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funda�ão:
Ârtur Müller

Diretor:

eUGeNIO VITOR SCHMÖCKBL

Ouça rôdas às sextas
fei ras, à 1,30 horas da
tarde ne Rádio Jaraguã,
� programa:

flntena Rural
Êste programa é feito
pela ACARESC espe
cíalmente para o' Sr. e

sua Família.

Orgão de maior penetração no interior' do nordeste catarinense

Impresso na:
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,� , , z . ,- DataMágn�danossa/�i�tória SeísMeses deDetencâc
Agua para Jaragua do Sul ,Semana daPátria • 7 deSetembro Pelo Crime de Quebrar

No 'correr desta semana, chegaram à nossa

A d \. ,

blicidade 2 caminhões Mercedes ßenz; de Osasco, Por José Castilho Píntn rvores e vIa pu lca
São Paulo, carregando tubos, junções, tintas e Entre os dies /1°, e 6 do correnre, com leituras,

-

aneis "e borracha, pare a rêde de disrribuição de palestras e conterêncles alusivas á
-

fatos de nossa
Severa senteD;a do Juiz de Direito de Ibltlnga

água em Jaraguá do Sul. História, eclamou-se em Iodo Brasil a 'Seman. da Ó juiz de Direito de exaltam 08 benefícios queO material! foi depositado na estação de Pátria, movimento de civismo que culminou no die Ibitinga, sr. Edmer Cerva-captação e traremenro d'água e é a primeira 7, com iSS comemorações da nossa Iedependêncle. lho Lima, acaba de conde- h��:�ore apr�::�o à�remessa de mets 70 caminhões, que deverão Seg-undo 'estilmos informados, estas fesnvldsdes nar um individuo que Arvor�s. que os portugueconduzir o restente do merertel :

necessário, ao 'foram as maiores desIes últimos tempes, com gar- quebrou uma árvore exis ses, Da sua senstbllldedeplano dei aplicação. '
, boses desfiles mtltreres, escolares e de numerosas tente em via pública, tendo de povo civilizado, afixa-No ano de 1967, no coerente ano, portanto, a,remi8ções civis em rodas as grandes e pequenas proferidõ a seguinte sen- ram nas arvores maisdeverão ser instalados os prlmetros 1.700 metros. cidades do País.' B com efeito assim foi, tanto que tença: frondosas de parquee eConforme Informações colhidas em fontes também em JarltsrDá tivemos um beatre e patriótico uA' denúncia é prece- alamedas DO Conselho deautorizadas, à partir de 1968, as óbras não sofre- deBrue como há aoos oio assistiilmos, dente, e como tal a julgo Arganil em Portugal: ...rão mets qualquer Interrupção ou paralização, 6.te fato' vem evtdeacler de modo clero (.. J',;,d d I íd ób f'

Ca .. � .. �.. pera rodos os efeitos de lu que paSSI$, e ler8nlas •even o ser conc UI as as ras na orma pre- ttvemes ocesrão de mencioaar I' "'O num de no ....oe Nb', <> UQ <> � <><> <> direito. . ão resta a menor rllço contra mim" 8Dtes devrsta. ,
, escritos), que a' Revolu�ão Democrática' de AbriJ de düvlde de que o réu Cee- 'azer-me mal" olhl me bem ...A chegada dos primeiros dois caminhões, 1964 entre outras cotsás dignas de notlli, conseguiu rano Candido cometeu ii etc.deita por rerra o pessemlerne de' certos setores. restabelecer certas práticas e hábitos patrióticos que tntrsção' de que é acusado Pelo expõsro e metsque chegaram, inclusive, a prever que ri, rêde de vinh�m sende criminosamente negligeoci'ados antes e em tal sentido 'falam bem que des euros consta,dislribuição não seria mais instalada nesta cidade, dessa Revolução antt-comuntete. Aliás, diga-se alto alto es fr!.epeímentos de julgo procedente a demin-pondo a perder vulruosas somas em óbras já e bom som e para que strve de advertêncla, que o d h d

.
'

dJ' d 6 l'd d
.. uas lest mun as e vtsta cte pera con enar, comoree Iza as. C conveniente que certas persona I a es negligenciar fatos patrióticos é uma das táticas pra- as quels referem, ainda. condeno o denunctado'pensem um' pouco; entes de falar. Com isso ncedas pelos elementos comunistas qUI» pretendem-

d M' í
'

t t" f
.. � que \\b réu estomegou-se Caeteno Candido, à penaaru am o umc pio a man er o o umsmo, retor

o goveArno num país, J'a' que dsssli form" va-o de-vl'- -

d 'd d ( )'b
'

1:.00'
' n. �..., em

. virtude e ler SI o e seis meses 6 d� de-que contrl UI com (J 10 para o sucesso e tornara rl'll'z"'ndo o homem .. seu senll'meDto' de patrl'otl'''mo, d d I f
'

I'd d
'

I
-

d d d d' 'b'
- d.... .. a moesra o pe o seu eito ,tenção e ii multa de qui-.

r,ea I a e a IDsta açao a re e elstrl ulçao e
com que mais fácil se torna ii tomada do po�er. repro�ável. estreme de nhentos cruzeiros, comoagua_ Como dissemos, essa é uma das manobras típicas dúvidas está provada, pois, incursooas.penas previstas

, dos ideologi:!Stas do com�ni8mo int�rnacional. a aUloria; e sobre o f6ro no arr, 163 inciso III, do
.

•
, " Felizme�re, nen'hum êxito têv� enlre, nós essa em si, !la sua materialida- Coqigo Penal, grau míni-

C·
,,,

J
' tatlca comUOlzllnte, e o que. apreciamos durante ii de, lambem ll· próva' é mo. Deixo de conceder-lhe

.orupa ,1- aragua Semana da, Pátria e no, dia 7, através �e,sses impo- robustil; a fls.,9 está no o beneffcio de suspensão
.

DenIes desfiles, v�m ciprovar
o qa� dlz�mos. auto de �xame feito na condicional por se haver

,

,
, !'l,osso,s efusl,vos ,tAlb�n�8 1I0S orglDlza;ores do _árvore q.q� 0tL ..senhQre� oJ�e�llJlcjado tornado revel;

Na sessão ordinária'da nense e cO}lsequente desfile em Jaragoa do "ul e a todos qte nête t�m4- perUos
- dão' como des- depoiS de 'citado pessoal:-'

Assembléia Legislativa IDalCr desenvolvimento rarp pafte. ��ly�,. s(alve, 7 de Setem�ro, data �agDa truída parcialmenle por meore, Vai a pena aplicada
do Estado de SaJlta Cata- do noalo Estado. A e,'ra- da nossa HlslC;ma, salve, salve �rasd estremeCido e decepameDto do caule à no grau mínimo, por ser
rina 'do. dia '28 de Agôs- da atual Dio mai� COM- imortal. . altur� de um metro e

I
rIu primário. Pague�lIe as

to de 1967, o deputado porta o tráfeco Intenso setenta do aolo. custas
-

do processo e

'estadual Paulo Rocha exiatente 8 apre.enta pe- A p05sibilidade de recu' tenha o seu nome inscrito
Faria, apresentou indio rigo emia.nta para os' W tf):I� � 11\. �lDlnoV,pr� ó]r160 CI peração

/

do vegetal pell no "rol dos culpado.",
cação ao plenário, indi- Tefeulo! que ali 'rafegam,

1:11 1� 'U"��1lI _B\. '\\.I "<W.' formação de brotolS lale- -faund()-se as comunica-
cação do 'seguinte teOr: em Tirtud. da. inúmera. rais, não excllii o dano - .ções. ,

Exmo, Sr. Governador do pas8ag�n. de IIfv.il,gran- .;Racebem08 diverlasl "Tran8curlo data aniver- e este dano é qualificado, N.R.: - Diz o Código
Estado Assembléia Le- de lIinuosidade e exten- manifestações de Bprêço-, .irio fundaçio '_'Correio por ter sido praticCldo Penal,. em seu art. 163 -

gisla,tiva acatando. pro� .io d. longo percurso por �ca.ii9 da pal.agem do Pavo" abraço prezado contra o pratrimÔDio do De.sbuiJ, 1011lllzir Ia �elerlor
p08ição Deputado Paulo apanas com paisagem a do 48,· ano de fundaçio diretor, formulando TOtOI Município (inciso III do c.isis alheias: PeDlJ - de,
Rocha Faria, solicita Vo.- um Tefculo aléJll da -com- do "Correio do POTO", continuidade ê8!� órglo art., 163, do Código Penal) tenção, de, um 'a aeis
8a Exeia. seja dada prio- pletã situaçio topogrAfi- entre •• quais anotamos para IPaior engrandeci· Não se ignoro que dila me:ses, ou mulla,! c;:Ie
ridade a construçio da ca, as- 8eg�iDteB filicitações: ment() e811a Comunidade. arvore �e muitas outras quinhentos mil réis li cinco
rodovia SC 36, 'tre�ho A propo,siçio em apre-

-

De Florianópolis: - "A Ass. Dr, Sebastião Bona8� fo r a m plantadas pela contos, de réis.
.

