
I Finados'•

A data de hoje é con-

Isagrada
aos mortos. Os

campos Santos de tõdas
as cidades, desde o mais
modesto, e simples até
o maís faustoso e com-

plexo cobrem se' d,e
flôres, testemunhando a :

reverência pelos que já
deixaram o nosso 90n�
vívío.
"Correio do Povo",

comungando dos senti
mentos cristãos do povo

R
· brasileiro, associa, se a

, , tôdas as solenidades

eVIS Ia I
relativas ao día de fi-

, nados.

pe'netraçãO no interior do nordeste

•
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BUOÊNIO VITOR SCHMÖCKBL So�iecllflele GrítliC(J Avenida Ltela.

Impresso na :

.Cômorcr Municipal
Segunda feíra, dia 28

de Novembro, realizou-se
rnels uma sessão. extraor
dinária, a última do' ter
ceiro período legislettvo
do correnre ano.

No expedienre, o plené
rio aprovou unânirnernente
dois requerimentos do
vereador Eugênio Vítor
ôchrnöckel, da bancede
udentsta, versando o pri
meiro sõbre uniforrnlzação
da legislação federal sô
bre o abono, íamiliar
(abono à farnilie numero

sa), com envio de oficio
ao ,sr. Ranieri Mazzilli,
Presidente da Câmara dos
Deputados, em Brasília e

iifenlico"oficio ao deputa
do federal Lauro Carneiró
de .Loyole." a segundo
requerimento do vereador
ôchmõcket, Ioí -no sentido
do Prefeito Municipal
informar,

•

dentro de 15
dies, sôbre 'a fiscalização
e orientação do trânsito
de pedestres e veículos, a

quem compete, privativa.
mente, taís atlvldades no

quadro urbano, si extste
convênio com II Delegacia
Auxtlíer de Policia ou

Secretaria' da. S�g�rançô
Pública e se.exíere algum
'auxilio' e de que consiste
o auxilio, O requerimento
'em. causa

.

objetiva uma

tomada de posição do
. legislativo jaraguaense,

.

em face dvs abusos que
se estão cometendo nas

em
vias públicas das cidades, desde o dia 31 de ianeíro
em que es bicicletas rra- dêste ano. a Presidente
fegàm maís em cima das da Casa, publicamente,
calçadas do que no leito ficou de tomar providên
cia rua, enquanto que cias.
veículos automotores tre Na ordem do día, foram
fegam com excesso de aprovadas, entre outros,
velocídede, pondo em ris- as redações finais dos
co ii vida, dos pedestres 'projetos de leis que ínstí
que precisam da rue pare tuern a Taxa de Melhora
as suas atividades sociais mento, Salário Familia e

e profissionais. Reclamou as 'leis ,que fixam os

ainda o vereador.udentste, padrões de vencimentos
da Mêsé!, a falta de pro- dos funcionários, a que
vidência com relação ao fixa os vencimentos do
projeto de autoria do ve- Prefeito e Resolução, de
reador Vitorio Lazzeris, euroríe do ver e a d o r

com relação à criação da Pedro Fagundes, . que
Banda Musical, que dorme institui a Certeira de
DdS gavetas da Câmara, Identidade 'do vereador,

nos moldes de idêntica
carteira edorade pela
Assembléia Legtslatíva
de ôanré Catàrina.
Ainda na, ordem do

dia foi prestada significa
tiva homenagem aos fun
cionários públicos, pela
passagem da data consa

grada àquela classe, numa
oração do vereador Eu
gênio Vitor Schmöckel,
sub líder da bancada mi
noritária da Casa.
Terça feira, dia 5 do

corrente, terá lugar a pri
meira sessão ordinária,
do quarto período Iegis
letivo, com início às 20
horas.

UDN de Joinville Indicará Nilson Render
Para Candidato ao Govêrno do Estado
SENADOR IRINEU BORNHAUSEN, DE PASSAGEM POR JOINVILLE

DOMINGO, FOI CIENTIFICADO DO FATO

Estêve reunido o dire Bander para candidato

I naquele
día, Achou o

tórío municipal da UDN ao Govêrno do Estado, visitante natural que O

Ide Joínvílle na tarde de nas eleições de ,1965. Norte Caterínease te�halliib'ado último, numa das Come se �abo, OB -dívee- u.mbém suas pretensoes
maís concorrídes reu- s08 contactos já existen- no caso de indiéaçio de
niões dêstes últimos tem- tes em Florianópolis, no candidatos ao Go êrno
pos. NB reunião de sábado Oeste, no Sul, no Norte do Estado, pois se cons
ficou assentado que a Oatarinense e no Vale titui o Norte Catarinense
UDN de Joinville irá para do Itajs], prognostieam num grande baluarte do
a Convenç�o Estadual do �ue �ste nome terá foca- udénismo de Santa Cata
partido com a �eivindi- llzaçao acentusfts. tudo rina. Conforme já noti
cação do nome de Nilson dependendo, !:la�ur�l��n- cismos, exp1'8ssivo nú.

