
De.11 a 16 do correnre,
o. Instituto Brasileiro de

I-------------------;-----'---------'"-----------,-------------,-----:....:_-__ I Reforma Agrária, ptomove

1 Fundação; -Dtretor : lrnpresso na:
ré no Clube de Engenha
ria,' à Av. Rio Branco,12,

I·
Artur Müller' EUGÊNIO VITO�CH�ÖCKE!L Socieelaele Grálica Av�nhlll Ltelil. Rio de Janeiro (OB), uma

========;=========================r-===-=-=-=-========================1 importante reunião com e

Ano XLVIII JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 16 de Setembro de 1967 _ N.? 2.451 objetivo de estudar e in-

===�==�==�=======__!I!!!!!!�=�=����=��=�=�===================� dicar as\ dírerrizes p a r a

Ivo Silveira,Acelera as Obras da Celesc no Setor·Joinville �!�f':�ãI�a:�cú ��§::?���gjf:��1�
.

-

. \ das atividades de ocupa-·
Conforme vlmos dlvu!- colaboradores, tem sido epoio, pode o Govêrno I Linha para Três RiOS lorle Sul Consoante noticiamos ção do território e da co- .

gando, o Governador Ivo sern dúvide o' Deputado do Estado' através do Se . 1- NCr$ 100.000,00 \ - em edições anteriores, os Ionização.
Silveira, vem dinamizando Federal Luuro f.arneiro de Lo- tor joinville da CELESC, início das obras: julho de 5 municípios (Corupé, Ja
o setor energético de öan- yola, que tem agido corre- arender às obras priorilá 1967, raguá do Sul, Guaramtrtm,

. Ia Catarina, pare poder dls rtas que daremos a seguir, Guaramirim _ Unha Rio ôchroeder e Massarandu-
tribuír a energia que ago que já estão quase tôdas Branco _ .lecuassú _ ba) que compõe o Vale do
ra lemos de sobra para ro- e� andamento. -

. . i NCr$ 50.000,00 _ início lrapocú, decidiram p ,e I a
dos os recantos da rerre LIRha Ja,uluá - Gaubaldl das obras: ourubro de 1967. crreçäo de uma Comissão
barrigaverde, pera que to- NCr$ 70.000,00 -. início das I' h G Executiva, a qual jéi está
dös, nas cidades e nos obras _ outubro de 1967. 1'l

....1D a para aruva, - remendo as providências Cinco Comissões Téc-

campos, possem gozer os Unha Iotnvllle .. Pirabei .,Cr$. 1�0 000,00 - obra iniciais pare a elaboração nicas e respectivas eub-
beneííc.os dêsse teror ex raba _ NCr$ 100000,00

ra concluída.
.

I
de circunstanciado Memo- comissões estudarão o re

.

traordíuérto do progres obra já concluída.
'

_

Para � rêde de dislri�ui. rial que deverä em próxt- mário, a saber: "Política
so. A c on t e c e. porém, cao da CIdade de Coru.pa, -, ma visita ser ernrege ao .Geral da Ocupação do

Unha em Barra Velha NC � 8000000 T "." UM di'
que <> investimento no se r'IP . •

- IDICIO Governador Ivo Silveira e errttono", ero o ogre
ror energético, requer vul-

(Lagoa) - NCr$ 50000,0º das obras: em estudo. dentro as exigência deve: do Processo de Ocupação
tosas sornes de capital, e

- obra já concluída, .' Atendendo epêlo do Go' rá ter relevo a que pede a
.

.

'

Unha Estrada ôchroeder d IVO QILVElnA . -

d V I d I
do Território e da Ooloní-

os governos estaduais têm verne o,r . .

u K. IDte�rayao o a e o ra- zeçäo", "Incentivos Gover-
Que se valer dos recursos

e
.

P i � a r r as' -, NOr$ os admlDlslrdd�es do Se- Doeu Cl Estrada. Feder:_a'l uemeutats as Empresas
do Govêrno da: União; pe- 35000,00 - início dös ror Norte do Estado da B�'101, pele con�truçao, Priv,adas de Colonização",
re fazer face às enórrnes Laúro Carneiro de Loyo1a �bras: novem�ro de lQ67. CELESC, Srs, Geraldo da ,Estrada O?r.upa, Iara- ,"Cooperativismo 'e Asso-
despesas. tarnen te para com o Go- Llßha em ltapoclZlDho - NOr$ Werzel e Jota 'Gonçalves gUé! e Guaramírím a BR· .

t" ""C"
-'

.
, -,

" 45 000 00 . b
.. - -' .

'

61 . cla IVlsmo e epecueçao
O Governador IVO S1L- vemador.Ivo ôtlvelra, fa� I'

,
- o ra Ja con- estao �a�do todo o epoio lOt. de Pessoal".

VEIRA tem recebido euxí- zendo constar as SUIIS ver· cluíde, necessano ao setor, para "7 ...

I
Itos substanciais do Minis- bes no orçamento-da União

I
Linha para Rio Cerro II - que o progräme seja cum.� A segl;lnda' Comissão

tério de Minase Energia elpara a CELESCde Santa NCr$ 120000.00 - iníciolprido até março de 1968, J.
, ,,. cuidará dos. critérios de

tletrobrás. e um dos bons Oatarina. Graças a êsse das obras: julho de 1967.1 liA �QTICIA" 19;8/67, AguaParaJaraguadoSul zoneementne e seleçãode
" 'áreas' e reenquadramento

No decorrer da semana de minifúndios

Festejos de 7 "I·nquentena'rl·o de -'Mafra· Enlace frit� -Groth �� h�:i:e 3en�:;f�h�!:: I, A,reunião q:e hoje se

de ISetembro 11 '\ • A cidade de Rio do conduzindo material para 'encerra, deverá ter posto
. . ,

/.
- Sol .será palco de grato 'a instalação di:! _Rêde de em .debate assumos. de

, A cidade de Jaraguá J�ra,guá Presta HomenageJ;l1. aconteoimento social,\nes- Distribuição em nossa ci, palpi"ttmte atualidade, prin-
do Sul viveu momentos· Após o 8UC688-0 -aloaD� 'Perei1'8 MAR-ANHÄO.' �a.. ßata. É ....que. dsver.ão dade. Contas úlfima.s re· cipalmenre a que vai aHn- "

de grande emoção cívica. çãtlt) nesta cidade, dos Edaltraud Reiner ESTA. unir-se pelos sagrados mesas' já 'sobe a 5 () nú- gir o· Estado' de' Santa
com os festejos alusivos alunotJ do Ginásio Normal DO DO RIO, Iara Damiani laços do matrimônio- a mero de caminhões' que Catarina e notadamente os.
à Pátria e que oulmina "Prof, Leonor de Souza ßSPIRITO SANTO, Elia· Srta� Mari.se, filha 'dile-. Vem trazendo para a Pé-

MuniCípios do Nordeste
ram OOID o delfile de 7 Neves", seguiram os IDes ne da Silva RIO GRAN ta e' prendada da Senhora rQla (do Vale) do Itapocú Calarinense (onde ße .'li
de Setembro: Com um

mos, domingo último, pa- DE DO NORTE. Heloisa Vva. OUo Fritz ,e o sr. o maiêrillltão necessário â
lúam· Jaraguá do Sul. Có.tempo excepcionalmente ra a cidade de .Mafra. óra Ersching PIAUí. Gisela Ingo ,Groth, prosp�ro distribuição da água aos
fupá, GU"ramirim, Schroe

bom, - desde o 'instánte completando o seu 50.0 Luzia Steinlein ALA· comerolaote estabeleCIdo lares jaraguaenses.
em que às 6 horas os ano de emanoipação po- GÖAS MariaSalete Brug em Caçador, filho do sr. -der e "M.assaranduba) onde
23 tiros saudavam'a M.ag- lítica.

