, domici·
liada e resideall em Ne,
reu Ramos, neste distrito,
filha de Hercilio Anacleto
Garcia e Claudina Nazari
Garcia..

Edital D. 7.376 de 21/12/70
Valerio Miguel Wolodo·

zelik e

Elita Baade

Ele, braaileiro, .solteiro,
operário, natural de Ja
raguá dO Sul, domiciliado
e residente em Vila LeDzi,
neste distrito, filho de
Miguel Wolodpzelik e

Maria Ribeiro.
Ela, bra8ileir�, solteira,

doméstica, natural de
Jaraguá do Sul. domici
liada e residente em Vila
Lenzi, neste distrito, filha
de Rudolfo Baade e de
Berta Selke Baade.

Edital D. 7.377 de 21j12/70
Hilberto Behling e

Leonita Lindnar

Cópia de edital recebida
do Cartório do Registro

Civil de Schroeder

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural d. Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Itapocu·
sinho, Deste distrito, filho
de Ervino Behling e Irma
K.ink.e Behling.
Ela, brasileira, lolteira,

doméstica, natural de

Oaní Píceelí e

Olivia Stoinski

Edital de Cita9ão
o

-

Doutor Nestor José da Silnira, Juiz de Di.
reito da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa
Catariga, na forma da lei etc...

'

Faz Saber a todos quantos o presente edital
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle. conhe_
cimento tiverem ou interessar possa, que por parte
de Venceslau Kowalskí, brasileiro, solteiro, maior
lavrador, residente e domiciliado no lugar Sete d�
Janeiro, Município de Massaranduba nesta Comarca
através de seu procurador Dr. Hélio Alves, foi re�
querida uma ação de Usucapião de um imóvel
localizado em' 7 de Janeiro Município de Massa_
randube com a área de 110.000 m2 com as seguin.
tes confrontações; Frente, com o r. 7 de Janeiro, . ,

com 275 metros Fundos, com terras de Orli Lurdes
e AmArio MarUni, com �75 m. de um lado com
terras de Adelino Devaliri fi Elvira Melchioretto ,
de outro lado com 400,00 m, com ditas de João A.
de Oliveira. Feita a Justificação Prévia da posss
foi julgada Procedente por sentença. E para que
chegue ao conhecimento de todos til não posae no

Eu, Arno Krüger, brasileiro, casado, pedreiro, futuro. ser alegada ignorância, mandou expedir o
residente e domiciliado em Barra do Rio Cêrro, presente edital, que será afixado no lugar de coa,
neste município de J'araguá do Sul- SC, declaro turne e publicado na forma da lei. Dado e passado
para os devidos fins qUI;! foi extraviado a carteira nesta Comarca de Guaremírím, no Cartório do
de motoneta de minha propriedade, entre Barra Cível e Anexos, aos dez de dezembro de mil no-
Velha e Itajuba. vecsntos e setenta. Eu, (as) Ralf Faltín, Escrivão, o

Jaraguá do Sul, 28 dE{ dezembro de 1970 datilografei -e subscrevi.
Arno Krüger (a) Nestor José da Silveira, Juiz de Direito

CERTIDAO
Certlfic.o que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
Guaramirim, 10 de dezembro de 1970.

Ralf Faltín, Escrivão

São convidado. os associados. da Sociedade
Recreativa Alvorada, a se reunirem' em Assembléia
Geral Ordinária, a realizar-se às 9 (nove) horas
d. dia 10 de Jsneiro de 1971, em sua séde social
em Rio Cêrro II, Muuícípío de JaraguIÍ do Sul. a

fim d. deliberarem sôbre a .eguinte, Ordem do Dia:
1) - Leitura, discussão e aprovação da pres-

tação de eontas reI. ao exereícío de 1970;
2) - Eleição da diretoria;
3) - Eleição da comissão disciplinar;
4) - Assuntos de Interesse social.
Jaraguá do Sul, 23 de dezembro de 1970

Arno Grützmacher - Presídente

L ê i a
"Por Êsse' Mund o de Deos"

Representação l·
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas désta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. FaTor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

I Oaixa Postal, 1898

V d CUR:::TIBA - PARANÁ
nh�cl:��I;ude��e��nd�i en e-se --=

passar o psesente edital que Uma propriedade com 4 ar- Certificado Extraviado
será publicado pela impreesa queires, casa e rancho. Uma,
e em cartórie . onde será vage de milh,o, com 3D ou 40· Eu. JAMIRO WIEST, brasileiro, casado, lndus
atíxado durante 15' dias, Se laC08 de milho.. . !, triário, declaro pera oe devidos fins que foi extraviado

alguém soubin de algum im- dOAg!;� :�:l�� �odc:n:::��:: o ·Certificado de Propriedade do veículo Wemilg
pedim-me acuse-o para es Umaaltilude média, também Fissore, ano de fabricação 1965, motor n" F-002 236,
hns legais: com luz elétrica. placa 10 88 89, cOr I:inzil .

. ,

I Tratar em Neree Ramos J
.

d Sill d d b d 1970AUREA MULL�R GRUBBA com ° proprietário sr. Mlraldo aragua ou, e ezem ro e .

O fletal Voltol1n1.
.

IAMIRO WIESI

MÁ�IO TAVARES

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

Ihor quilate literário. ("A Noticia"-Joinville). '
.

A vendá na T i Ii o g r a fi a A v e nY da
e Da sua filial.

TOME ESSA MEDIDA DE SEGURANÇA NESTE REVENDEDOR:,

COM. � IND. BREITHAUPT ·S.A.
Inscrição Estadual nQ 29 - Enderêço Telegráfico: "BREITHAUPT"

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul,.. Sta. Catarina - Fone: 262, Caixa Postal: 3
1

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital n. 7.383 de 30/12/70
Herman Walter Franzel e

Laura da Costa

Ele, Alemão, viúvo, la
vrador, nascido na Alema'
nha, domiciliado e resí-
dente a Rua' Joinville, Decreto n. 209/70 Dia ,29 do corrente

Isr.
Jaime J. Moura e no

nellta cidade, filhe de ,Eugênio Vtrer ôehmõckel; Prefeito Municipal de realizou-se o enlace ma- relígtoao, o sr. José An-
Ernesto Hermann Fran- Jaraguá do Sul, Estedo de Sànta Catarina em exer-

trimonial da jovem Leo- drade e Sra. II Aurélio
zel e Auguste Martha cícío, ao uso de suas atribuições e na co�formidade nida Kiefer, Iíhla afetiva, de Macedo e Sra.
Franzêl. 'do dispoato nos arligos 150 e 152, da Lei n. 159, de benquista .e estimada do Por parte do noivo,

Édital n. 7.378 de �1/12/70 Ela, brasileira, solteira, 22 de dezembro de 1966 e decreto n. 206/70 de 28 nosso ex-Promotcr Dr. testemunharam os átos,
doméstica, nascida em Ja- de dezembro de 1970, Decreta: 'Ary Fl!ivíano de Macedo no civil, Fritz CarIai
raguá do Sul, domiciliada Arl. 1.) _ Para efeito da :fixação do valer venal e d!, Wilma M. de�acedo, F�edler e Sra. e Rudolfo"
e residente em Ilha da das prop.riesl ..des terrltortets urbanas Iícam assim residentes em It8Jai, com FIedler e Sra. e no reli-

Cópia de Edital recebi- Figueira, neste distrito, classificadas as ruas da cidade incluidas as leealt- o sr, Max Fiedler Filho, gloso, o sr. Gello Porto'

da do Cartório do Regia- filha de Manoel José da dedes de Nereu Ramos e Barr� do Rio Cêrro: f�Mion�rio d'A Cl,lmer, e Bra., Ronaldo Fiedler
tro Civil de Schroeder, Costa e Emma Pieper da Ruas de Ia, Classe eial 8 Iilhe do sr, Max e Sra. e Eugênio Vitor

N/E. ,Costa.. Ruas: 2 até o final do calçamento, 1 até o final Arthur Fidler e de Fritzi Schmöckel e 8ra.

Ele, brasileiro, solteiro, Edit,! n, 7,38� de '30/12/70 do calç�men!o, ,4 alé o final do celçemente, 3, SO, 29, Dêa Vogel Fiedler, resí A ceremônia religiosa
operãrío, nascido em Ja-

. 28, 27, 63, 6 are o final do calçamento, 20 até o dentes nesta cidade. teve lugar na Igreja
raguA do Sul, domiciliado Eval?o Llesenberg e final do calçamento, 61 alé o ,final do celçsmento, As ceremôniae civil e Evangélica Luterana d.

e, rtllidente a Estrada Erlea Bachmann 18 aré o final do calçamento, 156 e 31. religiosa tiveram local Itaj1lí, oficiada pelo Rev.'

Itapoeuainho.. nsste dia
:

Elll, brasileiro, solteiro, Ruas de '21. Cllsse nli cidade praíana, com Pastor Eugen BaItzer e

trito, filho de Bruno Dõgs mareíneíro, nascido em Ruas: 62, 32, 35, 64, 67, 18, 66, 49, 20 fim do recepção aos convidados auxiliado pelo ReT. Pas-'
e EIDa EglJsrt Döge. Jaraguá do Sul, domici calçemenro até o final, 50, 51, 52, 16, 165, 21, 70,75, ne aprazivel apartamento tor Hêlvio A. Fiedler.

Ela, brasileira, solteira, liado e residente em Vila 68, 69, 14 alé a ease comercial Vegtnl, 2.5,19,26, !l5, do dr. Ary F. Macedo, no "Correio do Povo" ,e a

doméstica, natural de Gua- Nova, nesta distrito, filho A 23, B·23, 12 até II propriedade de Erwino ßrendenburg, moderne edifício Rio do equipe de A 'Comercial,
ramirim, neste Estado, de Arnoldo Liesenberg e 6 fim do calçamento até o final, 2 fim do celçarnenro Ouro. cumprimentam os dístín

domiciliada e residente e Lina Sautnern Liesen- até o final, 1 fim do calçamento até o fioal, 4 fim Foram padrinhos no t08 noivos com votos de

em Rancho Bom, Sehros- berg. do celçamenro até o final, 151 e 31 fim do calça. civil, por parte da noiva, felicidades, extensivos' -:

der, neste Estado, filha Ela, brasileira, solteira, mento até o final. Todas as Iransversais das ruas O Dr. Ayres' Gama Ferrei aos respeotivos pais e A'

de Rudolfo Strelow e industriária, nascida em 19, 21, 50, 69, 52, 51. ra de MeIle e Sra., Dr. Sra. Gisela Sehmuakar
Helena $ohneidl!.r Strelow. Corupá, neste Estado, do, Ruas de 3B. Classe Aldo B. de Macedo e o Kiefer.

Edita'l n. 7.379 de 28/12/70 miciliada e residente em Ruas: 54, 162 até a esquina com a rua 156, 57 ......' ;..1-----....;.-----
,Vila Lenzi, neste distrito, alp. esquina com II rua 61, 17 até II propriedade da ----

Jesé Ademar Trentini e filha de ArthurBaehmann firma Tribrasil Lrda., 77, 56, 15, 141, 55, 8 alé II
'

Lidia Garcia e Olga Bachmann. propriedade da, firm .. Marcatto S.A., 22, .7 eré a !,ro- Campanhl de Ednavio
Ele, braaíleíro, solteiro, priedade de João Holler, 152, 140, 12 fim da proprie· Civlea

lavrador, nascido em Ja-
Edital n. 7.385 de 4/1/71 'dade de Erwioo Br"ndenburg i11lé o fin"l, 98, 60 aré

raguá dG Sul, domiciliado Eugenio Bartolomeu ii passagem de nlvel, 55, 54 e Beco Lessmann. To-

e residente em Nereu Ra- Prestini e das as Iransversais dAS ruas 15, 77 e 6..

mos, neste distrito, filho Adair Pavauello RUIS de 48. Classe I

de João Trentini e Alzira" ... , b '1' I' �dS: 84, 56 até a propriedade de Bruno Leut'
... e, rasl elro, so telro, precht, ,88, 8 firn d- proprl·ed3de. d� FI"rma MArcartoMoreUi Trenlini.