CorupA a Jaraguá do Sul, ço é mail lima colabora. Mela da Assembléia Le- aia de IAlbuqu.rque. Prefeitura, à t í I u Iode rar."ralo Úllco - Se o crlDle
. dentro d" plano quadrle ção do phiao de ação ,gillativa, po:" proposiçio De São Francisco �8 S.I�SC: - arborização da cidade. ê cometido:

.

nal do Govêrno. Referi". elaborado em Jaragu do Deputado 'Pedro Colin, Saudamos vibrante jornal As
.

mais belas criações III. - conlra opatri·
da estrada possibilitará do Sul,' vizando integrar cumprimenta a V. Sia., e aonegação sell diretor. de Deus;- Da Terra são a monio da União, de Estado
melhor circulação das o Vale do Itapocú à Es· abnegados funcionár(08, Ass. Arnoldo AJex8ndre. mulher, ,as 'aves, as flores ou 'de Município:

.
- riquesas do norte c.tari, trada\ Federal, BK-101 jornaliliJtas colaboradores De BI.meolu - SC: � e as arvores - e diz se PENA - detenção, de seis

-

e o valoroso Povo de Parabens aniversário vi -- que um povo é lanto mais meles a Ires anos, e malta,
JaraguA do Sul, p e I o brante semanário.. Sauda- civilizado e evoluido de quilhellos mll'réis I dez
transcurso do quádragé, ções. Nagib Barbieri Rá· quánto 'mais respeito e conlos de réis, além da pena
simo oitavo aniversário dio Alvo.rada.

'

•
carinho dedicar' a estas correspllndenle à liolencla,

de fundação do combati- ae JOln,lIIe-SC:· A Radio maravilhas da Crlaçao, Aos bandalhos de J:lra
vo, enérgico e indepen- Cultura abriu espaço es· Sabe-se que existe, até goá do, Sul uma advertên·
dente jornal "Correio c;lo pecial em seu Jornal da uma oração em que se cia. Quem avisa amigo é. �.

Povo", dêsse próspero Tarde, dia 4', para no.ti-
__,.-- --'-__-----------

Municfpio.AteDciosamen- ciar o nosso. aniversário;, .

te, Ass. Deputado Celso co.m palavras que muito DI'·a'rl·o da Tarde· 32 AnosIvan 4,. Costa, 1. Secre- no.s sensibilizaram.
.

�
..

. . • ..
tário, \ À todos 6S melhores '

De FloriaDÓpolis .. SC: � agradecimentos" Complelou 32 anos de I Vilela F. e tem como re·

-existência, dia 51 de �gôs· datores os· seguintes jor·
" '\.._ \ ta de 19&7, o �'Diário da nalistas: Osv�ldö Silveira,

DIANA SEIDEL Curi,osidades JOP - 27 Tarde", tradicional órgão Rubens Cunha, Wilson
, dejmprensa barriga-verde, Reis, Bras Silva e Augus-

Para o dis�into casal A maior cortina _do Após várias tr?osforma. 10
..Sylvió, prodoehl.". ,

corupaense Alvim (Hella) mundo se encontra 110 çoers, voltou a Circular ,e� C�!.re�<! �o Povo , s�,;,;·
Seidel, -a data de 10 de A

'
.. no�.a fase _com uma serie da_ o DIario da Tarde., r

Setembro de 1967, foi de -Conselho de
. EconOI�lla d� movaçoes, so�, a dire� C�)(!l ;015 vot�s de novas .--"

intensa alegria. É que, da ONU. FOI ofereCida çao d,: . Na!bat 'v Ilela. O vllo�I,as em f�vor d� co·

naquela data, rio Hospi- I S d-
-

ó-
Secretario e o sr. Narbal munldade florlaoopohfa(Ja.

tal S, José, desta cidade, pea
u ao �,pesa s ------------...,..._,--,.,.--

nascia uma lipda garota mente 440 quilos. Como �
C'

·

N'
�

q�e os orgulhosos pap�is bemse verifica, éum bo- �t . rUZelrO OVO �
vao dar o nome de DIa- d d

.
-. �

n8"
ca o e �orttna. PARA· GARAN T IR, A TROCA poa �

"Correio do Povo", ao .

- � ORUZEIROS NOVOS �
ànunoiar o naseimehto de \ � -'

�
,

,� �
mais uma menina para

O Anunoio é a
.

'"

t
DEPOSITI� O SJ!iU DINHEIRO NO �

�:l�s:!!���:��t�l1:� �f�: A���n�fe �����iO' ·i 8an'có Nacional do Pomárcio S/A 'l�ceramente e à pequenina Semanáno
,

� •

Diana. __ /..,..,..,.... --
,

E'strada

A' cidade de Pô r to.
União acaba de compl...
tar o seu primeiro c,in·
quentenário., atrafado pa·
ra a bela cidade, nume·

rosos forasteiros e auto
ridades, para assinalar o
grande feito.

Madeira Serr,ada Pôrto União: 50, anos
Não ,Paga IPI

De acôrdo com .a por
taria GB�582, de 2867. do
Ministério da Fazenda, foi
suspensa a cobrança do
lmpôslo sôbre Produlos
Industrializados, 8S madei·
ras serrac!las, constantes
do art. �5�\ do Decreto·lei
n. 289, de 282_67. Magnífico o

. Desfile do
Plenamente EXltosa a CinqiUentenário
"Exposição' de Pinturas Um �xce]ente progra-
\

� ma de desfile foi organiza·
e Escultura" do cons.tando de 4 partes:

Ia-DesfIle dos Escolares
(mais de 5,000 Alunos);
2,°·Passeata de Veiculos
(Mais de 100 unidades);
3,o·Parada de Esportes
em Hom13nagem aos

próximos Jogos Abertos
de Santa _ Catarina; 4.°
Préstito de Carros' ale·
góricos, ponto culminan
te do grandioso espetá
eul'o.

Joaçaba e as cidades
vizinhas brindaram ao

numeroso público que
perfilava perante as obras
de arte, com um vasto e

seleto. material em pintu
ras e escultura, tantollo
estilo clássico quanto no

estilo moderno; parabéns
aos Organizadores e aos

Expositores.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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:CORREIO DO POVO

.,

SABADO, día (\9-9-1961 Página 2

,

"CORRllO DO PDUO" ��;; KNf�IRIWAnf�, ACAIIE§C iMissão Cumprlda
fundação: ffrturmüller - 1919) �

, Nossos' prezados léitorea devem lembra-r-se,
Frutll�ras e. Ornamentais' ,

Clube
j

4-8 Nosso 'Futuro ainda, - isto porque fazem bem poucos días que
tratamos do assunto - das tres (3) cartas 'que um

Lar�nj�iras, Pe�e�uei�_O�t 2 P confrade do cCORREIO DO POVO:., p'e Jaraguá
Kakiseíroa, Macielras, Ja-, - a.