. , ;

nago PERNAMBUCO,Ma- Adolfo Groth' e Bert" impera o munifúndio, com
na Data, um intensó mo- Naquela ,cidade frontei-' ria Lecir\ Ebt'rhltrdt RJO Grath. ��--<! um sem número problemas
vimento popular 'se rà- ripa, cumprindo o progra. GRANDE" DQ SUL, Iris. O ":,10 reII'gl'oso deve-

Cure leus. mllel e' poupe leu' sem solução; impedindo
gi trav I tôd s as

Y

TO L'" bom diDheiro -compraBGO DI .

I' d d'
..
s. a. em. a ma previamente traçado, Bruns Sa PAULO, ep- rl1 verificar-tl8 às 1720 que os avra ores· 0_ m-

VlaB públIcas, oo� a con· tiveram oportun'idade de nilza. En k e PARANÁ. horas de hoje, na Igr�ja FARMACIA NOVA teriar e os q�e residem na
cen.tração das dlv.er8�81 desfilar &s entidadesdes- Daysl Donsth RONDO- Evange'll'oa d-e RI'O do
t d d d d BOBEBTO II HOBSr faixa sub-urbana, possamen I a es. e ucaclon�ls portivas, a que se, junta- NIA.. EJizabet� Schwartz Sul e. 9PÓS; os convida- 8

. _ : . dispõr dos seus imóveis
e desportIvas � seus VI�- ram os jaraguaenses, RORAIMA, Erlca KUiJa! dos serão reoepcionados I que dtspoe de mlloraortimeD'

dentro das éxigêocias etosos' e colorld-Q8 um- após as apresentações de PA1>AlBA Leni Prestini dA
. d' . to Da praça e oferece seUl arti·

forme,s. estl'lo ao Prefel'to Raul "'R·Á M' .
. d G

na resl enma a nOIva, gos á preços va.ntajolOs do crescimento da zona
,

PA , a.rla a raça à rua, 15 de Novembro, ,.
.

O bàsteaÍDento das Leão Niebisch Apesãr do Bastos SERGIPE, Hildete 901. Av. Getuho Vargas urbana, atingida pela rápi-
bandeiras, defronte à intenso frio na, ·cidade Dornbusch SANTA CA- . "Corr�io do Povo" qoe

���� da industrialização.
Prebitura, o desfile es· s�rrana, ó grupo de Ja- TARINA, Marta Maran- ,

•

_- _

colar e dos clubes des· raguä do Sul, participou goni e Rosane Lehmsnn. tem n08 noivos seus ad- ..

..

f'l
.

1 't O b t' miradores, apresent�, aOEi

O S F·
'

Portivos, a corrida de do des 1 e, por SlO8 mUi o s tam ores es Iver.am rti '

d 'S If f d à d P I S E distintos noivos e .pais, e ao' rancisco o Ubicicletas e,ntre Jaragúá aplaudido e otogra a ú, cargo � au o . s- .

._.
.

.

.'d d t
.

P I L h votos de perenes felicida·· _

e Oorupá e a corrida à arrancan o os pre@en es pezlm, au o e mann.
des. .

.

pé, da ponte sôbre o rio ao palanqua oficial inten Olau'"dio � Vieira, Robert

Jaraguá e a Praça Ex- sas salvas d'8 palmas à Donath, Nilton Dreschell,
pedicionárt�, cOlJ,stituiu medida que os alunos �ariv,8Id�' Pereira, Luís

.

um acontecimento que iam desfilando. ,C. G.ünther, Már!o Rocha, M'rl'u M�rcos H,'roso·ficará 'marcadó �n�ele .

Os a)unos foram .diri- E�vIOO B. Pereira, Ade,:! U U
._

•

velmente na memoria da gldos 'pelas segulOtes mlr Ruys�m, S_!lel1 S8�' .

Registro de Imóveis
Lgrande massa p()Í)ular pr�fessoras:.� Jucely

.
dos, son, .�an?l,.... StelO, �án.o '.. .

,

que bá muitos anós não ReiS MedeIr?s, R.�Jane H: F�h�Pl. Doro.tl' NICOll-1 .

Comumcâ D.OS o �r. Ma
via mais espetâcu10s oí Gascho, 10IamMarquardt, DI, SilVIO de Góes, Nes no Marcos· AlrQso.j ter as
vicos dessa natureza" Sueli Teresinha Lenzi, tor Lessmano, Evanilde �umido o "cargo de Oficial
arrancando estrepHosas .Joana Tobias Donath e Stähelin, Mário Diegoli e do Regislro de Imóveis da

palmas da assistência. Zenaide M, EspezÍlll, Afooso Niooluzzi. VOfne- Comarca de Guaramirim,
'. teiros foram: Bruno de cargo para o -qual foi no-
..

Dev�mos nos parab,� AB alunas que - repre: Olivei,ra, M-auro Draeger me;,do por Mo do sr. Go-
DI�ar com os estabtHecl sentaram os'' Estados ·e ..

. Territórios do Brasil fo. e Edson Medeiros. verbador do 'Estado, em
ment?s de eDSlDO � com Otl almios' brilharam, 20 de Julho de 19.67 e pu·
a entIdade desp�rtlva l�- ram os seguintes: Maria

Parabens à mocidade de blicado no Diário Oficial,
cal, pela maneIra brI- Oliveira AMAPÁ, Clarioe Jaraguá do ,Sul. sob n..8.343; de 1,0 de
lhante com qu� a. data Englicht Rob�rti' AMA· _ Agôsto do ano em curso.
magna do BraSil fOI 00 ZONAS, Maria Madalena

1
memorada, o que nos dá Sobors ACRE, Arlete de Empregador.
uma antev;são do que Paula BAHIA, .Elivera
poderá vir a ser o des·' Morsch BRASILlA, Ivone
file programad'ü para Schmi'dt CEARÁ, Miriam
daqui a 9 anos, quan.do R. Seiffert GUANABARA,
a cidade se entregar Leonilda Enke GOIÁS,
gostosamente aos feste· Onélia Verbi'nnen MINA�

jos do seu Primeiro Cen- GERAIS, Teresa da sn
/ tenário de Fundaçªo. va MATO GROSSO. Taísa

Encontro söbre
Ocupação do

-I Território'

o "Encontro" terá como

presidente de h o n r a o

Presidente da República e

como vice, o Mfnistro da
AgricullUra Ivo Arzua.

..

Orgão de maior penetração"no interior do nordeste catarinense

(Arnoldo Alexandre)
O DIA DA PADROEIRA, trab:scorride a 8 do

corrente, foi comemorado ,condignamente. O ponto
alJo das festividades .esteve Da co-celebração da Missa
Solene, rezadÇl às 10' horas da manhã, pelos revdmos.
padres Tito. vigário ,da Catedral de Joinville, Rudi,
coa'qjUlor der Paroquia d'o Sagrado Coração, de loin
ville, Abrio, do .3emlOário d�,Corupá, Berlino, Re.itor
do Semióá'io de Joinville, Nei Brasil Pereira (fran- .

cisquense), do Seminário di Azambuja (Brusque),
Teobaldo, (salesiano), da Paroquia de Sto. Antonio,.
e Helmuth, vigáriQ da. Paroquia de Boa' Vista, ambas
de Joinville. . � /

.

Um exçelente coral' magistralmente' ensaiado
pela revd,ma. Irmã Hilda, éUUOU simplesmente ,Dotá
veI duralire o santo ofício a que nos referimos. .

.

O FUQUE zero quilômetro sorleado ,pela Lo
teria Federal do dia 9 foi ganho pela portadora do
bilhete n. 1.252, de nome Marina, residente em'lIajaí,
à' ruã Blumenan n. 375. .

.

JÁ FORAM exami,nados 'pelo Conselho' Fed�rid
de Educaçãó 5' anteprojetos de Retorma Universitária,
os quais foram considerados modelares, sendo que
�ntre êles o da Universidade Feoeral de Santa Ca
tarina foi apontado como o mdis perfeiio. A infor
mação é do prof. Flário Suplicy de Lacerda, da Uni
vé{sidade Federal do Paraná.