...;. .;..... ..;..• ...;.. """'= te, da resoluç.ao ä�fIDltiva mero de deputados incli.dos convenCIOnaIS.
naram-se pelo nome do

O senador Irinen Born- Dr. Nilson 8�nder, reco
hauseu,

.

que domingo ,nhecendo nêle '0 c8l\di
estêve em Joinvilh:l em dato capaz de congregar
visita a familiares, ,foi as fôrças udenistas do
inteirado dessa determi- Estado, sendo como o é
.nação da UDN de Join- natural do Oeste (Pira
ville, através de comissão tuba) e radicado aqui no
especial que o visitou Norte Catarinense.

_ Emprêsa- Sul Brasileira
de Eletricidade S�· A.
Aviso AOS CONSUMIDORES
A Dice'ção da Emprêsa comunica que pro-,

gramou iniciar, em meados da próxima semana,

reparos inadiáveis na tomada 1e água da bar�
: ragem de s,eu principal reservatório, 8°. salto
do Rio Br>8cinho. Para a execução dêstes ser

viços,' é necessário esvasiar o reservatório
cOlJlpletamente, durante aproximadamente 16
dias, po<;lendo extender-se· por mais uma sema

na,' �peaar dlls ,obras serem atacadas em regi·
me de, trabalho acelerado, de 24 horas por dis.

Desta forma, durante o período de 30 de
,outubro a 15 ou 22 de novembro, recomenda-
mos ob8�rvar a máxima economia por pärte.
de nossQs c.onsumidores, com, o que será pos'
sivel pass&.r Of período sem' outras ràstrições
de' lorneciménto, C8.S0 os suprimentos de ou
tras fontes não sofram redução. Apela a Em

prêsa. para que as indústrias colc.quem os ge
radores em funcionamento dUrante: o período
mencionado e reduzam o consumo, no sentido

�,de afastar a probabilidade de um racionalI!en
to para alca,n'çar o equil1brió entre as dispo-
nibilidades e demanda.

.

,

. 'A. Direção da EmpreGuÍ tem certeza poder
cont:u nÓ,vamente, com I) apoio irr8strf.to de to
dos, consumidores, sejàm pequenoS' ou grand-és;
como já tem, acontecido em oportunidades ou·

'tras, no sentido de alcançar a neces.sáda re

tlução de consumo, recomendando que sejam
á,dpfadas às mesmas normas" em vigor durante
o racionamento de 1962 e a recente :r6strição
entre- 12 e' 30 de setembro pp: Caso' a r,estri-
ção expontâQ.,ea de consumo �ão 'atinja 'o va

lor necessário, setá aplicado o regime de 'cor..
te de circuitos.

21 de outubre de 1963.'

DIRETORIA

EUGÊNIO VITOR� SCHMÜCKEL
Deflue em data de hoje, maís uma data

nstalícía do nosso prezado diretor Eugênio
Vitor Schmöckel.

Membro exponencial de nossa sociedade,
'

vêm, de ha muito emprestando o brilho de
aua inteligência, c8yacidade de trabalho, ele
vados conhecimentos de Economista e Contador,
ao alto Comércio e Indústría de nossa terra,
com invulgar sucesso, na vida social,
pelos elevados cargos que tem assumido nas
várias organizações associativas Jaraguaenses,
sempre mostrou-se e conduziu-se como um

baluarte das grandas íuícíatívss sociais, pela
sua mentalidade arejada e modernísta.

À mocidade estudiosa, vêm emprestando,
deeínteressadsmente, junto à Escola Técnica
de Comércio São Luís, como seu ilustre pro
Iessor, os altos conhecimentos de Economia e

Finanças, aurídos com iacrifícios de estudante
pobre, na Faculdade de Cieneias Econômicas
do Paraná, mas com grande proveito, reco

nhecido pelas classee conservadoras e por
seus inúmeros alunos'.

Na politica, jêm B6 evídencíado como um
dos I1dim08" Ude'res da Uníão Democrática
Nacioaal, quel pl!!la u atividade política, quer

,.como o maís eficlent� dos Vereadores na

Câmara ·Munici,pal Jaraguaense, eom a apre-
8eDta�10 de projf�.tolil d� [eí de grande alcance
.oci&1-admini8tra�iV'o, quer defendendo íntrsn>
sigentemente os mteresses dos munícipes.