" arte
, . do Sul, (Santa Catarina) uos remeteu 'afim de que

botíeabeíras, e�c: �oseira,s l Agradecemo� também a todos os que colabo- examíuassemos a possibilidade de resrítuí-Ias, duas

fDahfi,aps, lC8�ehas,., c''?ntr raram, sendo com palavras de apôio, ou trabalhan- 'aos seus signatários, pois se destinavam ao Estado
eras, a merras, etc" etc" do para o bom desenvolvimento do mesmo. . -d_p Paraná, e' ficaram no Estado de Santa Catarina

/

',O clube 4'::8 poderia ser de grande utilidade em Jarag'uä do Sul; e a terceira que viéra de Flo�
PEQAM CATALOGO ,para as suas comunidades mas o traball;lO dêsse r!an6polis, (Esta'�o. de Santa Catatina) para nossa

�LU'STRADO I' cl�be. é uma luta constante contra!l8 .obstäculos c!dade, e féZ. a, vl�lem de volta por n8� ter a Agen- �

Leop"etäo. Seidel e índíterença encontrados -na comunídade. Apela- ora do Oorreío local eucontra�o ° dsstínatârío.
'

,mos mais uma vez para as pomunidades: Cooperem .

P
.' ..'

.

.
-

"_
. CORUPA' _ com o clube 4·8 pois êle pertence aos jovens e � r 0plS bemá, hais d,U�8,.9da�tas fque de.váerlam,lá. es-

. .... à eomuníuade, 'portanto, liIerá seu também. E ser4·a no aran
.

vanos las, or�m . J restltu!das
também, de sua responsabilidade, .como membro

aos se�1! e.xl)edldores, po� !lasso dlr�tor. UlQa era �

d-a comunídade, 'o seu endamento.'
. como Já �Islilemo� em �dlQao pass,�da".:-:- proce,dent�

, O bom desenvolvimento de um clube 4-.S
da c�n�eltuad.a flrm� ,ndustr.tal; e�meho MO�ln». ,e

Ed·tal de Le'1·1"a"'"O depende sempre. da eomunídade.vde pessoes.que
se d.esttn8va a Ponta Grossa, a ,outra,_ talQoem. se

_ r, ,1 ,',' .

.

S9 . dedicam um' pouco. ajudando 'Gomo' lideres
destinasa a!l �a!aná, para a �ocahdade de Planaltína.

, '� ,voluntários.,
,'. , Er� se.o. mlssl'lst� um. praclDh� do 8.°, Grupo de

.' «} Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz ....de Pêdimos também a sua cooperação o seu ,�rtIlharla, 75 aqui �ed�ado, e f�ra entrêgue ao Ser-

Direito da- Comarca de Jaraguá 'd9 Sul, ,EStado auxílío. '.
' Vlçb da' RelaQ<:>es Pu�hcas do CItado Grupo. .

! de Santa Catarina, na forma da leí, etc. O trabalho dos líderes voluntários dos elu- . "FaUava a terceir;á, - a d� Floriànópolis'-
, FAZ SABER a todos os que o.présente edital' bes 4·S'assemelha se aos aerviçoB ·prestados den- endereçada por José Rosa, 'do Hospita] Nn.al, da

virem, ou dêle conhecimento tíverem e interessar tro da comunidade da igreja onde, pera cultos Oapital cbarriga-verde:. à Srta. Sirley Saltna-Barroa,
l__ possa, que há de ser arrematado' por quem mais infantis, doutrinas, clubes da . juventude, Ordem deItá cid'ade.-No envel6pe que ,eio "iolado ri ã o

der e maior lance oferecer, em frente às portas Auxiliadora de Senhoras, etc. ta,mbém Ião ·08, lei- constava, é' eêrto, à, rua. da . def)tinatária, mas. tão
äo Edifício do Fotum, . no dia 21 de setembro, às gos lideres, que voluntáriamente dirig.em iates ,sómente o nümero que é 1365 além dos éarimbos
15 horas, o imóvel penhorado a A.ntônio Lourenço trsbafhos sein esperar algo em pagamento ou; das ,reB,ectins agenelas do nosso - coino se ve �
Jim�nez Hernandez, nos autoê da ação,;executiva' um agradecimen�o qualquer. ..., ", mui z�loSQ DCl', e· outras an�ot�çõéS como ésta:.
que lhe moveu Heinz Mahnke, é abai,xo descrito.' Há muitss maneiras' pelas quais 08 membros,'enão é· desta cidade-.

"

,
"

. ,

.

8') - U�' TERRENO . s.ii1!a�o nós fundo� _do' da comunidade po�e-:.iam ajudar 08 �lu�es. '.' Pois bem� àg6ra, passados alguns dias 'da nos-

lugar,' Guam:ranga, mUDIclI!_IO_. de GuaramIrlm,
'.

Mas par!i sairmos de �nOS8a �n�lferença e sa publicação à respeito desse óaso, compareceu em
com �s seguIBtes cODfron�çotts. - a.o �ort•• com achar.mos temp� dentr� de n08sas atiVIdades, nOB� nos.sa modésta I'edação�'v um ir�ão' da Sr'.. SirIey
!erras dos vendedores, me�lDdo l�O m�, .�o S!ll"com ,aas preo,?upaçoes, devemos compreender aquela SalIna de Barros de quem - nos� afirmou ele _

Ig,ual metr�gem, �om,. terras de Féhx - Jlmenez pequena. p�lavra, que é.SERVIR.
"

. José Rôea - o missivista é llOi90'
-

��rnandez, ,a, Leste amda?' ,com', ter,aEJ'de. 'Félix No hlllO, 4-8 escuta,IDos as pal�vras.VIVE� '.. '.,. .
.

"

, .

Jimenez Hernandez, me(llndo 20� metros, eta:: ·PARA SERVIR e sôbre ,elas acresceDtaremos . Devlda��te 'Identlflca.do,com o certificado de'

�este, com ;terras dt' Génesio Fabricio, mEltlindo �ais alguml)s.", 8hst8m�nto mlhta� 0.°" 290�U, série eH_ el� le,ao-

Igualmente' 205 metros, IC,ontendo a área de J
. • ,tou' a Citada correspondencla, encetrandowsé,' desta

22:500 m2" sem benfeitorias, parte do imóvel regis- Viver ,p�ra servIr. form., o eú1timo capitulo da est6ria» das tres car-

trado na �a. Circunscriçio da Comarca de Joioville" ,.. "'. tas, que como"muitas' o zeloso DOT extruia por
'so1;) n. 7,61i,'-. do' livr.o 3�D:' '-, ' ... Tôda ,a natureza ,é Um an'elo ·para �ervir� esses �rlzi8 afOra; .

,
. .

'
.

.

. ,

,ASS�M será' rele�ido, �Jn':óvel a,�re!Data.d� por Se�ve a
.

nuvem, serve � vento', s,erve o .sulco' o ,..:.:.. Está, assrm, cumPrida a emiss'ão»' ue no'
quem malS -dér e maIOr lance oferecer. ' E �'P8'ra I fc�ao, tudo serve. Onde h,á oalgo qU,A deve rser ,foi i�cumbida pelos ilustrés confrades 'do ' �or'des�
qUe chegúe a notfçia a público,' f.oi passada o elto. faça-o 'Você. Onde há êrro para emendar, eatarin.nie."

"

_

presente edital, que será afixado no 'lugar de emende-o. você. Onde há um esfôrçlFque ninguém . '. .'
...

': ' ,'.

,,' ,

costume, à$ portas do
., Forum, e publicado no quer fazer, faça-o você., sl!: vO'cê 'aquele�que alaa. (1 -:- ,Dito, Isto querem,os lesclarecer à todolil nos-

jornal IOCál "Correio dó Povo';.' Dado e passado ta a pedra do caminho, o 6dio dos' corações e sos: leitores qUI, a'8�tas horas nosso, dire�or está

nesta' cidade de Jaraguá do Sul, aos' vinte dois as Jifi(Jlulda�es de' um ,pro�lema� i-Exis�e r8. alegd� ,escretendo tI�� eaTta'� zelosa dir�Qão, �o .«Correio
dias do mês de:' ag�sto,do ano �e. roH povecentos: de ser, sadiO, :' há aleg�la de 'Ser justo; ma8 há do �ovo» .'e�t�rmen�e, mfor�ando � felIz �esfecho
e se8senta e' sete. Eu, (a, Amadeu Mahfud, escrivão taRll?ém _a a�egrla d.e servir.

.

. .