A segurança dos teus

empregados é umél preo
cupação'de que não te

deves descuidar. Zelan
do por' ela, estarás sal·
vaguardando a tua pró
pria emprêsa.

, Agradecemos a comuni
cação, com os VOIOS de
que coorioui servindo à
Comarca de Guaramirim,
como provecto serventuá·
rio da Justiça, assim como
vinha se conduzindo na

Comarca de Jaraguá do
" Sul.

Dia- 7 de Outubro Baile no Baependi - Bandinha Tremi - Mesas na Sede a partir - 2-10-67
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO SABADO, dia 16�9 1967 Página 2
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"CORRfIO '00 -POVO" <::::t-==-c:::==_=====<::::t� eg stro- Civil Vacina Contra a, fébre Jovens Políticos e Um I Encontro,'M U' DA,5 Aurea �üller S;�1,lbba, Üfic!,], AMARELA ,.' \.'
A •fundação: flrtur_müller - 1919) d� Regist.o .Civil do L° DIS, De ReIs de Souza da AgênciaFruttlölras e 'Ornament,,;s trito oa Comarca de Jaragua Alcançou o rneís ebso-

.
"

'

,

---- do SUl E.stado Je Santa luto sucesso, o serviço de Brasileira de Imprensa especialLaranjeiras, Pecegueiros, Catarina, Brasil. vacinação da população
<,

'

,

Kakiseiros, Macieiras, Ja- Faz saber q,ue comparece- centra a fébre amarele, à para "Correio do Povo"botieabeiras, etc. Roseiras rem no cartono exibindo os cargo do Mlntstério da
(' ,

'

Dahlias, Camélias, Coni- dOicumdenfos hexbi��dtoS pela lei eSs���:ii�� 1:���1�d�,o:Ci� A nova geração de políticos e edrnlnlsrredores 'es-feras, Palmeiras, ete., etc. a Im e se a 1 I. �rem para - tá entrando com consciência e responsabilidade noscasar se narern-se no Município de
-,

-
.

Jêlraguá do Sul 21.567 quadros dirigentes -do peís. A mentalidade exclusiva-
PEQAM CATALOGO

EdU!)1 n. 6496 de 4/9/67 pessôas, sendo dêsse total mente politiqueirà e demagógica cedeu lugar ao
ILUSTRADO

Cópia do edital de 11.821 da zona rural e sentimento cívico e a juventude vai ocupando seu lu-

Leopoldo Seidel Sohroeder
' 9746 da zona urbana. gar de direito nas engrenagens que movem o Brasil.

. A vacinação leria

alcan-, ,Recentemente, em São Jorge dos Ilhéus - Bahia
- aORUPA' '..ê... G' B t ksrve uze e çado maior número ainda;1 _' conheci um notável exemplo da atual mocidade'Ter.:esinha Schneider entretanto, pessôes estre- polítlce da Nação. Nerível Rosa Barros, jovem mé-<::::tc=a�=::::::ac::::::=c::::::;::.._-----.-----I Ele, brasileiro, solteiro, nhas ao serviço, por dlco psiquiatra, 'em memorável cempenha epotedo

lavrador, natural de Jara- motivos ainda ignorados, pelas camadas mais pobres de Ilhéus, logra vencer
guä do Sul, domiciliado aconselhavam interessados todo um esquema financeiro e os grupos mais po
e) residente em Braço do em não se vacinar, pois derosos da r�gião ceceuelra, elegendo-se Prefeito.
Sul, município de Schrne- que, provocaria convulsões, ,Ilhéus, como se sabe, é a própria Capital dóder, filho de Carlos Butz- fébres, podendo, mesmo, Cacau. Dai sua importância pera a, Bahia e, pera oke e de Paulina Butzke. resultar a perda do braço Brasil. '

Bôa tarde,
I
vândalo de Jaraguá do �ul. . Ela, brasileira, solteira, onde a injeção é aplicada.

Andavas sumido destas plagas e, as 'vitimas doméstica, natural ds Gua- Segundo informações, es.
indefesas' da tua sanha criminosa até 'que já es- ramlrím; neste Estado, teria envolvido um verea-
tavam viçosas, crescendo alegremente. domiciliada e residente em dor da Câmara Municipal

Mas, ínfelízmente, estava escrito' .que esta 'Greta Funda, neste dis- de Jaraguá do Sul, nêsse
cidade não deveria ficar livre da tua presença trito, filha de Adolfo Sch desservtço à prevenção da
jndesejävel e nociva. Pois bastou que lOS homens neíder e de Rosalina Sch- Iébre amarela, estando uma
de bôa vontade - homens na exata acepção do neíder. Comissão de Vereadores
têrmo, isto é, cidadãos probos, honestos, de carä- apurando os íéros.
ter bem formado; homens de consciência limpa e Edital D. 6497 de 4/9/67
que por isso mesmo andam pelas ruas à plena .Dõpia do edital de =---,O-A-n-u-n-c-l.O-é-,-a-,luz do dia, porque nada devem à socíedáde em Sohroeder
que vivem -, bastou. repito, que plantassem Al i d ...

outras árvores nos locais onde estavam as que ,Luiz Gonzaga Kleine ma O Negoqo
,já havias destruido, para ressur�ires prqvtam�nte, e Maria Gorges anuncie neste
como' sempre, na calada da noite, às esbondídas, Ele. brasileiro, solteiro, Semanário'
para dar mais uma vez vasão aos teus instintos motorista, natural de Ja. """1" _

de destruição.
'

,

•
raguá do'Sul, domicilia-

Parece-me até ouvir a tua risada nojenta ao do Ei residente em esta V dconsumarés o ato vandâlico; sim! .•. deves ter cidade, filho de Salomão 'e n e s e A Bahia lern no jovem Nerival Rosa, Barros
rido muito ao Contemplares a pobre árvoresinha Kleine e de Maria ôeh- ., um de seus filhos mats prorntssores e, tenho certeza,
quebrada pelas 'tuas garras impiedosas; e, eontu winski Kleine. _

ainda lhe cobrará o exercício de cargos de ölla res-
do pobre inf�liz. rias sem poder compreender Ela, brasileira, solteira, Uf!l ótimo terreno com ponsabilidade.
que estavaB riado de ti mesmo, da tua lDcomen� doméstica, natural de Ja- C8sa, possuindo pastagem eJ

BllrAval ignorância. ,

'

raguá do Sul, domiciliada sito à estrada Francisco
-

A ,árvore que destruiste iria dar sombra aeo- e residente em Estrada de Paula. Tratar com o ••

-----------------II!II--:l1Ihedóra e benfazeja ao velho alqu�brado pelo Schröder r, municipio de proprietário sr. Leopoldo

't
'I

desgaste físico, no duro. trQ.b8lho �JUturn� pelo Schröder, filha de Leopol·, Meyer."

,,- " A, G, � A O E C'I'M E N, T ,0.engrandecimento d�sta �IdaAde; e � crIança lnoce.n- do Gorges e de Frida
,

te, esperança promissora destes Imensos brasis, e Kammer Gorgas. Iaos namorados enlevados, que a s,eus pés con- 'tado, domiciliada e resi
certariam planos para o futuro; e até a você, po- Edital n.6498 de 11/9/67 dente em Vila Lenzt, '

Co� 'O passamento de sua
bre vândalo, porque Deus, em sua Infinita .Bonda� Osmar Velözo e

neste distrito, filha de inesquecível esposa, mãe, sogra e avó,
de, privou as plantas da organização cerebral Maria Pommerening

Eliezer Etelvinoce de
Paula, Ana Wagner Dalfovo,para que jamais pudessem conceber planos dia- "Natalia Etelvino. \ ""t

bólic08 de destruição do' patr,im.ônio público, como
'

Ele, brasileiro, solteiro, ocorrido no dia 22 de Agosto passado. com
êsse que você consumou; ,

'

operário, 'natural de Jara- Edital n. 6501 de 13/9/67 a idade de 55 anos e dei meses, vem por./
Há quem qúeira, t� caçar e castjgar conve- guá do Sul,' domiCIliado Cópia de edital da ,meio deste externar St;US agradecimentos

nieritemente. Eu apenas te lamento; pior castigo e residente em Banta Lu- São Bento do Sul'
'aos vizinhos que os' auxiliarbm nésta hora

não poderiam infligir�te do que, aquêle que já zia, neste distrito, filho -de João Carlos d'A Sousa e dificil. aos, medicos Tulfi, Rezende, Taddeu
l;ofres: o de teres de andar escondido; o de te LeopoldO Velozo e de Ro- Iria Ana Garcia e as Irmãs do Hospital São José-de Joinville I
iludires _pensando qu� és homem, embora sabendo sa Pedri.