"Oomo jornafíst_a, sua pena, fulgurante, e

v.eemente, tem, tr,azldp. ao n08SO Jornal, pre
ciólilàti págjpas de ,civiE'�' de...·amor a nossa
terra. ..

Para nós, seus companheiros de lutas'
nêste Jornal, é-nos da� mai. gratas a efemé
ride, 'razão pela qual, me8mo sabendo de com

esta crônica estar-mos fe indo sua modéstia,
o fazemos cam a maÍliI VIva satis ão, pois
reconhe'cemos e propalamos suas "dades
de homem honesto, digno, culto e trab dor,
,ao mesmo tempo que com o nosso abraço
amigo, o felicitamos efuzivamente, fazendo.
votos por sua saú{Íe pessoal e da seus fami
liares, augurando-lhe maiores vitórias em sua
carreira profislilional e 8m nOisa mais alta
sociedade, para que, sempre possamos contar
com sua amável e dinâmica direção, para' sa
tisfação nossa e orgulho de Jaraguá do Sul.

aLacerda caminha para· repetir
votação deoJânio

Salvador, (Merid.) -

"A situação politica nacio-
nal é a pior possiver' -
disse; nesta capital, o jor
nalista Hélio Fernandes,
explicando Que "o presi- Disse o sr. Hélio Fer·
dente JoãoGOl;llart baseou nan'des (veio em visita à
o seu govêrno no trinô- B ä h,i a acompanhado de
mip incapacid�de, desones- sua espôsa), que reunindo
tidade e vingan.ça contra os govern_adores para for
o governador da GUdna- mar um bloco eleitoral po'
bara"., E depois de assi- deroso visando ao pleito
nalar que "nenhum desses de 1965 o ,sr. João Gou-

. . .

três iren resolve a situa- .Iart "está exatamente com 'aos POSSUlQoreS de DI- técnicos de geau médio,
ção do povo brasileiro ou 33 anos de atraso e trái

I
plon:ta de Técnico' Meta· será feito 'pelo Conselho

do própl'io país", ó diret<;>,r I'mais' uma vez, seu mestr�, lurgi�t� ou d� !écnico Regional de Engenharia e

da "Tribun'a da Imptensa , Getulio Vargas". E acres. Mec�OIco (�aqulI?as e Arquitetura (C::REA), áp'ós
do Rio, continuou; centou.

'

Motores), assIm como de o registro de seu· diploma
-

outras' especialidades na Diretoria do Ensino
- O sr, Cà'rlos Lacer- - lango não ob!erá ne- tendo 4 anos de Curso - IlJdustrial d�' Minislério

da ,declarou que o sr. João· nhum ê"'ilo ne�sa m�lDo- contam . com numerosas de 'E�ucação e Cultura.
Goulart não emplaca o ano bra. Seus fracassos admi- vantagens e direitos, fixa-'

,

de 1965 no poder. Ele' foi nistrativos e suas mano- dos pela resolução n. öl, A posse da carteira pro·
muito otimista. Acho que bra& golpistas estão forta- de 26 de julho de 1946, fissional de "Técnico",
o presidente dificilmente lecendo diâ a dia um can- do Conselho, Federal de concede, ao, respclivo
chegará 'a J964. E o que didato que, dentro em pou- Engenharia e Arquitetura, portador' o direito de
vai liquidar o· seu govêrno co, será, prática�ent� in- Poderã'o êsses, técnicos exercer sua profissão em

não, é nenhum oposicio- vencivel. Refiro·,me ao sr projetar,' conduzir e dirigir todo o· terrilórlo nacion�1.
nista, O" grande e inven- Carlos Lacerda, que tem trabalh08 de sua' ßspecia- É' mais uma vantagem
civel, adversário do sr. João trabalhando para a SUd lidade e' outra atividades que oferece aos jovens
Goula'rt se chama inflação, candidatura a mais fabu� a reg4stro dos a, Escola Técnica' Tupy.

cuja taxa de crescimento
já está aprovando até mes

mo os leigos.
FABULaSA MÁQUINA

losa máquina do país, pre
sidida pelo próprio sr. João
Goulart. Isto não é para
doxo, nem contradição,
mas a' expressão da ver�

dade . .com� vão as co'isas,
o governador da GB ca
minha para repelir a vo�
tação do ex'presidente Ja
nio Quadros em J 960,

Vantagens' . e Direitos\
dos Técnicos'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bebidas

Fa'2em ano« amari'hã:

. Aesembléia Geral Ordinária
. •.. • , .

ricin" convidados os Senhores' aci�nista,S para

Registro, CIvil esstsürem á Assembléia,Oeral Ordinária, a reálízer-.
.