, "
de �m ep,fsodlO do .a!'go e "ID'er�lDáve}. h.vro de

o s�bscrevi. (af'Lauro Pereir.� Oliveira � tTui� de �uao triste seria o mundo se tudo. já :estivejJ- neghgenCla. do nc_>sso_ D'e't ' E,: e ""de ,e8�erarmo,s
'D.ireito. , '., '.' ", \'" _ ., _...

.

'
... ,' ,

se feIto; �e não houves�e um' rosal 'para' plantar, que nossa. cO��D1eaçao naQ sela c-extrat18da:., e

. A presente cópia confere eom;o original' doulé uma· �emprêsa - 'p8ra� empFeender:, Que· não, te tome destmo dl'erso!/, ...
Jaraguá do Sul,' 2� 'de agosto. de '1961.'. .d·' chamem ,�pe�as 'o,s" :tra�alhos !ácei�; é,tão b�10 Transcrito de "A. Oidad�" SaÍlfAoa do,Livramento.

O Escrivão Amadeu Mahfud' fa?,�r aquIlo .qQ8, os ()utrQs' nao querem ,'fazer,
,

,� ,

pO'l'ém, não' caia tl'o.. êrr.o . d.e que só há méritos ..
" !: .; ,-":

......"'-----..........,.._���,_._� �........_----.,...,......:......�""_'i_.....- .,'
. ,

·'d·· 't'" b 'Ih ',;:;=:;-.c::;=�==:=;:::c:::==._..-=:::
'

.. -'1::....-====.:c.:::::=..

=:::_....�
, . " c,0m. '.

os' gran es, ',ra a qs peqQenos serviços rI i
.,'...., "

. .,

!J

� Gumz Irma-I' ··S· 'AI lod'l ,Com' 'a:"';grl·c', g��e�Jä!n8:i:���a��:::'e��:rn8�1;;J:!a�;:� �Ueed� 11,1 'Blotee °Jara9"l1á ·Ll'da.. II
�,

"

. t '. ';',' " JL,,� ,i, conselhp, ensina�; eduQar uma criança, um; jovem. I. 58 'd
'. '. II

.Assem.bléia Geral Extraordinária Sê v���: ���t:::' :�e c�!��':::' :e���sn��:��';!�!�� II "

. ',8nUI e, BUIOCI:' oa· ,Brie �e -coo;lr,ir �I.'
, .' i\' \.' "

".
: .' .,' de '�êres, ;JDferi�m�'i�_ 1;>6U8 qqé tU,do 'nos <dá, ·serve. II Fá�.ri'c8' .de Bloc'os dÉr Cime'nto .para :con8'

'

ii .

Y{ "CONVOCAÇAO,
"

Po�eriá, "�hamar�se Aquele'Q:lle' serve. ele:' Déus; ,II 'truç�es::Se� V,S. i>r'et�Ílde conslruir/�dquifa' � ii·
",Sio: con.Vjdados os Senhores Acionistas para

tem OB olhos em nós e n08 pergunta cada dia; ii .0 Ipaterlal desta 'fábrICa que é 'o malS mO-' II

a As�embl�ta Ger�LE.x�r�ordinâi'ià, 8 8e realizar Serviste hoje? E a quem ? /

"

.... ': II derno� e, a construção sairá ,RIais �barato. II
no dia 7 de Outubro de 1967, na séde Social em

'Procurando. compreender
-

essa8 palavras 'I
'

FRANCIS'C',O .iM···O'DRO·tÍ1K II

R
. _re,mos achar. também um

.. m."eio. de a.,J·udar·, .nas'... I: ínforma�õe8' com:
.

" '. -, '., ..
\J Inl

'. io do Cêrro IIo; nêste Muniêipio de Jaragu'á do .

'I
Y ßEOPOLDO KARSTEN

_SuI, às 10 h.oras da manhã, p.ara deiib'ér.arem sô� B08sas. comuDldades, 08
. çlubes de jovep:s que' I

j ," '.
i , ..'

.

" IInecesSitam de nOS80 auxilio.
'

.,
. ii

,

/'
, nesta pra�a .1.

Dre a segulDte \
. I' Y

ORDEM D'O DTA' ,.I Elza Grutimacher - lider geral dO'i Clube �=====-=====:::- '=':-=======...1
I

'. ..' , '4·S Nosso Futuro. '_ ,

.

1.
� dl- A"t' AumIenbt? ,de Capital S?cial, por rea- �-=:=--===--=_ .' _== - C'" �,-'_ooô=.

"

�-------�--.---_._�
va laça0 o I IVO mo llIzado, nos term08 da Léi Ir .. ,

'c ,

"

,

-_.. ---- -

--------::----·1,
no' 4,367 de'.16 7·64; e em dinheiro. .

.........._

'I
.

" ,',/'
'

.

' n
28 - Alt�ração parcial dos EstátutQs. :Correio' do Povo '�,' ,D'r. lO··rn ,50'e'I+e''r

"
..

,"

.'.!,.. 3� -- Assuntos de interêsse SociaL
'

,uni Jornal' a
.

II
....J ., •

J.araguá do Sul., 31 de agô�to de 1967 Servít'Q do' Povo III'
I" CIRURGIÃO-DENTISTA II

A�na Gumz -- Dir. Presidente"" II"J fi

li' ••'Iél ti, II
" U
I' II
d II
II

J'

I� II
! ".' j , II

No dia 2 do corrente/a II
A d G

,,/ II
cidade de Blumenau co- II "veni a elúlio Vargas, 198 - Jaraguá do Sul Sánfa Calail'in�

.

li
memórou o seu ! 17<:: ani- II " J .... , r II
vers,ârio de flundapão. Para �====:::====.-::::::::=::-�,,:,.::=:::::::::=:::=====�:::---',...-------.---.:...:='-_.._.-- ..J.i

y I, •

f ---'----------- ..... "..__....--_ ....

assinalar o transcurso da :F�-======t::=:::::::::--===:::=:::::::::=::::::c:=:===:::=====:::===::::::=�
grata efemeride, além dos !i I

I
,

. II

festejós rotineir08, o Au- !I .

,.
"

. f)

����;����::ud'�:,U;:�� 1'11 , .�
..
r, JoaG�im." H,.,., W, , Joe�tinn � I

1,1,1, '"va àutomobiltstica, deno- . r' H./ \
.

_

, minada "As Treis Primei- ii , Advqgado "-_ II
ras Horas de Blumenau", iI -

II

fealizada domingo, dia 3 1,1 ,\ ii
�o.,corrente, com a par- I' ESCRITÓRIO: ,A V. MAL. PEODOJRO' '122 II�
tlClpaçã� de volantes 10-' II ' .' '. II
caÍs,de�lorianópolis, Cu· II ' J.A.RAGUA DO SUL 'I
ritiba e São Paulo. A pro- U \

'-

II
va. fof vencida .por Fran ...

II
II

cisco MunIloz Fil�o., Com II
- MlllW SP_ICDT DE.TTIi�. II

um carro DKW;'da cidade u '
, II

Tl r t d P'
.

b \b ' '.
\ ..

t'au IS a e lraClca a. ==�====:::::===-:--;:==::::::=====:::=::"..::;;;::::==:::=;_-..!._==cJi

. Em,prêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1967· .

Diretor
Eugênio Vitor. Schmöckel
-_/

J

ASSINA'1'URA:

ABual . • '. � NCr$ 4,00
Sl9ßestre .. , • NCrl 2,20
Avulso. • • • ,Ner$ 0,08
Número atrasaao • NCrS 0,10

BNDBRBÇO:
Caixa 'Postal, 19

t\venida Mal. Deodoro, 210
Jal'aguá d. Sul - S. Catari�a

t
.�..