Ele, brasileiro, solteiro, 8'0 Dr. Waldemiro Mazurechen desta:' pelos,
com certezà que, és apenas um anormal;' o de te- �Ia, brasileira, solteira,

comerCIarlO, na+ur�l de esforços demonstrados, ao pastor Carl'A'

d
. .

t a-o t industriária, natural de • -

G h
'

I
.

't 't c· Ires 8 consClenCla pesa a e ,lOqUle a, que n
'

e
Barra Velha, nes'e' Es e rlOg pe as VISI as e aSSlS en las no ar

't t lha t d frente por' Guaramirim, miste Estar •

I f rI'das no lar e no ceml'térl'o' perml e encarar eus seme n es e , tado, domiciliado e resi- e pa avras pro e, .

que sabes que és inimigo da socied�de e que não do, domiciliadA e resideu
dente em esta o' I'da' ,de, fl'- Agradecem a tod06, as manifestações

d t 1
'

'co civ 1 aver te em Santa Luzia, neste d b'd todos que acompapo es per encer a e a por uma 10 er e -

lho de O,tran'91'to Sousa e pesar rece 1 8S' e a
"

-

à d é -b I ue é dI'rel'to distrito, filha de 'Manoel h f I 'd tê a sua ultl'ma moradaS80 or em, ao que e o, aoq.
e de Maria Arminda, de n . aram a a eCI a a,. '.

Que pior castigo que e,ssa triste sina que,te PereiraPommereningede
Sousa.

'

Jaraguá do Sul, Setembro de 1967
marcou indelevelmente: a de te reH de destruir, o Elsa Tait Pommerening.

Ela, brasileira, solteira, A F9.milia Enlutadaque outros construiram?
.' Editar n. 6 499 de 12/9/67 bancária, natural de Säo

,
' Estou convenctdo de que no fundo do teu

Bento do Sul, Deste Es-coração' jaz, latente, .a ohama rla Bondade, que Arno Jungton e
tado, domiciliê!da e 'resi-pre-ctsa apenas de um leve toque para se avolu ' Ruvita Winkler

- dente em São Bento 'do (f_-:::=::::::==:::::::::=:;==::::::::-�:::::::::=:::==:::===::::::=::::;:::::::"!\
ma.r. Que. P,ior castigo, do que o d� só, poder�s Ele, brasileiro" solteiro, Sul, fl'lha de Ben'o GarcI'a ii BI t' J

'

Ltd IIagir à noite,
- às escondIdas, s�breptiCIamente, pOlS, lavrador, natural de Jae de Hilda Gilge� Garcia. II O eo aragua a. liqu� se fosses Ho�em" �e tIvesses corage� de

raguá do Sul, domiciliado
'd t dI' "agir �s claras, terJ�s vmdo à .rua na radIOsa

e residente em Rio' da li para que chegue ao co· " 50 aDas e avanco úa ar e e COß" rUIr 'i!
manha de ontem, para ver a� crIanças p.assando Luz, neste distrito, filho' ,hecimento de toúos mande II

'

, '.,;! _

,aleg.re� pelo l?c�_l do teAu crl�,e, ,C�)ßdUZlDdo �m de Frederico Jungton e Ol'ssar o preserite >piLd qUf !I Fábrica;de Blocos de Cimento para cons- iipatrIótica proClssao ;0. Fogo Simbollco d� PátrIa, de Milda Roweder Jung será ,publicado pela imprell'� ii truções. Se V.S. pretende construir, adquira lienqua�to do tôco d6SfJ�l1rado �a árvoreslOha q!le ton. ',a e em 'cartório \onde' sera l! O material desta fábrica que é o mais mo. ii
destr.Ulste uma pequenIna lágru:�a se desprendia. Ela, brasileira, solteira, atixado dur ante I'i dias. " li derno, e 'a construção sairá mais barato. IILágrIma de pezar, P?rque, agoDlsante. e törturada

domestica, natural de alguem soub:::r de ,algum 'im· !! . FRANCISCO MODROCK !j
p,or tua m.ente doentia, ela sab.e que ,Jam_ais pode Jaragua# do Sul, dO""'I·CI'. pedimento aCuse�o para O�\ li Informações com' , ii

I I d
.,...

f' I' " li
. LEOPOLDO KARSTEN "rá cumprir. sua a egre e .g orlOsa mI8sao e �m, Iiada e residente em Rio inS e�aJs. i: "belesar a CIdade edar abrigo aos velhos, à� crla!:!- da Luz, neste distrito, AUREA MOÜt�L;EIR GRUBBA, li nesta. praça

, !lças, !los namorados e 'até a, crápulas, como voce. filha de Leopoldo Winw leIa �::=:::==:::;:::::===:::=:::::::::====:::=:;:===::::::==:::====�
LágrIma de pezar porque ela tambem sabe que klar e de Olga Reinke
tua �atisfação por a havere.s destru�do, é apenas Winkler.
exterior porque no teu intimo queima II chama
infernal dos co�plexos recalcados que te impelem Edital n. 6,500 de 13/9/67
a ações vis e despreziveis como a que praticas ...

't� contra ela,
A á'rvoresinha mor.reu. Você a matou, vân

dalo ignorante e covarde...
Mas outra s.erá plQ.ntada. E mais' outrá e mais

outra ", .. Não imagines seja possivel enfrentar
tôda uma cidade, tôda uma população ordeira, pa
eífica e trabàlhadors. Um dia tua consciência pe-

I sará demais e te verás forçado a, combater os

maus instintos que ora te dominam. Ou, te libertas
deles, ou um dia te é1<psnharão. E então t�rei !lin-,
da mais pena de ti, porque nem podes ImagInar
o que farão conti�o.,

Jaraguá do Sul, '2'.9.67

Em,prêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

.

- 1967 - �

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINA'l"'IRA :

Anual . • • • NCr$ 4,00
Semestre • • • NCr$ 2,20
Avulso. • . _ NCr$ 0,08
Número atrasatio . NCr$ 0,10

BNDBRÊÇO:
Caixa Postal, 19

t\venida Mal. Deodoro, 210
Jar-aguá do Sul - S. Catarina

CAP FERDINANDO PISKE

Carta a um Homem, Mau
, \

Ás veeperas do l-Encontro dos Prefeitos daquela
região, realizado sob sua inspiração, êle me pareceu
bastante preocupado. Sabia de sua responsebílldede
perante a opinião pública nacional e não podia se

arriscar a um fracasso, Desenvolvendo urra ettvíde
de febril. pergunl�u me a Opinião sôbre o I Encontro,
Fui sincero. Dlsse-Ihe que o prestígio que desfruta
entre as prefeituras da região, entre os homens pú
blicos baianos, entre o povo em geral, elíedo a urna
administração serena e poslnva, bastavam pera obter
a solidariedade de todos.

'

O que aconreéeu é notório. O I Encontro dos
Prefeitos da Região Ceceueíre foi um sucesso e ii

Bahia e mais especificamente Ilhéus, foram assunto
neclonel. O cacau ganhou, com a iniciativa de Nerí
val, o trabalho de dez anos em têrmos ,de progresso
e desenvolvimento.

