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Prestigie o Seleto 'EsporleClube, deGucremírím, ccmpcrecendo
à inauguração dá Arquibancada no Estádio Viclor Huq, dia

1

19 de novembro de .1961.. /
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Ano XLVIII .JÀRAGuA DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 11 de Novembro de .1967 - N,O 2.459

oNataliciodo
nosso Dtreter

I

I O' Deputado Estadual
Pedro Colin, dirigiu ao

nosso diretor ielegrama
abaixo, por ocasião da
passagem do seu natalício:
"Curnprlmentc ilustre e

dinâmico diretor do "Cor
reio do POV'O,l, e digno
Presidente da' Câmara
Municipal desta Comuna,

��������������������������������������������������� pela passagem seu nata

lício, desejando que se

repita por muitos anos

essa data tão significati
va."

.

Fundação:
Artur Müller

I .

Díreror :
'

BUGeNIO VITOR SCHMÖCKBL

Impresso ria:
J

SOcieela4e GráFica A veniel. Ltela.

Orgão de maior penetração ,no interior dQ n0rdeste catarinense
I--------------------�----------

Dias 9 Q 10 de Dezembro,
\

as Provas- de Atletismo: Jaraguá

<; Cursode Inglês i

em Jaraguá\ -,

,

", .

p��S�!:o ��CUS��nd!��!�rcom� .�!!!��afOi I�l!!�do !���!��
soneger o lmpôsto de Ren- dólares não corrstíniísse es-' de Detenção na presença de

, da, jii se encontra recolhi- peélllcernenre crime,mesmo representantes do rádio im,
Funcionando dentro de se, portanto.quanto o in- doàCase de DerençãeAzu- sabendo-se que eram des

U d' "al' Ito pad ões lê d' #'
'

� prense e relevlsêo.ique fo-m os m s a s r g s po era ID-
, rei Amâncio, que teve sua tlnados a negocíeres no i

tI I' d d t dI' - ram convocados paraecn oos o mun o e es eressar o esenvo vimen- pris.1in preventiva decreta- .me,rcad.o perelelo, a Polícia
t rb I id tôd ·0 do" 'd d 'É ..".., '" documenter, a p'rtrneíra prl- ...

.

•a e eci o em p as as. ea ssa CI a e. pre- da pela Justiça Federal, de P R támaiores cidades do Bra .. ciso· acrescentar ainda acôrdo com oerttgo 1. da
Federalfêzrrovas investiga s�o por ti:rim�s de sonega·' romoçao O na

sil, funciona há mêses en- uma finalidade eminente' L
' eJQ tA d

.

Ih d
cões e acabou descobrindo çao no Brasll.,� Comunicamos aos in-

tra nós 'um curso de In-' menté oultUl'"aI ""'ârã aquê '12615n., ,1;1-., ,';l" e t_U ,-p e �':'Azurei prenceva-e so "

teressades q'ua, dur ..nta
IA' ,.

t d I I 1 b t d
,"

'd'
'"7

(, neO'ação )'a,,' havia �igllns.' FalandonaocasiãoÓGe·
d f'l' d d b t

.......

tg es, mlD'IS ra o pe o ns' es so re u O que ,ese- De 2 ge junho a 4 de agôs- e neral e o delegado de Po o . 8'S 1 e as e. u an es,
tituto dá Idiomas Yázigi, jam)Jlgressar nos estudos A

.

r
.

j d'
anos. Por essa infração lida Fazendária Sr. Sem- realízado no dia 28 d&

com sede e·m São Paulo. univ:e'fsitáriÇ>s: ,

10.. zure! �nancl�u u He então conseguiu' autuá-lo." outubro de 1967, no C.A.
Em nos�a oidade ateúde 'Oil.'.ttr'''as 'tur,mas.poderão DalvaTor�ea�pacom�ra de AVANÇO DECISIVO pa�o Me�qUl.ta, resaltaram

Baependi, p'romovido pe�quatro mllhoes de dolõres .

.
,.

" \
a Importancla do ato, '::0-

um'tot�l de maÉis de'trin° �ir a' ser es'abeleci�as embancosdeSãoPauloedo Em atorealizadono ga- mo avanç� decisivo 'no lo RO�8ry Club doe Ja-
t� ��tt1Qa��es,. um curo· futuramente e o';ltras,hn' Rio .'

