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A Importente firma [are '

'I
gua,ense Elerrornorores
Ieregué S. A., comemorou'
no dia 16 do correme, o

seu 6.0 ano de fundação.
Tendo a frente um trio de
genIe empreendedora -'
Eggon João da' Silva, Ge
raldo Werninghaus e Wer-

EUGENIO VITOR SCHMÖCKEL
..

SoctecJade �r4fict.· Av�ni.d� Ltel... ner Ricardo Voigt,,,a em-

'===================c:-::=:=============----- prêse que tem como marca
, éI palavra WEG, as triletals.JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 23 de Setembro d;e'1967 � ,N.o 2.'452 de seus sócios ruodedores,
.

" {recepctonou aurerldedes,

Irmõ Co'pe'rll-ne'".��:���i��o�'O�U�%����iO:a�
,

,

,

Iões do Clube Arléuco Bae-
t .

'
.

;,' _ . pendi. Cerca de 260 telhe-
No dia 6 do corrente, mattes g:eraçoes de jera res foram alinhados noAusência de Uma Usina Benefieiadora de Leite guaenses, voltaram as suas preces para o Colégio veterano clube ornando

Falta de Serviço de 'Inspeção Veteriná;ia< nos Matadouros ,- Divina Providência, em nessa cidade. É que, naquele as extens�s e b�m dtspos-
,

•

'

,1I, data, algo de excepcional fazia convergir pensamen- tas mesas.
'

1) - Usina Ben-aficiadora ' .ros generosóa.êquele estd�ele:i�ento de ensino, pois, Na composição da mêse,
I

"

Por José' IOllstilho Pinlo que, no seu msertor, nme írmãzrnha completava o seu além dos funcionários dos
" � 80°. ano de vida.

, _ ". ;. '

(

j v�rios departamentos, ope-,O Serviço de Inspeção de Produ O cuidado maior, entretanto, deve . Referlmo�no� a Irma Copertine, nescíde em Gas, rários e colaboradores
tos Agropec;u.ários e Materiais Agrico. ser CDm a preuedêncla do lei re, isto é, par, no dia 6 de Setembro de- 1887. Aos 6 anos, pas anotamos �onvidados 'do�
las (SIPAMA). do MJ da Agrlculture, que' seja êle obtido de animais lnterra- silva a residir em l!ajaf..S�ntindo o chamemento de municípios vlztnhos, Im-
'ao' quel estamos vinculados há muitos mente saudévets e em bom estado de Deus, a sua voceçao rel.'�nosa deu-se aos .18 , an�s, prensa escrita e faladp de -,

DilOS, entre outras finalidades tem tem- nutrição. E fl,inda esslm, já' que n ii o quando entrou pare o co�ve,!lo, em' flo�lanQPohs. Jaraguá do Súl e Joinville,
bérn a de preservar a higiêne, inclusive possuirnos 'Usina Beneficiadora, deve �os � anos,' fazl,lJ votos perpe!uv�, e seguia pa!a a g'erentes e' sub-geremes
do pessoal em, trabalho, nas fábricas' o leite ser bem fervido logo que : der CIdade de Laguna. Bm 1952, vlnha para J��agua do de vários estabelecimentos
de Laticínios de P�odutos Oérneos e de enrrade em caas, depols resfriado e Sul, para Incorporar ee às demela irmãs que aqui, bencértos desta cidade e
Pescados, bem como zelar pela bôa cclocado em lugar freeco de preferência sob p sil�nclo de s�a. Ord�m, ístruem a nossa moei da cídedé dós Pfíncipes,
qualidade de matéria prima empregada no refrlgerador. Esta fervura, que ein dade. munos do� q�a,s, hole edultos, o,�upam lugares representeptes da Aaeocte-
e do produto tndustrlelízedo. Isto im- pene livra o leite de certas bectérresde de destaque DÇI s�cledade.. . • .

f çäo Comercial e lndustrlal
porta em dizer que a ação do ,SIPAMA, fermentação'� de outras que, possam

. . �

Soube a Irf!la Copert',,!1e tdentíflcar se com a re- de Ieragué, o �Pastor da
embora nem sempre bem compreendida, ter vindo do animal produtor, ,

orna S2 h,laQ. como meio da pessoa humana e_ntrar em COIb Comuntdede Evengélica,
é, da meior, impertância e responsebrll imprescindível porque o leite crú pode tac,lo com Deus. daí nascendo as re�açoes que cerac o l?ev. Padre Vigário, o
dade. porquanto está ditetaménle ligada ser. portador e transmissor de moléstias lenzc>llI o comportamento do ente Criado p,ara com o Presidente da Câmara de
eom a saúde do povo. gravissimas como a tuberculose, bruce- �e� criado'r. Aliou a Re�, Irmã à su� ,�ocaçã� de re- Vereadores, o Juiz de Di

Sucede, porém, que a atuação do lose, e.c. O mesmo 'cuidado deve·se hglOsa outra grande meta eQ1 sua Vlrl'á, que era a de reito da Comarca e o Pre ..

SIPAMA abrange s'ômente as fábricas ter cpm a, procedência da manteiga, do educar! lornando v�rdadeiras as p�lavras çlo .,grande feifo Municipal sr. Victor
que nêl,e eSlão reg-istrddas, falo, que pa,ra' queijo. crôme, requeijão, etc. que nada vate uuerra JunqueIro de que "al9rrr escolas c fechar Bauer:'

'

nós constitui êrro de julgamenfo, pois mais são do qu� pr.odUfOS desdobrados prisões".
.". ..:. ., Após o ágape falou o

entendemos que sua ação devia esten- do I�ite. ",
, .

A carreira escol.hlda pela Irn�a Coperllne e, sem diretor, presidente da 81e
der�se á lôdas as fábricas do ramo, não No tocanle, á Usina Beneficiadora dUVIda trab�lhosa e IIJgrata. Assl� mesmo, as suas tromotor�s, sr Eggon Joãoimportando que fossem OU não regis� de Leite, lembrain'os a@ govêrno do forças inte,r1�res ,!er�m.l;he �s melo�. para ar�ancar, dd Silva, que hisloriou os
Iradas. P,Hlindo desle �rincipio, a Re� M(unicíQio e do Esté!do, as c1asses�m� as alm!2s a, Ignorancl�, Ilumm�� ,e�pIrl!os s.ubmcrsos primórdios da emprêsa e

partição do SIPAMA, em Jaraguá do presariais e ao p,Ovo em geral que la ' !m .frevas e semear 'n,a� ,consclencl�s JuveOls o amor dislribuiu'entre os colabo.
Sul; a título de exp�riência 'e por tempo raguá dQ_ 'Sul pelo ,seu desenvolvi�en- a Virtude e ao bem. E. Justamente este �m programa radores medall,Jas e prêmios.
pré delerrninj:ldo estendeu, sua a�ão (is::. lo industrial, ,cpmercial e populaCional, de ,apoSlolado dos mél!S elevados que so uma alma Usaram ainda da pala-
caJizadora nio só. ás fábricas de Lati- bem que já comp9rla a sua ·inst�lação •. I)"em 'formada', pode se entregar. .' vra, pela ordem, o f4ncio.
"cínios nio re,gi8tra�as, como tambémi' �ethoraf!l�nt� .q�",ei já exi4te em' butré!1�,J.l<{, ,'A �él,ta äe�6 de:se�e!"b�9, por ISSO me�mo,.:or- .n6r:�0 da WeO,.sr.'Wahnor.
ao próptio leite que é vendido á popu cIdades IgU�IS a nossa nou se ponto, de cODvergencla para parabemzar.a na· Pereira de Lima' o sr.
leção de nOSSéJ cidade. ,

' '. .

d I tel!ciqnle ,e, através, (je\um abraço, reviver 08 instan, Eugênio Virar SChmöckel,'

� foi ,justamente o resultado dessa ... Se. �s P9�eres lTluIOlcmal e, e�i� 0:- .es da mestra e eQm el� froçal' as impressões com President'e' da Câmara em
fiscalizaç'a,-o experimental, bem como o

nao se 10 ere;;sarem pe olempreen ,e um ser mUi querido '1
d B

'

r, M
.

JO, poderá êle fic�.r á cargo de emprê" "CO'rreio do p�vo», sente se honrado �m "oder n�'!IIle o xdecu L1VO UpOl-conhecimento que temos das cond.ições ", d "d f'b
.

, , , ,
.

I\" cIpa, o sr. r. auro e·
em. que funciopam os Matadouros da sa priva ,� c�mo uma e nossa� a rI

cumprimentár iil veneranda mestra". com os votos de reird Oliveira MM.o Juiz
cidade, que nos ....animaram a, levantar cas d! lélllf.'DlOS qued â'p�S eq�lp,a�te muitos a�os de vida ainda, em meio de lJm ambiente de Direito da'Comarca de
dois importantes problemas' que .afelam p�ra e.sse I�, �roce ena a pa ron! �- de .felicidade e gratidiio. Jaraauã d.o Sul e, çao, Pi1steur!�açao, enva�e e c()ßlerClah- .'

' ,

I'> '.'.
o sr.

Jaraguá do Sul, e"que são a ausência
zação do leite. 'Nesta Us.ina ou fábrica, I�------"""""""'-------I Nerv�l Perena, dl.r�tor do

de uma Usina Beneficiadora de Leite e
d,evidamente inspecionada por pe�soéll G

.

N JQ�fut.IDO A NOllcla, de
a fal'ta de' um ,Serviço de Inspeção Ve' 'rUZelrO OVO JOlnvlJlehabilitado, os P,rodutores poderiam eu .. .

t
".

,lerinária nos Matadouros, probiernds
Iregar o seu produlo, ficando com êsse � .