Alberto Klein e

Emilia Etelvino

r=::::::':::::==:::=:::::::::=========-::::::;:::::::=:::===:::======::::=::::::==:::====:::.:"! ' • ii
!I

,"--
,
" " ,fi

I!' II

!I Dr. Jörn Soelter II
II, "CIRURGIÃO-DENTISTA "
H fi
ii ••1'8. Jl "q tlh "-

IIH
IH
n!I / "I.
I'" d!'
IIII Avenida Getúlio Vargas, 198...,- Jar�guá do Sui -' Santa Catarina ,;

II II
II _ li
�-==;=:::=_':'=.::==::-.a:::::===:::==�===c:=====:::=-,,:;:::::=:::c====:d)

Ele, brasileiro, solteiro,
tecelão, natural de' Co
rupá, neste Estado" do
miciliado e residente e,m
Vila Lsnzi, neste distrito,
filho de Antonio Klein
e de Veronica Würges
Klein. ,

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de
,Rio Negrinho, neste Es·

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



CORREIO DO POVO

O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz, de
Díreíto da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Catarina, na forma da lei, etc.

FAZ BABER a todos os que o presente edital
vírém, ou dêle conhecimento tiverem e Interesser
possa, que há de ser' arrematado por quem maís
der e -maíor lance oferecer, em frente às portas
do Edifício do Forum, no dia ::!1 de setembro, às
15 horas, o imóvel penhorado a Antônio Lourenço

I Jimenez Hernandez, nos autos da ação executiva
,

que lhe moveu Heinz Mahnke, e abaixo descrito.
,

': ,Il) � UM TERRENO situado nos fundos do
lugar' Guamíranga, municipio de Guaramlrtm,
com as seguintes confrontações: - ao Norte, com
terras dos vendedores, medindo 110 m.; ao Sul, com
igual metragem, com terras de Félix Jimenez
Hernandez, a Leste ainda, com terras de Félix
Jimenez Hernandez, medindo 205 metros, e a

Oeste" com terras de Genesie Fabricio, medindo
ígualaieate 205 metros, contendo a área de.'
22,500 mz. sem benfeitorias, parte do imóvel regis
trado na 2a. Cireunscrição da Comarca de Joinville
sob n. 7.611, do livro 3-D.

'

ASSIM será' referido imóvel arrematado por
quem maís dér .e maior lance oferecer. E para
pue chegue a' noticia a público; foi passado o
cresente edital, que será afixado no

, lugar de
qostume, às, portas do Forum, e publicado no

._

jornal local "Correio do Povo". 'Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte dois
dias do mês de agôsto do ano de mil novecentos
e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão
o subscrevi. (a) Lauro Pereira Oliveira - Juiz de
Direito. I

A presente cópia confere com o original; dou fé.
�Jaraguá do Sul, 22 de 'agosto de 1967.

O Escrivão, Amadeu Mahfud

'Edital de Leilão�Prefeilu'ra Municipal de Jaraguá do Sul
. " \

guá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições, RESOLVE:
'

:Q on c e d e r, três (ö) dias de licença p a r a

tratamento de saúde, à ELIZABETHA O. S. ERS
CHINGER, ocupante do cargo .de Professor, do
Quadro Único do Municipio, a contar da presente
data.

A' Prefeítura Municipal de Jaraguá do Sul,
procurando colaborar com o serviço de trânsito lo,
cal, chama a atenção dos senhores Motoristas pa
ra que a sinalização da cidade seja obedecida.

Igualmente, a dos senhores lambretistas e ci
clistas, que é expressamente proibido o trátego

i pelos passeios públicos, reservado exclusivamente
aos pedestres., I,

Outrossim, o estacion'amento de bicicletas só
será permitido na Av. Mal. Deodoro da Fousêca,
Floriano Peixoto, da ponte Abdon Batista .até a
Rua Rio Branco, no lado contrário aos demals
veículos.

Nas demais ruas, o estacíonamento deverá
obedecer a mão de direção.

Jaraguá do Sul, setembro de 1967.
Victor Bauer, Prefeito Municipal

Comunique-se, Registre-se e Publique-se.
Palácio da Prefeitura Munícípal de Jaraguá

do Sul, 13 de setembro de 1967.
'

Victor Bauer, Prefeito Municipal

Portaria N. 45

"

Portaria \ N. 42

VICTOR 'BAUER,- Prefeito Municipal de Jara
guá do Sul, no usoe exercicio de suas atribuições,
RESOLVE�

Designar:
, De acôrdo com o decreto n. 77/67, -de 7 de

julho de 1967, combinado com o Art. 12;° do re

gulamento por ê�Ú� aprovado, o Sr. ORLANDO O"
SCHREINER, funcionário desta Edilidade, p a r a

auxiliar nos serviços admtntstratívos da Comtssão
, Muuícípal de EspMtes, criada pela Lei n. 170, de
8 de maio de 1967, sem Ônus para o Municípío.

Comunique-se, Registre-se e Publique se.

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, 19. de setembro de 1967.

Victor Bauer, Prefeito Municipal

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guä do Sul, Estado de Santa Catarina, DO use e

exercício <ie suas atribuições, RESOLVE:
D e R i g n a r, Kunibe,rt Krause, para na esco

la Duque de Caxias, da localidade de Estrada Ja
raraca, substítuír a protessôra Elizabetba C. S.
Erschinger, enquanto perdurar a líçença à mesma

concedida.
,

Comunique-se, Publique-se e Reglstre-se,
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 13 de setembro de 1967.
Victor Bauer, Prefeito Municipal

, '

\

Decreto N. 97/67

Portaria N. 43

I VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja-
raguä do Sul, Estado de .Santa Catarina, no uso e

exercicio de suas atribuições e na conformidade
do qU9 faculta o art. 74, IX da Lei Orgânica dos

, Municipios, RESOLVE:
Nomear:
WALTER ALBERT BALLOCK, para exercer

o cargo de Fiscal Padrão 0-4, de provimento efe
tivo, do Quadro Único do Municipio, vago em vir
tude da aposentadoria do respectivo títular.

,

Palácio da, Prefeitura MU!ljcipal \de Jaraguá
do Sul,12 de setembro .de 1967.

Victor Bauer, Prefeito Municipal

\

Edital de Citação
o DOUTOr. CARLOS RONALD SCHMIDT,

JUIZ DE DIREITO. DA COMARCA DE GUARA-
" MIRIM, ES'rADO DE' SANTA CATARINA, NA

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara- FORMA DA LEI, ETC..•
S E d S C t

.

, o o e
FAZ SABER a tôdos quantos o presente edí- iguá d? .

ul, atado � �il!a a arma, � us, tal com o prazo de trinta dias, virem ou dêleexerercio de suas atrlbuíções, RESOLVE. -

I
conhecimento tiverem, que por parte de Artlr f_rIIZkl'Exonerar:

WALTEI? ALBERT BALLOC:�{, escriturário brasileiro, casado, laTradg.r, residente e d�micilia-
P dãO 4 d Quadro Único do .Municipio por d? em Mas8aranduba, 1,l8sta 00!Darca, por Intermé:a r. o, ,o

,

.. üblíco
' dío de seu procurador Dr. RemoIdo Murara, fOIter sido n�meado par!, outro "a.r�o p I

'ara u requerida uma Ação de Uiucapilo de um im6velPalácIo da Prefeitura MUDlclpal de J g á situado em Ma8saranduba nesta Comarca COD-do Sul, I? de setembro �e .1967. .. tando a área de 19.000 mS2, confrontando'a� NorteVICTOR BAUER, Prefeito Municipal de 'Jara- Victor Bauer, PrtlfeIto MUDlclpal com 105 metros em terras de, Fritz, Woslack, ao
Sul com 120 metros, em terras(de Gustavo s'elonke,