1170 Ano lIe fund.Gáo
'-

de Blumenau

l

I,

J
,

-'

'Com <> passamento ,de: s�a
.i08squecivßI ..mãe, sogr�; av6 e r bisavó,

AUGUSTE MÚ�LER�KARSTEN,
ocorrido em Estradlil Nova, no dia 27 p.p.,
na residência de sua fil'ha Alvina Karl:llen
Schwedler, com a idadej de 82 an08, vem por
meio dêste, '8xfel'Dar seUB agradecimentos
,aos vizinhos e paremes pelo seu valioso

. auxilio. ao sr. Osvaldo' Theilackel' pélas suas'
. palavras evangélicas proferidas no lar e no

cemitério.
Agradece a todos; as maoif�staQõeE! de

pesar recebid�s, as professoras e alunos. das
E, R: JúliU8 Karsten e a todos que acompa
nharam o féretro' até o cemítério de Três
Rios do Sul. _ ,

J

Jaraguá do Sul, agosto de 1967
A Família Enlutada

I

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Prefeitura -Municipal de Jaraguá do Sul'nfermativ. da Associa�ão Comercial e Industrial Extrato dos Estatutos da Associação
.,' ..' / de. Jaraguá do Sul C· I· I· d' t· I d J

�

'd S I\, '\ Decreto N. 89/67
,

.

. à ICM· I
J

t'.
. omercl� e n us na e aragua ou,

VICTO� BAUe�, Prefeito Municipal de Jiilraguá e o .nven
.
ano

publicado no diário Oficial do Estado de Sàntado Sul,'Esrado de Senta Cararina, nn.uso e exerci- Inúmeros säo os comerciantes
I

e industriais Catarina n. 8355- de 18.8.67.cio de. suas arribuições e re�o em vtsre o Art 4.° que preferem uma forma mais simples de esoritu-
da Letn.o 170" de 8 de .mero de 1967. �ESOLVE: .ração contábil relacionada com o ICM. E dêsses, 1 - A A$socisQão Comercial e-Industrial de

No�e�r: "o chamamos a atenção para o fato de que, ínadver- Jaraguã do Sul, 'é uma entidade de classe que' tem
.

De ac?rdo com. o decreto n. 77/67, de 7 de tidamente, possam vir a' encerrar os balanços com por finalidade coordenar e representar o comércioJulho de 19�7, combíaado com o .Arr, 8.0• do regula, a apresentação de "lucros fíctíqíos'' ou com � au- e a indústria com sede e fôro na cidade de Jara-
menro por esre aprovado, o Sr. Dr. Murlllo Barreto manto da.Iueroe tlusöríos ao lucro real. guá. do Sul.
de Azevedo, 'pera exercer pelo prazo de doi� (2) anos, Seguindo, formulamos um exemplo prático, e . 2 - A Associação sob pretexto algum pode-
a contar da presente data, o cargo de Presldenre da partindo daí demonstramos as distorções que ooor- rá envolver·se em asauntos que digam respeito a
Comtssão Municipal de Esportes, criada pela lei n. rem."

.

política. partidária ou sectarismo religioso.t7�, de\8 de male de 1967, sem ônus pera o Muni- Exemplo: , .. .

,
3 _ Poderão sér sócios da Associaçà():cíplo.

... . �.;. •
1. A empresa x . adquiriu, durante o ano, I a) Firmas 9' sociedades comerciais, índustríaís.:Palécto d,a Prefel�ura Muntclpe] de Jaragua do NOr$ 100,00 de matéria pri�a ou mercadorias, d-e bancárias e agrteolesSul, 5 .de sere�bro de� 1?67. .. onde, origtnou-se um cré;dito de NCr$ 15,00 de ICM. b) As firmas e sociedades eivís," de tntüítosVlcror Beúer;: prefelro Munlcípel 2 Buas vendas, com margem de 401ifo, atingi- econômicos.

ram 80% das compras, o que equivale dizer que . c) Os agentes .e· representantes em geral.
importaram em NCr$ 112,00. resultando o débito d) Os corretores de seguro ou fundcs públi-
de NCra 16,80 do ICM.

3. Consequentemente, seu estoque final é de
NOr$. 20,00, cõnsiderando os preços de compra
insertos nas Dotas fiscais.

4. o. ICM recolhido, é óbvio, importou em

NGr$ 1,80. .

,

'

.. -Oom tais elementos, asaim apresentar-se-â o
baJalllcete de gerific8ção (pré-balanço]:

'Movimentos Saldos
D C D C

coso
I e) As 8silociações representatívas das classes

énumetad·as nas alíneas precedentes,
f) profissianais liberais.

.

4( .,... São' três as Cat,l"gorias, sociais: contribuin
tes, benfeitores,k9 benemé'ritos..

5 - São podêres 8S Assooiação: Assembléia
Geral; Diretoria; e Conselho Fiscal.'

.

'6 - A Assembléia Geral é a órgão soberano
da

.

.Associação, I, reunir-se A, ordínãríamente, no
mês de outubro de cada�no, e, bienalmente para
eleger a diretoria, e ex'traordin�ri3mente quando
convocada pela Dlratorta ou 1/3, dos sócios.

7' - A diretoria é composta de: Presidente,
vic��Presidente, primeiro

.

e segundo seeretârío,
e, primeiro e. .sagundo tesoureiro. o. maqdato da

.

.

Levando em conta o estoque inventariado de diretoria é de dais anos .

I NCr'. 20,00, assim teremos GS saldos que oompo-
.

8 �O conselho flscal eleito bienalmente, pelaDecreto N; 91/67 ' < t" rã.Q o'balanço:'
,

'/'
as�embléia geral, compor-se-á (ie trê� membros

, '. ,. "
,.

.' "'. D C· D. , . C éfetivos e três l!Iupl�nte8: .- .' ,.,'
� ,Vl_CTo.R �AUER,. Prefeito Municipal de'JaI:aguá ESTOQUE IN� � � Os eslatutos 'da entida,�e s6me9te poderãodo, Sul, Estado de·Sanr.a Cararina, no uso e exercí VENTARIADÜ' ser modifjcados. por decisão de assembléia geralcio de sua� arribuições e lendo'em visra ó Art 4.� (Matér-ias Pr.imas )

e:x:&raordini,ria, .,.. �.
\

.da Lei n. 170, de 8 de maio de 1967, �ESOl.VE:. ou Mercadorias). 20,00 20,00 10' --: A sociedade será' dissolvida' quandoNomear: '

'

_.
.

LUCRO. BRUTO, � o núm.al'O de !!ó�ios fôrmenor qo que)O (dez), o.uquan-De acôrdo 'com o decrero n. 77/67, dé 7 de ju· igual a: .Matéria
() do sua dissoluçãO ·fôr' solicitada por 2/3, dos aA., lho de 1967, combina,do ,com o Arf. 8.0 do reguhimeo- Prima ou Mercado· "

soci'ados, através assembléia geraL para 'al fim
lO por êsrc aprovado, o Sr.. Dr. Guido f. Fischer, rl'as, .0U]·0 d é b i.tOdd (a) convocai a. c ,

•

para exercer pelo prazo e dois � anos, a conrar constante dobltlan�. Jaraguâ do Sul (SC), .19 de setembrQ de 1967.da·· presente dara, o cargo de Secrerário da Comissão cete, NCr$ /100,00 Gerhard Arthur Marql,JaTdt, -PrecidenleMunicipGJ de Esporres, criada pela lei n. 170, de 8 menOB o e:sloque
de maio de 1967, sem ônus para o Município.,' in'fentariado, for-

Palácio da Prefeitura Mllnicipal de Jdraguá do
neçe o CIsto 'de mer-

Sul, 5 de serembro de 1967. cadorias ."ElndidasVicror Bauer, Prefeifo Municipill e o crédito o talor
total das 't(.udas.
Despesas·10M
Çaixa ,

Decreto N. 90/67--

. ,',,,.,. "

Matêriss Primas ou

Mercadorias 100.00
De8pesas�ICM "

. 1,80
.

1,80
Caixa 112.00 101,80 10,2.0

2-1�S-.8-0--21-a-.8-0-1--'--2-,O"-0·--12:-,O:-O:--·

112,00 12,00

VICTO� I$AUER,· Prefeito·Municipal de Jaraguá
do Sul, Estado de San'ta Cararina, no uso e exercí
cio de suas etrtbulções e fendo em 'vtere o Art. 4,0
da Lei n. 170. de 8 de meto de 1967, �ESOLVB:

,

�m��
.