. O aconleclme_nto teve
que devem e preci'sam ser equacionados estabelecimento a concessão do comér· � PARA G A R A N T IR A TROCA POR ampla re!,ercu�sao. Contaá bem da saúde pública. cio de leite no munic{pio, leite que dlé,m I . CRUZE I R O S N OV O S I

ii empre�a, atualmenle,
Vamos tratar desses problemas nu·

de padronizado, pasteúrizado e conve- ' com,? dlretore� �. 169
ma -série de dois, artigos, ti primeiro nientemente acondicionado, sofreria os DEPOSITE O SEU DINHEIRO NO I'

operarios e f�nclonarlos e
,

dos qua'is serêÍ êste. em que priricipi,a-.
exames de' que falamos acima quanto I '

. ' '.

tem alcançado, ap�sa! d?s
mos por àfirmar que, o I�i.e, por todos

8 N I de' S/A
seus 6 anos de eXlstencla

conhecido como um alimenlo completo '�e�:��f:' !it�.pesa; leôr gorduroso, pro- 'anco aCiona o omerCio verdadeiros récordes d�
e de fácil tolerância por crianças e ' "

.

�
.,,"

• � f�turélmento� con&tando�
adultos só é- bom quando puro" limpo, E aqu.i damo� por }erminél�o êste L-....-._.. ........_.......;__ .......__� nos que, por diversa� vê-
rico err:�gordura, saudável. Como pUro, \despretencloso artIgo sobre a Inslal�- ��i;:8C��t;8GK�� zes entre- �s 232 indústrias
eQtendemos que não 'sela fraudddo; co· ção duma ,Usina Beneficiadora de LeIte � .

' '-
'

i estabelecidas em Jaraguá
mo limpo. que eSleja isento ..de impure. em Ja�agua do SUl, prometendo voltar �',.r.o ,N'�1lI � nla.d. Oe"r

-

I,
do Sul,

tem,
sidO a

firm,
a

zas; como rico em go'rdura, que tenhô na prOXlmd semana com o segundo e
�
..."'>'/ �

,

, de maior faturamento men�
'no mínimo 6.5% de leôr gorduroso, e último escrit,o da série; já aí falando da ':ti. J sal.

'

como saudável que proceda de, animal neces,si��de do, Sllrviço de Ins�eção l ,. ',', .... É uma 'iudÚstr.ia que
-

clinicamente são, Velcfinarla nos. Maladouros da CIdade. c:, \ -a:. contra colocaçao em � honra as nossé)s,mais ca�
_____� ��_--------�-------�--- �---�� ,

'

I�s�diçõ�� �mun�,

'.Sa"'o Bento, do $111.· IC
'.

I f8f f
�.'t' a

REITHAUPT S/A. � dade que aspira. o posto
, ,.. erVe)a . S I U O. *. " ,� de 3.°" parque. IDdustrial

, ��:::fKl�X��� de Sanld CatarlOa.

94 -anOS' ' Faz Bem•• '�
.Yázig-'i

I
.

-
'

E"Il data de hvje, o Cerveja faz bem- aOR C, O ,III p' R' A" O' 'o RMuniCípio de São Bento dentes, afirmam os. mê
,

do Sul' completa o SaU dicos do Hospital de Guy, O Institut� JOinv,illense, �.
/

I ,

94c ano (Ie fundação, em Londres. Dentes jo. de Idiomas Yázigi está
_ ELETROMO,TO.,RES·' J,A,RAGUÁ S. A.,devendo o 'povo e au- vens e sadios foram mer� ö1rgan:z'lQdo urna segun .

toridades entregar-se a08 galhados em 14 soluções da turma para o curso precisa' de elemento".dinâmicÓ, com experiên-festejos alusivos. '

"

'

diferentes. (nclusive cer� de inglês, nos moldes do -

t
..

l't· t
. ,.'

\ .

d f t Cla' em ma erialS e e rICOS, me alS, maqUIna,S"Correi)o do Povo", vela e sUCQ e ru as., primeiro qua já está em

cumprimenta as autori· Seis semanas ap6s, os pleno funcionamen�o. � e ferramentas, ,para exercer as' funções de
dades judiciais, executi dentes mergulhados nos I \,' comprador.

'

',' /
. ,.,vas e legislativas do sucos de frutas e outros, Informações 'e,matricu

Município pela pllssagem, estavam cariados. 8D!lu8n las, à partir do dia 16 Os interessados deverão apres,entar-seda grata efemeride, com to que os da cerveJa en
't

.

t h'
. .

I
·

uma saudação especial 'contràvam se excelentes. do corrente, das 18,45 às para en reVIs a, no " orarlo comerCIa, mUnI-
,ao bom 'e trabalhador Por enquanto, não hou- ,20 'horas, tôdas as, 3a. � , dos de 'documentação, a, Rua Prof. Antônio
povo que habita: o pros� ve experiências, mer.gu 5 - f

.

o·a Escola' E. 'Ayroso, 83 _ Ja'.ragua" d'o Sul. '.
ptlro Município de São Ihando fígado e outros

"

8. etras,

Bento do Sul orgãos na cerveja 'Particular "Jaraguá".

, !

,

Orgão de maior penetração no interior do nordestel catarinense -,
,

IEletromotores
6 ANOS

,fundação;
,

. Impresso na :

Artur Müller

Ano xr.vin

Dois Problemas queAfetam J�raguá doSul

I:

Dia 7 d� Outubro· Baile no
.

Baependi • Bandinha Tremi· - ..Mesas na. Sede á· partir - 2-10-67
}

/ )
/

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-.Músicos do Brasil

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

'Av'iso
o

OORREIO DO POVO SABADO, día 23-9 1967 Páglna 2
� � �__� �������--�---------i----�----------------------��

�c.;:::.<:::>_�c::::>-==-

�el��tro. Ci�.iI Lançament 01 NOSSO An lversárloMUD A S Aurea �uller �!ubba, Oficial d . E d
· A c' \

d<;> Re�lst,o �lVII do 1.0 D s; a I to r a <, Do Rio de Janeiro - GB
.

Frut'f�r.JS e Ornamentais tnto aa Comarca de Jaragua
do Sul, Estado de Santa F'T DLaranjeiras, Pecegueiros, Catarina, Brasilv,

.

•••
I

Kakiseiros, Macieiras, ,Ia-. Faz saber que comparece
boticabeiras, etc, Roseiras ram no cartório exib ndo os Cartilha "Dedé, Josée
Dahlias, Camélias, Ooni- docimentos exigidos p la lei Tião"
feras, Palmeiras,· eto., etc. atim de se habilitarem para

Do Comandante rosé f'rencréco de Paula Ra
mos, ilustre filho de Blumeneu residente ne Guana
bara; recebemos o seguinte memorando: Está chegan- '

do hoje, aqui, não só o número de rnats um aníver
sário do Invlcro «Correio do Povo», 'de sua-proprie
dade, como um pacote com jornais. de Ioaçeba e

casar-se: Uma grande vartedàde Ohapecó, as queis me foi dado conhecer, quando de

PEQAM CATA..._LOGO .
de processos de ensino, minhas andanças pelo interior de meu Estado netal.

ILUSTRADO Edital n.6,502 de 16/9/6'( eís, em síntese, a Oartl-}: Desejo cumprimentá-lo efusivamente: 1.0 pela
Fridolioo

"

Klein e jlha
"Dedé, José e Tido", auspiciosa demeride e �.o pelo maravilhoso (lrtigo de

E!NQE!RÊÇO: Leopoldo Seidel Rovina Liesenberg publicada pela Editô�a fundo, estampado DO N.« de aniversário, mets numa

Caixa Postal, 19. Ele, brasileiro, solteiro, F T. D. S. �., de a�torla oportunidade receba seu grande coração de hornene
f\venida Mal. Deodoro, 210 - CORUPA' -

operarío, natural de Ja- da professôra Maríà I:..de gern, não só a08 fundadores, como aos seus dedica-
Jaraguá do Sul -_8_._Ca_t_ar_in_a_. c::::::::=c::::::::::-� ..-=::::::oo::::::::.c:::::::= raguä da Sul, domícílía- Lourdel!i. Ga�tal, autora dos colaboradores, na 'manutenção da existência do

\

------
do e residente em Três de váríos livros para «Correio do Povo», óra em consolldede Circulação e

F b
·

I S A Rios du Norte, neste dís- cursos primários. prosperidade. Pelo privilégio de sua alegria, receba
a r I ... t"t�, filho de. Afon.so A autôra escolheu. pa

os sinceros perebene do amigo, edrnlrador e obnga
KleID e de Rosaha KleID. r8 esta Cartilha pala

do ..Ass. J. F. de Paula Ramos."

Ela, brasileira, solterla, vras comuns ao' voca- De São Bento do Sul, - SC
industrlãrta, natural de bulá río infantil e as hts- O nosso confrade Alexandre Pfeiffer, .dlretor-pre-Guaram.ir��, neste �sta tórias de cada lição re- sidente e redator da «Tribuna da Serra», jornal quedo, dOffilclhad!l e .resI�en. produzem fatos correntes cobre os Municípios de São Bento do Sul, RiCl Ne.te em �ste �Istrlto, filha na vida da' criança. '�rioho e Campo Alegre, viu o nosso aniversário atra-.de Joao· Liesenberg e .'..
de Helena-Hafemann Líe- hTçdooma.terlalda O�r.b vés da seguinte notá: «Tnbune da Serra» formula ao

senberg.
. I..• a.en�loba. pequenas m� «Correio do Povo», conceituado jornal euuado em

tôrías ilustradas para leí Jàraguá do Sul, que muno enobrece a classe que re.

tura, com apresentação presenta e que rentes e tão relevantes serviços vem

Ordem do dia Edital n ..6503 de lS/9/67 gradual de novas pala- prestando à coletividade de tôda uma vasta região,
I - Discussão e votação do relatório da di- , Arno Hasse e vras; leitura suplementar as suas congrerulaçoes pelo transcurso de seu 48,0

r retoria, balanço, lucros e perdas e parecer do Ingrita l, eisler para melhor fixar as pe- aniversário de fundação.
conselho Fiscal;

, '

. . . lavras já estudadas e Foi uma luta árdua e exigiu, por CIMto, besteure
II - eleição do nôvo conselho fiscal;' .