G I S A I d c, A·'
a Leste com o Rio Ma8suranduba, com 178 metros

um'z rma-lis n um e u'rlc e, ao Oeste' com o Ribeirlo Ribak com-II' •• •
,

• • 178 metr08. Feita a justificação da posse foi a
O Doutor La�ro Ilereira Oliveira,' Juiz' de mesma julgada procedente por sentença e, paraDireito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Assembléia Geral Extraordinária que chegue ao conhecimento de tôdos mandou

Santa Catarina. Brasil, na forma da lei, erc. expedir o presente edital que ,será .afixado no lu-
FAZ SABER a todos os que o presente edital, OONVOCAÇAO gar dé costume e naforma da Lei. Dado e passado

com o' prázo de dez (1.0) dias virem ou .dele
_. . . nesta cidade de Guaramirim, aos quatro dias do

conhecimento tiverem e mteressar possa, que há Sao co.nVldados os Senh?res. ACloDlstas �a,ra mês de setembro de mil novecentos e sessenta e
de ser arrematado por quem mais der e maior a Assemblé}a Geral Extraordmárla, a se r.ealtzar sete. EU (as) Renato Carvalho, Escriyão, o datilo-
lance oferecer em frente às noi'tas do Edifício do

I no dia 7 de Outubro de 1967, na sé,de SOCIal .em grafei e subscrevo.,
,

Forum, no dia' 2 de outubro do corrente ano, às Rio do Cêrro Ho, nêste Municipio de. Jal'aguá '!_o (as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito
, 10 horas, os bens penhoradQs a OSVALDO ROCHA, �ul, às, 10 �ora8 da manhã, para delIberarem �o�

.
C E RTI DÀ O '

na Ação Executiva Fiscal, que lhe move a F�zenda ore li segumte '

IEstadual, abaixo descriminados:, -
,

ORDEM DO DI,:A ." ,Certifico qúe 8 Presente Cópia Confére com'
1 � Uma lixadeira, com todas as sUßS res

_.

1 ° -. Aument? .de CapItal S_?Clal, por rea: o original do Que dou' Fé.

pectivas aparelhagens, avaliada em NCr$l�O,OO;, vahação do AtIVO Imoblllz�do, .nos termo!!,! d� Lei
.

'Guaramirim, 4 de setembro de' 1967
2, - Um motor elétrico, c.om as segUIntes ,no 4357 de 16764· e e� dmh�lro. ' (as) Renato Carvalho

caracteristicas: - n.' 3430, 1 HP, ciclos 60/60, vIts: 2° - Alteraçao pa.�Clal Ados Es��tutos.
\

'
,

_

220 e ö80, A P 3, 4, 2, RPM 1.400 a 1700, marca 30 -- Assuntos de mt�resse SOCIal. '

t==:.':1=-::::::==--========---=:::=:::=====�WEG, serie 14, que--avalia-se em NCf$ .65,00;
.

- Jara"guá do Sul, öl de' agoRto de 1967 1:.1:. 'DR. WALDEMIRO M'A'ZUREGHEN 11113. - Uma Serra fita, de arcabouço -de madeIra, Anna Gumz - Dir. Presidente
'com todas as' suas respectivas aparelhagens, ii CPNICA MÉDICA".. CIRURGIA GERAL li
a:valiada em' "NOr$150,OO, '" ",

"

' ii ii4, � Um motor elétrico, com a8 seguintes ==-========·==========1" li hcaracteristica!>!: marca WEG, n. õ431, 1 HP. RPM II
"p

S ii li
1.400 a 1.700, vIts. 220 a 380, ciclos 50/60, A.M.P. II 're c I sa - se 'II li

ULTRA SOM II,iö, 4, 2, série 14, avaUad� e.m NCrS65.00; '. n II II \ "
5° ,- Um motor eletrico, com as segumtes II'

'

, AMENTEIRO ti ii ONDAS CURTAS
li:..c�racteristicas: marca WEG, n. 1695, Hp·3 5U/6Q II FERR" ,_

, II" R. ULTR� V�OLE!A. I
CIclos, �PMI 2 800

.

a 3400, AMP 8,�,5. v�ts. 22G a

II 'Cia. Máquinas Famac _ Jaraguá dp Sul, 'U!! �ua PreSidente �PltáC10 Pess Il
380, série 11, AvalIado em NCr$ 105.00. -.

d I...;.,------�.;:::_-o----------- IL
"

._:...__:___;,_ ...__ _.:: .JJAssim serão os referidos bt:.ns arremata os ---------- ---------- �---,---.----._..__ _ ... ... .... ::7,

por quem mais der e maior lance oferecer �9ima
do preço da avaliação, podendq ser' exammado,
pOJ' quem interesse tiver, no local em que se

encontram depositados, na propriedade �� �xecu
tado no Jugar Ntlreu R!!mos, neste mUDlClplO.

',E, para que chegue a noticia a pú�lico, foi
passado o presente Edital, que será aflxa�o no

lugar de costume. às portas do Forum, e publIcado
DO jornal local "Correio do Povo". - Dado ,e
passadO nesta cidade de Jaraguá do 'Sul, aos deze
sete dias do mes de julho de mil novecentos e

sessenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão,
o subscrevi - (a) Lauro Pereira Oliveira - Juiz
de JJireito. , ,

A presente cópia confere com o originál; dou fê.
Jaraguá do Sul, 17/julho/1967. '

� ,

,

'

,

""

, O Escrivão - AdoJpho Mahfud

VICTOR BAUER, Prefeito Municipal de Jara
guä do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições, RESOLVE: '.
,

Suspender:, ,

Humberto Patsch, Motorista do Quadro 'único
do Município, por trinta (30) días, a contar da pre
sente data, de acôrdo com (, art, 278, ambos da
Ieí n. 198, de 18 de dezembro de 1954, Elftatuto
dos: Funcíonäríos Civis do Estado de Santa Oatarr
na, extensivo aos servldores desta Municipalidade,
pela Ieí n. 2, de l,c de março de 1961, a fim de
apurar responsabllídade que lhe é atribuida.

Comunique se, Reglstre-se e, Publíque-se.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá

do Sul, 12 de setembro àe 1967. '

Victor Bauer, Preffilito Municipal
Pórtaria N. 44

"

Deéreto N. 98/67

Edital, de Praça

/

�:�====::::::==:::=:::=:::::::::=::::::======:::::':;;;:::::::::-...;::::::==========�==::;;;==::::::=11Ven'de -,se
ii,�II:'

'

� r. J O ac � i m �" W. J O � � ti n n 11.1:, _' Uma �asa e três lotes
- �. de terreno em Oorupá.

.. Advogado � II Informações em Join-
li y I',. ville com Erika Maria
11 ii Fuchs Rua 16 de No-
ii E S C R I T Ú R 10: A,V. MAL. D E O D O RO,

.