'j.
De acôrdÔJ'com o decreto n. 77/67, de'7 de íu

lho de 1961, combinado eom o Art. 8.0 do regulemen
rc por êsre aprovado, o Sr. Getúlio B. da Silva, pare
exercer pelo prazo de dois (2) anos, a conter da pre
sente dera, o cargo de Vlce-Presldente da Comissão
Municipal de Esportes, criada pela lei n. 170, de 8
de maio de 1967� sem ônus para o Município.-

Palácio da. Prefeifura Municipal de Jaraguá do
Sul, 5 de setembro de 1967.

. .Vtctor Bauer, Prefeito Municipal -

80,00 112,00
1,80 1,80

112,00 101,80 10,20

�2,OO

Arrecadaçlo de Tributo�. federais··
- De acôdo �om a Circulá': 057/155/67,' a Exa
toria Federal de JaraguA do Sul deixou de arrlca�
dar tributos federais. passando OI recolhimentos 'a
ser feitos atrnés da rêde bancária.

.

112,00 213.80 32,00 32,00' •

.

.

1 0'•••••••••• �••4••4••4.t:i,�· •
••·;..·•••••·.Jo::-r•••••4••4••'O'••4••••••• J�.4••••••••'it J\..· JO

Demo.nstrando "LUCROS E PERDAS", teremos: : ..

r ..
.

B '

LUCRO BRUTO.. õ2,OO :

:&IL
. "0".,' :J

������ió����RßlI�ADO ã�:: i· �ru-l4t$j�",... I- :
'

CIfAl'tuUBOLSA�'�MPIW� tc.'JIPO�

:.'::'�Uma rápiõa análise, porém. demonstra qua o

f::.:.LUCRO LíQUIDO apresentado pela e8crita contá· f
Indústria e Comércio Ltda.

bil, não espelha a realidade, pois se o ICM incide

l�:. 'MARISOL -- Indúl!ltria e Comércio Ltda.:.::JBôbre a diferença entre o preço de vend� e o

fi coloca à di.posição d08 81'S. comerciantes, l

r::t:,.:::�m:�.�:::.
quo a d..

P.,
.•1:�:

é

�
uma

::�::m:::aC::p:::�:; aDI•• cODeul. � .

PREÇO DE' COMPRA (ou custo) 80,00 H tal' os preç��. q�e ora está oferecendo e" ilDIFERENÇA, ou lucro prúto . 32.00 8 esteja certo de uma boa compra.
.

:J
Decreto N. 93/67 í5% sôbre NCr$ õ2,00, igual a NCr$ 4,80, que' l� Há,um chapéu ou uma bolsa MA:RISOL iJ'.

VICTOl? BAUE�, Prefeifo Municipal de Jaraguá c'orresponde a efetiva despesa de ICM !(e não f: d f' l'd d d MARI 8do Sul, 'Esrado de Sanra Catarina, no uso e exerci-
NCrQ.. 1,80, como demonstra a escrita contá,bil).. �::

para ca a 108 1 a e; .compran o em ..

<'.=:.1,cio de 'suas( arribuições e rendo em vista o Art 4.0 'II'
.

SOL, estará garantido por mais qualidade,
da Lei n 170 de 8 de maio de 1967, RESOLVE: Isto posto� depreende se qua o lucro REAL • melhor äpr�sentação e melhores preços.

No�ear:' ,verificado é igual a NCr$. 32,00 (Lucro Bruto), (� �l
De acôrdo com o decrero n. 77/61, �e 1 de ju- men�s NCr$. 4,80 �Despe.a 10M), ICtS. 2720, eVI· fi .Uma grande variedade de chapéus :J

lho de 1967, combinado com o Arr. 8.0 do regula denClando que a dIferença de �Cr$. 3,0.0, corres- g populares, também poderá ler encontrado :JmeDIO por êsre aprovado,. o Sr. Adolfo Mahfud, para I ponde
ao ICM sôbre o estoque IOventarlado: : ' 8 �m MARISOL - Indústria e Comércio Ltda. ��Jexercer p�!o prazo de dOIS (2) anos, a �onrar da pre' Esta anomalia que ocorrerá, como fOI dItO, (:. R M I fi' p. t 128 136 :Jsenfe data, o cargo de Assisrenre Técni�o Esporfivo! nos casos em que 'a cóntabilização do ICMré ele· fi ua a. afiaDO elx-o p, -

�JIda Comissão Municipal de Esporres, cr,lada pela leI tuada da forma mais .simples (lançamento s�m.nte � w �� ,� ,�oj. v.r.. ':.'�r wn �n. 170, de 8 de maio de 1967, sem' ônus para o Mu-
em virtude do recolhImento) deverá, é ÓbVIO, ser, .

nicípio.· . oorrigida. E· assim, apresentalllos duas das formas,
/" Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do

que consideramos mais simples: .

Sul, 5 de serembro de 1967. /. .

i áb'lVicror Bauer, Prefeito Municipal 1. RegistranQo, na escr ta cont .

I o estoque
inventariado SEM O ICM (No caso do exemplo,
NCr$. 2000 menos 16%, ou seja NCr$. 20,00-3,00-

" Deoreto N., 94/67· NCr$. 17;00), que modifica, levando a' têrmos exs-
VICTO� BAUB�, Preféifo Municipal de Jaraguá tos o "lucro,Uquido verificado". (

, do Sul" Esrado de Sanla Cararjna, n� uso e exercf· ,

2. Isolaq,do .0 ·ICM (até/� reabertura da es.cri·
cio de suas qtribuições e r�ndo em vl�ra o Art 4.0 ta, no exercfcio seguinté) sôbre o estoque inven-
da Lei n. 170, de 8 de maIo de 1967, �ESOLVB: tariado em Conta-Corrente (ou análoga), passando

Nomear:
. esta a figurar no "passivo" do balanço, assim:

De acôrdo com o decrero n. 77/67, de 7 de JU-
.

lho de 1967 combinado com o Art. 8.0 do regulamen� D�spesas ICM-

tb por êste �provado, o Sr. Dr. �einoldo Murara, pa-
.'

a COIÍt�s·Correntes.-ICM/· _

ra exercer peJo prazo de dois (2) anos, a conrar da I�porte do ICM aprovelta�o cllmo crédIto,
�, presenfe dara, o cargo de Assisrenre Jurídico, da Co' sobre o estoque IOventarisdo .... 3,00 (no

missão Municipal de Esporres, criada pela lei n.o 170, C8S0).
a' . .'

de 8 de maio de 1967, sem ônus para o Município. A 2." forma, a nosso !er, é a
. �a!s IOteres-

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá do sante, POlS' sendo ESTORNaDA no 101ClO do exer

�ul, 5 de serembro de 1967.
'

cicio seguinte, evita 'anotaçõe�',' ou q';lsm sa�e,
. Vicror Bauer, Prefeifo Municipal outra forma, de cálculo do Regl�tro de IOventárlO.

Decreto N. 92/61'
VICTO� BAUER, Prefeito Municipal de Jaraguá

do Sul, Esrado de Santa Cararina, no uso e exercí·
cio de suas afribuições e rendo em visra, ó Art.· 4.°
da Lei n. 170, de 8 de maio de 1967, RESOLVE:

Nomear: . ,

De acôrdo com o decreto n. 77/61, de 7 "e ju
lho de 1967, combinado com o Art 8.° do regulamen
to por êsre aprovado, o Sr. Luiz Ferreira da Silva,
para exerc�r pelo prazq de dois (2) .

�nos, li c�nt�r
da presenre· data, o/cargo de TesoureIro da Comlssao
Municipal de Esporres, criada' peja lei n .. 170, de 8
de maio de 1967, sem ônus para o Município. '

,

Palácio da 'Prefeitura Mu'oicipal de Jaraguá do
Sul, 5 ·de serembro de 1967. _

.

Vicror Bauer, Prefei,ro Municipal

, y

D.; Reinoldo Mapap.

�
�

A.DVOGADO· �
=====

Escritório ao lado da Prefeitur.;a
JARAGUÁ DO. SUL

'
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� Pr�clsa-se n
II F'ERIlAMEN�EIRO II '

n . Cia. Máquinas Fam�_c - Jaraguá do Sul II
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c o R 'R El O O O ,p O Y O e "Coluna .ROTARY"
___"""'-- -----1,..;.....