.:,' ..
' s� no di� 29 de Novembro de H,63, às 15 horas na

A sra Iutta, esposa do Aurea Muller Grubba, 011C131 sede social a Av. .Mal. Deodoro da Fonseca 657
er. Dorval Marcarto ;

,

'do � e gis t r o Civil' do em Jar�gup / dQ Sul, afim 'de apreciar a séguint�
,

.- Aloisio, filho' do sr. IO: DIstrito da Comarca Ja-' 'ORDEM DO orA:
Inácio Tomas�lli; raguá do Sul,. Bstado. ·de'. 1,· ,- Leitura e aprovacão do Balanço, encerra-
-:- .Fellx ôcheller, resl- Santa Catanna, Brasil. do em 15 de Agôsto de ·1963 é respectivo párecer

dente em Cambé ; .J/ faz saber �ue c��parece- do Conselho Fiscal; .-
,
- o sr. Leopoldo ram 00 cartón? .exIb!n�o o� 2) .

- Eleição da nove diretoria;Schwanz, residente em d�cumento� e;t�ldos, pela lei õ) _, Eleição do Conselho Físcal.;leregueztnho ; ,

, afim de se habilitarem para 4) ---' Assuntos de lnreresse soclal.,
_. a srta, M a r I e n e casar-se:

Meister, nesta cidade. Achem-se à disposição dos srs. acionistas, os

documentos, a que se refere o art. 99; do Decr.-Lei
Edltal n. 5.629 de 28-10·63. 2.627, de 269..40.

Jaragu� do Sul, 28 de Outubro de 1963.
Gertrud Luíse Marie Link Kíénen

Diretora 'Presidente .

.

../

1n,'versãriOS. �r
Fazem onoe hoie�' ,\.-.

-
.

" BNDBRBÇO:'
C.aixa POGt�l, 19

f\venida Mal. Deodoro, 210
Jaragua do Sul - S..,Catllrina

A sra. Ruth Lemke, es

posa do sr. Alwino Lern
ke, residente em Rio da
Luz ;

.

'"

.

-_ o menino ôendro,
filho do casal Onedír
lotende Nicoluzzi Moua.

Snr•. Comerciante ·e' ..
Industrial: .' A I ASBO� . <,

ciação Comercial; e O sr. Sérgio, Thomsen j

Industrial da Jarà- '- Wally Beyer;
guá do Sul é' teu _ o sr� 'Walrer" Meier;
órgão de. cl a-s S e.

Inscreva-te' c o m o - Mauricio Hélio dé
associado para a· Almeida; ,

de�esa de teus In-. I
..:..:.. Humberto Paulo,

Jllho do sr. Vi!ório Bor-
tollnl,

.

Dia 5:
Millo� Antonio, Furtado e

Isaura da Silva
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Escritório ao lado da Prefeitura J-
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Ele, brasileiro, solteiro,
operärlo; domlctlledo' e re - .......•.... ..!-••--.---.-:;:-.-- -.=-----..-------._--.�

fr-·-···_·_-·-·"-�'j·-
_ ...._._......... --.--------:- .....\

��de:��o�f�tJo��d���t:J�� III, Dlo ERHCE -][AUf\W A)}.lN 'Iil.:i:de Mariêi Furtado. !Vll.B\1"�
. Ela, breslleira, solreira, H ltI®DICO UIRUBGIAO II
doméstica, domiciliada e :1 II

residente nesta cidade, fi- il Formado -pelas Faculdades de Medicina das Univer- ii
lha de leão Manoel da ôll- ii sidades de Colónia (Alemanha) e Parto Alegre II

� II

va e de (zolina Ro:)a a II ii
O sr. Alfredo Alberto Silva. ii CIRUROIA - SE!NHORAS - PARTOS - CRIANCAS E!

fiStaehlin; II CLINICA OERAL .

li
- a sre, Da. Olara II li

Glowatzkl; êdilal n. 5.630 de 29 10·63. ii Longa prÍitiea em BMplWs E�op"08 II
E

.

filh d II C
\

d
II

- ugemo, I o o sr. Conrado Lenz e Ursula I! onsultório e resi ência: ii
Martim Henn, em Iera Lemke Illr Tel. 244 - Rua' Preso Epitácio Pessôa, 405 111.1,güazinho..