- ,

.,
bineté do Generdl Silvio I combate à sonegação) fis- raguá do Sul, foram sor

prátlo�. Visando a_ con_- guas pode!D s,er �ncluld_as, e foi perseguido l)eI05,poli- Correia de Andrade, dele cal e como exemplo para teados diversos brindes,

vers.BQao,.e
a formaQa� dos; em es�ec,lal o

alem�o'l ciaj's fedoerais em todo o Es- ga'do de Polícia Federal êle os outros sonegadores.' de acôrdo' com o talão
hábaos fundamentais de, ()J.ltra lmgua qlL1e mUlto ,..., I. de i��resso. Entre os
pensar automàticam�nte poderá

.

,concorrer para' .. '.. que nao comparec�ram
em inglês. ,

abrir as mentes de ,nos-����� Empre2ador na oportunidade e que

�o��i�r;��s;�:�!a�!�Oaf��� .��� té;.��ç.�:,C�i��p::f!a.I!,'�,z.,,�,-.:: I� ,'Vend 'e do'· r }y.'1· 3'J· a n t·e I Lembra,te' de que os �o::a� ��n��J!���S'q�i;
1mportancla

.

dentro, �a �ele�errlma no mU.PQo i
.

. · '

.

i locais de trabalho devem se seguem, cujos prêmios
alpai ,fase de �xpansao. IDteuo., .

r :, :.' • '.
'

� eSfar equipados com ma poderão ser procurados
iodustrial por que passa O GORREIO DO ,;PG>- � feria! médico necessário à na residência da Sra.
,nossa .cidade. S;abemos que VO desej a, pois, J�aJld:ar MAR I SOL Industria e * prestaçãQ de socorros de Marion Marcatto, Presj •
.4.3;5% ,dos livros técnicos com simpa ti� ,o J;lQ,v() cór- .

-

-, i urgência aos empregados dente da Casa da Ami-
do mundo säo escritos e� SO especializailo.,1lue vem ComércIo Ltda., i vJlimas de acidentes. O zade, mediante apresen-;
in'glês e apenas o, ó%, trazer 'Dova$ �e'fà'Pectivas i cumprimento <ta lei te 'evi- tação do talão respecti·
.(z,Ar'o vírgula seis p_?r ce�' técnicas e c�ltur�,Js' p�,ra oferece oportunidade para o

I tar�. a'borre �i n:e n tos vo: 057,.297, 100, 113, 111
to!) é em por,ugues. Va- ,nossa zona.. " .,..

" g. ,/ maIOres. e 144. �'

--.-- -------,-.................................,.,..,.';.........-. car O aCIma;, , ".

�,ff�nSO .

Eran�ner � carte�!�e;�:.o�:�:f!�ncia. eJ ,-EI-et-ro-,m--'-o-t-or-es-J-a-rag-u�á-S�-A.
,

. "No dIa ,9 de Novembr,o de 1967, transcor.reu5�����" ·

,mais um 'natalício do 's'r. ,Affö.oso' Fratizner. Poi ede
.... .

-

I Assembléia Geral Extraordina)'ia
família, e"',e��I"r, A Arrecada"ao do Encontro com' o

.1. cODvoca"a-ocom suas atJvldá- ' "
...

"des profissionais Impôsto de Renda Vai Passado São convidados . os senhores acionistà�
� omp!"tamenterea' ·'0' O 66' destá sociedade, para a Assembléia Ge-
l: za.das é' o ani�e!- Ser Maior ue a e

,
No dIa 15 de novembro" ral Extraordinária que se realizará no dia 9 de de'

� arlante pessoa às 16 horas, todas as que zembro vindouro, às 9,00�horas, em sua sede social•
argamente concei- Rio (Agência Nacional) foram alunas do Colégio (Rua Professor Antônio E, Ayraso n. 83 ....... jaraguátuada - O Departamento dó im· Coração de �Jusus, de d S I SC)

.

\ A� atividades pôsto de Renda já ar!e� Florianópolis, ficam con
ou. ,eorn a segulDte .. '

polílicas tambem cadou 806 milhões e 800 vidadàs a. se 'reunirem OJ;lDEM DO' DIA
ó seduziram, lan mil cruzeiros npvos e naquele estabelecimento. 1. Aumento 'do capital, social e conseqüente
çaodo-se candidato, anuncia para o corrente para o já t r a d i c i o n aI alteração dos Estatutos Sociais e .