122 II vem}?ro,367.� H:1 JARAGUA ,DO SUL ir
jl li

li !l Correio, do, Povo

l�-====-:=�c:: ::::="� J_�JO�P�vo
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SÁBADO, 16 DB SBTBMBRO DB 1967 - N.o 2.451

daIníormctívo
A�sociação Comercial
e' Industriol de Jaragúá

,do Sul

O ' o, U' 'E VAI PELO LlnN' s· .

i DeJegacia de Policia ,da. Jar�g�á do. Sul gram�S�� ���O;������r6���ared:ec��;rã�,m cor�di��,
: U <:

• Departamento 'Trânsito Público seguintes dizeres: "Prazo de entrega declaração
. Esta Delegacia de Policia. por seu Departa- homologatória créditos dezembro prorrogado até

• 'I mento de Tränstto, tendo em vísta o díscíplínamento 29 eorrente pt saudações Inspetor' Aleixo'!.
,

Salve 21 Jle Setembro • Dia d.a Árvore do trânsito, de veiculo, maís uma vêz, consíderan A Associação Comercial de São Paulo mani·
. do, que determínados e conhecidos papeís--contun- festa repúdio à duplicata .físcal > Para o conheci

Se há para n6s. leões, uma data grandíloqüen, dem proposítedamente eumprímento do dever de meuto dos nossos consõoíos, transcrevemo, na In
, te e que nos sensíbílíza sobremodo é, sem dúvida uma autoridade, com. perseguíeão, reteira as 'se tegra, o anteprojeto 'apresentado pela Associação
alguma, .o DIA DA Ár..vORE, 21 de .setembro. E guíntes recomendações: _ , � Gomerciàl de São Paulo, emendando os dispestri
por quê? É que a ela está ligada uma das maís a) _ As calçadas 'ou passeio publicos, são vos que criaram a duplicata fiscal: ANTEPROJE'
significativas e relevantess campanhas de nosso reservados exclusivamente para pedestres. em TO - Considerando que o decreto-lei que institutu "

Lions Clube: a arborização da cidade. consequencia não sendo permitido o tráfegn de a duplicata fiscal, conforme o seu artigo 4°, será
Á�vores ... quantas voltas dá a imaginação bicicletas. A não observancía.desta recomendação, submetido á apreciação do Congresso Nacional; Oon

ao ouvir o seu nome. quantos devaneios provoca acarreta a apreensão da bicicleta e multa de 2 siderando que êsse mesmo decreto-lei - teve como
a .sue existência} São o ornamento da Floresta, cruzeiros novos. Recomenda-se ainda aos srs. Ci finalidade proporcionar melhoria pára o capital da
são a de coração das' moradas, são o áb'ri"go dos elístas, dad? o perigo. que reJ;lresenta; par� não giro das emprêsas, transferindo ao comprador o

pássaros, são a sombra dos viajantes, são a um- trafegarem em fila dupla em consequencia do encargo financeiro pelo' pagamento da duplicata
bela protetora das namorados. Não damos um crescente aumento de veículos pesedes. ,representati'9'a do Impôsjo sôbre Produtos Indus-
passo sequer sem que deparemos com esta ínse- b) _ O estacionamento .de bicicletas e mo- trializados; Considerando que O sistema proposto,'
parável e preciosa amiga do homem. ./li cama em tonetas e congeneres da Ponte Abdon Batista, se, por um lado alivia a indústria ou o comeroían
que repousamos. a-mesa em que comemos, a condu- ruas Marechais Floriano Peixoto e Deodoro da te do ônus financeiro antecipado" de outro lado cria
çäo que nos transporta, 't+ catteírs em que estu- Fonseca, até a 'ruâ' Rio Branco, -serä sempre do para á emprêsa, excessivo trabalho burocrático;
'damos, o quadro négro em que eacrevemos, as lado oposto aos dos automoveís e camínhões. Considerando que em -se tratanto de um ins'
pontes que atravessamos, a lenha que utilizamos, o] _ O estacionamento de veiculos a motor trumento de favor fiscal ao contribuinte deva êsss
enfim, não importa onde estejamos ou quem seja a u tom o v e i s e caminhões das r u a 8 favor ser opcional e nunca obrigatório, conforme
mos, ela sempre nos acompanha e nos rodeia. acima; terio ' sentido único, isto é, de um 1a.1o, prevê o projeto do decreto lei; Considerando mais
Apareceu Bob o rendado do bêrço para alegria dos sem levar em consíderaeäo a mão de direção. qoe AO CONTRIBUINTE cabe verificar a soa ca
que nos viram nascer,. da mesma forma que apa- Nas demals ruas calçadas a paralelepípedos, obe pacidade de capital de giro, evitando ao "auto-su
recerä sob a crepe do esquife para tristeza dos decer á a mão de Direção, de conformidade. com ficiente" os encargos do conseqüente aumento' de
que DOS prantearem.

'

a Portaria n." 2 d� 10 de Agôsto desta Delegacia serviços, encarecendo, destarte, os custos operaeioÁrv,ores ... é o fruto saboroso que provamos, d) _ Os motoristas multados por infrações naís das ersprêsas; PROPÕE: a)-TORNAR "FA-
é a raiz medícamentcaa que nos cura, é, o encan de qualquer dispositivo do Cod. Nacional de CULDAI>E", a obrigatoriedade da duplicata fiscal,
to e graça das belas avenidas e. dos mo,estos be- Trânsito, enquanto não pagarem as respectivas mediante a alteração da redação do artigo le, para

'

COI. Suas flôres embalsamam o ambiente, seu per multas na Coletoria Estadual, não poderão transí- a seguinte: Artigo 1° - Nas vendas efetuadas por
fume enebria a todos, sua função clorofiliana pu gir com esta Delegacia de Polícia, São os seguín- contribuintes do Imp, sôbre Prod. Industrialisados
fifica o ar. •

tes os carros multados. cujas multas não foram realizadas a prazo superior a 30 dias, o 'endedor
, Árvorés... é tudo isso e, além disso, o alvo pagas.-« 10�84.85 _ 10-86-11 ' 1082 95 _ 10-86-85· poderA emitir duplicata de valer equivalente ao 'imimpiedoà'p de mãos desnaturadas, de homens desal- 10-87 17 _ 10.8581 _ 10·86-66 _ 10-tH 54 ,'10-8369 - pôsto, com vencimento máximo de 45 dias.
mados..• :É aquêle rebento débil que é fendido 1P 85-62-1081-02 _ 10 81,07-61·23.2õ 61-20-90 .e auto b) .- ôupelmtr o texto do parägrado 4°, do
crimin08amentb, são aqUelas veias florescentes que semplaca de Nelson Costa. artigo 1·, slJbethuindo-o pelo seguintt.·: Pa'râgraforecebem o golpe cortaote da ferramenta assassina, Leonidas CI Herbster Ten. CeLvDelegado de Policia 4ó' - Os contribuintes que adotarem a facoldade
é o tronco pujante que frondejou, floresceu e deu fisoaleldeete artigo 86 poderão ren�nciar e8\a facul-
fru,to' e que agora estala tl crepita � cai, vitima da

Ed-t 1 'd P dada mediante comunicação prévia ao Departamento'sanha devastadora de um machado. .

' 1 a
" e. raça de Rendas Inter.:nas DRI através da repartição f�·"

, E o homem a tudo presencia, por vêzes iiD·
O DOUTOR LAURO PBREIRA OLIVEIRA,

deral da localidade do contribuinte�
passiveI, por outras revoltado. E o mesmo homem

JUIZ' DB D,IREIT,O DA COMAR"CA, DE JARAGUA, c) - Permaneçam inalterados os demais dis-
'

que devasta sem S8 preocupar com o rep�ntlo, p08itivös�'.
cria�do sérios problemas para OB quaia o Govêrno DO SUL, BSTl\Pq DB ,SANTA CAlARINA, NA CONEP e, absorção do lCM - A Comissão
velll dando uma atenção tôdà especial, tendo in- FORMA DA LEI, eTC. I', Ndcional' de EsHmulo à Estabilização de -Preços

( clusive criado leis especificas visando ao reflores- FAZ SAAeR a todos os que o presenle edital. (OONEP), considerando, entre OUI1'OS fatôrês, que os
tamento.