Ele, braslleíro, soIteI!O, palavras para recortar sacrifício. Mas, como dizem os expertmentades. d

III - aasuntos de interêsse da sociedade. lavrador, natural d.e.�a- gue servirão para, jogos verdadeíra glória não reside só no vencer, mas tarn-
Hota: Acham- se à disposíção dos Srs. acionis- ,raguá d� Sul, domlCIlu�- variados. bém no lutar com ardor. E assim, «Correio do Povo»

tas os documentos a que se refere o artigo 9�, do e. resldent� e� G�lrI- t.· pode se vangloriar dos trabalhos realizados, pois
do decreto lei n." 2.627, de 26 de setem� de 1940. baldí, neste dístríto, Iílho Co.mple am, .aínda, a não só lutou, mas venceu galhardamenle" ,

Jaraguá do Sul. 14 de Setembro de 1967 ,de Augusta Hasse, e de Cartilha, um folheto pa- Aos nossos caríssimos amigos da GuanabaréJ e

HANS GERHARD MAYER .1t
Olga Jung Hasse. "

ra uso do aluno, com de São B�nto do Sul, os nossos melhores agradeci-
Diretor Comercial Ela, brasileira; solteira, s.llabas para �ecort�r; um mentos.

doméstica, oatural de hvreto de onentaçao ao

Assembléia,Geral Extraordinária �aràguá do �'QI, domici· profess�r para aplicação
/. )Jada e reSIdente em da CartIlha e unta cole·

Ficam convidados os Srs. acionistas para umá Ribeirão. G�ande .da Luz, ç�o de 23 carta�es colo
assembléia geral extraordinária a realizar' se no neste dIstrlt�, fIlha de rI.do�,. reprod�zIDdo _as
dia 28 de outubro de 1967 às cinco horas da tar- Helmuth Gelsier 'e de hlsturI8� e as Ilustraçoes
de, na séde

I
social à rua 'Jorge" Czerniewicz, 590, Lili Raasch Geh�ler. da CartIlha_

com 8 seguinte 'I
-

Para mais informaçõesOrdem do dia Edital n. 6.504 de, 19/9/67 dirigir se a Editôra (I'. T.
I - Proposta 'dá Diretoria para Aumento de

. Ademar' L�nz e
f. D. em iJar�guá do Sul.

Capital; •
'

II - Assuntos de interêsse social. Angelina Hf:\nemann
_--------

Jaraguá do Sul, 14: de Setembro de 196·7 Ele, brasileiro, solteiro, O AnuÍiOl·o é a IHANS GERHARD MAYER mecânico, oatural de Ja·
Diretor Comercial raguá do Sul, domicilia· Alma d(_> NegÓClj'o

'

do e residente em Rua anOOCle neste-
Jorge Czerniewicz, nesta Semanário
cidade, filho de Paulo � _Nota Oficial da Ordem dos t:��. e de Alma Ponath

(r====::=====-===�::::::::::::=::::::==::::::===--=::-=======c::::::::::':\1
Ela, brasileilra, solteira, ii'

,

'

.

'

.

í ,

it
doméstica, natural de Ja

..11\1'
--,

Dr. .0·
•

rn Soelter' _. '1,I'j'raguá do Sul, domicilia ....J
da e residente em Bar- " IIFoi istallida nesta Cidade uma Delegacia _Regio- ra do Rio Cêrro, neate II CIRURGIÃO-DENTISTA "

nal da Ordem dos MÚSICOS DO BRASIL. I' II

O sr. Edgar Osmar Kessler, i,nterventor do Con. distrito, filha de Alfredo iI
-' II

Ih n I Hanemano e de Elly Sie- i,' -AIAG .. "se 1 o Kegiona de Santa Catarina, nomeou e deu pos. I .. V� ft II
se n ca O d ·d I d O I

. ,Q- H
fert Hanemann. I!II "

, o rg e preSI en e a e egacla. aO/\Jr. er-
berr Carlos Kurzawe, e no de secretário· ao Sr. Curt' .

'.
, II II

Fritz. ..
. Edital n. 6.505 de 19/9/67 II

II

. Fa�em. parte de�sa delegacia Region�1 os seguin- Afonso Ruda e ,II n
fes mUQIcfpIOS:. - Sao Bento do Sul, Sao �rancisco Carmelinda Cogrossi \ h II
do Sul, Jaragua do .Sul, Guaramiri'm, Massaranduba, EI' b '1· olt

.. II Aven.ida Getúlio Vargas, 198 ......,. Jaraguá do Sul Santa Calarinà !l
Estrada Schl'o�der, Pirabeiraba, Araquarí, Campo e,

_

raSI etIro, IR d' eslrão, n , ii
, Alegre e Corupa.

_,

.
operarIo, Da ura e � � ;.. �_._:.. ',' j:

Os músicos já inscritos, terão o prazo" de 30 tBednto d do . S:OI�' doeste E� .. -. . _ 0:- _ _...
- ---:::====----=r:-==:::==d)

��aNßcg$ �,g�,g:�n�ul�:. a�uidad,\ de 1967, que é ��n�� �:ICle��ao :id�e:!: V end e s e
F::':'-:::::"':-'::::=========:::===:::==,

Igualmente foi aberto prazo para inscr'
- filho de �lexand.re !iuda • II DR. . WALDEMIRO MAZUREGHEN II

• • _

'
•

J Iça0 aos
e de MarIa PaoklewlCz II· 'II

musIcas nao regIstrados, e que se acham no exercf� EI b '1' It
.

. II CLfNICA MÉDICA - CIRURGIA GERAL li
cio da profissão. a,

.

raSI elfa, so eira,
Um ótimo. terreno com ii ii

A O' d d M" h \ ',- .deméstlca, natural de Ja- .·1 II
. .

r
.

em os USIC�S c, am,a � at�nçao _ �o.s raguá do Sul, domicilia- casa. possumdo pastagem ·11 ,.

profiSSIonaIS for-a o cumprIment<) a lei, pOlS sera Im d 'd t'
.

R'b
.

,

sito à estrada Francisco .1,1 :'!:'.

d f r
-

d E d
a e resI en e em I el-

ela aAse�era Is.ca �aç?o elmd tOJ � 0:11 sla o'd •

-

rão Grande do Norte nes. 'de Pa:ula..Tratar com �,iI ULTRA. SOM lU• .

e egacla eglona _e. OIDVI e, a.ten era aos te distrito, filha de Ste- p.roprletárIO sr. Leopoldo!1 ONDAS CURTAS 11

bmulsIc�s2P8e1la partei dSa .matnha, Ana dRU(l. p�ncAesa dlsa- fan ,Cogrossi e de Maria 'Meyer. .. I, R ULTR VIO
li

e. n. - sa a· lun o a, ca emla tle cor eon R b l' C
. . II • ,.A LETA. li

cDrincipe» (no. prédio da Estação Rodoviária).
o er I ogroSSI. ii Rua Presidente Epitácio Pessôa 704 ii

Presld�n.te, Herbert. Carlos Kurzawe Ela, brasileira,. solteira, 'L_-_-_-_- ..-----;---- -------.-----------
EI

SecretariO Curr FrIlz Edital n. 6506 de 2ü/9/67 doméstica, natural de � ---.-- -- . :::11
I.

Harry Kleine -e Jaraguá do Sul, domici

Elfrieda Bolduan liada e residente em
�.·••·.i• .'� .:ft�.·.:'.:.:c..·•••••'�.·••·.�.*. > '(_.�.4•••••••.:� Rua Joinville, nesta ci \

f� nr f� r na n d o A Q
� r,' n � man n �1 op���r����;��r�lsdo;t�i!�, ��1:�a�l�a d2eIr::r�Or\��

'I:
U, o RI l) :1

saran1uba, neste Esta demann Bolduan. :--------'!""""---------
: : 'do, domiciliado e resi·

.

I! CIRURGIA DO ESTOMAGO - VIAS BILIA- �l dente em. Rua J?invHle, E para que chegue ao co- Dr. FraDcisco Antonio Piccione
:

R S INT'ESTINO" C'
.

d S :1 nesta Cidade, fIlho de nhecimemo de t dos mande\ :M::eD 'J:.CO - C.H._� .. 1:%,: E, ::s - lrurgla e enhoras :) Eugen Kleine Junior e passar o presente edital qu�

f:::: DiagnósticD Precoce do Canoer nas Senhoras

.�:.l de Bilda Kleine. será publicado pela imprensa Ciru.rgia e Clínica de ,Adultos e Crianças
e em cartório onde será

l �
afixado durante 15 d'as. Se Partos � Doenças de Senhoras

: Consultório à Rua Artbur Müller n. J60 \ :
.lguem souber d� aigum im

�. (AO LADO ,20 NÖVO HOTEL) L Correio do Povo pedimento acuse.o para os
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

��: Das 9 12 e das lã J8 horás _ FONE, 384 �l um Jornal, a f.ps' legais.:, .

I
Residência: Dr. Nereu Ramos, 419 /

f:1 :J Serviço do Povo AUREA MULLER ORUBBA COH.l[J'p� .,.. SA�:lIrA CA:I'ARBl.JSA
t'·,,1·.·�·�r·.··.··.··�··.·�·:,.·�:-·ft··..�·,,:·.··.··.. ,c.··t'·.:.,r-,:e,,:-;..··�·�·�·.·�r ..••·••·•• Oficial' (

---

"CORHflO on POUO"
. Fundação: ffrturmüller - 19)9)

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Ltda.

- 1967 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINAl"�RA: .

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

Jaraguã
C, G. C.: 84-432 - 426

Assembléia Geral Ordinária
,

.