, a ver,eador, onde eXercício umê\ arrecada- "Encontro com o Passa- 2. Assuntos do ioterêsse soCial.
recebeu 781 sufra ção superior ao ano pas, do". ,_

.

laragiJá ,do Sul, 10 de novembro de 1967.
gios, alcançando, sado, "m cêrca de 40%. /,' Eggon João da Silva, Diretor - President�

, assim, as primeiras Seu diretor, ,sr. Orlando 4 Comissão Organiza-'
colocações para Travancos, revelou que os dora - antecipando agra r-...,. .......... .- ................� .....x� .....� ................... r+.:, .......!'
uma cadeira na ebl.ínlulos fiscais para a decimentos -- conta com �" ,. ,

,
. ;

Câmara Municipal Amazônia e Nordeste, 'de a presença de tÔdas a� {; F'A'III A C
'

de Vereadores. verão ser da ordem de colegas, para, naquela � \, . " . !,S�as atividades NCr� 600milhões.Acentu·. oportunidade, for,talecer {; ,
como vereador ,fa ou, amda, qu�, no: setor, o laço comum de amiza- l ..; 1

.
. zem a�menlar cada de pe�s,oas f(s�cas, somef,l- de 'que une as várias ge 2 2

vez m�is o seu Ci�cul? de áJ1lizÇldes, p�IS, .fern sua� te um lD�llstnal �a Gua- rsçõesfemininasque pas· r' ,Precisa-se de aprendizes �\.
,atenções voltadé!s .rntelramenfe para o mteresse �a nab�ra_val pagar, ,este an�, saram por aquele simpá- 2 .;
coletividade. �".

. 1 mllh,ao e 60 mt! cruzel- tico educandário. (; . ,

Esta folha .em a salisf�ção de cumprimentar o ros novos, sendo e$:sa a 1 '; "'rorIieiro Mecânicos" 1
ilustre homem público, com os votos de muitas fe- maior contribuição do se JIza Pereira Oliveirà'l ' J 1
licidades.

'

'tor. Botelho - p'ela Oomissão ..,. � ....
. �

dparão deerestdisputes. .

rão a conquista dos J�gos apoio integral do, Prefeito #.

Joaçaba, Blumenau, .Abertos êste ano realiza- Municipal, senhor rVif�; ,Campanha Pro-Natal da
Brusque, Ioinvllle, jaraguá dos.

'

. .

C
.

.

P #bdo Sul, Mafra, São Bento A orie1n!ação e o comen Bauer. o quel demonstrou

I nança O re
.

�

do Sul e Canoinhas esta- do-geral' desta festa és-por- seu elto espírito desponívo As Damas de Caridade,
rão com suas equipes, tanto tiva est,á a cargo do Dr..

colaborando de forma de- tem a elevada honra de
femininas Murilo Barreto de Âzeve- ) convidar' � população
como masculinas para Iu- Ido, o qual envida todo o cisiva pára as magnas em geral para a premo
tarem pelos' prlmelrospos- esf,ô,rço possível, prlncl- competições do atletísrno Cão social, a se re�llizar
tos, que darão dlrelto às pelmente tendo' em, vlsta às 20 horas, hoje no S�-
medejhes que representa- que' coma egora com um barriga-v:rde.· Ião Cristo Rei, como par-

--------------------------�------�-----------�--------�------�--��----�-----------&�----------� te da Campanha1próNa.
tal da Oríauçe, Póbre,
com a segulnte, progra-
mação:

/'

10.)- Desfile de Mo
das' lnfan,ti8; 20.)- Nú."
meros de Ballet a cargo
da .Prof. Zeni'da L. Zan
luca.

Finalmente foi determi- çaba dlsputavem-seeacom-
nada oficialmente adata pa- petições poli-esportivas
ra as. provas de atletismo emadonsttcas. .

a realizarem se em\Jàraguá
.

Dias 9 e lOde 'dezembro
do �ul complementando próximo a Cidade de lere
as disputas dos Oitavos guá do Sul servirá de pal
Jogos Abertos, se bem que co, tendo como cenáriq o

extraoüctelmenre, tendo em E�tádio do Clube Atlético
vista o mau rernpo que não Baependi o "MaxWilhelm

,

permitiu as 31isputas da mo- onde as oito cidades ins
dalidade 'quando em loa crlras em Ioaçeba, parti-

/ \

(
J

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"CORRllO DO POVO"�; 6Sfat�cm@§ datratmCilll!e
Fundação: flrtur müller - 1919) , ,

•

r � fllID11k1 fifP� 99
- Frutl'�ras e OrnamentaIs �� lllllijl ��

, IEmprêsa Jornalística r'"Correio do Povo" Ltda.
- 1967 •

Diretor
Eugênio' Vitor Schmõckel

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíeabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

Todesaazeíge nnd,
"

I Dank,sagung

•

O DOUTOR LAURO PEREIRA OLIVEIRA
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE JARA

, GUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA,
NA FORMA DA LEI, ETC.