'

lavrador, nascido, em Ja-
U u" U

Bla, brasileira, 80lteira, raguá do Sul, domiciliado
S.A. até o final, 4 fim da propriedade de Alvaro

doméstica, natural de Ja- e reBidenle em Ha oouai Ne,ves alé o f�naI, 60 da �assagem de,nivlllaté? final,
raguá do Sul, domiciliada nho, nesês di.trit:' filho' 7 fIrn da propriedade de Joao Heller ate ii p�oprledade
e residente em Nereu Ra· de Roberto Prestini e Na'

de Affons? Fra�zner, 106.35: 58, 57,da �squlDa co.m a

mOll, nusle distrito, filha lalia Pradi Ptestirii. ru� 61 ,ate o flD�I, 59! 17 f:m da propriedade da firma

de Sizino Garcia e Frida Ela, brasileira solteira Trlbr�sll LIda. are o flDal, 10. 151 e 9. Todas d� Iran_s. ·II�========·==========·Benkend'orff Garcia. doméstica, nascida em ja.' versal� das ruas 151 e 9. Todas as transversaIs nao II
raguá do Sul, domiciliada de�omlD"ada8 em oulras classes das ruas 14, 98, 1211 r "t"" J "d" C 't "b"1 It

'Edital n.'7.,380 de 28/·12/70
e rilsida�te .em S�o JoiÍo,

ate ERuraWslDdoe 5BaraCnldasesnebUrLr" 'II tSCn ono un ICO on a I II
Gonzalo Amarante Paz neste dIstrIto, fIlha de .

.

.. II II
Perez e Luiz PavaneHo e Matilde . �uas. 112, Loteamenlo Lenzl, Bairro de No�a II I'Miriam Doroléa 1j:rsching' Zapella Pavanella. BrasIlla, loteamenlo

.

Maba. Toda:- as Iransversals
II Max Roberto D.ornholdt

, daI ruas 10, 12, 4 fIrn da propriedade de Alvaro D II
Ble, solteiro, ospanhol, Edital n. 7.386 de 4./1/71 Neves até o final.

. .

II L· H
.

d sn· IIDaturalizado venezuelano,
Angelo Toresani Neto e

tocalldade de Barrl da Rill Cerr� .' II UlZ enrlque a VeIra' IInascido em Ilhos'Canlrias,
Lucia Dona

Rua da 4a. classe: 4 fIrn di! proprIedade de II A D'V O G'ADOS IIEspanha, domiciliado e Helga U1rich até " findl. Ruas de 6a. classe: 4 fim'
residente em Caraoas, Va· Ela, brasileiro, lolteiro, da propriedade de Affonso Franzner alé • proprieda· II It
nezu.la, filho de José operário, nascido em Luiz de de Helga U1rich, 5, 2, 1. - II II
�:�!�sd�a�::�rez e Juana A�v��, neste E�tado, do· Ruas de 6a. classe: 8, 5, 10 e loleamenlo Weege. II KlID)(Il, lIJlil1\MK�Ttr t1lI� ""J.T ß lD>tr ß � II

mlclhado e reSidente no em andamento, II \LV A.� 1llJ1Ult.)) � .mll\.IllJßlt.)) IIEla" brasileira, solteira, Morro da Boa Vista, neste Localidade �I lereu ROllOS II C t dprofesiiora, nascida eli! distrito, filho de José To- Ruas de 5a. classe: 1', 4 e 5.
II

on a or Jl
Järagui' do Sul, dOOlioi- r.Bani e Àna Toresani. Ruas de 6a. classe: 2, 3, 6 e 7. R "I d F' IPI

II
liad� e resideute a Rua

Ela, brasileira, solteira, Art. 2.) -:- este decreto entrará em vigor Da II egls ro e ,umas II
Marechal Deod'oro, nelta d d bl

-'

d d"
-

II
cidade, filha de Jorge doméstica, natural de Ro· ala e sua pu icaçao, revagil as "s Ispeslçoes E 0. F" ,"

Imp. Renda' 'II
deio, neste Estado, domi' ,em contrário. 'u serl as Iscais lnErsching eLidia Schmitt ciliada e r'esidente no Palácio da Prefeitura MUllicipal de Jaraguá do II C • b·.'d d ICM IIErscliliI!g. Morro da Boa Vista, neBte Sul, 29 de dezembro de 1970. .

II
OD a I I a e

Edital n. 7.381 de 29/12/70 distrito, filha de Proden' 'Eugênio Vitor Schmöckel D f F"
II

cio Dona e Felicidade PrefeHo Municipal, em exercício II e esas IscaiS INPS II
AUf��toS�!i:��1I o

Farias. Nesla Diretoria de Expediente, Educação, Saúde II FGTS n
e Assisrência Social, foi registrado e publicado o II . IIEdital o. 7.387 de 4/1/71 presente decreto, 'aos 29 dias do mês d. dezembro II

.

II
Oluio Jenes Vieira e de 1970.

_ . .'. . _ 'II Av. Mal. Deodoro, 210Maria Terellinha de Souza Joao Malhl"s VerbIDenn, DIr. em comlssao
,', 'II

C6pia do edital r,ecebi- PreGet·tura sofre" PreJ;'u't·zos Y=========.========�=9
do do Cartorio do Regis' ti
troo Civil de GuaraIIiirim, Pro fesso'"ra'N/�.

,
O fim do corrente ano com principio deincêndio.

'

Ela, brasileira, B"oUeira, á 'lh d d G"
.

J Ele, brasl"lsl'ro, Boltel'ro,
est pontl a o e acon- raçal a IDterven\lão dos

doméstica, nascida em a· t' t t d' á f
.

á' d C t
:raguá do Sul, domiciliada operirlo, nucido à Es- �clmeCnhos e� ra.or lOt

.

dunmon drlol a o edRc,
, trada Bananal, Guarami'.

rIOs. uvas. IDSlsten es o guar' a nuturno e 8S

'. residente' em Jaraguá t C t' II
• • d d d d

, rl'm, nasta E"tado, domi'"
em as Igal'0 o mUDlC!, mora ores ai re on e-

'84, neste distrito, filha dê v D ••

d' d
"

t
Walter Scheuer e Elfi ciliado e rl!sidente nesta piO, preJu loaD o a par- SlS, consegUIu-se Clon oro

Karsten Sóheuer. cidade, filho de Jones ticulares e os serviços nar o sinistro, que teria

Vieira a Norata Cordeiro públicos. Dia 27 do, cor- conseqüências impreTisi-
Edital n. 7.382 de 30/12/70 Vieira. rente, abateu-Ie sôbre veis.

, Jat'aguá do Sul um vio- Por outro lado, as CODII"
.José Ademir Schmitz e EI b'l l' I t tI' da, raBI eira, BO telra, e!l o. empor.a, VID o tantes descargas elétä
Marli 'Maria Fagundel dona do lar, nascida em at!nglr <Yprédlo da P�,:. eas, afetaram seriamente
Ele. brasileiro, solteiro, Rio Braoco, GuaramiriIP., feitura,. que teva daDlfl·

a iluminação pública, dei' ;----------------
operário, nascido em Ja· neste Estado, domioiliada cado,alDstallllção do PBX truindo cerca d. 300 --Iraguá do Sul, domiciliado e residente em Estrada lampadas comuns, semi- R t-
e residente' a RIJa José Banànal Sul, Guaramirim; E para que chegue ao 00 mercúrio e de mercúrio, ePresen a C;ao
Ribeiro, nesta cidade, fi· neste Estado, filha d8 nhecimlln'o dewb mandei avaliado em cerca. de 5 Elemento residente

'

lho de José Tirber Sch,mitz "Manoe.l Améri�o de Sou,za pa�ar o pNsente e?ital qYle milhões de cruzeiros. : t d OORE d empROUdRI'-';IBA,
e lraci Vieira Sohmitz. e Maria da Silva Souza. sera publicado pela t�preola reg,s ra O no o. esela re·

Ela, brasileira, Bolteira, , '. e .em c3rtbrw ond� será presentar firmas desta cidade naquela
doméstica, natural de Ja- ahxado durante 15 dla& .. Se Vende-se CAPITAL à base de comissões. Favor

:8�:B�d��:uli dR,:�Cil���: Correio do pov� ;����n:�u��!�:lg�:al�; Funda Corcel F,"" WiIYS

1
dirig;No· ao Sr. A. J. d. Silv•.

Ribeiro, neBta cidade, filha um Jornal a fins legais. Inlereasados Iralar no Caixa Postal, 1398

'de Genesio Fagundes e SerTiço do POVO AURfiA MÜLLER GRUBBA HOlel l. d e a I
'

com o ar.
'

CUR:::TIBA - PAR.N!
Al.iae Zapella Fagundes._

. Oíicial I' Joio JQrre Albano.
_

.

Registro Civil
Aurel Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis"
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que' comparece
rain no cart6rio exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Frademar Döge I
Edeltraut Strelow

Estado de Santa Catarina

Pref8itura Municipal da
. )BrBDud �o 8ul

En 1 o.ce
Kiefer - Fiedler

O hasleilmenlO d.
Bandeira e o canlo
do Hino Nacional são

obrigalórios, uma vez

por semana, em Iodos
�' estab�lecimenlos
de qualquer griÍu de
ensino, pilblicos ou

particulares.

I· D�9sIYeAE�bre
contrataram casamento
,08 joven. Maria Irma
Tomelim, filha do sr.

Augusto Tomelim e írio
José Bortolini, filho do
sr. Hm.flio 'Bortplini, resi
dentes em Itapocuzinho,

I
nêste município.
Aos noivos e respecti·

YOS pais, Oll eumplimen-
, -= tos desta folha,

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido, em Ja·
rBgaá do Sai, domiciliado
e residente em Jaraguá,
:84, nesta distrito, filho d�
Alfredo Geisler e Adela
RaaBoh Geisler.

A "Escola Particu·
lar Jaraguán, oferece I..ma Biciclela marclI

vaga para Pr.ofessõra, PILOT, eslraDreira 'em

com prática. lnte·res. estad� de Dava, preç� à

aadas deverão apre. eomblDa�.. Uma Gal.liI
. Todeschlnl, em perfellosentar·se n.a secretarIa eslado.

'

d� �omumdáde Evan· Tralar, Desla redação,
gebea Lutherana.