São convidados 08 senhores acionistas da

Jaraguä B'abril S/A, para a assembléia geral ordi
nária. a 'realizar-se no dia 28 de outubro de 1-967,
às quatro horas dá tarde, na sede social ã rua

Jorge Czerniewtez, 590, à fim de deliberarem sôbre
a seguinte

) De ,Órderp- do Sr. prefeito· Municipal, levo ao

con.hecimento dos Srs. contribuintes, QQ.e o prazo pa
ra pagamenlo sem muIra da ;)mpôsto Pr'edidl, Terri.
torial Urbano e Taxa sôbre' Serviços Rurais, fermi
nélréÍ em 30 do mês em curso, após o que será feiro
co,m dcréscimo da multa determinada em lei.

jaraguá do Sul, 18 de setembro. de 1961.
Erich Sprung. Dir. da Dep. da Faz'�nda
Vi SI o, Vi:clor Bauer, PreferIa Municipal

..
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CO.RREIO DO POVO SABADO, dia 23-9 1967. Págína 3

PrefeituraMunicipaldeJaraguá ,doSul
Aviso.'Edital de Concorrência Pública'

a) - As propostas serão abertas às 10 horas
do dia 19 de Outubro de 1967, no gabinete do Snr.
Prefeito Municipal,. permitida a presença dos ín-
teressados. '

b) - O Prefeito Municipal no -uso: das, atrí
buíções que lhe são conferidas" baixará portaria
designando uma comissão para proceder a aber
tura e julgamento dos documantos e das pro- O Departamento de .Servlços Gerais, avisa
postas. ßOS ínteressados. que os terrenos baldios na zona

'Prefeitura'Municipal de Jaraguä : do Sul, 20 urbana e suburbana, deverão ser conservados
de Setembro de 1967.

.

limpos pelos proprietarios, podendo
V I-.(] T O R BAU E R os mesmos serem plantados com arvores frutiferas

Prefeito Municipal e ornamentais de pequeno porte, grama. e horta
liças em geral, 'não sendo permitido o plantio de
cana de açuoar, bananeira, aípím, milho e demais .

plantas de grande porte, numa distância de 15 m.
do alinhamento das vias públicas, a fim de não
prejudicar a visão dos que transitam pelas mesmas.

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1"967.
Walter A. Balleck - Diretor' do DSQ,

Visto: Victor Bauer - Prefeito Municipal

'. 4) - DUfat;lte o estudo das propostas,' os
proponentes, quando solicitados deverão dar tôdos
os esclarecimentos exigidos pela Comissão, dentro
do prazo por ela estipulado. ,

.

r .

•

'

,De órdem do Sr. Prefeito Municipal, levo ao

VI Da abertura e
\
do Julgamento conhecimento dos Srs. contribuin!es, que c: prazo pa-

das p'ropostas
ra _pagamento sem mulra.rdo Imp�sto Predl�I, Tem:

" .

. tonel Urbano e Taxa sôbre Serviços RuraiS, rerm 1-

narfl em 30 do mês em curso, após o. que será feito
com ecréscirno da multa determinada em lei.

Jarilguá do Sul, 18 de setembro de 1961.
Erich Sprung. Dir. do Dep da. Fezend
Visto, Victor Bauer, Prefeito Municipala

A Prefeitura Municipal de leragué do Sul, faz
saber a quem tnteresser possa, que se acha aberta
concorrência pública para equtstção dos seguintes
veículos, seus acessório� normais e ferramentas usuais
e demais lmplementos destinados aos seus diversos

,Departamentos: ,

a) '_ Um (1) Jeep tipo Universal;
b) - Um (1) Jeep tipo Universal Utilitário;
c) - Um (1) Jeep ripo PICK UP;
d) - Dois (2) Chassis ;_ Caminhão, pneus dien

teiros 8�5x20 - 10 lonas, pneus trazelros
900x20 - 12. lonas, entre eixos 4: m li

4,50 mais ou menos' com tomada 'dé força
para basculante; .

e) - Dois (2) Ohassis...:. Caminhão pneu dien
teíros 8�5x20 - 10 lonas, pneus rrezeíros
900x20 - J.2 lonas, entre eixos 4 m a 4,50
mais ou

\

menos; .

"

f) - Um (1) basculante tipo caçamba para car
. rcgamenro de saibro erc., à ser adaptado
em chessts de Caminhão entre eixos de 4
m a 4,50;

,

,

g) - Um (1) basculante tipo caçamba 'pera co

lere de lixo, à ser adaptado em chassts de
caminhão entre eixos de 4 m a 4,50;

h) =r Uin (1) tanque irrigador equipado' com A P.refeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
conlunro Moto-Bomba, motor Volkswagen torna público que venderá em çoneorrêncla pü
,à gasoltne ou equivalente, pera rrlple Il- blíca, os seguintes veículos de sua propriedade
nalidade. Incêndio, irrigação das vias pú- abaixo relacionados:

.

,

_
blicas e distnbulção de água à população, a) Um (1) caminhão marca FORD, ano defabri·
à ser adaptada em chessís caminhão en- cação 1938, motor no 517706, 8 cilindros, com

tre eixos de 4.m a 4,50. 85 HP. O Departamento de Serviços Gerais da Mn.
As proposras referente ao' presente edítel, serão b) Um caminhão mares FORD RHEIN, ano de nicipalidade, convida' os Srs. proprietários de ter

recebidas pela Secretaria .da Prefeitura, at� às 17 fabricação 1951, motor n° SBXG· 2H804�, 8 cllín renos que estão .sendo loteados, à comparecerem
horas do dte 18 de outubro de 1967, sendo o paga- dros com 95 HP�

. _
.

'. nêste Depart�mento, munidos das plentas aprllvff'
menro da equlstção realizado no exercício. de, '19�8. .

c) Um (1) cammh�o �arca FORD, ano de, das, com a SInalização dos Iotes vendidos e es-

f��rICação 1951, motor n F 6 RISB� . 15.428, 8 oríturados, como também dos vendidos e aindaI da Doeumentação eílíndros, com 100,�P. _ .
. não escriturados.

A firma interessada em participar da presente .d)'Um (1) eamínhão marca R,EO, F 22, ano de , Os Interessados que ainda não tiverem seus

concorrência, deverá. apresentar a seguinte documen-
Iabrícaeão 1952, motor GOLD COMET 292�93106, terrenos nestas condições, deverão procurar lega-

reção:
com 145 HP.

. plizar até 31 de outubro próximo vindouro. (
.

a) _ Para firmas e sociedades comerciais' de e) Um (1) Trator de esteu!!, marc,a MAZUL" Outrossim; convem lembrar a necessidade da
modo em geral; _ Quitação dos impostos federais,

modêlo D40 • !960, com motor rllese155 HP. moto_r apresentação das plantas do terreno para o devi,
t dual

. .

R d f
nO 461 chaSSIS n- 307. do estudo e aprovação por esta Municipalidadees a ueis e muntcípaís; - egistro a irma ou so- Um (1) Trator de pneus marca Zadrugar 5CA, antes do inicio. da' venda de lotes'

'

ci�dade com dad�s da .lIua constituição (declaraç�o chassís no 1425.60 motor !;lo 16003. ,....
" -

feu� pereure o MI�istérlO do �rabalho ou. contrato
_ ...s p�OpOB.t8'R deverão ser entregues à Se- Jara,gual do Sul, 20 de setembro de 1967

,

,SOCial); - C�mP!lmento da I,.el d.os. 2/3 (Aft. �62 �a cretaria da Prefeitura em envelopes fechados, de- Walter A. Ballock - Direto!' do DSG
CLT), - Q�lfaçao do Im�o�to. SlOdlcaJ; - QUllaçao .las contendo o'seguinte: \ Visto: Victor Bauer -/ Prefeito Municipal
com os Insruulos de Prevldencla.

. Nome e endereQo do proponente;
.

Veículo que pretende adquirir;
Preço ofertado, discriminadamente por

Edital de Concorrêneía Pública,

IT da Proposta
1

, O Departamepto Municipal de, Estradas de
Rodagem, t,endo em vista o que determina' o art.
20, da Lei n. 18, de 26 de maio' de 1948, avisa a08
senhores proprietários de te.rrenos na zona rural
do

. Municipio� que nãa será permitido o plantio v

de arvores frutiferas, ornamentais bananeiras mi�
Ib,O, !1ipim; cana de. açucar, numa'distâncta de 15
lI!etros dt> �ixo das estradas, afim de náo preju-
dicar a conservação das mesmas.

.
.

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1967.
Francisco Modrock - Diretor do DMER

Visto: Victor Bauer - Prefeito Municip�l

III ·da Apresentação da Propo�ta
. e da Documentação,

-

A proposta deverá ser apresentada em veículo.
duas vias em papel timbrado, em língua- ,- Admitir se-ão propostas para�aquisição de

gem clara.' , um' ou mais yeiculos.
.

.

2 - A proposta deverá' conter declaração -' O prazo pára recebimento das propostas
expressa does) proponente(s) concordan será encerrado no dia 16 de outubro do corrente
do "In Totum" com as condições exigi- ano, e o julgamento das que forem apresentadas
das pelá Municipalidade e contidas neste será feito às 10 horas dia imediatamente seg�inte,
edital. L no Gabinete do Sr. Prefeito Municipal, permitida a

3 -- Deverá constar da proposta que o(s) presença dos interesf\ados.
\ proponente(s) a mantém pelo prazo de - Os veíc1l10s objeto desta concorrência es-
"

30 (trinta) dias, contados a partir da da- tão, para I exame, 8 disposiQão dos interessados
ta. da abertUra das propostas. nas Oficinas. aa Prefeitura Municipal,

.

no periodo
4 - A proposta dev,erá ser assinada pelo(s) compreendidO entre às 8. e 17 horas.

responsável(eis), com firma rec{onhecida Reserva se a Prefeitura ö direito de rejeitar
em Tabelionato. uma ou mais propostas consideradas inconyenien-

tes aos interêsses do Município. . .A' Pr,efeitura' Municipal de Jaraguá do Sul, '

_ Os
I

interessados terão todos os e·sclareci· solICita a. devolução urgente dos \

Questionários
mentos neceseá rios Da Secretaria da Municipalidade. "Pesquisai Sócio Ec'onõmica", éntregues aos senho-

Jaraguá do Sul, 20 de setembro da 1967. res comerciantes' er· industriais, para preenchi-
VWTOR ,BAUE,R, Prefeito Municipal mento à c�da operário que desejar. adquirir sua

casa própria por intermédio da OOHAB.
Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1967

Victor Bauer - Pref,eito Municipsl

A proposta acompanhada da
-.

documentação,
dever' ser apresentada eQl envelope fecDado, con
tendo os seguintes dizeres; - Pref«,itura Muniçi.
paI de Jafaguá do Sul - Concorrência ·Pública -

Edital de 20 d'e Setembro de 1967. _; No verso do Edital de Conc.orrência Pública.mesmo envelope deverá conter o 'nome, enderêço
ê a séde do(s) proponente(s). 'v A Prefeitura MuniCipal d'e Jaraguá do Sul, A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,

IV Prazo Para Entrega to�ná públ�co que vende�á em conconência .pú- avls� aos senhores criadores e agricultores, que
'i blIca, ,8 fel r8�em d� antIga ponte Abdon Batista, deseJarem expôr gado, suinos e produtos agrico.