Quando no Congresso realizado em Viena,
pelos aliados, se discutia com eternos macios e

aveludados discursos, a sorte de Napoleão, derro
tado houve ums cena que nos vem a propósito.

O general chefe germanico Blueher, depois
de aguentar tanto "bla-bla-blá" durante tantos dias
seguidos" exasperou se e dando um sôco sôbre a

mesa da Conferência, gritou:
"Falemos claramente senhores".
E foi encontrada a solução. Napoleão foi le}

vado desterrado para a ilha que a história nos

conta.
,

c:::::::::n::::c::::::o�c:::::ac::::;:::o ,

O que vem acontecendo com, a inacabada
estrada Joinville-São Prancíseo do Sul, parece o

R'ed."stro C."YI"I ral. de .Jaraguä do Sul, Congresso de Viena. Muito "bla-ble-blá" e nada
e. 'domiciliado e residente de solução. ,1

Áurea Müller Grubba, Oficial el!l Vi.la Lenzi: neste �is. Quando no Govêrno de Jorge Lacerda f o i
do Registro Civil do 1.0 DIS- tríto, Illho de Hílda Laíím, iniciado o asfaltamento Blumenau-Itajaí, tomos dos

- trito da Comarca de Jaraguá Ela brasileira solteira
\ muitos que advogamos igual tratamento p a r a o

.do Sul, Estado de Santa domé�tica, natu;al' de Ja: trecho Joinville S�o Francisco do Sul.,Convenceu-
Catarina,. Brasil. raguá dó Sul, domicilia n�s o s�udoso a�Jgo Jo�ge que o Estado, então

,.,Faz saber que comparece- da e residente em Vila nao podía asfaltar (;)S dOIS trechos, numa ve�,. po-
,

ram no cartório' exibindo os Lenzi 'neste distrito filha rém nos ajudaria a calçar com paralelopides os r
- documentos exigidos pela lei de L�opoldo Velos� e de perimetros_ de entrada - o que !,ealnien�e aconte-
atim de se

,
habilitarem para Rosa Pedrí. Veloso.

'

ceu - e tao logo pronto o trecho de Itajaí - Bl:u�
casar-se: menau iria mandar asfaltar Joinville-São Francis-

Edita] �, 6.527 de 3/11/67
Edital n. 6,529.de 3/11/67 co d���:�u Jorge Daquele 16 trágico do Convair

.
" Waldemar Wlschral e

Wíegando �fonso Less- ,Édls Kupas
.. em Curitiba. Assume o govêrno Heríberto Hulse,

mann e que 'afirma que enmprlrä o prometido, o que real-
"� Elfrieda 'Matilde Lletz Eie, brasileiro, solteiro, mente' aconteceu. Terminado o asfaltamento Blu-

operário, natural de Ja- menau Itajaí, imediatamente a maquinária é trans-
Ele., �rasileiro, solteiro, raguâ do Sul, -domiciliado' f .

d '1
A

t t ö
•

d
'

e,le.trlclst8, natur,al de Ca
e residente emVíle Nova,

err a para o' qUI orne ro qua r e .nme a no seu

ri h E d d govêrno, com um contrato para tôda obrs, foi esta�J� .a!?, neste �ta �, 0-, neste distrito filho de iniciada com todo o vígor.mícíliado e residente em 'Augusto Wisc�al e, de Assume", Govêrno o sr. Celso Ramos. Ai co-Rua Mal. Deodor� da Jeny Gartz Wischral. meca a obra de Santa Ingräcía.' O ,que sofreu aFonseca, nesta cidade. ,', • Y

filho ne Henrique' Less- Ela, brasileira,�lteira,
EMTUCO' c0!D .as andanças dos seus díretoreavda- O DOUTOR LAURO' PEREIRA OLIVEIRA

mann e de Beata .Less- Industríäeía, nat al de qui para alí' nas escadarias e elevadores de Flo- JUIZ DE DIREItO DA COMARCA DE JARAGUÁ
mann.

.

- Itoupava, neste stado, ríanöpolís, mereceria uma novela aparte, digna de DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, BRA-
Ela, brasileira, solteira, domiciliada e residente interpretação de Sérgio Cardoso. Até que um di- SIL, NA FORMA DA LEI, ETC.

funcionária pública, na- 'em Vila Nova, neste dis- retor da EMTUCO explodiu e pediu ,a r.escisão do FAZ SABER aos -que o presente edital de c�
tural de � Campo do Te- trito, �ilha de Carlos Ku- contrato, tendo a referida firQla ido trabalhar em taçãR, com o prázo de 30 d,ias virem ou dele cQ.
nente, es�ado do Pal,"aná, pas e de Frieda {{upas. Caglpo Morão, no norte do Paraná. nhecimento tiverem, que por' parte EURICO WELK,
d

.