,. ,co,m 0t�razo de yiDt te dias, virem ou' hd.!ledconheCi. índices atuai·� de correç;ão mensal dos valores das
li: quanto a nós, CCLL, que idealizamos e menlo Iverem e 10 eress.ar possa, qUIt ' ao' e ser ar- Obrigd'"õ�s Reajustáveis do Tesouró 'Nac'ional, de

emprendemos a campanha da arborização de nos- rematados ,por ,quem �als .der. e r'nal<;>r lance oJer,:cer, prdzo 1 a 2 anos, já rellerem, nos 'preços de vendil,
sa Jaraguá, amemos as arvores e, deso�nsando à em frente a�. porIas d� ,EdifíCIO do, rOf'!m, no dia 6 QS variações da insliíuição do Impôs'o,de Circulação
sua sombra ou contemplando sua beleza, saiba- de outubro vlDdQuro, as 19 hor�s, os Oe.ns penhora, de Mercadorias (ICM), baixou a Resolução n. 34, em

/ .mos cultivar no coração o sentimento de admh·a- dos a Ro.dolfo Melcher!, OB Açao �xecu"va que J.he 9 de êgôsto recém finJo. Em seu ôrligo 10, dispõe
, ção e protl!ção às árvoreß para que ela� cresçam mo�e/ a flrm� Esquadrias de Madeira Bra�d' S. A., êsse ato que "fica revogada a Resolução n. 21, de
e frutJfiquem, para que elas sejam o prolongamen, abaiXO descrlmlOados:

., 3 de maio de 1967". O artigo 2° tl>za que ua variação
to de nossos braços 0 a expressão tie noSsos le- ,

a) UM. TERR�NO, sl�uado a EstradÇl. Iz�bel, decorrente da
-

incidência do impôslo de Cireulaçâo
gitimos anseios, para que elas con�tituaín o em mUOIc-fplo �e Corupa, desta Comarca, com as segumtes de Mert:adorins (ICM), admitida à época "de sua
belezamento. de nossa cidade. ,confrontaçoes: frente, com a Estrada lzabel, fundos, e aplicação, deverá ser absorvida nos índices fUluros.de um lado, com terrd�;de Rodolfo L�ber e .de outro até õ'l de dezembro de 1967". FinalmeQ.le, o artigo õo.,CL �aul0 Morretti _lad?, com ter;_as ?� G�lIlher�e Melchert, deVidamente diz que a referida Resoluçãó vigora a partir\de 9 d�

reglslrado QO _,...artoE'o de Regi stro des�a �oma�ca, sob agôsto passado, revogadas dS disposições em
n. 6.797, com a area de 33.953 m .... , avaliado e� contrário, . ,

F a b r I- I -S A Ncr$ 250G,00.
. . . 'Estámos empenhadOS em trazer uma nova:

,. • �) UM� CASA d� moradia, edificada no terreno agência bacáda para Jaraguá do Súl, hlija vista as,
descr!�o n� Ilern a, avaliada e,m Nc�� 3.500,00. prementes necessidades de capital de giro àdvindas�) UM �ANCHO, ta�bem edtflCardo no terreno ,da espiral de progresso que o ValE' do ItapooúdescrllO_ no uem a, avaliado em Ne $300,00. Tolal

,vem experimentando.Ncr$6 30�;00. _ .... .' .. ' Por' determinação do Banco Central da Re-
São convidados OB senhores' acionistas .da Asst.m serao os .referldos bens arre�atadps p<!r pública, será inst3lada nesta cidade uma câmara

/ quem, mais der_ e maior lance oferec�r aCima do pre dê ,compensação'de cheques.) Jaraguâ �'abril S A, para a assembléia geral ordi· �o d!l a-v�lta_çao, podendo ser e�aml�ado, por quem Decreto Lei 62 _ Correção Monetária do Ba-nária. a realizar-se no dia 28 de outobro de -1967, IOlerelJSe tive:', no local onde e_sl.ao ,sll,:,ad.os.. lanço Segundo l'uformaç'o-eD'que colhemos em' fonteàs quatro - horas da tarde, na sede social' à flLla c h t- -bi f
o-

C '

l.j para que c ,egue .a DO I�lél .a pu, ICO, OI pas' fidectígna. fi correção monetária \do balanf}o, p-re-�o�:;'uin�:rnieWicz, 590. a fim de deliberarem s()bre sado o pr�senle edital, que sera 8flxa�0 no lugar de conlzada pelo Decrete 62, ainda não pode ser apli-
Ordem do 'd,ia coslU"]e, �s port�s do, Foru�,' e publicado pelo ,l�r .oada, e, possivelmente Bdrá objeto de revogaçãon.al lo�al Correi? do Povo, I Da.do � pa��aq� ,nesta

pura e sim ple�. ,
.I -- Discussão e votação do relatório da di- Cidade de Jaragua do S.ui aos dOIS dIas,do mes de, REFORMA DA CONEP _ De acoA rd'o com de-retoria, ,balanço, lucros - e 'perdas e parecer do bAd I t I t

-

conselho Fiscal; .

\
,

' seten: ro ,..0 ano e mI nove,ce_n os e secen � e se e. clarações do Dr. Alberto Tângad, Secretario Geral
II _ eleição do nôvo conselho fiscal;

Eu, (a) Amadeu M�hfud .. es�rlva�, o. subecr�vl.. ' eM CONEP, process,am-se estudos
III _ aSSUll\OS de' interêsse da sociedade. (a) Lauro Pere!r�_ Oliveira - JUIZ doe, .Dlr�lto . para a reformulação dêsse órgão. Salientou' S ·Sa.
Hola: Acham-se à disposiQão dos Srs. acionis-

A pres�nle COpld confere com o orJ�Jna', dou fe.
que a Comissão Nacional tia E�tímul0 à Estabili'

tas os documentos 8 que se refere, o artigo 9l:f. JdrõgU\do dSul.� �� �e,l<,m�ro ae_ 1967.
z;;ção de Precos [)f'r á dotaaa de um ,in'ltrump.Dto

do decreto téi n.o, 2627. de 26 de 'setembro dt! 1940.
ma eu d U - �cnvao

que �ão Gsteja sujeito a flutuações cbmo ocorre
Jar.l!guá do Sul, 14 de Setembro de 1967 - CORPO DE BOMBEIROS VOlUNTARIOS DE JARAGUA DO SUL atualmente. Explicou, ainda mais qoe o sistema

HANS GERHARD MAYER
'

CO:N'VOCA<!ÇXO de aumentos dentro da faixa de cOllreção monelá
Diretor Comercial

. Convocamos a todos o;; membros ativos do ria, estabelecendo a multa de 2% para quem su-

Corpo de Bombeiros Voluntários de Jar�guá!lo Sul, perar (J nível, fêz do órgão um mero aprovadorAssembléia Geral Extraordinária para a Assembléia ,Seral Ordinál!. a realizar·se no de majorações, fugindo assim, aos objetivus ßa
�

. próximo dia 20 (vinte) de Setembro de 1967, na Portaria Ministerial que. criou a CONEP, para, de
Ficam convidados. os Srs'r aciq.uistas para uma sede da Associação. Comercial e Industrial de fato, promover a estabilização de preços.

assembléia geral extraordinária 8'- realizar'se no Jaraguâ do Sul,' sito na Rua CeI. Emilio Carlos,

r.;���-"<tI�'
...

dia 28 de outubro 'de 1967, às cinco horas da tar- Jourdan no. 175, com a seguinte ordem do dia:
,

.

..

de, na séde social à rua Jorge -Czerhiewicz, 590, 1 - Prestação de contas referente o primeiro \ D.... Rejnoldo Mupspa
com' a seguinte ano de existência da Corporação;

I
'

,

Ordem do dia 2 - Ele!ç�o do Conselho Ad�inist�ativo; II ADVOG�DO 11I - PrOpo8t� da Diretoria para, Aumernto de 3 - Elelçao do Conselho DelIberatIvo;'
,

Capital; I 4 - Eleição do CODselho Fiscal; =======

II. - Assuntos do-- interêsse social. 6 ..,. Eleição do Comando Geral;'. _

.

Escri,tório ao lado da Prefeitura
Jaraguá do Sul, 14 de Setßn�bro dA 1967 6 - Assuntos diversos. JARAGUÁ DO SULHANS GERHARD MAYER

.

JaraguA do Sul (SC), 14 de Setembro de 1967
DirEltor Comercial Nelson Leopoldo Driesen - Presidente

C,O R R, E I
,

.

o ·00 POVO
ANO XLVIII lARAóui DO SUL (SANTA CATARINA)

J ara'guã
C. G. o.: 84:-432 -426

Assembléia' Geral Ordinária
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