.
Na proposta deverá ser indicafto o prazo ,de suá. prQprledade, à ser desmontada. las, .na· IlIa. Exposição Agro·Pecuária, que será

/ " aproximado para a entrega das viaturas' e seus 1. -:- As propostas deverão ser entregues à realIzada em novembro do corrente ano na ci-
implementos. '

. Secretária da Prefeitu�a, ?m envelopes fechados, dade de Blumenau, deverão inscrever �e nesta
, V

.

Das Condi·p.0-es Gerais delas contendo o segUlß�e, . Prefeitura até o dia' 15 de outubro próximo vin·
y Nome e endereço do proponente; douro. .'

\_ 1) - Poderá participar desta concorrência Preço da oferta.
.

. Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1967
qualquer firma legalmente constituída e que satis· 2. - O prazo para recebimento das propoa, Victor B P f't M

.. 1
faça as condições estipuladas no presente edital. tas será encerrado no lU&. 16 da outubro do cor

.
auer - ra el o uJUclpa

I

2) _ A Prefeitura Municipal de Jaraguá do rente ano e o juJgaIQento das que forem apresen.:
Su],' reserva se, ainds! o direito de escolher ,a' tads8 será feito às 9'· horas do dia imediatamente r==:=�:::=:::::::::==::::::�::::::=�::::::=::::::=::::::::-===:::::�
prop�!ita que lhe. �onvler,- podendo ta��ém, rejei- segui?-�e, no Gabinete do Sr. ,Prefeito Municipal,'li F d' . A , :' '. A .' li
tar todas ou aceita la,s em parte, adqmrmdo quan· permitida a ,presença dos interessados.. ',I UD O de AsslStenCl8"e Prevldenc,a ii

tidades inferiores as, estipuladas e ainda anular 3'. - ,Reserva: se a Prefeitu:.-a o direito de 1. d
I

Tb' li
pai'cisl ou tota�mente a concorrencia de que tr8ta r�jejtar uma ou mais propostas consideradas in ii O ra alhador Rural, ii
o pr�se�te edi�al, sem q�e .ca�b,:, aos participa�· .convenientes �os interêsses do Município. ", A CO M E R C I A L

'

,'jtes direito de mterpelaçao JudiCial ou extra'Judl- 4. - Os mteressados terão todos os eeclare� II A M I O' , !

cial, ou mesma indenização de qualquer natureza. cimentos necessários ,na Secretaria da Municipa II v. a . eodoro, 130, em Jaragua do Sul,' II

3) - Os proponentes terã� se tenta. e duas l�dftde.. 'I encarrega-se do preenchimento das guia de II
(72) horas para complementaçao de folhas na

_
Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1967. I .

I recolhimento e dé inscrição. II
pocumentação . ..2

. VIOTOR BAUER, Prefeito Municipal �====�---=::::::==:::�:::=::::::=::x::==:::::d=J)
) .\.

I .

-
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fatos e Len�as�aHi,s tória�o B rasil [IIU) o�����L��pElR���E'RA,
Jeffersun Davis de Paula JUIZ DE 'DIUEITO DA COMARCA DB JARAGUÁ

DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NAMESMO ADMITINDO, sem possibilidade de FORMA DA LEI. ETC.
incorrer em êrro, que 'Tomá� Ant�nio_ Gonzaga, FAZ SAAER a todos os que o presente edital,provável autor das "Cartas Ch�le�as , nao chegou com o prazo de vinte dies, virem ou dele conheci

'

São convidados os Senhores Acionistas paraa adarlr ostensivamente à Idéla do levante, ,é menro tiverem e Interesser posse, que hão de se. er- a Assembléia Geral/Extraordinár�a, a se r.eaHzarfO['a de dúvida que como íntimo de ,Cl�Udio Ma- remaredes por quem mers der e maior lance oferecer, no día 7 de Outubro de 1967, na(séde SOCIal emnoal da Costa e amigo de Alvareng� Peixoto, Pe.
em frente às porias do edifício do Forum, no dre 6 Rio do Cêrro Ho, nêste Munlcíptö de Jaraguá �oCarlos Corrêa de Toledo, cel FranCISCO de Paula de ' outubro vindouro, às 10 horas, os bens. penhora Sul, às �O horas da manhã, para deliberarem soFreire de Andrade e outros" não �e!xari_a de dos a Rodolfo Melchert, na Ação Executiva que lhe ore a seguinteadverti-los dos inconvenientes da partIClpa.çao de
move a firma Esquadrias de Madeira Brand S. A., ORDEM DO DIASilvério dos Reis, seu desafeto, no mqv.lmento, abaixo. descrlmtnados: 1 ° _ Aumento de Capital Social, por rea:deooís de havê lo zurzido nas ,"Cartas Chtnelas", a) UM TBRRENO, situado à Estrada Izebel, valíacãorío Ativo Imobilizado, nos têrmos da Leias' quaís, diga se d,e passagem, não eram est."ánhas .murttclprode Corupä, desta Comarca, com as segutntes nO 4357 de 16 7 64; e em dinheiro.

\
'

aos demals conjurados, mesmo porque. coníírmam, confrontações: frente, com a Estrada lzebel, fundos, e ' 2° ...:.... Alteração parcial dos Estatutos.
por antecipação, as censuras -de TIradentes às .de um lado, com terras de Rodolfo Leber e d� outro 30 -- Assuntos d€l interêsse Social.descabidas promoções na Tropa r de que era Al- lado. com terras de Guilherme Melchert, devidamente Jaraguá do Sul, 31 de agôsto de 1967feres.

_ ,registrado no Certórto de Regi stro desta Comarca, sob Anna Gumz _ Dir. PresidenteSilvério dos Reis, assim, -com? tud? induz a .n. 6,707,' com a área
\
de 3�.953, m2., avaliado em

crer, -por largo espaço de te�po fl�ou a margem.Ncr$ 2 500.00.
. . .

.da Conjuração l'y1in�ira, como Indesejável, a�é que b) UMA CASA de moradia, edificada no terreno Edital de Praçao sargento mor Luis Vaz de Toleao, -conjurado descrtro no item a, avaliada em Ncr$ 3.500,00.
i

ativo mais simplório, o .eonvkíasse à revelia dos J, c) UM RANCHO, também edificado no terreno
'O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz dedemais. , .' descrito no item a, avaliado em Ncr$300,OO. Total Direito da Comarca de Ja�guá do Sul, Estado deEmbora não se saiba, ao certo! a data e.m Ncr$6300,OO. '.'

"

." Santa' Catarina, Brasil, na forma da lei, etc.que tivera 'inicio, na Oapítanía de MID�s Gerais, ASsim serão os .refe,ridos bens arre�atados p�r FAZ SABER a todos os que o presente edital,os planos do levante, ou corsa que culmmasse na
quem meís der e maior lance oferec�r ecima do pre

com o präzo de dez (10) dias virem ou delesua elaboração, é fora de dúvida. contudo, que ço da eveheçäo, podendo ser e�aml�ado, por quem conhecimento tiverem e ínteressar possa, que, háremonta aOI!! meados do ano de 1788,. o que de imerêsse tiver, no local onde es�ao sll�a�os.. de ser arrematado por quem mais der .e �aior .

certo modo é confirmado pelos depoimentos de E pare que chegue a notí�[a ,a publico, fOI pes- lance oferecer; em frente às portas do Edílícío dovários dos conjurados. sado o presente edital, que ser� élflxa�o no lugar de
Forum no dia 2 de outubro do corrente ano, àsO Cônego Luis Vieira da Silva, por exemplo, costume, às portas do Forum, e publícedo pelo lor
10 hor�s, os bens penhorados a OSVALDO ROCHA,inquirido, "Respondeu, q!le gove�nan(io a�nda ,a .nel local .. Correio do Povo." Da.do � passad� nesta
na Ação Executiva Fiscal, que lhe move a FazendaCapitania de.. Minas Gerale o IIm. e Ex.m. LUIS cidade de Jataguá do Sul aos dOIS dres do rnes de
Estadual, abaixo descriminados: _

.da Cunha e Menezes várias pessoas que. Iam de_s setembro do ano de mil novece_nlos e secenl� e sele.
1. _ Uma lixadeira, com todas as suas res-ta Cidà'de do Rio i de Janero, das qua�� se nao 'Eu, (a) Amadeu Mahfud,. e8�rivao, o ,subecre.v[.. pectivas aparelhagens, avaliada em NCr$1�O,�0;recorda, diziam, que andava nesta: CI.)ade um (a) Lauro Pereira OliveIra '''- JUI� d.e .Dlr�[to _" 2. _ �m motor elétrico, com as seguIntesAlferes, chamado por alcunha - o Tlraden,�es A presente CÓpid confere com o orlg[oal, dou fe.

caracteristicas: _ n. 3430, 1 HP, ciclos' 50/60, vIts.convocando gente para um levante. •. (A�D., 'Jaraguá do Sul, 2 de selembro de
_

1967.
220 e Q80, A P 3, 4, 2, RPM 1.400 a 1700, marca,vol. IV, págs 290�291), Cunha Menezes, �om.l) VI Amadeu Mahfud _- Escrlvao
WEG, serie 14, que avalia-se' em NCr$ 65,00;

.
'

mos em artigo anterior, governou a Capltama de
3. _ Uma serra fita, de arcabouço de ma�eIra.Minas Gerais de 10 de outubro de 1783 a 11 de

com tgdas 'as suas 'respectivas 8p�relhagens,'julho de 1788 Edl-Ial
r

de CI-I'aça-o _ avaliada em NOr$150,00O Dr. José Álvares Maciel, por sfla vez. n.o - .