Ele, brasileiro, solteiro, IJ CONSULTAS,: II

lavrador, domiciliado e re- li II
=1 Pela manhã; das 8 1/2 ás 11 horas • ii

sidente neate distrito em ii ii
Garibaldi, filho de Älfre- II Pela tarde: das 14 1/2 ás 17 11.2 horas -

II'
do Lenz e de Friede Lenz. ii. Atende chamados lambem à Noite. .1.1Ela, brasileira, solteira, li

doméstíce, domtcíllada .. �_ ..__._------._-�--=-------:::-._------..)j
. �

--_ .. _ ._ ....._-_.-"'t-- .._-- -"'----- -.---------=' .

rb:i��nt!·I�:�: �����o��; .:".•·.M�.·.. ·Ö�.·..·..·.M••
•
••·.:���.·•••..•.....•.....•..�.·.....•..-•••..·.MC.·.:·..·::

Th:S::�d:u�:�::u�e,:k,:_ , �r, fe r na n fi o �. Õ � r i n � man n ,
Ilhecimento de todos, mandei �i - iipassar o presente edital qll.e f: CIRURGIA DO ES]'OMA<!O -:- VIAS BILIA- :
�rá' publ1cado pela impren· H RES, INTESTINO::s - ClrurguL de SenhQira8 Ê
sa e. em cartório onde será �: Diagnóstico Preeoce do Cancer IIS Senhoras :J.atiiado dUI ante I 'i dias. Si �: :f:d�uem souber de algum im: �� Comu"ica aos s�us. clientes que .te::detá �o seu

_

'

'�I'peàlmento acuse-o para o,. novo consu/tórlo ii Ru. Artbur Mul/er n 760 •
� -,"

lins legai�. : (AO LADO DO NOVO HOTEL) .'. . �
AUREA MÜ��ER GRUBBA f� Das 9 12· e das 15-18 horas FONE', S84 ß

Onclal t:. H
· ..*·····.·�:·_··.··.·����':.··�'v·····.·,�=

O sr. João Lyra, resi
dente em Gueremtrtm;
- o' sr. Erwíno Mene

goUi.

Dia 6:.

O sr.: Orro Meier.

Valdivia, filha do sr.

Hermenegildo Menes ;
- Antonio Carlos, filho

•-'4
.-' do �sr. Paulino Pedrt ;

;JJ:..=":::::::::==:r=:::==.:.-..;:::=--:.�·"i:::;;:�....

;;;;===\6:
- o sr. Dr. lIton ôreln

i.·II ';1'"a>-;."e.. ""1 �.,' -11;;'... ,I!: gräber,
alto funcionário

II '"
.
a �� w �

I:
do Tribunal de Contas,

_ 10' I i�t�en
.. em Flortaoó�oliS,

.' Pi Med�camentoi e Pe"r�mar��s II S,E yoc� Jara-
< ii'

.

51mb�lo de Hon8litKiade !! gua9D.e é MÚSICO,
: O!}. .�. Ç)onflapQ8. ,e f.�eSteza li nã deixe de inscre-

ii ,..., 4, que,�meHiQr.l e, á,�(j)nd li I ver-lIe na Sociedade
'. li ,

_. "":',' e pe�9S menores' preços ;
, li de Cultura Artistica.

,

7\\::::::i::::" ::::::=�.=:::=a::w=======::: �=:::rF Ela, n e c e 8 s i t a do
.

I conourso de todos
para projetar a cul
tura de nossa terra.

Dia 8:

Dia 7:

OS domingos, às 12,45 horas, na

faixa de 1090 Kes.:
,:.'

.'

. En�revista com o deputado Pedro Colin
Rádi'o Colon ,.... agora em suas novas instala
ções, itRua do ::>ri(Jcipe, 839 - 1.0 andar - JOIIYlLLE

/

Dr. - Francisco' Antonio,' Piccioíí�
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,

,
" /

QUINTETO CATARINENSE

, , J

, " , '. * I ,

o tJNI"GO caminhão 'lntelrarriente nõvo.!
/

PrestituicBo de menores,
Maconha e

eDtorOHclntes
'

atormentam �olicia

Aguardem pa�a ,

,o' 9 de Novembro
I,

"

a b r i I h a n ta dl,o: pelo
J

Resçrvas de Mesas no Bar' Pulli; a partir das 9 horas do ,Dia ,6 de Novembro
--_

Gotania - A policia des
ta Ca�ital, completamente
desprovida de recursos
material e humano, está
a frente de uma série de
problemas que vem ator
mentando a população da
cidade, bem como de Cam
pinas, Selnr dos Funcioná
rios, Coimbra Bueno, Vila
Operária e Setor dos Ro
doviários, onde impera a

jogatina, prostlruiçêo, ma

conha, damelôs e os Ial
.sos mendigos. O comis
sário lurendir R evalho,
da DO PS, nã.o bstenre
as medidas que vem ado
rando na contenção dos .