Vende-se'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina

Municipal
Decreto n. 208/70 f) _ Execução

.

de musice, individualmente ou CAPITULO I I
I

� ôb spor coniuntos;
, DAS ISENÇÕESApr,ova o Regulamento do mpõsto II

.

re er-

I L 1"'9 g) _ Fornecimento de música medlante trens- Art. 4. - São isentos do impôsto:víees de Qualquer Natureza, eriaão pe a ei n. (J

I
.

d t
.

d f' 'd
T

missão por qualquer processo. I _ os assa arla os, como ais e 101 9S pelaade 22 de dezembro de 1966.
29. _ Orgenlzação de festas, buffet (exceto o leiI trabalhistas e pelos contrátos de relação deEogênio Vilar Schmöckel, Prefeito Municipal de

fornecimento de -ellmearos e bebidas que ficam sujei.' emprego, singulares It coletivos, tácitos ou expres.JaragulÍ do Sul, Estado de SaDta Catarina, em .exer. los BO ICM). S08, de prestação de trabalho a terceiros.cicio, no uso de suas atribuições e na conformidade
50'. _. Agencias de turismo, passeios e excurções, II _ os diretores de sociedade anônimas, porcom o que dispõe a Lei n.· 159 de 22 de dezembro

. .

b t t.guias de turismo.
, _ I&ções e de economia míxta, em como ou ras Ipoa.de 1966, Decreta: .

d 31. _ Intermedlação, inelusive corretagem, de de sociedades civis e comerciais, mesmo quand.Arl.' 1.) _ Fica aprovado o Regulamenlo. o
bens móveis e imóveis, exceto os serviços meneio- não sejam sõcíos, quotistas, acionistas ou partíe],Impôsto sõbre Serviços de Qualquer Natureza, Criado
nados nes itens 58 e 59. pantes.pela Lei n. 159 de dezembro de 1966, que com êste

32 _ Agenciamento e representação de quel-}", III _ os servidcres públicos federais, esta.baiXilA·ri. 2.0) _ Êste decreto entrará em vlgor na quer natureza, não incluidos no item anterior e nos duais, municipais e autárquicos, inclusive os inatí,no

itens 58 e 59.

I
vos, amparados pelas respectivas legislações quedera de sua publicação, revogadas as disposições

M. _ Análises técnicas. os define nessa situação ou condição;em c��tI1�:�' da Prefeitura Municipal de Jllraguá do 54. _ Organização de feiras de i!m.ostras) con- .IV - 8S á�ividades indi,:idúais de pequeno
970 greesos ou congêneres. . rendimento, deatínadas, exclusivamente. ao susten,Sul, 28 de dezembro de 1 •

55. _ Propaganda e publicidade, inclusive pia· to de quem as exerce ou de sua família.Eugbio Vitor ôchmõckel. Pref. Municipal. em exere,
neiamento de campanhas ou sistemas de publicidade; (Art. 44, Capítulo X da Lei n. 159 de �2 deRegulamento do Imposto sôbre Serviços -eleboreeão de desenho; texlos e demals materiais dezembro de 1966).de Qualquer Natureza publtettéríos.; divulgação de textos. desenh?s· e, outros CAPITULO IIICAPITULO I matertals de publicidade, por qualquer me�o. . DA ALíQUOTA E BASE DE CALCULOArt. 1.) ...., O impôsto sõbre Serviços de Qual- 36. - Armezens gerais. a�mazens frlgorfflcos e JArt. 5. _ O impôsto sõbre serviços de qual-quer Netureza tem como fáto gerador a prestação. stlos; .carga, dellcar.ga,. arrumeçeo e gUill'da de bens, quer natureza será cobrado por meio das seguintelpor emprêsa ou protíeeíonel autônomo, com 00 lern tnclusíve guarda moveis e serviços correlatos. alíquotas:estabelecimento fixo, de serviço que não cOl1figure, 57. - Depósitos de qualquer natureza (�x�e�os' I _ Art. 2. _ Itens 19 e 20 _ 2%. (dois porpor si só, fáto gerador de ímpôsto de competência depósitos feitos em bancos ou outras Instnutções cento) sôbre o preço .dos serviços;da União ou doe Estados. financeiras). II _ Art. 2., _ Itens 4, 7. 13, 14, 15, 16, 21,Art. 2.) - O impôsto sôbre ser!iç�s de qu�l. ss. - Guarda e estectenamenro de _veículos. 22, 23, 24, 25. 26, 27, 29. 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37.quer natureza incidir. sôbre a presteçao dos segurn 59. - Hospedagem em �otéis. pens�es o.u CaD·

38, 39. 40. 41, 42. 43, 44, (5, 46, 47, 48, 49. 50, 51.tes serviços: gêneres (o valôr da alimenlaçao,. quan�? IDclu�do _no 52, 53, 54, 55. 56, 57, 60, 61, 63, 64, 65 e 66 _ (%Serviços de : preço da diária ou mensalidade. fica eureuo ao rmpos- (quatro por cénto) sôbre o preço dos serviços;! ...... Médicos dentistas e veíerlúérlos. to sôbre serviços).
. _ • III _ art, 2. _ Item 28, letras a, b, c, d, e, I,2: - Enfermei�os, protéticos (próteses dentérla), 40. - Lubrificação. limpeza e reviseo de .m!l' g. _ 10% (dez por cento) sôbre 08 bilhetes d.obstetras, ortopédicos. fonoaudiológos e psicólogos. quinas, aparelhos e equipllmen.'o� _(quilndo a revlsa!l ingresso, cartões de contradança e outros, ou sô.5. _ Leboretõríoe de análises clíatcae e elétrf- implicar em consêrto ou sabsntutçäo de peças, aplt- bre a receita bruta;cidade médica. .

ce-se o dispôsto no item 41).
_ ". ' IV _ Art. 2" _ Itens 1, 5, 17 e 18 _ 80%4. - Hospitais. sanerõrtos, 'ambulatórios, &ron· 41. - Consêrtos e resreureção de qU�lsquer anual sôbre li) valôr de um salário mínimo, vigen.los·socorros bancos c;le sangue. casas de saúde, casas objélos (exclusive, em qUéll9ue� c,aslil, o forneCI,men!o I

te no municipio em ,dezembro do ano imediata�de recuperação ou repouso sob orientação médica. de peças e partes de maqulDils.e apil�elhos, CU)" mente anterior ao exerciciQ financeiro;fi. - Advogados ou provisionados. valôr fica !Sujeito ao Impôsto de C!rculaçao de Mer· V _ Art. 2. _ Itens 2, 3, 6, 8, 9, tO, 11 e 126. - Agentes da propriedade ind�strial.. _.. clldorias),
�

.:.. 40% anual sôbre o valôr dt! um salário mínimo,7. _ Agentes da propriedade artfstlca ou hteTilrla. 42. _ Recondicionamento de motores .(0 va!or vigente no municipio em dezembro do ano im••8. _ Perllos a avaliadores. das peças fornecidos pelo prestador de servIços fica diatamente anterior ao exercicio financeiro;9. - Tradutores e intérpreles. sujeito ao Impôslo de Circulação d� Mercad�rias). VI _ Art. 2 .• _ Itens 31. 58. 59 e 62 _ 4%10. _ Despachantes. 43. _ Pintura (excelo os serviços relac:onad.os (quatro por cento). lôbre os preços dos servi{los11õ _ Economistas. com imóveis) de ,objétos não destinados a comercia·
ou 40% f.nuais sôbre o valôr de um salário míni-12. - Contadores, luditores, grardil·livros e lizllção. 1

mo, vigente no município em dezembro do ano'écnicos em contabilidade.
.

'

44. - Ensino de qualquer grau ou natureza. imediatamente anterior ao exercicio financeiro.)5. _l Organização. progra�aç�o, plan�jamen.'o, 45., _ Alfaiates. m'odistas. c!lstureiros prestad.os Art. 6. _ Nu Iflguintell hipóteses a baBeproeesllamenío de dildos, consultona tecnlc.a, !1D�nCe!ra, ao usulÍrio final, quando o mat�rlill, :laivo o de aVia· tributária podlO'rá ler fixada por estimativa doou administrativa (exceto serviços de asslstencla teG- mento. seja fornecido pelo usuario.
preço d08 serviços:nica prestados ii terceiros I concernentes a rimo de 46. - Tinturaria e Lavl'nderias.,

., I _ quando se tratar de emprêsa e 8ervi�0indústria e comércio explorados pelo prestador de 47. - Beneficiamento, layagem, secagem, tlD_gl- de funcionamento provisório;serviços).
.

_ . menta, galvanoplastia, acondiCIOnamento e o�e�aço.!s II _ quando se tratar de prestadores de ser.14, - Administração de belJs ou negocio.... I_!I' similares, de objétos não destinado. a comerclahzilçao viços de rudimentar organiEação;clusive consórcio. ou fundos múluo� para aqulslçao ou industrialização.
_ III _ quando o contribuinte não tiver com.de bens (Não abrangidos os serviços executados por 48. - rnstalação e mOl'Jlagem de ap!,�elh?s. ma provadamente. condições de emitir os documentosinstituições financeiras).

.

quinas e equipllmentos prestados a? usuaflo flDal do fiscais previstos nêst. regulamento;15. � Dátilografia, estenografia, secretaria e serviço, exclusivamenll com_material p?r ele farne· IV _ quando se tratar de' contribuin_te, c!lja• expediente.' '. cido (excerua·se a preslaçao do servlç? a�. poder espécie, modalidade, ou v{llume d,e operaçoes, Im.16. - Recrutamento, colocação ou forneCimento público, a autarquills, a emprêsas c�ncesslonanas de
ponham tratamento fiscal especial.de mão·de-obra, inclusive .por empregados do preso produção de enerllia elétrica). ... Art.' 7. _ No caso de início de atividade otlldor de serviços ou por trabalhadores avulsos por 49. _ Colocação de tap�tes. e cortIna� com impôsto devido por quem o deve pagar por est�-ele conlratados. '

'

materil.l fornecido pelo U8uarIO fm.al de sarvlço. mativa ou de alíquota anual com base no saláriO
, 17. _' Engenheiros, arquitéros e urban�stas. •

50. _ Estúdios fotográficos e cInematográfiCOS, mínimo será caÍculado em função dos mêses res.18. - Projetistas, calculistas e desenhistas tec· inclusive revelação, ampliação, cópia e reprod�ç�o: tantes do exercicio, calculando.stl como inteira anicos.
.

d
estúdios de gravação de videotapes.para teleYlsao, fração do mêll. '

19. _ Execução por administração, empre�ta as estúdios fonográficos e de gravaeRo de sons ou
• Art. 8. _ A autoridade fiscal poderá fixar,e subempreitadas de,construção civil, de obras hldrau· ruidos, inclusive dublagem e mixagem sP,nora.. mediante arbitramento e sem que tal fixação, im.licas e outras obras semelhantes, inclusive s�rviços 51. - Cópia de documentos e outros papé�s. porte em dispensa de satisfação das obrigll,õallIuxiliares e complementares, (exceto o forneclm�nro plantas e desenhos, por qualquer processo nao acessórias, a base tributária do impôst<). nas se.de mercadorias pro(luzidas pelo prestador do serViço, incluido no item anterior.. guintl'B hipóteses:fora do local d� prestação dos serviços, que ficam 52. - Locação de bens. móvel�. . I _ não pOlsuindo o contribuinte os elemento.llsujeitas ao ICM).