4. � Um motor elétliico, com as seguintesinterrogatório de 26.11.1789, "Respo?e� que a prl· O D'oUTOH- C�RLOS RONALD SCHMIDT, características: marca WEG,' n> 3431, 1 HP. RPMmeira Vt Z que ouviu a má 'Pr�pos!çao d.e qQ,e a
JUiZ DE 'DIREITO DA COMAROA DE GUARA- 1AOO a 1.700, vlts. 220 a 380, êiclos 50/60,' A.M.P.Capitania de, Minas G9raes haVIa de s�r lOdepen- MIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA 3, 4; 2, série; 14, avaliado em NCr$65,00; '.dente e livre foi ao '�lferes J08;qUIm J08é da
FORMA DA LEI, ETC.

. '50 _ Um motor elétrico, com as segumtesSilva Xavier por alcunha - O Tiradentes - nesta
_ FAZ SABER 'a tôdos quant?s o presente edl- caracte.risticas: marca WEG, n. 1695, Hp.s 50/60Cidade do Rio de Janeiro na occasião em que tal oom o praz? de trint�_(3.0) dlf�S, virem ou dele ciclos, -RPM 2800 a 3.400, AMP 8,6,5, vIts.220 aelle respondente chegou d� Portugal•.e se passa conhecimento tIverem, que por parte, de ABILIO 380 série 11, Avaliado em NCr$ 105.00.-va para as Minas, e que fm pouco maIS, ou meno.s JAZ AUDRIOK. brasileiro, casado, lavrador, re. 'Assim' serão os referidos bens arrematadosno mez de Agosto ou Setembro do ailno (ie mIl
sidsnte e domiciliado em 2° Bra�o do Norte, .�u- por quem mais der e maior lance oferecer �cimasetecentos e oitenta e oito r.' ••

" (A,D., vol. IV,
nicipio de Massaranduba, desta Com.arca, por 10 'do preço da avaliação, podendo ser exammado, Ip. 396).

,

. . termédio d.e seu procUl:_!ldor, Dr. RelD?!do Murara,
por quem inter�s8e tiver, no l?cal em ,que se'O Pe. José Lopes de OlIveIra, s-egundo c0l!� loi requerIdo -uma IA?a.o. de Usucaplao, de om
encontram d�posltados, na proprledáde �� �xecu�fessou no interrogatório' d� 1,8 6.t790, .:'. , . a PTI- imóvel situado no mumClplO de Massaranduba, des· tado no logar Nereu Rsmos, neste mUDlClplO.meira vez que' elle Respondente OUV!U falar em

ta Gomares, conténdo a _á,rea de 154.600 ms2. com, 'E, para que chegue a noticia 'a pú�lico, foicousa que posss attribuir a levant.e fOI no 1l!8Z de
as segljintes confrontaçoeH: A frente, ,.Oeste com passado o presente Edital, que será aflxa�o noSetembro de mil sete,centos e OItenta e Oito na
137,50 metros no Rio 2° Braço do Norte; ,Fundo(4 lugar de costume, às portas do Foru�, e pub}JcadoFazenda da' Matiqueira ao dito dono della o Co

, Leste com igual metragem em, tetrras de Pedro
no jornal local "Oorreio do Povo .

_ Dado eronel José Aires , Gomes .. ,." (A.D., vol, IV, p Stringari; ao Norte com 1.150 metros em terras de
passado nesta cidade de Jaraguá d? Sul, aOIi! deze-452). "Depois, - prossegue - 'Inos princlpios de MarCo Fortunhto Feder e ao Sul co!" 1.1.00 .":Ietr<:s em
sete dias do mes de julho de mIl novecen�o� epouco mais 'ou menos na segunda semana da Qua

terras de Angelo Audrick. Feita a JustIfICaçao da sessenta e sete. Eu, Adolpho Mahfud, Escrlvao,resma disse a elle f..bspondente o Oor.?n�I_Joa posse foi a meslila julgada proce(1ente. por sen·
o subscrevi _ (a) Lauro Pereira Oliveira _ Juizquim Silvério dos Reis na Fazenda do RI�elrao; tença e, para que chegue ao conheCimento de de Direito. "

,
que estava para haver u�a grande nOVIdade de

tôdos mandou expedir o pr!=,sente e.dital qUe será
A pr�sente cópia confere com o original; dou fé.se fazeI' um levante nas MInas e qoe-supposto ei-

afixado no lugar de costume e publLcado na form� JaI:sguá ,ao Sul, 17/julhof1967. 'Ie Joaquim Silverio era de Port?gal que �stav� da lei. Dado ti passado nesta cidade de Guaraml-
,; O Escrivão _ Adolp,ho Mahfud.pi'ompto para entrar nelle.", '(Idem.

_

Ib. , p. 'rim aos quinze dias do mês de setembro do ano454). Linhas adiante, esclarece:" . '..
e nB:0 pode I de 'mil novecentos e sessenta e sete. EU, .�as)eHe Respondente dizer se com effeito o dito Joa- Renato -Carvalho Escrivão, que o .datilogr�f,eI equim Silverio estrava no levante ou se usou da-

subscrevo
'

.

,

"quella �xpressão para tirar do Respt,ndente, o ,

(as) Carlos Ronald Schmidt,. Juiz de Direito.que soubesse sendo certo q�e a ess�, temp� nada '

'_ _sabia elle Ret5pondente maIs do que tem, dItO.. . CERTIDAO(Idem, ib, p. 455).
InqUIrido, ainda, "se lhe lembrava o tempo Certifico, qu.e. a presente cópia,cQnférß com o

em que teve a conversação,' que refere nas original elO que dou Fé: '

,perguntas antecedentes com Joaquim Siivério dos Guaramirim 15 de Setembro de 1967Reis sobre o projectado levante", Respo�deu,. que, '(as) Renato Carvalho, ,Escrivão Gonvocamós à todos" OB membors at\\'os dosegundo. sua lembrança. a dita conve�saçao �OI n�� ,..;:.=::::::==:::::::;:==::::::;".::::::::::::::::==:::===::;=::::::===:::=::� Oorpo de Bombeiros VoluntárIOS de Jaraguã. doprincipios da Quaresma do annode OItenta � nove. !( .

"

á L d'
'

.i� 'Sul bem como os senhores Industriais, GomerClan(Idem, ib., p. 459).
'. ii, Blotee Jaragu t a. II tes,' Membros dos 91ubes de Se,rviQo,� AlssociaçãoJá o Pe. Carlos Corrêa de Toledo, no lOtar- II

• 'I Comercial e IndustrIal de Jarligua do uu e ? p?_rogatório de, 1411.1789. disse' "Que estando elle H 50 anos de !lulnco ns !lrte de con"trUlr II �o em geral, para a AS�,embléia Gera! �xtrao.rdlDárlarespondente em, Villa Rica no me� de De�embro II U U 9 U U
,

. U J da Corporaçao, a realIzar.se no proxlmo dia 27 dedo. anno passado de mil setece�to� e OItenta eOIto, nas. �! \Fábrica de Blocos de Cimento para cons- P,_ Setembr? de 1967. Q.uart� •.Feira às 20,00 horas, .n�oitavas do Natal ..'. e ahl disse o Alferes Joa, IIII t
-

Se V S pretende construir adquira I sede SOCIal do Ita]ar� Tems Clube, com a segumX
.

M' as podiam ruçoes. . . ,
. II

. d..1' .' ,

qUim José da Silva
-

aVIer que as ,In 1! o material desta fábrica q,ue é o mais mo. II te OI dem o uIa._ . .

ser um pais livre e independente de flortugal "'!i cl o e a construção 'sairá mais barato. II 1 - �re!'ta9ao de contas r�fe.rente au primeIro"(A. D." Vol. IV, págs. 169 170).
. II ern,

, MODROCK
II ano de eXlst�óCla da Corporaçao,. .

Por' sua vez, depôs o ceI Francisco AntôDlo ii I..., .' . FI1ANCISCO IIII 2 _ Eleição do Conselho D�hberahvoide Olivei'ra Lopes, que "o Vigario' ... Carlos li Informaçoes.· com. LEOPOLDO KARSTEN
II 3 Elei�ão do Cont!elho F[sca�; . '.

Corrêa d,e Toledo, falando com elle i'esp�ndent� i! '

/,' nesta praça _ I! 4 _ Eleição do. Conselho AdmlOlstratlvo,no mez de Fevereiro do presente au_no' (178�) \t,,:::===:::::::::===:::::::::====:::===:::-..:::::::::::===--==' 5 _ Eleição do Comondo Geral e;pouco mais, ou menos nesta, Sublevaçao.e motl�.. ,

I
r

-

riamente à idéia do 6 - Assuntos diversos. .