"967' 0'0 o Mensagem do Presidente do Ro-
A.NO XLVIII' JARAODÃ DO' SUL (SANTA C,,"TARINA)' SÁBADO, 9 DB SBTBM·BRO DB N. �.45

t I t tí I
l

",!!!,!,!!!!!�!!!!!!!!!!,!",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,\!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,��,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!,,:==���!!!!!!!!!!!!��������='" ary nterna lona'

• O' QUE VAI PELO U!!J pre��:uo:a:;,c�;i�!!�:p�;�.dJ:r�g:� pr.ze;�:!:!������;:��(:�:::�:��.:h����.�=======
e às, suas tamílías os meus cumprimentos. 'I . \

LIONS - \ Uma Maneira de Bem d� Sul, Est�d9, d� �anta Catarina, n? uso e exercf� .

Aguardo com a�siedade a grande .satlsfação
Servir A Pa'tna

CIO Ide_. suas errtbulcöes e t�ndp em viste o Art
..

4, de poder trabalhar com oe executivos de distritos
da L.el n. 170, de 8 de meio de 1967, RESOLVE: ., de clubes, em 1967-68 e, por seu íntermédío, com

Tanto e' tentes vêzes se tem escrtro sôbre . tão Nomei!r: \ \
. os. companheiros rotarianos do mundo ínteíro,

importante tem ii - Pátria - que é obvio todo De acordo. com o.decrero n, 77/67, de 7 de Julho

I Na ocasião da posse dos Presidentes do Ro-
cuidado no sentido de f�gir aos velhos chavões e de 1�67. combínedc com o Art

..
8. do regulamento tary International, écostume apresentarem um pr?a_o�\ surrados lug�res-comuns. pon êste aprovado, o Sr..Dr. Erich Kaufmann,. para grama ou um desafio que expresse a sua próprIa'.

UONS 'e PATRIA têm algo em comum. Ambos exercer pelo prazo de dOIS (2). anos, a contar ,da 'pre- personalidade e' que dê ênfase a um ou vários
-conenruem pard nós um verdedeirç.der,

'

E quando sente �ata, o cargo �e _AiS s I S} � nt e Me d I C Q aspectos do servtçó rotário. _

falamos em Jair .queremos simbolizar .algo qúe nos Esportivo, da Comlssão ,M�D1clpal de Esportes,. A minha ênfase "Tornem' Eficiente a Sua Fi-
l senelblltze sobremodo. Ö lar representa o aconchego c:rillda pela lei �'. 1.70, de 8 de maio de 1967, sem líação Rotária" é muito simples e está em' harmo
que palpHã e freme dentro de nós, o certnho que onus par� .0 MUDlClPIO: ..

,
"nia com o programa geral e objetivo de Rotary.

senflrnos e extravasamos, palavras. que os lábios Paléclo da Preleltura Municípal de Jaragua do Rotary está eínda erescendo - em número de
balbuciam e que Q coração sente, l Sul, 5 de setembro .de.,196-7. -:'f. peíses, em número de clubes e

..
em número

,

L10NS -- PATRIA :.._ LAR constituem um VIctor. Bauer, Prefeito Municipal de rotarianos. :Ssse vigôr depois de 62 anos "apre-
trinômio cuj� base é o homem e cuja missão é SER, Benta um desafio a todos-nõs.
,VIR. É' o homem do leassad!" desbràvando as matas Decreto N: 96/67

'. " Permitam me pedir a todos para rededicarem
e lindando as -, frontefrae; e o homem PC:> passado oe seus elforç08, a tlm de demonstrarem ínterês-
brandindo a espada na defesa do solo pillrlo e plan' , Victor Bauer, Prefeito Municipal de Jaraguá do se ainda 'maior em serviço rotarto, a começar pe-.
tendo a bandeira d� conquista pela ovação da vítörte; Sul, Estado de Santa Catàrina, no uso e exercício lo nivel do clube. Não nos poupemos �'m I fazer o
é o homem do pesaado expandindo ii semente da de suas atrlbuíções e tendo em vista o Art. 40 da bem, pois 'muito - muito mesmo precisa ser feito
cultura e semeando o ardor da liberdade; é o homem Lei n. 170. de 8 de maio de 1967; Resolve: em nosso contatos pessoais, em noseos Rotary
do passado consrrutnde a �açãodp presente e legan-

.

Nomear: \ Olubs, em nOSS8S comunidades e em n06UOS pai-
do aos seus maiores a seiva vivificadora do progresso.

/
De acôrdo -corn o decreto n. 77/67, de 7 dé ses. H, naturalmente, as oportunidades são ínüme-.

'É o homem do presente demonsnendo vuellda- julho de 1967. combinado com o Art. 8. do regula- ras para .e�vir 08 povos de outras nações.
de -

na afirmação do seu rrsbalho.rde suas lutas, de mento \ por êste aprovado, o Sr. Levinus Krause.]. Hsforoem,o-r.08 para qué juntos possamos
eeus sacrifícios, -de s�as consagrações e de suas para exercer pelo prazo de dois .(2) enos, ii coutar. conaeguir um ano aignificativo. Farei o possivel
vitórias. É o homem do presente reremgersndo a da presente dare, o cargo de Assistente Técníco para e tenho 'certesa de que tambem o farão.

.

coragem pare pross�glr. ne sublírntdede ltos ideais Obras e Construções; da Oomissão Municipal de Sineceramente,
pãlri6ticos consubstanciados no. soJa. na' genIe, na esportes, criada pela lei o. 170, de 6. de maio de

.

Luther H. Hódges � Preaidente \.

crença, na língua, Das 'trad'içôes, nas esperanç.s., É 1967, sem ônus para o Muniefpio. .

o homem do p�es,:nte cons}ruindo o ed.ifí�io do fUluro. I Palácio da Prefeilur� -MuniCipal de JlIr,�guá do Sul,
para legar aos .eU8 posteros a patm. com que 5 de setembro de ·1967.

' ,

8 "Ih ntemlnlesoollamos. é o hömem do presente, somo.!. nós, '

.

" Victor' Bauer; Prefeito Municipal
ri a.

fazendo do Lioßs uma segun,da J;I1orada e da 'Pátria . .

'

IDaug�ra.a a. \ .

'o no�so lar por �xcelência., � o ieão qu�, vilalizado
PORTARIA li.T.o Al

" "Fr.-naJ"O"Da sublimidode dos ideais do Lions, dominado. pela .1:": ':t' ') o-

excelência das virtudes cívicas da Pálria, é. Inrrans!·
. VICTOR. BAUER, p.refeUo(__Municipal d.e Jara- Oom 8 pr8••n�a do

gente na defesa do� elevados propósitos Que o . '. y

animam, é intemeraro, \ nobre e altrufslá no cumpri- gUi ,do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e Exmo. Sr. Governador."
mento ,de· se,us dever�s', é reconhecido il.Q�', feitos exerCício 'de, 'U�B atribuiçõ,es. t..��o' 'f�m

.

vista o o' Secretariado de E.ta
dispôsto no Art. 'í!O, incisos XIII 'é'XV d� Lei Or- dQ, do Exmo. Sr. DomgloriosQ.�, de. seus antepassadqs, é aqstero na preser· gâniea dos MunicipiQs do Estado d'e Sâ.nta Catarina, Honorato ,Piazera, Depu.vação da �utortdade,. pois é dela que emana 'a ordem', Considerando, que- compete, 8,0 �MuDicfpi9 pro. tados 'F.ederais RomanO.a tj:anqüilidade e ii jusfiça.

.
.

vêr tudo quanto fOr do s�u, pec,uUar ,interêsse, o Massigrian e Paulo Ma
C.OLL_. neste, .