. _
53. - Composição gráfl�a. chcherla, zinco·

que comprovem a exatidão das operações reah.20. - Demolição. conservação e reparilçao _de grafia, litografia e fotolitografia. zadas;edifícios (inclusive elevadores neles inslalad?s), estra- 54. _ Guarda. tratamento e amestramento de II _ negando.se ó contribuinte a exibir àdas, pontes e congênere. (exceto o forneclment� de animai.. fiscalização OB elementos necessários à comprova.mercadorias produzidas pelo prestad�r dos ller':'lços 55. - Florestamentn e Reflorestamento. ção, da eXAtidão das operações realizadas; .'fora do local da presli.!ção dos ser:vlços, que ficam 56. - Paisagismo e decoração (Ex�eto o .�a- III _ se o exame dêsses elementos levar isujeitas ao ICM.) terial fornecido para execução, que fICa sUJeito convicção da exilltência de fraude ou sonegação;21.) - Limpeza de Imóveis. ao ICM).
'

IV _ se o contribuinte estiver funcionando22: _ Raspagem e lustração d. assoalhas. 57. - Recauchutagem ou regeneração de
sem a devida inscrição no cadastro dos Prestado-.23. - Desiófecçáo e. higienação. pneumáticos. . res de Servi\)os de Qualquer Natureza.24. - Lustração dli! bens móveis. (quando' o 58. - Agenciamento, corretagem ou mte,rmeo Art. 9. _ por preço do serviço será conside.serviço fôr prestado a usuário final do obj�to lustrado�. diação de cambio e seguros.

.
rada a quantia recebida pelo prestador, a qualquer25. - Barbeiros, cabelereiros, mamcures, pe�l. 59. _ Agenciamento, corretagem ou IOter.me· tUulo.

cures, tratamento de pele e outros serviços de salao
diação de títulos quaisquer (exc?to os s.ervlços § único _ Considera se recebida a 'imporde beleza. ',. executados por instituições financeiras, �oCledades tância, quando estipulada pelo contribuinte pres.'26. _ Banhos, duchas, massagens, ginastlca e
distribuidoras de titulos e valöres e sl}C1eda.des de tador de serviços.congêneres. corretores, regularmente autorizadas a funCIOnar). Art. 10.'- Para 08 efeitos de lançamento não2i. _ Transporte e comunicação, de natureza

s. admitirá estipulação de preço de importân.ciaestritamente municipal. . 60. - Encadernação de livros e revi.stas. inferior ao normalmente cobrado de outros usuáriOS,28. - DIVERSOES PUBLICAS 61. _ Aerofogrametria.
.. . ou ao vigente no mercado.

. a) � Teatros. cinemas, circos, auditórios, par- 62. - Cobranças, inclusi.ve, de �Ireltos anto�als. Art. 11. _ A receitá bruta arbitrada, paraquel$ de diversões, Taxi·Dancings e cong.êneres; 63. - Distribuição de filmes cmematográflcos base do cálculo. Dão. poderá em hipótese algu�a,b) _ Exposições com cobränçil �e IDgresso�;. e de video· tape. . 8er inlerior ao total das seguintes parcelai:
. .c) - Bilhares. boliches e outros Jogos permlll· 64. - Distribuição e venda de bilhetes de I _ valôr das matérias-primas, combustlvel'dos; '� loteria e congêneres.

. . e outrol materiais consumidos ou aplicados duran-,d) - Bailes, shows, festivais, recitais e conge· 65. - Empresas Funerárlal!l. te o ano;neres; 66. - Taxidermista. II _ fôlha de, lalários pagaI durante o, ano,e) _ Competições esportivas ou �� de_strezlI
Art. 3. _ Contribuintes do impôsto é o preso adicionada de honorárioi de diretores e retiradasffs'IC,- ou I'ntelectual, ,com 00. sem partlclp. í1ça.o do

.

d d
.

tá
.

"0 gerentes'
..

d d tador de qualquer dOI serviços menciona os no e propria rios. BOCl i ou '.espectador, inclusive ai reaHz�das em au Itófloa, e

artigo 2. III _ 10% (dez por cento) do valôr venal docstaçãc de rádio ou de televisao;

P r e -f e i t u r a Jaraguá do. Sul

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Pagioll 56.a·feira 31-.1%-70

I
Estado de $anta Catarina

Municipal
PREFEITURA' MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

P r e f e.i t u r a de doJaraguá Sul
Razão Social .

ENDER1!:QO:
............................

Via RAMO DE NEGÓCIO:
N.o

_

IMPOSTO SOBRE SERVIÇO' DE QUALQUER NATUREZA
GUIA DE RECOLHIMENTO

Mês e Ano de competência: _

de 197
__ .

O conteíbuínte abaixo aSlinado vai recolher à Telliouraria Munieipal,
a quantia total de

_ , _ .. _ _ : .. _

correspondente ao pato. do Impôsto sôbre serviços de qualquer natureza.
NOME (razão social): I Inscrição

N.·

Inecrieão Municipal N.o Inscrição no CGCMF N.- .-

NOTA DO SERVIÇO N.o_ SÉRIE IS
(Imp8sto s8bre ServiGos de Qualquer Natureza)' �il��

Jaraguá do Sul, de de J97. _

O(s) Sr.(s) ,._ _ _ .

Estabelecido(s) à N.o
.

Cidade
_. __ � . .. L ,Estado : __

I Cidade/VilaEnderêço:

Ramo do' Negócio:

Valôres:
t - Impôsto sÔbre serviços de qualquer natureza Cr$

Tamanho 12x15
2 -

_ _...................
e-s

, _

li -
__ . : : _ Cr$ _

4 -
.. _._.. _ .. _ Cr$ _

5

;:��.;
..

:
..

;:�:��:� �:: -D-A-T-A�I-:-�·-:-:rvi-.N-;-:-e""'-V-AL-c-:-R-'T'lm-dO-p-r-t-.o-:-::"'!I::-:t-o:-:-:;�y-:li:t� ���A I OBSERVAÇÕES

TOTAL GR$

LIVRO "REGISTTRO DE SERVIÇOS"

Natureza da Operação: _ .. _

DATA: de
,

de t97_:._ _

a
······· ..

O
..

cêiiitrliiUiiltê�öü··ie8pêiiiäi:vêr·iêgär-······
..

Para UIO exclusivo doa Órgãos Arrecadador e Fiscal

Recebemos a importância total constante desta Guia, dOI impoltos supra
mencionados.

Jaraguá d. Sul ..._._._._de, de 197

, .. -- .. ········ ..

F'üiléiêiiiirrõ
..

Ärreõãciäciöj.--·
.. ·-_.. ·· .. ·-

Preencher em ti vias Tamanho 22xS2 em

Indústria de Madeiras Rudolf S. A.illlóvel, ou parte dêle, e dos e�uil!amentos utiliza
dOI pela emprêsa ou pelo profissional autônomo;

IV - despesae cem fornecimento de água,
luz, força, telefône; e demaía encargQs menlais

obrigatórios do contribuinte.
CAPITULO IV
DO PAGAMENTO

Art. 12. - O pagamento do impôsto sõbre
s,;rviçoB de qualquer natureza Iar-se-â da seguin
te forma:

I - quando o impôstó fôr calculado por meio
de alíquotas anuais, com base no valôr do salário
minimo nos mêses de março ti setembro .de cada

exerci�io, ou antes do inicio da atividade, se fôr
o caso;

II - quando calculado sõbre os itens cons

tantes dos incisos I e II do art. 5. dêste regulamen
to mensalmente até o dia 15, relativo aos impôstos
d�vidos referente o mês anterior.

III - quando calculado sôbre os itens eons- Art. 19. - Todos os livros "Registro de 8er·
tantes do inciso VI do art. 5. dêste regulamento: viços" serão autenticados pela autoridade Fazen

a) - se sêbre o porcentual de 4%, mensal- dária, entendendo se como autenticação, os termos
mente até o dia 15. de abertura e encerramento lavrados e assinados,

b) - S9 por meio de alíquotas anuais, com pela autoridade referida, e a rúbrica pela mesma

basa no valôr do salário mínimo, nos mêses dei pessoa, de tõdss as fôlhas. '

març? !' setembr� de cada. ano, ou antes do início
Art. 20, _ Os livros serão escriturados sem

da atívídade se for o caso,
. I emenda ou razura, não poderão ser retirados do

IV - quando calculado sôbre o It�m. 28 e
estabelecímento, e o registro dos serviços não

letras .a, b, c, Ad, e, f e g, o constante do mciso III
poderá ser: efetuado com atrazo superior a s (oito)do artígo 5. deste regulamentu.. .

Art. 13, - O pagamento do ímpôsto sôbre días. Assembléia Geral Ordinária
serviços de qualquer natureza se fará centra reei- Art. 21. - Os serviços prestados serão lança- Edital de Convooaçãobo ou talonário próprio, eu por guia, de aeôrdo dos, por seus preço.ll, diáriamente no lino "Regis- F·' 'd d' h ó

.

com o modêlo anexo a ê8te regulamento. tro de Serviços". Icam eo�vl a os os. sen. ores 8 C.IOS para
Art. 10&. - Não serão aceitas "Guias de Re-

.. ".
,uma A�se�bléla Garal Ordmá�la, à reahzar·se à

Ihim nto" emendadas ou raluradas. .Parágrafo Úmco. - O hvro Registro de R.ua JOl�vI�le, �� sua sede sOO1al, as 8,?0 horas lioco
.

e

CAPITULO V Serviços" aerá encerrado mensalmente, somando-se dia 24 oe Janeiro de 1971, com a segUinte ordem
. .. os preçoa das operações tributáveis, e calculando·se do dia:Dos Livros e Documentol FIBUIS

. I) valor do tributo devido a) Bleiçl10 da Diretoria'
.

Art. 15. - Ficam os prestado.res de servI�?s
.

'b) Preltação dê Conta�;tributados na forma do art. 2.,. obrlgadol a eD?ltlr, Art. 22. - A Prefeitura poderá dispensar a c) Allsuntos de interêss0 da sociedade.
nas operaçõe�, de valor sup�rl�r a Cr$ 5,00 ('lInce posse e escrituração do livro' fiscal, quando a con Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1970cruzelfos), a

.

Nota de Serviço , de aCÔrdo com o tribuinte estiver sujeito ao. regime de estimativa, Amandio Schmidt Presidentemodêlo anexo, podendo ler acrellcentado ao mas- ou de pagamento antecipado, hipótese em que
'

mo outros dizeres, deada que nio prejudique a elltabelecerá outfaR obrigações que acautelem os
clareza do documente. interêsses da Fazenda Municipal.

§ 1.' - A "Nota de Serviços" será emitida, no
minimo, em trê" vias, sendó a primeira entregue
ao usuário ou consumidor final do serviço, a se

gunda à Prefeitura Municipal, ficando a terceira
via presa no bloco.

§ 2. - Sempre que " contribuinte entender
conveniente a emissão de documento em maior
número de vias, em cada uma delas indicará, por

impressão tipográfica, a respectiva destinação.
§ 3. - As "Notas de Serviços" serão obriga

tóriamente impressas, e seus claros serão preen-
chidos a manuscnto ou qualquer outro processo. Inscrlçlo no CGC(MF} 84430644·001

Art. 16. - Poderá ser IUlipensa a obrigação Assembléia Geral Ordinária
contida no art 15, quando ínstítuído o sistema de CONVOCAÇÃO
que trata o art. 6.

I' P I t f' 'd d hArt. 17. _ Aceíta-se.à a aubstltuíção da "Nota . .

e o presen e �clim eonvr a OB os s�n ore.

de Serviços" por qualquer outro documento ímítí- aCI?nIS�aS desta.SOCiedade �ara a assemblél� geral
do em função de exigência contida nas legislações ordínäria à realizar-se no. dll�, 25 d� Janeiro de

t io os impostos sõbre a produção e a eír- 1971, às. 15 hora�, no eAserltórlo da firma,. na ruaan er
_

res a
VenâncIO da Silva Porto s/n., nesta CIdade deeulação. Jaraguá do Sul, afim de deliberarem söbre II so-

Ar.t. 18. - Obrigam-se 08 contribuintes ii. guinte, Ordem do Dia:
Impôsto sôbre aervíeos de qualquer natureza, a 1. -- Julgamento dos documentos e contai, do
posse e escrituração de livro "Registro sôbre ser- exercício encerrado em 31 de Outubro de 1970.
viços" conforme modêlo anexo, podendo ser acres- 2. - Eleição da Diretoria e dos Membros do
centado ao mesmo outros dizeres, desde que não Conselho Fiscal..
prejudique a clareza do documento. 3. - Assuntos de ínterêsse social.