....lhe disse que uma das Levs que se est8belecerl8 retrocede, �o que toca p oPd 788 b ha Jaraguá do &ul (SC), 20 de setern�ro de 1967.na mesma Republica, era que toda mu�her que �evante, aos .meados -do anno e 1 ,em ora
_, Nelson Leopoldo ,Driessen, PreSIdente.tivesse �m certo nume�ó de filhos haVia ��::� Ja qU��h�_:�t,U�g��I�eOnt�� ��:. o ceI Francisco

="=========Ii'=:========='.":� f;::I�(P;�aiqa�!� d�U�I����� ep2::ri��h trazer Antô.nio de Oliveira Lopes (seguLndi� Vconf�ss;':le� I-' . .. A D V I IV P 331) Pros confirmado pelo sargento mor n s az ,e " P r 'e c I sa -se IIgaloes e setlDS . ... ( .', o . , .. A tô' d)' ó e inteirara da matéria do levante "pelo " ' \, '

�
,

seguindo esclarece o ceI FranCISco n mo o, s 8

I
.

d 1189" dias depois
"

••. que pelo meio do mez de, Fevereiro lhe dera o Sargento maiD do mez de
L e;ere�o z ede To'le��U��!er participa. U\ FERR .A:.MENTE IRO

, II.
/Mor luis Vis de Toledo parte de�!a sUble,ação"be o cg:;)�da- ��, \�omce:lmJoóa��;m �ilvériol dos Reis os, pisnos do II�a ,para entrar neUa, . .. (Idem,

.

I ., p.
'.

a levante habilitando.o a denuncia;los aos Viscon. 'U eia Máquinas Famac - Jaraguá do Sul IIt Se.gundo se ?0Ihe_odoM81'::fr�lm���0�ea���9 de ne Ba:bacena, como fêz a 15 de março seguinte. =========::;:0==========ranscrItps, a onJuraça , , , i .

SABADO, dia 23·9 1967 Página 3�6�O�RR�E�I�O�D�O_'�P�OV��O � � ������
,

� � �__

Sumz Irmãos S. A. IR�. Com. e Aurie.
Assembléia \Geral ExtraordináriaI

,

,

CONVOCAÇÃO,

8ombei;rus Voluntários dI
.

raguá 'do ,Sul
.

.

? , /..... - , /\:'>->6 '--"" '!tal de ,Convocação

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



-
•

c o R R E I, O "Colo'na ROtARY"

'NO XLVIII ,ARAOUl DO SUL (SÄNTA CATlUUNA) SÁBADO, 23 DE.• ETEMBRO DE 1967 H.O 2.452
Guarda Mirim

.

<

A Guarda Mirim, iniciativa do Rotary Club
de Jaraguá do Sul é esplendorosa realidade. Em
seus vistosos uniformes, 08 jovens que compõe a

guarda mirim, estão colaborando no drsoípltnamen,
to do trânsito da cidade. De esperar se que aqueles
que ainda não compreenderam o alcance da medida
posta em prática. tenhain um pouco de meís respeito
pelos menínos. Eles estão sendo treinados e, den.
tro em pouco, poderão executar as suas tarefás
com maior desembaraço.

.

ii U'T' ento da Alíquota do leM. Alegando que.e faz
urgente e. necessária a cobertura do "deficit" previsto na

execuçlo orçamentária do Estado de São Paulo, o Ministro
da Fazenda. Sr. Delflm l"Ieto. está estudando a majoração do
ICM, cuja alíquota seria fixada em 18%..Setores empresarias
já estio se manifestando apreensivos com. a possibilidade de
um aumento do lCM em Häo Paulo, tendo eru vista o convê
nio estabelecido pelos Estados da Regilo Centro-Sul, pelo

. qual ficou acertada' uma alíquota fixada em 15%, Tal apre
enslo. pFende-se ao fato de que, a elevaçlo da alíquota do

Desde o dia 17 do cor· tàvelmente o rancho de ICM implica.,é._. obviamente, em pressöes para aumento do
rente, a zona compreen- madeira e fulminando os tributo tambem no� Estados do Rio de Janeiro, Guanabara,

dl'da'pelo Ville do Hapocú menores Zsno e Wilson Pi1l'anA, Santa Catarina. Rio 'Grande do Sul, Minas
Gerais, Mato �Groll8o, Goiás e Espfrlto Santo.

9steve Bob a ação da na Utech, de 11 e 9 anos,
turesà, cutilada por vio· respectivamente, filhos d'o
lentos temporais, com des, sr. Mário U'ech, re8iden-
cargas elétricas em abun- tes em Benjamin CODS-
dAneia e chUvas de gra� tant, ma.tando ainda, en� Edl·lal de .Cl·laça-,onizo. t[ e', as 6 pessôas que. se

-
�

-

Embora se· tenha a la- encontravam no rancho, /

menlar os prejoizos cao· a Seohora Lõni Enke
. O DOUTOR CARLOS RONALD SCHMIOT,

sados às plantações já em Rozza, dll 29 anos, espô- JUIZ DE DIREITO DA (10M:ARCA DE GUARA�
cr e 8"im e n to,,,-oenhum S8 do er. Germinio Rozza, MIRIM, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA
outro fAto de' danos pes� mãe de 6 folhasmenorés.'O FORM� DA /LEI, ETC.
soais tinha-se, até então,' sr. Germínio Rozza tam-

,
.

a registrar, . bem foi atingido pplo rAio· FAZ SABER a tôd�s qua�tos o .pl'€"Rsnte. f"�J-
No dia 19 de Sdtembro ou SI-IU .. feito, no falíctico tal, com o prazo de trmta dlaF, Virem ou dele

1967, contudo, a naluresa local, pois ttlVt:! o seo qUei'/ conheciment? �iVerelP, que por parte .de. Herbert
entrou novamente em xo e ,parte do pesco,ço Kup!ls... brasJlelro, casado, lavr�d?r! re�ldente e

acentuada fô. rç8, atingin�
I
rasgado, obrigando o seu domIclhad.o em GUaraní-A.ç�, MUDlC1plO de ,Massaran

, dö mortalment� duas ben urgente ipterna�ento, no duba, desta C0l!1arca, por lDterm�dlO de �e1l' pro
quistas'familiasresldentes hospital sito em Guarani, curador Dr. Rel�oldo Mura.ra fnI !equen�a uma

no Municípiode Massaran- Município de Massaradu Ação de UsucapIão de um Imó"elsltuado e,m Ma��
duba. b�, onda, o seu· estado saranduba, nesta ('omarea, conténdo a area de
- Cerca das 15 horal'l da inspira. cuid'ados. 55.000 ms2, conft'ontando ao �orte com 1.000 me

última terça feÍr'a, estavam Contam' populares da tros em t�rr.as de Hugo Kupas e G�stavo Kupa�.
trabalhando na roça aS região, que o ráio foi de ao sul com Igual metragem em tel'fas do reque�
familias Utech e 'Rozza, tal ímpeto que O impacto rente, 8 leste com 55 metros �m terrat! de Gusta-

,quanpo pressentiram uma ating u ainda, nas radon V? Kups8 e �o OeFte com. Jgu'll . me.t�age� em

tempestade, .ao que pro deZfIS, cri'lnças que . se dltbS de,Adellno D ...ker. Feita a JustIflcaçao UI1.

curaram abrigar-se num encontravl1m na estrad3, pOl'lliie fOI a mesma' Julgada pl'oc .. q�nte. por sen

h
. t�nt nas l'me- voltando das· compras tença P, para que phegue ao conheCImento dt'

ranc o eXl8 e 'j .

•
.' _

dia ões, Sem que gran'fles que f'ZPram Da venda tô�os mandou expe'dlr o P'"p,.pntl:' ·t'I,l1tal que sera .. Ct'rtif co que a Presente Cópia Conféra COID
Qt I

f m''''entl'r local ]·ogando O"" ao s610 afIxado no lugar ee cOllttlme l' vubllcado na fnrmli o .Ürigin,.,' do QUf'l dou fé �,ven os s'" Iz!'sse '" , ,_. .

D ô\., ii G
. .

caÍ'1,] óubitamente um � estabeleceudo o pânico doa Lei. Ii,do e passaoo oestli 'ClutHle re UiHömI' uuaramirimo 20 Setembro de 1967
rAio sêco, atingindolamén' entre os mf'nores. rim.. aos vlOte dias do mês dA setembro do ano de ' (ati) R�nato Ca�Yalh9, Escrivão

4 O QUE VAI PELO UOIS Iinformativo ,da associaçãO, C�mercial� ... e IndDstnaJ de brilDa doo SII
HOMENA-GEM A IMPRENSA

-

" "

,

Aumento do custo �e vida em São Paulo. SegundoNe jantar festivo de quínta feira ultima, o a Divisão de Estatística' e Documentação da Prefeitura, o
Lions Clube desta cidade prestou, na pessoa do custo de vida da classe operária .aumeztou, durante o mês
Sr. Venâncio Nicoluzzi. homenagem ã: IMPRENSA, de agosto. 1.01%. O indice de aumento _do mês de agosto é

cuja data festiva transcorreu 8 10 do fluente. inferior ao de julho, que foi de 2,31%. Revelou ainda aquele
DIA DA IMPRENS' . " E' uma data, via de órgão que de 1966.até ó mês passado. o aumento do custo de

�). vida em S. Paulo. foi da ordem de . 27.48%. Calculando-se a

regra, lembrada ou relembrada, mas não devida. partir do ano base, 19M, houve até agora uma elevação de
mente comemorada. e uma efeméride que os 14,060%. em média. pára todos os preços. Os aumentos
.

I' f
.

t t Ia: d parciais na Capital Paulista, foram os seguintes, esse ano:
jorna tstas estejam filem, no en an o. azerem o

janeiro. 2.98%; Ievereíro, 1.52%; março. 3,13%; abril,. 3,78%;
seu dia um feriado. êles que J.á se habituaram i 104°/

.

h' 10 o/ •

Ih 231°/mao • /0; jun o, ,1/0; ju o,., /0'à faina de cada día, à dureza cotidiana dos seus O V t
' . y,., A

-

Rültí I f b d 1· f acões de Melhoria de Receita. Declarou o sr. Orlando Tr,a- es uarro e a rsmpresa
.

ennerm rp OS a azeres na . usca e D orm 'Y'
vaneas, Diretor do Impõsto de Renda. que aquele órgão, até O Comp. Ewald, atendendo à deslgnação da'matéria para as págin�s diári!ls, dt"Vora�as com o final de agõsto, já arrecadou um montaute da ordem de Presidência, levou; a efeito Interessante trabalho,tanta avidez pelos curIOSOS Jettores. ansrosos de �Cr' 1,8 bilhão. O Sr, Orlando Travancas an_unciou que versando sôbre o' vestuário destacando entr anoticias r

. este ano deverá ser superada a casa dos � bilhoes de cru· .r'
_ A

.