145.° alliversáriQ' de Qossa
que entender com a utilização de seus bens � cstini, Prefeitos do Meio

ema�cI.aça!> pO�lhca, de8fral�emos �l est�ndarte serviços como decorrência natural de sua autono- Oeste . Oatarinenso,
I

nu�do ,Llons,,}umbohzando, o ,servIço desm&ereB��dQ a. mia;' I,'. .
.' merosas autoridades das

ao l'a�g dele huerá de tremularA o nosso gUia0 ,de Considerando, que na preservação dos interês- esteras Federal, Estadpalcom�i1�e" que.,plan�aremos no to�o do mastro (ia
ses dps municipes, especiàlmente no'que se refe- e Municipal, procedeu-sepatrlOtlsD!o sl�bohzand?- � bandeIra d.a cuItara, do
:re as funções sociais d'o hOmem, habitação, traba- a inauguração da Ia. FRI ..progresso e da' paz SIJ,Cla-I., OL 'Paàlo ',Moretti lho, recre�ção e ciréulaÇ#o; notadámênfe 'nã zona NAJO; a Banda de Mó'

'\.'"
"

, urbana, é �ever reciproco .zelar para melhor·coQ., sica da 5à. Zona Aérea
. . d1ciooá.-la8 adequ,adamentei a comunidade; ,

�

"

'

I animou tôdá a festiv-ida"
_

Ed' ·t' I' d �C Ir.t
-

-
' Oonsiderando, qqe a �i�ade' como' ambie�te) de que �"rcou o ponto

I a ,e laça0 aptazlveI pa�a_ o ho�em. eXige �os�ê�o. 8alu�rle- alto,do �la. '. "

I

dade e condIçoes d� bem estar mdiVIdual e col�- __.....;;. --.- � _

O DOUTOr.. CARLOS RONALDI SQHMIDT, tivo. RESOLVB:
.,

,

-JUIZ DE DIREITO DA. COMARCA DE GUARA':' Designar, o Sr. Hen;rique Jacobi"revertido 'Ma'fr'a ·Cl·nq"u'en'ta-oMIRIM, \ ESTl\.QO I)E sANTA OA.TARINA, NA ao Quadro dos ServidoreB Municip,ais, p�lo Decre- '(, . '.
"

'

FORMA DA LEI,-ETO... ' ... .

to. n.O 82/67, de 14 de jul!Io de 1967, para junt6 ao No dia 8 de SetembroFAZ SABER' a tôdos quantos o presente edi-, Departamento de Serviços' Gerais ida Municipali- de 1967, tr_anscorreu o cintaI com o prazo de trinta' dias, vtr-El1D ou dêle dada, pro�edé'r a filJcalizaçió dOI!l 10gra,dour08 pú- quentenário da em!1ncipac,onhecimen'to ,tiverem, que por parte de Arlur Frilzke, bUcos, notadámente no que S8 refere a higiêne, ção política da cidade fronbrasileiro, casado. lavrador, residente e domicilia- silubdedade e tudo mais que fôr da competeDcia leiriça de Mafrá. Oidadedo em M�88aranduba; nesta Comarca, por intermé. e iaterêsse dO,Municlpio.. ·

de ,acontecimentos histódio d.e seu' procurador Dr. Reinoldo Murara. foi Comunique-se, Registre-,e e Publiqpe-se. riQ08 é administrada peloreque.rida uma. Ação de Usuc�pião de um imóvel Palácio da Prefeitura'Municipal de Jaraguâ sr. Raul Leão Niebiscb.situado em Mas�arandub8, nesta Oomarca; co�� do Sul•..4 de sétembro de 1967.' f di'
-

tando a área de 19.000 ms2, confrontando ao Norte \. Victor Bauer, Prefeito Municipal pre eilo 9 arga 'Isao

com 106 metros em terras de Fritz Woslack, ao t=====-=:=o::_--===;:::_-====::::::::====�
Sul com 120 metros, em terras de GustavoSelonké,

Dedo no Dado." '!.I DR. WÁLDEMIRO '.

MAZUR.ECHEN ,1.1./a Leste com o Rio 'Massura,nduba, com 178 metros I
e. ao Oeste" com o Ribeirão Ribak com V d

. li·CLíNICAMÉDICA - CIRl!J�GIA GERAL- (il :
178 mekos. Fei.ta a justificação da posse foi a Está surgindo na Ca- en e -se ii' .

II
mel!lqla julgada procedeilte por _!Ientença e, para lifornia, EUA, um nôvo II !!
que c�egue, ao conhe.cimento de tô�os mandou tipo de mulher. Man- Uma casa e três lotes II ii
eJ:Cpedlr o presente edItal que se�á afixado no lu- têm.se' por si mesma' de terreno em Corupá. II ULTRA SOM H
gar de costume e n,a forma da LeI. Dado e passado ,

.
.' 'I fi n

�. nesta cidade de Guàra�irim, aos quatro dias do � dotad� �e absol.uta Informações em Join=-' ir ��1?t�R�U�rt�ETA II
'mês de setembro de �ll novecentos e sessenta e mdependencla de atltu- ville com Erika Maria!! li
sete. EU' (as) RepatQ _Carvalho, Escrivão, o datilo- des; exige inteira igual- Fuchs Rua li de No-!i' Rua Presidente Epitácio Pessôa 70·4

- li
grafei e sUlbsc�evo'ld S h 'd� J'

\.., dade com o homem no vembro, 367. \ '6:===.==:::;:;==::::::=:::::::::=====::::::=======:#
, (as) Oar os, ona c, mI �,_ wz de,DIreito que toca á prática· se- ,

( , +
C E R T I DA O xual, notando-se que em �"·"·"·"".·..�.<Qc.·,,·,,·.,,,,,·,,·,,·.,:,.·,,',,.,:O'..•..�

•
..
•
..
•
.."' ••• :' w " �

• .:,_ '
..� .:�••• :' ;� • .:c.� •

.. :>
Certifieo que a Presente Oópia Confére com cada dois oasamentlos g

� C � O �
I . iJ

o original do Que dou Fé. .

d
'

Ih 8 8 n V li a o n li I n n :J
, ,Gu(:I!I)m���to4�r:::::bro de 1961

,
r::��t�:: dfv�icio.um .��.

"

. J
/

O' ,� y \" �)
.r---""'" •�� � (e.nu.IAG De.ti•••)

\ �
i COn IadOr � Cure .eus male. e poupe leu � CLíNICA 'PRÓTEfbE - CIRURGIA BUCAL 'RÁIOS X .él
2
'.

.
.

'

i bom d�nlleiro compran,'o na g
.

B
I i FAftMACfA NOVA 8 Consult.ório: Rua Ângelo Piazera 86 (ao lado di Ponte Velha)- B

.

\ i Encontra colocação em i de lOBERTO li. BOR�l' � g H O R Á R, 10:
'

Manhã - das 8 às 12 �l
� ,.... " I a que dispõe de �.iorlortimen· g. , Tarde ;.. das 14 às IS :J
liZ

.'

. REITH'AUP'T S/A' \

I·to
aa praça e oferece seu. arti·

�., \ .

� ,

lo') C. I. B . . gos á pre�o� vantajolos i.
.

/ . \ JARl\.GUÁ. DO SUL
'. .

. -:
.

�, , __ ' Av. Gelullo Vargas. .

��_K�t::8:S������� .c,.······rt·y·.····.:J:'·l·.. ·A··'··.. ·.�·.. ,··'r··..
•.. ·ft··,,·····.:"r·.·,.,····'J.C·t·�t····,.··*··.·····,r·.·······�r·.. ·.·"··,..··.:;.··.:,r·.··,··.·,.··.. ·.··.··.t4!.,·",·�,.

• .' 'h I
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HAROLD,Q RISJOW
Ont8m transóorreu o

.

50° aóiversádo do Sen
hor Haroldo Ristow, de
nossa melhor socieda,.
de. Natu�al de Brusque,
fez d'e Jaraguá do Sul, a
s6de de suas atividades
sociais e profissionais.
CaBaQo c()m dona Olga
Janssen, do' feliz cOlisór
cio nasceram o Luiz Dar�
los,Unóoln Delmar, Yvo
D.'eMário César, .os quais
aplaúdir�m "QDteíp. o: in::- .

grêsso dg "Papal" na era
do cjnquéntão.·

•
" 1,

:itstel semanário tem ó
grato 'prazer'de apresen�
tar ao nataliciante, os

seus cumprimentos, em
bora tardiamente.

administrat\va;,e tem um

esplendoroso progresso â
Bua. frente,
Esta folha. cumpri _

Illenta a população de Ma
fra, através de seu pri
meiro mandatário, Pre
feito Niebisch. nOBSBO par
ticular Amigo ..

-

.

./
,
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