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores aeíonís

tas, na sede social, os documentos a que se refére
o artigo 99 do decreto leí n. 2.627 de '26 de Se
tembro de 1940.

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1970
João Germano Rudolf, Diretor Gerente

Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial

Suciedade faBortiua ,e Recreatiua ViereRI.

FOlocópiasCAPITULO VI
Dal Disposições Gerais

. ,Art. 23. - Sam prejuizo das disposições rf'lla·
tivss .8 infrações e penaa constantes de outras leis
e códigos Municipail, aplicar·se-ão às in!raçõlII
dhte regulamento, as penas cominadas na Lei 11.,

159, de 22 de dezembro de 1966.

Agora também no Cartório,
autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Decreto D. 205/7Q.
Eugênio Vítor Schmöckel, Prefeito Municipal

de Jaraguá do Sul, Eatado de Santa Catarina, em
e.xerclcio, 110 UIO de liuas atribuições e na confor
midade do art. 161, da Lei n' 159, de 22 de dezem·
bro de 1966 Decreta:

Art. 1.°) - Ficam fixados 08 seguintes valores
para efeito de cobrança do imposto sôbre a Pro

priedade Predial Urbana, de acôrdo com a tabel&

anexa, sendo que ali construções d. madeira e. as
Taxa de Seni90s Urbano!!

destinadas para fins industríaís terão desconto de
It..

50% (cinquenta porcento). '. 8L!l1l bll
Art. 2.0) _ ll':ste decrete entrará em vigor na 1) - ImpelI pli aa aas rUIs

_ ..

data de sua publicação, revogadas ai dispqsições I - De 1.: ClUBII de Terrenos na�.edlflaados O,4�0
em contrário. ..

II - De 1.. Cla:se de Terrenos edlflc_!Id08. 0,210
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá III

- De 2
.•
e 3'a Classe de Tereenol na�.edlf. 0,2 Yo

do Sul, 28 de dezembro de 1970. IV - De 2
.•

e S'a Clasee de Terrenos e�lflCa�os 0,1�/0
Eugênio Vítor Sehmöckel V - De 4. e 5. Cluse de Terrenos na.o edil. 0,1 Yo

Prefeito Municipal em exercício VI - DA 4. a e.5 • Olasaa de T.errenos adif. Insan
.

, 2) - IlumlnBçlO PúbllcI
I - Com luz à Mercúrio

'alar .or 112 'PlIl conslrlçõls em Ilv.narla II - Com luz Semi-Mercúrio

I I
III - Com luz simples

mi! Valor' m2 Valor para OB 3) - Colela �e 1110

.... .- .....---.....----...m-2-ex-c-ed-e-n-t-e_.8 4) - Conservação de Calçamento'
CI! C CI! 5 ê) - Irrigação de RUlls

Até '100 m2 Cr'IP 35,00 r'IP 1 ,00
6) -:- Conservação de Ruas

Até 100 m� Crt 65,00 Cr$ 35,00
Até 100 m2 o-s 75,00 e-s 40,00
Até 100 mã e-s 95,00 Cr$ 50,00

--

Ano da

Const1'uoio

Até 1920
De 1921 a 1950
De 1951 a 1960
De 1961 e post.

.,I!,
A Delegaola da Reoeita Federal em Joinvlle, por SUa

Art. 2.·) - �ste decreto eotrará em Tigor na SeçAo de Tributação, esclarece que consoante' inatruçlo
data de sua publícaeão, revogad.. as dispoai,õ8e Normativa n. SRF 49, de 13.11.70 (D.O.U. de- 24.11.70), que
em contrário. !lprovou os formulários a' serem utilizados pslas pessoa.

Paläeio da Prefeitura Municipal di Jarllgui 110 Jurídicas para apresentaçlo das declarações de readtmentoa
,em 1971, ano-base de 1970, ficou dispenlada a apressntaçlo

Sul, 28 de dezembro de 1970. . do certificado d. ln.criçlo do Contador no Conaelho Regional
Eugênio Vítor Schmöoksl de Contabilidade.

Prefeito Municipal 1m exercício Eis mail algumas modificações Introduzidas pelol novos
. ..' formulários a serem utilizados em 1971:

.

TAB E L A - na demonstração do capital de giro próprio (quadro

.A.lícota sõbrs o
19 do formulário I) não mals figura a proVisAo para liquida.
çlo de créditos duVidósos entre as deduções allerem ere.

Salário Míuimo tuadas;
- no cálculo do Incro tributável, com ba�e no lucro

real (quadro 20 do formulário I) foram Invertidas as posições
da redução correspondente à receita oriunda da exportaçlo
dos produtos manufaturados e da manutençlo do capital d.
giro prépríe; alterando a pOliçlo que vigorou em 1970, .erá
feito inicialmente o cálculo da redução relativa à receita de
exportação. (calculada na poporção do lucro real mals Inelu,
sões, menos exclusões, mais excesso de retirauas "pro labo.
re") e depois a dedução da manutenelo do capital de giro
próprio (calculada até o limite de 20% do lucro real mals
inclu.ões, menos exclusões, mais exeeaso d. retlradaa "pro
Iebore", memos reduçAo correspondente à receita .de expor.
taçlo); ..

- foi criado um anexo "C" para utilização exclusiva
pelai sociedades seguradorea que anteriormente haViam s.

utilizado do anexo "W', juntamente com as instituições
componentes do lIistema fina.celro, as quais, contudo, con .

tinuam a usar o anexo "B";
- o recibo de entrega de declaração e notificação de

lançamento para a dil8riminar um resumo do cálculo do
impôsto a pagar;

- a fôlha de Inform�õel de rendimentos pagos ou

creditados a terceiros foi substancialmeate alterada, passan.
do a ter Informações mais detalhadas doa rendimentos e

doa seus beneficiários, a qual será apresentada em dual (2)

João MGthias Verblnenn, Diretor em comísão vias, com a separaçlo dos rendimentos em 5 grupos dísttn

tos, de preferência em fôlha. separade, e que poderá ser

subjltUuida por formulário continuo, coleçll.o de cartões per
furados ou fita magnética gravada. quando o contribuinte
tiver processamento eletrônico de dados.

Pela referida Instrução Normativa, além da dilpensa
da juntada do Certificado de Contador,. continuam sendo

dispensadas as juntadas de documentos comprobatórios de
cálculos e dsspeBas, sendo, .eXlgldo, no entanto, o certificado
de aplleação fornecido pelo· IBDF ou, na falta dêste, cópia
do requerimelllto dirigido àquele Orgão, para os que optarem
pelolJ incentivos fiscais na área do florestamento. e/ou reUo·
restamento.

.

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

0,4%
0,3%
0,2%
0,1%
0,2%
0,1%
0,1%

Nesta Diretoria de Expedlente, Educação, Saúde
a Assislência social, foi registrado e publicado o pre
sente decreto, IIOS 28 dias do mês de dezembro de
1970.Nesta Diretoria de Expediente, Educação, SIlÚ

de a ASliltência Social, foi registrado e publicado
o presente decreto, aOI 28 diall do mês de dezem·
bro de 1970.

Joio Mathill Verbinenn, Diretor "em comiBs,ão

Decreto n. 206170.
Eugênio Vítor Schmöekel, Prefeito Muniqjpal

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, em
exercício, no uso de suas atrtbuições, e na con

formidade do art. 162, da Lei n.O 159, de 22 de de·.
zembro de 1966 Decreta:

Art. 1..) - Ficam fixados OB seguintes valores
para ereito da oobrança do impôilpo sôbre a Pro

priedade Territorial Urbana:

RUBS de I.� Classe
Até
Demaili de 500 a

Demais d. 1.000 a

Demais de 1.500 m2

RUIS de Z.· Classe
Até
Demail de 500 a

Demail de 1.000 a

Demais de 1.500 m2

Ruas de 3.· Classe
Até
Demais de 500 a

Demais de 1.000 a
Demais cde 1.500 m2

Ruas de 4.· Cllsse

Até
Demais de 500 a

Demais de 1.000 a

Demllil de 1,500 m2

RUIS �e 5.· Classe

Até I fiOO m2 Cr$ 0,50 por mil.
Demais de 500 a .1.000 m2 Cr$ 0,20 por m2.
Demai. de 1000 a 1.500 m2 Cr$ 0,19 por m2 .

Demais de 1.500 m2 Cr' 0,02 por Dl2.

Art. 2.·) - ]j:ste decreto entrarA em ,igor na

data de laa publicação. revogadas as disposiçõee
em cont,riria.

.

PalAcio da Prehitura Municipal de Jaragul'i
do Sul, 28 di oiezambro de 19.70.

Eugênio Vítor Schmöckel,
Prefeito Municipal em exercício

Nesta Diretoria de Expediente, Educação, Saú'
de' e Allistênoia Social, foi registrado e publioado
o prllente decreto, aos 28 dillS rio mês de dezem

bro de 1970.
.

João Mathiu Verbinenn, Diretor em comilisão

Lei n. 291
Autoriza o Chefe do Executivo Municipal

a celebrar convênio com o Sr. Octávio Col!odel Pas-
!b=.====�===================!

s.mai.
Eugênio Vítor Schmöckel,. Prefeilo Municipal

de Jaraguã do Sul, Estado de Sanla Catarina, em

exerclcio, no uso de suas alribuições.
Faço saber a todos os hllbitantes dêsle Municf�

pio que a Câmara Municipal Ilprovou e ·eu aanciono
a seguinte lei:

Arl. 1.0) - Fica o Chefe do Executivo Munici-
. paI lIutorizado a ,celebuir convênio com o Sr. Octávio

Decreto n. 207/70 Collodel PassliImIli; para a execução dos serviços de

Eugênio Vítor S"chmöckel, Prefeito Municipal retiradill II reposição de calçamenlo e reatêrro de va·

de Ja!�guá do Sul, Estado d.e �a!:,lta Catarina, em Ills, com fornecimento, Iransporte e dislribuição de

exerOlCIO, no uso de suas atrlbulQOlla e na ooufor· 'areia para assentamenlo di! rêde de distribuição do
midade do art. 252, da Lei I!I.O 159, lIe 112 de dezem· sistema de abastimenlo de água da cidade de Jara.
bro �s 1966, com no,. redação dada pelo art. 11.· guá do Sul, sub-empreilando os serviços autorizados

da lei n.· 288, de 17 de dezembro de 1970, pela Lei Municipal n. 286, de 17 de dezembro d.

Dloreta: .

1970.
.

Art. 1.°) - Ficam fixadas 8t1 seguintes aUcotas Arf. 2) - Bsta lei entrará em vigor na.datl! de

para efeito de cobrança da Taxa de lerviços Urba- sua public.ção, revogad.s as disposições em con

nOl, de .GOrdo com a tabela IneXB. Irário.

Ató
Demais de 500 a

Demaill de 1.000 a

Demais d. 1,500 m2

Ruas de 6.· Class.