•• .' ,e s

E quantos 'milhares há dêsses curiosos leíto-: zeíros novos, através de uma série .de medidas que estão �mp:es�s e�pe,Clal.lzadas: a fírma A.J.Renner,S ..A.,
? .

.

.

.

I I' dá' sendo adotadas pelas autoridades, inclusive a recente no- a prnnerra Indústrla vertical do ramo, na Amérlcares. A resposta, no caso, JU gamo- a secun ria meação. pelo Presidente Costa e Silva. de 50 agentes iiscajs. Latina. Profuse quantidade' de fotôgrafit.b comple ..se, paralelamente a, e!a, formul.armos u,:"a segunda dos 4UO aprovados em concurso. Os 350 restantee deverão
mentaram a interessante palest�a.pergunta: Quantos desses curIOSOS leitores, que ser nomeados brevemente. .

elp. c8�a lêem sossegadamente seu j?rnal, qu�ntos índice de capital de giro. No día 19 último, foram ForumDistrital de Liderançadeles Já pensaram nas etapas sucessivas da Ieltura fixados os coeficientes de corseção monetária' para ,o capital, O (lomp. Piazera relatou na reunião de 15 dode um jornal? ','. de giro das emprêsae, cujos balanços tenham sido encerrados
corrente, o Forum Distrital de Liderança, levadoÊsses curiosos leitores, "talvez, jamais tenham em julho passadc. Os novos coettcíentes fO�8m fixados
a efeito em Timbó, no dia 9 de Setembro de 1967ímaginado que, na passarela .dos grandes órgãos através da portana n.la, do Ministro do .PlaneJamento,. .

e do qual partíeíparam 23 clubes .do Distrito 465.de informação desfilam, numa sucessão intérmina Prorrogado o modêlo de Nota Fiscal para Transa- Os companheiros de Guaramíeím 'levantaram ode atribuições definidas diret6res . redatores edí- eões Interestaduaia. 1ntegra da circular n. 49. de 21 de ju-
segunddo lugar,' em matéria de comparecímanto.

'
. ", I 'ó lho de 1967 - "O Diretor do Departamento- de Rendas Internas, ::o

tôres, Impressores, expedidores, reVlSOI es, ot gra- no uso da atríbutção que lhe conferem os artigos 59 da Lei ao conclave, .

tos, repórteres, cronistas, típõgratos, J..jnotipistas; n. 4.502, d� 3n-1I-64 e 102 do Decreto n. 56.791, de 26.8;65, e
correspondentes, uma v,erdadeIra máquma humana Considerande> que o Decreto n. 60.887, de 22 de lunho
enfim que retrata no sossêgo dos gabinetes no ultlm'o. ao prorrogar o prazo de adoçlo _do nôvo modêlo de

b
'

f'
;'

b b
.

h d ..A.' nota fiscal para transaQões interestaduais,·o f-êz com o
re olIço �a� O IClD!lS, no or O�lD o as .1-ubS, a

'propósito de possibilitar o consumo do estoque do modêlo
tarefa dIárIa de lDformar., maIs do que ISSO, de antigo e de evitar desperdício;
bem informar, para melhor formar. É uma ver 'Considerando mais que o mencionado decreto. ao per,
dadeira conglomeração humana que se äis?»ers8 e lilitlr o uso desse modêlo, condicionou-o à sua adap
se reúne diàriamente enfrantando por vêzes difi� taçio, de forma � "atender as ex1gencias fiscais federais,

.
'

. 'estaduais e munlelpais vigentes" (art. 2·:; _. .

culdades; é um conJunto harmôDlc9 que procura ' Considerando finalmente qut\)os contribuintes nlo &e
trazer ao público a8 diferentes faeêta8 .ia verdade acham devidamente esclarecidos a respeito dessa adaptação,
e bem assim os-mais atualizados conceitos sôbre Declara aos órglos' subordinados e aos contribulntes

·s U� P L I CA. 'o A'· A'RVO RE .a prOblemática ou a sistemática da Politica, do o seguinte: .

Direito, da Economia, etc. Até 31 de Dezembro de 1961� poderão continuar •

Se todos êStJes pormenores "ôssem somados, a ser adotados pelos contribuintes, nas transações in

S8 todos conhecêssemos os 'participantes desta terestaduais, os modêlos d,e notas f1s�ais constantea do
. .

'

. . Decreto ·n. 58.791 de 21-8-85, desde que selam acrescentadas,maratona dIária da', IMP�ENS�, ela passa�Ia a, s�r por meio de carimbo, manuscrito a tinta, ou lápis tinta ou
exaltada me.nos pelos Jornahs!as e mUlto, �als datilogràficamente, as seguintes Indicações:
por seus leJtoreea,. ela. p_assa�la a. ser f�steJa�a 8) _ inscrição no Estado (do emitente); .

menos p�los proprIetárIOs de JornaIS e �Ulto mais b) _ Inscriçlo no C G.C. (M.F.) e Inscrição no. Estado
pela opinião pública. ' (do AdqJÜrente);

,.

Face à análise despretenei(ls8 dêsses aspec c) - Pêso. dos produtos constantes da NOTA; I

tos o Lions Clube de J'araguá ao ens�J-o do "DIA d) - Declaração de que o 10M já está incluído no preço
,
'"

• .

da mercadoria e indicaçlo do valor do mesmo impõsto.DA IMPRENSA , congratula se com os homens II _ O número de vias e a respectiva des'tinaçllo obe.
liv.res de um.a imprensa livre, formuhndo votos decem ao disposto no mencionodo Decreto n. 56.791·66;
para que (IS ideais da liberdade de imprensa ,to-. III - Até a data da vigência dêsse ato, não poderão·ser
mem cada vez mais corpo e expressão pois nêles instAurados processos fiscais em virtude de erronea. in.er-
SE." alicerçam e consubstanciam a liberdade funda- pretação do Decreto n, 60.887, de 22·6·67.

,

mental da civilização e o espírito livre da de- Eleazar Patricio da Silva, Diretor"
mocracia.

A todos Olil que militam na imprensa, na pes-
80a do Sr. Venâncio Nico!uzzi, i m p r e s s o r

do "Correio do Povo" e do "Leão· de Gra
vata", o Lions Clube presta esta justa homenagem.
_.

, - ,

, CL Pau 1 o. M o r e .tt i

Novos Rotaríanoa '" /'
. _O Rotary Club de Jaraguá do Sul, conta com

maís dois novos rotarianos. Nas últimas reuniões,
foram admitidos ao quadro social, os srs. Hans
Breithaupt e . Dr. Guído Fischer que, d'óravante
atenderão pelos nomes de guerra de Hansí �
Guido. -,

Cap, FedmCiDdo Plske. I

Comp. Dietrich viaja para a Europa
Tendo em vista a viagem do Comp. Dietrich

para a Europa, foi o mesmo saudado pelo Comp.
MarIo na reunião de 15 de Setembro de 1967,
apr,esentando as despedidas dos companheiros
locais, desejando votos de uma bôa viagem e'
breve regresso .

Sabes quem sou ?
Estou em tôda parte porque Deus assim determi·

nou em sua Infinita Sab€doria. Sem mim. você, Ho'
mem, não pOderia sobreviver neBle Mundo.

Estou na cama, oride reclinas o "C0q,O cansa:

do, tôdas as noites, ao fim da luta diária; na me'
sa, on'de te alimentas, para refazer tuas fôrças; em
várias partes da casa que te abriga: nos instruo
mento,s do trabalho que 'te propiciam ó pão, de
cada dia; no veículo que te

.

conduz ao local de
trabalho; no bercinho em que dormiste quando
vieste ao 'mundo I:' no caixão que guardará teuB
restos mortais.

Contenho a sei'ta da qual tiras inúmeras
substâncias indispf'Dsáveis à subsistência. Forneço
�orracha, .

6160s comestíveis. tintas, colae:, papel,
f�rtilizames, remédios, .cêrà, fibras diversas, café,
chã, remédios e inúmeras frutas.

.

Nos meus galhos. os pássaros repousam dU
rante a n.oite e sRudam o a I v ó r e c e r com
'seu. alegre chilrear. Sob a minha Copa frondosa
encontras abrigo contra a canícula. Minhas fôlh3s
verdes enfeitam ruas, praças e jardins e purificam
o ar que respiras. E quando cumpriram sua missão,
caem e vão fertilizar o 8610 que as recolhe.

Ás vezes sou muito feia, é )verdade; mas as
minhas raizeE> alcançam longe e segoram as/ bar'
faDcaa dos rias, ribeirões e dos modestos riachos,
impedindo que a fôrça das águas carregue a terra
que entope «;ls leitos e caUSa alil encheDtes; e naS
tlncostas dos môrros, asseguram· a estabilidade do
",610, evitando Of' terríveis danos da erosão.

Por tudo isso, eu te �Ul>Iíco: poupe�me; não
m� maltrates sequer; sou tua amiga e te faço
tantos benefícios, qu� bem mereço teu respeito.

Mas, se fores obrigado, a me'" derrub:jr, não
mA rttstruas lroÚ&i1Ulente; aprov!-Ítf>
minba madeira para alguma' coisa útiL. E,
sobretudo, não esqueças, pelo menos como um

"

gaste de gratidão ao Criador, pelo bem que pude
proporclonarwte enql1anto viví,' não esqueças de
plantar outra algures, qlle me substitua.

-Sabes quem SOll? Sim! Sou a änore que
eos criou, para benefício da HtJl])adidade. )

RAIO FULMINA 3 PESSOAS

mH novecento's e Ressenta e �ete. EU. (as) Renato
Carvalho Esc.rivão, que o datilografei e subscrevO.
(aE) Carlos Ronala Schmidt. Juiz de Direito.
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