crimes sociais; não dis- ,

põe de 9_1aiores recursos

pare combater a malte de
,":J a,gina is que i n festa -Goía-
nia, que está se rrerrsíor
mando numa cidade aber
Ia, ao v-icio e a perdição.

u_., 4Iém dás atividades
que há 'tempos vem exer

cendo ôebesnena Esteves
Moreira, a cTiana»,' res-
ponsável por uma .série
de ...a!;ôrlos criminosos.
mas ,que se re conse-

,

guiu evitar u ranre,
está agora a Polfc em-

penhada . em prender os

índtvlduos conhecidos por
«Narcisãc» e «José COD
fele�. apontedos como os.

principais traficantes de
maconha e outros enror-

A �NICA*tinha
�

completa ,d,�'�
caminhões'
naclorialsl

pecentes nesta capital. As
informações chegadas a

Policia, dão conta de que
os dois elementos, . ehe
g�dos recentemente de
Brasília, onde também se
dedicavam ao tráfico da
mdconha, estão agindo
na zona boêmia da cida
de, vendendo a «erva,

maldita» e outros tóxicos
a preços elevadissimos

"

-Venha cQnhecê-la de perto no seu Revendedór Ford
.

.'

, .,(Ca§al ao America:1DlG §o Ao M[erêadlo 'dIe A1Ultomoven§ 'JBllUlmCllJl2UUl
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-Ä.N-O-X-J.:-IV---JA-R-A-O-U�---O-O-S-U-L--(-S-AN-T-A-'-C�-A-TA.-R-IN-A-)---S-Á-BA-O-O-,-2=---OB-N-O-VB-M-B-R-o-Oe--t-9-6-Õ---N-.o-2.-2-5,2 no Clube' ·Atletlco Boependí I
I :

F.esta; e� benefício do. I
; Pi O�' NATAL DA CRIANÇA POBRE, 'I

� organizada pelas' t
L__�����:��::_ �

O Rev. Irmão Evaristo Pio anieeraariou-se
domingo último, dia 27 de outubro' de 1963,
Dada a sua conhecida modéstia, os seu amigos
e admiradores chegaram a conhecer do alegre
evento, apenas nas primeiras horas do domingo,
o que não importou 'em que fosse alvo de ma

-nifestações amistosas, .aeompanhado dos cum

O SERViÇO SOCIAL RURAL em Santa Cata-
primentos a que fazia [ús.

rlna, em incorporação à Superintendência de PoWi- O Rev. Irmão Marista. pela se-gunda vez,
ce Agrária - SUPRA -, convida os contribuintes assume a reitoria do' nosso. ColégiO 'São Luís,
em atna�o pare procederem ao pegamento das con-

desta vez, porém, bastante ampliado, tanto na

tribuições devidas à Autarquia por fôrça do disposto representação como nos encargos que desafiam
nos Artigos 60. e 70• da Lei No. 2,613. de 23 de se-

a sua argúcia de emérito educador.
tembro de t 955, a fim de prevenir o lançamento ,ex- Substituí o querido irmão Evaristo Pio, o
ofício -e da cobrança ludlelel, com 'o acréscimo de _

Irmão Lu Íi'1 , atualmente em viagem pelo Velho
multa de lQ%, estabelecida pelo Artigo 90. da citada' Mun-ío, onde, aliás, o homenageado Q� hoje
Lei, tudo de acôrdo com o disposto no Regulamen· lambem já se deteve, e. entre viagens verdadei-
ro aprovado pelo Decreto N°. 39.319, de 5 de junho ramenre instrutivas, a que não faltou o típico
de 1956, combinado com o Decreto 1.878 A, de 13 de panorama da Europa coberta de neve, aprimo-
dezembro de 1962) que Regulamentou a Lei Delegada rau se nos padrões da moderna pedagogia que
Nu. 11 de ! 1 de outubro de 1962, criedore da Supe- hoje se pratica naquela parte evoluída do uni-
rínrendêncta de Política Agrária - S.U P,R.A. -. verso. Por isso contamos com um educador de

,

1 - Estão 'obrigados a contribuição de 3%, sôo escol, moderno, atualizado, completamente in-
bre a remuneração tlevida a seus empregados. as em- tegrado nos problemas complexos da nossa

prêses que exploram as seguintes atividades: índús- super modema mocidade. Conhece a fundo o

tria de açucer, indústria de talicínios, charqueadas, estudante do século, a desafiar com conceitos
indústria de mate, extração de fibras vegetais e des- próprios, as bases e diretrizes do ensino diri-
caroçamento de algodão, indústria de beneficiamento gido pelos Irmãos Maristas. Por isso que o

de café, indústria de beneficiamento de arroz, extra- homenageado adquire valôr perante os respon-
çêo de sal, extração de rnadeíra, reslna e lenha. ma- säveis, sejam êles pais ou autoridades, pois
tadouros, frigoríficos rurais, curtumes rurdis e olarias. dos bancos escolares dêsses estabelecimentos é INDÚSTRIA TEXTIL "JARlTA" S. A.
Excluem-se desta contribuição a indústria caseira, o que sairão os futuros dirigentes de nossa na-