RECEITA FEDERAL

Pessoas Jurídicas em 1971
Dispensada I .preseRIIcão do Cerllfleado de Contador

IDr. Fra.eisto Antonio Piccione
��D-':CO - C_R_�_ 1'%

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

Cirurgia e ClilJica de Ädultoll e CriançBl
Parto.s ....,. Doençll de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÁ
Residênoia: Dr. Hereu Ramos, 419

ICOlRUPÂ - .....N:;:.... �....1IiI.][!NA

500 m2 Cr$
1.00.0 m2 Cr$
1'500 m2 Cr$'

Cr$

Lei n. 289
Eugênio Vitor Schmöckel, Prefeilo Municipal de

Jllraguá do Sul, Estado de SlInta Catarina, em exer-

cicio, no uso de suas Illribuições. '"

Faço saber a todos os habilante& dêste MunieI·

pio que a Câmara MuniCipal aprovou e eu sanciono
a· seguinte lei:

.

Art. LO) - Fica elevada para Cr$ 20,00 (vinlé
cruzeiros), a pensão mensal concedida à Bertha Froe

lich, pela lei n.· 26, de 17 de maio de 1960.
Arl. 2.0) - Esta lei entrará. em vigor na datG

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeilura Municipal "e Jararuá ào

10,00 por m2. Sul, ã1 de dezembro de 1970.
6,00 por m2. Eugênio Vítor SchmöcKel
3,50 por m2. Prefeito Municipal, em exerelcio
0,50 por m2. A. presente lei foi publicada nesla Direloria de

" Expedienle, Educação, Saúde c Assislência Social,
áos ã1 dillS do mês de dezembro de 1970.

João Malhias Verbineon, Diretor em comissão
--------------------------------------

VENDE-SE

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Cr$

CrS

6,00 por m2.
3,00 por mi!.
1,00 por m2.
0,30 por m2. Lei n. 290

Eleva gralificação mensal e da outras pro'
vidências.

Eugênio Vllor Schmöckel, Prefeito Municipal de
Jaraguá do Sul, Estado de Sanla CatariDa, em exer·

cício, no uso de suas ulribuições.
Faço saber a Iodos os habitanies dêste Muni

cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu silncio·

no a seguinte lei:
.

Art. 1..) - Fica .Ievada· para Cr$ 60,00 (cinquenta
cruzeiros), a gratificação lIensal cODcedldlllo Delegado de
Policia do Municipio, pela lei n.· 48, de 12 de outu·

bro de 1961, ficando revogado o p.nágrafo único da
mencionadll lei

.

Art. 2.°) - Esta lei entrilrá em vigor na dllta
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.
Palácio da Prefeilura Municipal de JGraguá do

Sul, 31 de dezembro de 1970.
Eua-ênio Vítor Schmöckel

Prefeito MuniciplIl, em exercício

A presente lei foi publicada neata Diretoria do

Expediente, Educação, Sllúde e Aasietência Social,
•os 31 dias do mês de dezembro de 1970. .

João Mathias Verbinenn, Diretor em comissão

Um terreno com a iÍrea de 20.000 m2 com

clIsa de malerial de bôa construção e depepdên
clas,· com água corrente, sHuado em São Bento

do Sul, à Rua João Hoffmann (perímelro urbano),
servindo para pequeno sítio ou loleamento. Zona
de bom clima.

Interessados queiram dirigir·se a A I f r e d o

Klimmek, Clllxa poslaI, 12 - São Bento do Sul.

L ê i a
A

'

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVAR�S

..• Um lino de agradável leitura e do me

lhor quilate literário. ("A Nottcia"-Joinville).

A venda na Tip o gr ati a A T e n i d a

e na iua filial.

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Or$

Cr$

4,00 por m2
1,50 por m2.
0,80 por m2.
0,20 pOl' m2.

�:;;.�
� ·11 ADTOGA.DO II
r Escritório ao ladó da Prefeitura

L���::G:Á.�:S: �-Sl__""'�

Palácio da Prefeilura Municipal de Jaraguá do

Sul, lil de dezembro de 1970
.,

Eugênio Vitor Schmöckel
Prefeilo Municipal, em exercício

A presenle lei foi publicada nellta Diretoria de

Expediente, EduCIIÇiio, Saúde e Assistência Social,
aos 31 dias do mês de dezembro da 1970.

João Mathills Verbioenn, Diretor em comissão

500 m2 Cr$
1.000 ma Cr$
1.500 m2 Cr$

Cr$

2,00 por m2.
0,80 por m2.
0,40 por m2.
O,IQ por m2.

500 m2 Cr$
1.000 m2 Cr$
1.500 m2 Cr$

Cr$

1,00 por m2.
0,40 por m2.
0,20 por m2.

0,05 por m2.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
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REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
\

_

Mauri Ferrazza, requer licença p/reformar
sua oas& resídencíal de madeira e construír um

pu�hado, Waldemar Maba, requer licença p/ cons.
trutr uma garagem e uma lavadeira, Primo Chio
dini, requer licença pjconatruíe uma' calçada em

frente s/p.ropriedade bem como nivelamento, Bquí- .
Iogobert Pett, requer por certidão quando

PI' Organização Ooml, e Iodl. Ltda., requer visto- fOI eletuado a baixa de sua firma, Camilo Aodre

ria e h�bite-se, Ademir Nunes, requer licença pI atta, requer por .certidão s� ? �esmo se isento p/
construir um raneho de madeira, Gerhard Grutz- pagamento de tributos mumorpars, Francisoo Mo

macher, requer vistoria e habite se Ary Kuchen- d�ock, requer por certidão si os aumentos perce

becker, requer licença p/ecnatruír uma casa de bí dos nes anos 1967, 1968 e 1969 foram iloladoB

Ilvenaria bem como enumeração da mesma, Car-
ou gene�alizados, �irma Pedro Jo�ea Vieira, requer

101 Kazizanowski, requer vistoria e hsbíte-ee, Erich por certidão a baixa de suai atividades Erwino

Ernesto Schmidt, requer vistoria e hablte-se Wal- Menegotti,- requer certidão dos impostos pagos, do
dir Araújo, requer lieença p/ construir um r�ncho período �e 1937 a 1940, Steffenl & Hllle, requer
de mad�ira, Alia Nelci Forbíel, requer licença p/ por certidão quando foi efetuado a baixa .de sua

ecnstrulr um rancho, Ivo Pláslo Klein, requer ali- I�rma, Schulz lr!Dãos & Cia. Ltda., requer por eer
nhamento e numeração da caAa a ler construída tídão quando fOI efetuado a baixa de lua firma

Blásio ManneI, requer vistoria e babíte-se beU; Têxtil Cyrus S.A., requer certidão negativa Ru�
como 0.0 da casa, Edmundo Wille, requer licença dolfo Kaiser, requer por certidão se a firU;a de

p/ demolir e reconstruir uma garagem, Mauri Fer- Alfr�do_ Kailer pagou OI impostos s/Indústrias e

razza, r�quer vistoria e habíte-se, Pedro Borges, Prolls80ell, no período de 0!-01-36 à fevereiro

requer lícença pl reformar s/casa residencial bem �e 1970, Erwino MlSnegotti, requer certidio de

como construir um puehado nOI fundol da m�sma Impostos pagos após o ano de, 1965, Júlio Demathe,

Se�astiio Manoel Alban,?, requer licença p/ cona� requer por certidão quando foi efetuado a baixa

truír uma caaa de madeíra, bem como alinhamen- .de �ua firma, Erwino Menegotti, requer certidão

to e n." da mesma, Firma Osvaldo Lodetti, requer
de ímpostoe pagos até nano de 11165 Othmar

.lioença p/ a colocação de uma placa, Manuel Le Kreutzfeldt, requer por certidão quando' foi efe·

andro, requer licença p/ construir uma casa resí- tuado a baixa de 8ua firma, Erna W. Küsllter n·

dtlncial de madeira bem como respectivo alinha- quer por cert-idão quando foi efetuada a bai�a de

mento, Alvan Karsten, requer alinhamento, nivela-
sua firm,:, Erwin Harmel, requer por certidão

mento e meio fio para construir uma calçada em quando fOI efetuado a respectiva baixa, Alfonlo

frenfe s/ propriedade, Fidelis Lennert, requer vis- M�ller, requer .por certidão quando foi eletuado a

toria e habite-se, Mário Krutzch, requer licença balx.a «te Ilua firma, Wolfgang Reinke, requer por

p/ construir um puchado de madeira, Acaraí Ma- certldAo qualldo foi efetllado a baixa de liua firma,
chado, requer vistoria e 'habite.se, Francisco Lei. Pedro J. M.ur�r, requer por cerUdio quando foi

thold, requer vistoria e habite ae, Nabor Leite efetuado a baixa de lua firma, Alida Leithold

requer vistoria e habi.te se, Alexandre Vidal Flo� requer �or certidão quando foi efetuado a baix�
reI, requer vistoria e habite·se, Alfrddo Fariasr de Bua fIr!Da, Elida M. Bauer, requer por certidão

requer licença p/ construir um rancho de madeira q,u!,ndo fOi efetuado a baixa lie SU& firma, Bene

Martins Gorreia, requer vistoria e habite· se SilveI: flclad.ora Jaraguá, Ltda., requer por certidão quan
tre Schlickmann, requer vistoria e !iabite.�e, Cân. do fOI. efetuado a baixa de sua firma, Neumann e

dido Neumann, requer vistoria e habite se, Félix Ja�obl, requer por certidão quando foi efetuado a

Wolf, requar.licença pI colocar uma placa .em balx.a _

de su!, firma, .Erich Siebed, requer por
frente de seu estabelecimtlnto comercial Walde certldao quando foi efetuado a baixa de sua firma

mar Rocb.a, requer vistoria e habite-se' Olga M. Fidelis Brschiog, requer por certidão quando foi
Beyer, requer licença p! construil' um r�ncho Jo- efetuado a baixa de sua firma, Marlise Müller

aê .Francisco Silveir.a, reIJuer licença para c�ns. requ.er por certidão à cont.agem de SeU tempo d�
trUlr uma cllsa r�sldenelal de madeira, Werner ler!lçO par� fazer o estágIO no próximo ano, Se

Schellet, requer lIcença p/ construir uma garagem
vermo Ped�I, requer por certidão quando foi efe

de madeira, João Leite, requer viltoria e habite-I., tuado a .balxa de sua firma, Antônio Müller, requer
Pedro da Cruz, reqUar vistoria e habite-se, José �or certidão quando foi efetuado a. baixa de sua

At�nasio, req!ler vistoria e habite-se, Mário Vic firma, Seyerino Demarchi, requer por certidão

torlO Rae8weIler, rllquer vistoria e habite se, Btu quand,? fOi efetuado a baixa de sua firma, Vergílio
no Oleka, requer vistoril& e habite-se, Zauzino An- Morettl, requer por certidão quando foi efeiuado

tônio .Per�ita, req,uer vistoria" habite-se, Hilário a b�i�a de sua fir�a, João Kitzberger, requer por -de
Schmldt,. requsr lIcença p/construir uma garagem certldao qu�ndo fOi efetuado a baixa de Bua firma,

d� mad!!lra� �dmu.n?o Lada, req�er �i8toria e ha- qa�de Co!'reli & Lopes L�da., requer por certidão

blte-se, AntOniO Vieira, requer vistoria e habite-se SI e ou n.ao de,edorl de Impostos, Egon Gessner