.

ertezaneto e as pequenas organizações rurais do pro- cionalidade.

prietár�� pera transtormeção ou beneficiamento de sua O Rev. Irmão Evaristo Pio já dessmpe-
produção, desde que o seu vqkor não exceda a Cr$. nhou o cargo de reitor das escolas e Iaeulda-
200.000,00. des de Santa Maria, no viaínho Estado do Rio

.. ,2 - Ccrisldere-se remuneração, pera efeito dIZ Grande do Sul, tarefa que como bom gaúcho
arr cadação, o velor total, pago Ei,m dinheiro ou es- desempenhou com galhardia, pelo foram recla-
'pécle :(i'nclusive comissões, percentagens e gratifica- mados os seus serviços em Lages, Santa Cata
ções) a diaristas, mensalistas. tarefeiros, empreiteiros. rina e. para nossa satisfação, agora, para diri-
parcelros e semelhenres, pela prestação de serviços gir o Colégio São Luís de Jaraguä do Sul,
relarlvös às atividades das .erriprêses. que se amplia a cada dia que passa.,

;) - rEsta-o obrigados à'·cOntribuiçâo de apenas Dentro dos planos do ilustre aniversari-
1% as empresas rurais {pessoa_s-"físicas ou jurídicas) ante, consta para dentro de breve, uma reunião
exerçam outras atividades nêo-enquadrades na alínea entre o dirrgente do Colégio. professores e pais
primeira, sendo lsentas ill?enSl� .quando li proprleda- de alunos, objetivando estreitar ainda mais as
de explorada fôr de. pessoa físicas e sele do valor relações entre aqueles que tem por finalidade
venar iggal ou tnfefíor a Cr$ 200.000,00. . precípua o aprimoramento da educação do [o-

4 - As contribuições são devidas a partir de vem estudante. A reunião que custa apenas o
junho de 1956 e deverão ser recolhidas até o último interesse do responsâvel pela instrução, deveria
dia. elf) mês seguinte' ao da prestâção dos serviços ser aplaudida por todos. com um mBssiço com-
'pelos empregados, passando, daí por diante, a ven- parecimento ao evento, ainna pendente de
cer juros d� 6% (seis por cento) ao ano até o efet: convocação,
va rec�imento.. I '''Correio do Povo", que SP. conta entre os,

5 - Os recolhimentos deverão ser feitos me iuuitos amigos do distinto anivbrsariante, em·
. diante Guias em 4 vias, nas Agências do Banco do bora tard lamente, apresenta os seus respt:litososBrastl S. A., Caixa Econômica Feäeral, mais próxi- cumprimentos.
ma do domicílio do contribuinte, ou na falta dêstes, '

.

às Coletorias Federais, na forma previsttl pela Reso-
' ,�--------",_"",,_-,,--,,--"----'-""-'-�

lução N°, CN 326, de 10-8 t 960, as quais, depois de � VEND E '5 E �quitadas, terão.o seguinte destino: ala. via para o rc= �I

II�� �
-

IContribuile; a 2a. para ii Divisão de Arrecadação' da
SUPRA; a 3a. para a Delegaria Estadual situada a

' Uma propriedade com '.200 margas - terras

��:n�O�:���d!��r� ,Florianópolis e a 4a. pa'ra o Superenxovais 81umenau I �P:�::i��;� para o plap.tio do arroz - contendo I,

Florfanópõlis, 15 de' outubro de 1963 � � Um bananal, com 10.000 pé's produzíveis. �
BENJAMIN FERREIRA GOMES � 30 margas de arrozeira plantada; �

Delegado da SURRA em Santa Catarin� Para solteiros, para noivas e � 10 mil metros de valas para arrozeiras. �
___ para o lar, Excelentes para ,o

Umé:l estrada construidd dentro do terreno(2.500mts) �.

� � �
250 pés de árvor�s frutíferas enx�r!adas, I�S8�F�O�T·I!iII!l'O�P-l<iA��Z'E�,R7--<i lar. Excelentes. para usar. Os' 3.casas de madeira.

'I
_

_

.toS: I superenxovais Blumenau são' 1 pasto cercado 'com arame ..