Sylvestre Bartinikowzky, raquer vistoria e habite: requer certidão dos impostos paIlos, Toni BIosfeld'
I., Escalametrol Edwi Ltda, requer alinhamento da requer por certidão quando foi' efetuadO a bllix� 1'=====================
rua p/�oos�rução d�, muro, Edmundo Lombardi, re- d.e Bua firma, M�rio Br:ssani, requer por certidão

que� VistorIa e habite se, Adão Narolchny, requer �I a J.!8querente e ou nao devedora em relação a

h!lblte-se, Adalberto Jacobi, requer vistoria e ha- Impost�s II pelos quaia talões efetuou o respectivo
bits· se, Olga �. ,B.eyer, req�er licença pI construir P!gamento.'. Leopoldo Pin�eghllr, requer que lhe

um ra�chQ, VitorIO. Lallózarls, requer licença p/ !osse certlf!ea,do por certl�ão o pagamento dOll

demolIr e reeoDstrulr um rancho de madeira Ja- ImpostoB relatiVOS aos exercncios de 196' 1965 e

có Campigotto, requer vistoria e habite-se, O�wal- 1963, Mário Hassani, requer por certidão 'li are"
do Belar!Dh;IO, requer vistoria· e habite· se. Marilda querente é ?U não devedora em Relação a impostol

Rosemar� Bal�ock, !.equer licen\la p/construir uma e pelos quais talõ.es efetuou o respectivo pagaménto.
c�sa �e.ldencl.al mista, Edgar Schneider, requer D E F E' R IDO'vistoria e �ablte·se, Oarde Corrêa & Lopel Ltda,
requer hab�te se, José Manoel Ramos, requer vis

tor!a e hab!te-se, Edmundo Klosowski, requ&r vis
tC!rla e hablte·s8, Cláudio A. Stulzer, requer licen
ça e alinhamento p/contruir uma cêrca de tela,
Eleodoro José Perreira, requer vistoria e habite·se
Escalametros Edwi Ltda, requer vistoria e habite�
se, Eduardo Francisco' Wilhelm, requer viiltoria e

hlt.bite Ie.

Marmoraria Hase, Deq'uar alvará' de licença p/
a montagem de.mausuléos no cemitério municipal
lo_cal, Marmoraria Hass, requer licença p/a coloca "===========�=========d

�ao da túmulos,. Maria Beatriz, Cordeiro, requer
licença plconstrqlr um mausuleo. Franeisco FerDan

d,o Fischer, requer licença p/mandar colocllr um

tumulo na sepultura da a/falecida eapôsa, Francisco
Fllrnando Fischer, requer licença p/COlocar um tú
mlilo na aepuUura de se.ul pais, Ana M. M. Larzsm

r�quer licen9a p/oonstruir um mal1luléo p/seu. fala:
C1do e.�oso, Waldemiro Wischral, requer licença pl
construir um mauBuléo, Antônio Januário Gonçal
vea, requer licença p/construir um mausuléo.

P re f e i t u r a Municipal de
cer-se como boleeiro autônomo, Jorge Marangoni,
requer cancelamento doa impostos, Oarae Corrêa
& Lopes., requer licença p/estabelecer-ae com o

ramo de fca. de COOlen..
'

de Palmitos, Peptaes
etc, Primo, Chiodini, requar licença p/estabelecer se
com o ramo de Mercador de Sucata de ferro e

metais.

CER TIFIQUE-SE

CONCEDA-SE

ATENDA-SE POR CERl'IDAO

Rainer Alfredo Wiale, requa� Alvará de Licen
ça a Localizaçã.o, Demathé & Cia Ltda, requer cano
celamento dos Impostol a que eatna sujeito, bem
como cancelamento de Alvará de Licença a Locali
zação, Eugênio Gascho, requlr cancelamento dos
impo.tol a que estava sujeito bem como Alv,ará de
Licença e Localização, Coletivo Ouro 8 Prata Ltdll.,

AlUno Mário Bortolini, requer oertidão de

requer licença p/fazer um nôvo percurao urbano a
tempo de BE!niço preltado como professor.

partir de dezembro do fluente ano, Norberto Maú Jsragui do Sul, 30 de dezembro de 1970

rar, tendo encerrado suas atividade. no ramo d.

,,!ndas da te.cidos permanecendo com o de presll- Por1Jaria D. 50
çoes ?e �.nlç08 .

de alfaialaril, solicita anotar a I O Prefeito Munie.ipal de Jaraguá da Sul, Ei-

�correnCla, Coletl'o, Ouro e Prata Ltda., requer tado de ·Santa Catarina, no uso de auas atribuiçõeB
hcen?a p!eatabalecer-se com o ramo de, tranBport. ' R E S O L V E: .

'

coletivo de pal!laa�eiros, HOlpit�1 a Maternidade Aprovar, a escala de férias anexa a esta

JJaraguá da ComuDIdade Evangélica Lutherana d8 Portaria, dos funcionários municipais para o

exer-Iaragu' do Sul, requer um atestado p/lieliberação cicio de 1971. .

'

de verbas federail junto lO Banc� do Brasil S."'-., Pr"feitura Municipal d!l Jaraguá do Sul, 14
Allchaudre Spredemann, requer hcen"'l p/_stablle' de dezembro de .1970. �

'.

.:" f
I

"

Jaraguá do Sul
Eugênio Vitor Schmöckel

Prefeito Municipal, em exerefeíó
�h N ÉUrdi. .

O m e Cargo poca
1 Geni. C. O. Silva Tesoureiro 1 F, a 2 mar
2 Erich Sprung Escriturário 1 a SO' de abr
3 Antônio Quadrol "1 a 30 junho
, José I. Copi FilealRend. 2 a 31 julho
5 Loreneo Grealinger Elcriturário 2 a 31 dezem
6 Toribio A. Blislo ... 2 a 31 janei
7 Walter A. Ballock 2 a 31 agôsto
8 João A. dos Reia Fiacal 1 a 3lrnovem
9 Henrique Jacobi Fiscal 2 a 31 julho
10 Faustino Girolla Inseminador 1 a 30 junho
11 Alceb A. Ve:-bineDn Zelo Cemit. 2 a 31 maio
12 Harold Nagel Mecânico Z a il janei
13 Martim Harangoni Tratorista 2 a 31 dezem
14 Beno Raduenz ..

2 a 31 março
15 Gerhard 8asse Motorista 1 a 30 novem
16 Francisco Pinter .. 2 a 31 janei
17, Salomão Kleine 2 a 31 outub.
18 Atayde Machado ,.

1 a SO junho "'

19 Leocád. O. Rodrigues 1 a 30 novem
20 Libório A. Schweitzer 2 a 31 dezem
21 Zeferino Paoletto 1 a SO abril
22 Olindo Tomazelli 1 Fev a 2mar
23 Maurieio de Góes Jnr. Port. Zelado '2 a 31 maio

Portaria n. 51

Eugênio Vitor·Sehmöckel, Prefeito Municipal
de Jara�uá do Sul, Estado de Saota Catarina, em

exercicI�, no uso de sua8 atribuições, Relol"e:
DeSignar:
Erich Sprung, Diretor do Departamento da

Fazentla Municipal, para proceder o têrmo de con
ferência dos valôres em caixa II 31 de dezembro
do corrente ano, de acôrdo com o que determina
a r.eloluçlo n. 47/67, do Tribuna1 de Contas da
Unlã'à, em seu art. 9.", letra h.

Camuníque-se, Registre-se ti Publique·s•.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul 22

de dezembro de 1970.
'

_ Eugênio Vítor Sehmöckel
Pre!eito MUDicipal, em exercício

Portaria n. 52

Eugênio Vitor Schmöckel, Prefeite Municipal
de Jar8.guá do Sul, Estado de Santa Catarina, em
exerelclo, no uso de suas atribuições, Rellolve:

Repreend�r, João André dos Reis, ocupante
do cargo de Fiscal. Padrão "Q-4" do Quadro Único
do Municipio, por. infringir dispolitivo8 exprellos
do. art. 228, eomblDado com o art. 229, inciso I, da
Lei 'o. 4.425, de 16 de fevereiro d@ 1970 Estatuto
dos f�ncioDário8 Públicos Civis do E8tad� de Santa
Cat�rlDa, adutado por esta Municipalidade.

Comunique·se, Registre-lle e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 28

dezembro de 1970.
Eugênio Vitor Schmöckel

Prefeito Municipal, em exercício

EDlprêgo
NECESSITA-SE DE FUNCIONARIO PI

ESCRITORIO, CI PRATICA, QUITE Cf
O SERVIÇO MILITAR.
Inútil apresentar-se sem tais requesitos.
Coméroio e Indústria Breithaupt S.A.

]arBguá do'Sul - SC
•

Clmllijl�e fvanuélica lulerana de ]BraUló �o SII
CONVOCAÇÃO

.

Con,ocamo! os lenhoras Bilmbr08 dllta Co
mUnIdade, para comparecerem à Al8embléia Geral
Ordinária, a l'ealizar· se !lO dia 10 de janl'iro de
1971 às 8,30 horu com a seguinte,

ORDEM DO DIA,
1 - Relatório do Sr. Pu tor;
2 - L.it�Jra du atas das reuniões da diretoria;

Z''3alizadas durante o. exeroício da 1970;
3 - Apresen'ação, discussão. aprovliQão das contas

do exercícilil de 1970;
4 - Aprelentação, discussão e aprovação do .or

çamento para o exercício de 1971'
5 - Constituição da Comissão para os' trabalhol

de apuração dOI "otos;·
6 - RatificaQã. du nomeaoõ•• para &I Diretoriu

das obras assistenciais;
.

7 - Eleição da Diretoria e Conselho Filcal;
8 - ÀSluntoll de 'interêll1l8 geral. .

Jaralruá do S�l, 01 de dezembro de 1970.
Gerhardt A. E. Lessmann, Pr'lident••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



PO· y o N�t�!f'"�. G�f�7,#��;g
sinagoga, em Nazaré: Abriu o Livro Divino para ler

1'1._ 2.615 e encontrou exatamente uma passagem referen-te à SUl
própril peseoe, que havia sieo escrita há cêrca de
oito séculos. este foi o passo bíblico que Jelus leu:
"O Esplrito do ôenher é sôbre mim, pois que me
ungiu pari evangelizllr es pobres, enviou me a curar

,
"Ao aproximar-se o fim nesses melhores votos de es quebrantados do coração,' II apregoar liberdade

do ano de 1970, não po- um Feliz Natal e Próspero aos cativos, c dar vista aos cegos, a pôr em liber

(Divulgado pela Rádio Jaraguá, em 15·12·70) deria a Associação ce- Ano Nôvo e formulamos dade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do
mereíel e Industrial de votos de que 00 decorrer Seohor" (Lucas 4: 18, 19).Por José Castilho Pinto JllraguiÍ do Sul deixar de de 1971 a Associação Co Ali esreva a Escritura afirmando o que havla de

O e'xceiente "Programa Flhio Cnalcsoti" da vir à presença de V.S. a mercíel e Industriel de Ja- aeoutecer 00 futuro. Era Deus falando ao munde
televisão bralileir� apresento. no último dia 13 fim de expressar seus sln- raguá do Sul possa con- sôbre o seu plano de redenção pare os homens. O
uma Intri.ista com a Benhora Maria Aparecida eeros agrlldecimentos pela rínuer des f r u t ii n d o da profeta Isafas havia sido o eurer do anúncio, trens
Pena Gomide, eapôsa do Sr. Aloísio Dias Gomide, expreestve coleboração mesma atenção corri qUI! ertro e que foi lido por Jesus na sinago2'a de Nazaré,
cônsul do Brasil no Uruguai que há quase 150 qUI! recebeu no decorrer fomos distinguidos no onde êle mesmo havia vivido por muttos .enes.
dill foi seqüestrado pelos terroristas uruguaioiJ dêsre eno do conceituado ano que se finda. Ali estava também o cumprimento fiel da Eacrt
"tupamaros". semanano "Correio do Limitados ao exposto, tura. De u s fala por aquêle rôlo -de livro, que os

Na antrnista, Flá,io Ca,alcanti apelou para Povo", sob vossa escle- reiteramos 'oe protestos de séculos conservaram pare testemunho des suas pro,
os Sra. Ministro da Fazenda e Superintendente' das recrde direção. elevada constdereção e messes, e fala, ao mesmo rernpo pell! pessoa dtvlna
Caixas Econômicas Federais DO sentido de permi No$sos ,agradecimentos aprêço. que' o livro revelava.