I r;::;-]

�
� 12 mil pés de ai'pim., �

DeFRONTE. Á PRBFBIT�RA --'. JARAOUÁ OU SUL �I garantidos por famosas marcas � 1 Batedeira n.O ;) - com motor· ótimo estado. �
fotografias em Geral - fotocopias de Document,,<>s -

� da Industria Textil Catarinense. I
1 Ciltroça - etc. etc. etc.

II
Filmes e, Material foto - Aparelhos e Acess�rios

I � � M h VI ZVocê se orrgulhará de ter em .

el ores informações com, to.r. imme�aDD.-
A. pedido. atende a domicilio III tambem '

I � n\as LOJA.S' DOUAT, - Filial J.araguá do Sul �em ioealidades vizinhas seu lar os superenxovais Blume- f �

�� � ;:;e.���;:e a visita de uma

�
---------

:i:i li· � � Às Lojas DOl/AT, dßsejando ampliar �
ii ii· .

.

. g suas atí�idl,ides pro'mocionais de vendas, lern B
:1 Compramos sempre aos 1l�1� 10f � g' �aga para mais\ um vendedor' especializa�o, B
!! 1h ,ii F pagando erdenado e comissão. .

=1ii m e o r e s p r e ç o s ii

II �� .

_

Base aproximada de renda mensa de �Jii II
.
,Apoih'e',ke "8 c h u lZ'" �:

Cr$ 5ÉO oOO.OQ.

:1ii ii : nece'ssârio qun o ()&odidato seia:
II Fábrica 'd'e V élas de C'êra :: : motorista, "f,de o alt'rnão, boa caligrafia, fi :

I! li JlA.BA�UA ,U4.J) �UL g que t(mha 'bom ·canhrcimE'nto' de a-rtigos '3
.. J -a"'o SC'hrel· er Com I d ltd' 1,:1::. s'�.f f: eletro doméstICo,., B

.�:::!I::: .0, ' n . n. '

a.:: '�I1EOIKAf\1ENTE UND PARFÜlvlERIEN f� É 'in.util apresenlar·st'l' nã') preenchéndo �J
i� Da:;, Symbol der R'ljptschaftenheit, d,es �: os rfQ,U1�lltos aCllna. :J

��:,,'===��:=::,:"::=�:��== ,,:J! .� ��;:�.�� 3�Dd ::�n�.�lb;����Dd����I' I t:::.,:.=�:�:�:=�õ!,�.��:����::.::j

.'

•. .

Superintendência de Política' Horário fS HIP Rn

Recolhimento das Contribuições em Atraso

Irmão
-Serviço Social Rural

-

Delegacia, Estadua�, da Supra em Santa Catarina
AVIS.Q

/

Associação Rural de Jaraguá do Sul
/ Assembléia Geral Extraordináriá

Edital de convocação
Pelo, presente ficam convidados os sõcíos em

dia com a Associação, para participarem da Assem
bléia Geral Extraordinária.' a realizar-se às 9,30
horas' do dia 7 de Novembro de 1963. na séde
social, - Casa do Lavrador, sito BOS fundos da
Prefeitura Municipal, em que será apreciada a

seguinte ordem do dia :

a) - Estudos para o que 'faculta o ant. 141
do Estatuto do 'I'rabalhadnr Rural.

Não havendo número legal na data acima.
realizar se-á a presente Assembléia Geral Extraor
dinäria, em 2a. convocação, no mesmo local,
às 9,30 horas do dia 17 de Novembro de 1963.

Pelo comparecimento, desde já agradece
. Jaraguä do Sul, 8 de Outubro de 1963

A Diretoria
a) - João Llieio da Costa, Presidente

ASS,ßMBLl!;IA GE�AL ORDINÁRIA
Edital de Convocação

Ficam eouvidados os ssnhores acionistas desta
sociedade para comparecerem à assembléia geral
ordinária a realizar-se na séds social à Estrada
Itapocuz.inho, no dia 30 de novembro, às 15 horas,
afim de deliberarem sôbre o seguinte:

ORDEM DO DIA

• 1. - Exame, discussão e apnovação do Balanço
geral encerrado em '31 de agôsto de 1963, demons
tração da conta àe Lucros, & Perdas, relatório da
diretoria e parecer do conselho fiscal;

2· Eleição do conselho fiscal e seus suplentes;
3. - Assuntos de interêsse da sociedade.•

AVI SO
Acham-se 8 disposição dos senhores acionistas

os documentos a que se refere o art 99 do decl'elQ- ,

lei n.O 2.627 de 26 de 'setembro de 1940.

Itapocllzinho. Jaraguá do Sul, 10 de outubro
de 1963,

JOÃO LÚOIO DA COSTA, dir. comercial
OLGA R. DA COSTA, diretora presidente
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