.'" ,

tira1p um. extração extra da Loteria Esportiva; de são extenelvos aos zeloeos
'Atenciosamente ,Coril Crtsto inaugura se.> entre outras muitas

eu]'a receita seria deduzida uma porcentagem des funcionários dêsse coaceí- bençãos que o mundo havia de receber, equela reíe-
d

' -

d
. AssocÍl!ção Comercial e

tinada à cobrir o resgate exiaido pelos tupamaroa tue o orgao a unprenaa reDIe ao ano acertével do Senhor, Há milêoios Deus
, .. .. Industríel .de Jaraguá do

_ ::r� !'nA�:!t��ã�ó��r��n::18���id�il����at�e q��ué JarÀ��:��i�:inos, O ensejo Sul. f��:Ç�::Ui�jj�al:��e�o:Odeái�u�ta�S%i!��i��:, �;:r;���
zeiros Na mesma entrevista a própria eonsulesa para epresemar II V.S. e R,odolfo Hufenueaaler pelos profetas". Foi grande o contingente de homens
Maria Gomida, ap9. historiar os lances dramáticos seus dignos auxiliares os Pre'sidente" sentos. instituições e terce hlarõrtcos a proclamarem
,d'o seqüestre, apelou desesperadamente 110 povo a mesma verdade. Houve uma convergência infinita
brasileiro no sentido de ajudi Ia, através de eola] Edl'tal de Citação ,

de eeontectmenros que culminaram ne "plenitude dos
boração ém dinheiro, a conseguir a quantia do rernpos" quando o Filho de Deus veio pare o cum-

rellgate e dessa form. a liberdade e salvação de O Doutor Nestor, José da Sílveíra, Juiz de prímenro fiel dös Escrituras antigas. ,

seu espõso. Dizemos aal,ação e o têrme' está, bem Direito da Comarca de Guaramírím, Estado de 'Agora dá,ae o encontre da .promessa com II

colocado, ,isto que os terrorlstas ameaçam matar o Santa Catarina, na forma da lei etc,.. palavrá executada, da profecia divina com o fato da
Sr. Gomide em represãlia l intranlligAncia e ati,i Faz Saber a todos quantos o presente edital mesma profecia, do sonho e expectativa do homem
dades policiais do ,Q,êrno uruguaio, e o próprio com o prazo <le trinta (30) dias virem, dêle eonhe- aflita com ii vontade do próprio Deus, da esperança
diplomata sabe dessa intenção de seus seqüestra- cimento tiverem ou Interessar-poasa, que por 'Darte remota de ums redenção com, a, realidade vlstvel e

'dores, pois em carta que recentemente dirigiu à de, Lsontíno Amaro de Olívelra, brasileiro, c8sado, a.o alcance de todos os homens. Em resumo, a reden
aspôsa afirma, à certa altura: "Na 'erdade, do que operário, residente 6 domiciliado no lugar Sete de ção do homem deixa de ser promessa; profecill, pa·
eu perçebi, pressinto a proximidade de minha morte, Janeiro, Munioipio de Massarailduba, neata Comarca, lavra, ideal" sonho e expectativa para tornar·se a

deduzida também do que tenho ou,ido. Se, estou através de beu procurador Dr. Hélio Alvelil, foi mais sublime das ,reillidades.
enganado esta carta senir' para desmentir'me", requerida uma ação de Usucapião de um imóVliI Tal ,açon'lece porque Cristo ,veio e, cumpriu tudo

O Ipêlo da $enhora Maria Aparecida Gomide localizado em 7 de Janeiro Município deoMasss- o que sôbre êle mesmo, estava escrito. ,

foi emocionante e por entre lágrimas e Boluços randuba, com 'a área de 132.370 m2 com as seguin- , Mais de dezenove séculos são decorridos. O ano

deseBperados, e certamente ocasionou aflição, BUS- tes confrontações: Frente, com r. 'Sete de Janeiro aceitável do Senhor não terminou ainda. Pelo con

piros e pranto à milhares de t,elelpeetadoflls. cA Fundos, com 122 m, terras de Ruti Spézia e Orli trário, sua atuação se estende e ilmplia caei! vez mllis.
cena foi patética e temOl certeza qUe virá influir L. Martini de um Jado�com 1044 m, terras de Ven- Ninfuém tenha dúvida dI!! que,�, Cristo o autor
na solução do CaBO Gomide, solução que ae não cesllu Kowalski e de outro ,lado com 1.130 m.; cl da felicidade, No evangelho estãC? tôdas aI! implica
puder ser oficial, ha-de 88 processar por qualquer João A. de Oliveira (I A. Mt;llcbioretto. Feita a ções do bem'eslar humano. Povo, hlmilia, ou indivf
outre meio. Taluz mesmo de maneira ,partieular e Justifi'caçio Prévia da posse foi julgada Procedente duo que se deixa reger por suas normas é sempre
stravés da colaboração finaoceira dOI brasileiros por sentença. E para que cheque ao conhecimento feliz. Uma vida em consonância COiil o program. do
e de um modo que resguarde melindres e princi' de todos e niet possa no ruturo ser alegada igno- ano aceitável do Senhor é a que convém a tôda
palmente ali interêsles tanto nacionais COOlO uru- rância, mandou expedir o preseote edital, que lerá pessoa que deseje v,iver par. o presente II! para a

ggaios. mal qus efetivamente resulte na liberdade afixado no lugar de costume e publieado oa forma eternidade.
são e sal.o do cônsul. Gomide que nada tem - da lei. Dado, e passado nesta Comarca de Guara- Seja o limiar dêste novo ano para • leitor o Ino

(como nada tem08 nós) a ver com OI desacêrtos da mirim, no Cartório do Cível e AneXai, aos dez' de aceitiÍvel em �UII relação com Deus.
polítioa interna ou �J[terna uruguaia, mas que em dezembro de mil novecentos e setenta. Eu, (a) Ralf

r;:_"'�-"4�razão delilelil eutrechoques acha-ss inocente61entl Faltin, Escrivlio, o datilorrafei • subscrev.i.' I' .

oativo dos terroristas tupamaros hã quase 5 mess. (a) Nestor JOOSéERdTB' ISDiÁlvoei,ra, Juiz de,

'Direito'l lTh f.:....,.l'Dlllo l' AI p', ,�,n 111171 "lie ainda correndo o riBco de perder a vida. lLJ1 IUL \\II.� � \11 Il.. «II.O spillo •• tá aí e será que nós de Jaraguá
do Sul que nos or,ulhsmoB em possuir 276 indús Certifico que a presenta cópia confére com o

trias im,ortantlll no munioípio em' função das quais original ,da que dou ré. , ADVOGADO ,noB rOrol de
desfrutamos de bom padrão de vida, não vamoB. Guaramirim, 10 de dezembro de 1970. ) Sio Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio' d.
colaborar com o nOSBO quinhão para eBsa emprei- Ralf Faltin, Escrivio

1 Janeiro - Brastlia. '

àada humana a oristã de libertação do compatríciO ,Processamentos perante quaisquer Mi,
e diplomata Aloísio Dias Gomide? 1!; claro que V d J

,nistérios, Autarquias e Repartições públicas
'amos" pois nunea nos negamoB em contribuir par. en e..;se em geral. '

,

aI tarefu elevadas, e humanitáriu. Vende-se-Tratores de Esteiras

�
Escritório Central.

'

das matea., FIAT 70 CI, 'Terreno 'Avenida Franklin RO,osevelt, 23 _ Grupo 303
'

e CATERPILA D-4-D, àn

ano 68 a 69, (Fone: 52-lau4) , ,

Preço à vilta, ou em Situado 9 km. do centro Z C - 39 t

oondiqões, ótima oportu de Corupá. na Estrada �iO de Janeiro
nidade. Nova Corupá à Sio Ben: �d.:'�p=A�!..._:!"'o""'''''«�Trdar em: to, tendo 10 a 12.000 m2.

altitude cerca 800 metros

yBn.le.lo'res _ Pr'acl·sta'sprópria para construçlio U Ude casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 CGrupá,

CORREIO DO
A.NO SA.BADO, 31 DB DEZBMBRO DB 1970LI

· Um Apêlo Emocionante • Associação Cemereial agradece colaboração
•

TERRAPLENAGEM FUCK LTDA.

Rua CeI. Fedderson.2309

Caixa POltal, 3 - Tel. 38
T A I Õ' - Santa Catarina

Enlace Baumgärtel - Grülzmacher
No próximo di. 9 de lugar às 17 horas oa Igreja

janeiro de 1971, deverá Bvangélica Luterana de
verificar ae o, enlace ma, JaraguiÍ do Sul, s e o d o
trimonial da jovem Ufllula, recepcionado. os 'convi·
filha do sr. Alberto Baum dadoa,' em acguida, DO
rärlel fi Senhora com o .5l1lão Amizade.
sr. Irio, filho do sr. EmUio Esta f ô I h a apresenta
Grützmacher e Senhora, cumprimentos aos noivos,
IImbos residentes nesta Ci-I com votos de felicidades,
dade de Jaréllluá do Sul. extensivos lOS respectivos
A ceremônia relia-iosa terá pais.

,

.

Precisa·se com prálica de Vendas em Elelro·Domés
ticos, loteressados deverão apresenlar-se aa Av.
Marechal Deodoro, 890, no Iiorário c'omer::ial.

REDELAR COM. E REPR. LTDA.

fBEBiõASiÃi�·i·Hii·M=SlAll
� , Revendedor da �
� BRAHMA CHOPP-!� ,

"
' II

� em Jaraguá do Sul. ij
� Alto Vale ado' Itaiaí. e. agora 11
� tambem Integrando-se na �
� Grande Flori�nópolis. �
� Onde além dos, seus produtos revenderá �
�BRAHMA 'CHOPP�
�c.:.t:&KJ��r······"·······"······'······�···············,c' , ':':'nvuec.x'·······,o .. .. ...

I"O verão está chegando"
Sof - Calor_ - Praias - Férias - Natal

É tempo de comprar as gostosas malhas de algodão, pró
prias para o verão, fabricadas pela MARISOL.

É tempo de aomprar Shorts, Saídas, Biquinis, Blusas, c;a=
misas e grande variedade de artigos fabricados pela MARISOL.

É tempo de oomprar Chapéus, Bolsas e uma infinidade
de artigos próprios para a temporada de PRAIA,

,

Veja a seção especializada em artigos de artesanato e

produtos da região Veja como é fáoil encontrar uma: maneira'
diferente de preSentear nêste fim de ano. Com presentes bem
diferentes.

'

Verifique os preços e os descontos especiais de fim de
ano. Pergunte as condições de pagamento.

E faça uma pausa refrescante, tomando uma gostosíssima
laranjinha M. W., por conta da �ARISOL. Bem geladinha, é alaro.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