T d
.

"d t
'" .

(' Parou a. obra no Linguado e 'parte d.os 16 qui· residente e domiciliado neste município e Oomarca,. 0JDICI la a e resl en e
E pára 'que chegue-ao 'co, lometros na. Ilha. ,-f,oi requerida, uma a�ão de us.ucap'ião, para aqui.em Campo do Tenente, y

Estado do Parraná, filha nhectmento de todos mandei ,AssumIU o Govêrno do Estado o Senhor Ivo sição do domínio, do segl!�nte imóvel: Um terreno,
,de F:rancisco Lietz e de passar o presenfe edital que SiI!eira,. qu.e te�� �f\JSão Francisco do Sul a sua s�tJlado a Estrada �ibeirão Caci.Id-ll, neste municí
Elza Lietz. será publicado pela imprensa maIOr VItórIa, VeJamos os n�meros:, . pIO" co� a área de 60000 m2, com as seguintes

e em cartório onde será Votara� e!D S�o FranCISCO do Sul 4 9�õ el!ll� confrontações:-: de.., um lado, coD) 100 metros, em
Edital D. 6.528 de 3/11/67 áHxado durante 15 dias. Se tores. Ivo StlveIra} teye 3,122 votos, ou selam 62 terras � de Godlieb Leitoldt; de outro lado, com

Adalberto Lafin Kanzler alguem souber de algum im- por cento do eleitorado votante.
. . \: igual metragem, em ditas de Felipe Maurissens;

e SalvelI'na Veloso pedimento acuse-o para os ,Renovam-se as esperaoças de relDIClO das extremando de um 'lado com 600 metros em terras
I fins' legais. ..

'

obras e Eua completa construção, para ligar o me- de Antônio Straub e iguaÍmente com 600 metros em
Ele, brasileiro, solteiro, AUREA MULLER GRUBBA lhor porto com as zor.as 'de produção_ terras de Eurico Welk nQ outro lado". -'Feit� a

torneiro-mecânico, Datú- ,O'dcial Passaram se os meses de "adaptação" do nô' justificação, foi a mesma julgada procedente por
vo Govêrno; em Junho �e �966, o nôvo Gover�a. 'sentença. E, para que chegue ao conhecimento deI d�i" do Estado �r. Ivo SIlveIra recebeu uma comIS- tod08 inter.essados e ninguém alegue ignorância,

) sao de, S. FrancIsco do Sul, _-composta de el��en- manda Q Dr. Juiz de Direito ,expedir o presente
,

tos' do f.otary, Exportadores e Agentes Marltl,mos. edital que será afixadol no local de costume, às
P�ometeu que '�ainda em 1966 seriam os 2.500 me '

portas do Edifício do Forum e, por (}ópia publicado
tros co� base pronta, as��ltada, e o !est�nte do Íla forma da l�. Dado e passado nesta cidade de
trecho lmplan�ado co,!! saIbro até a AlJgaçao com Jaraguá do Sul, aos cinco dias do mês de setem-
o asfalto no ,LlOguado , Em 31 de agosto de 1966 bro do ano de mil novecentos e sessenta e sete.
o Senhor Governado\' dissé·nos pessoalmente no Eu, Amadeu Mahfutl, Escrivão, o subscrtlvi. (a)
Restaurante do Aeroporto de São Paul�: "Já auto- Lauro Per�ira Oliveira .- Juiz de Direito. "

rizei o reini�io das! o�r�s da e�trad.a", conforme •
A presente, cópia confere com original; dou (fé'

promessa feita a Comlssao, em Palá�IO_'.,
'

;guá do .sul, 5 setembro 1967. \
Em outubro de 1966 nova Comtssao francIs- '

O Escrivão: Amadeu Mahfud
quense foi recebida em 'Palácio, desta vez, des-
tacadas figuras do Lions Clube, Preféito 'e Presi- - --'-___;'-- �

dente da Associação Comercial de São Francisco (

do Su}' Foi lhes informado "que houve imprevis- contrato para o asfaltamentO' do subtrecho IndaitsJ
tos" com rescisão do contrato com a ENTUCO, Ascurra. os caminhões da Triangulo entrara,m em
etc. Nb entanto já haviam aberta pova concorren· ação".·

,

cis, tendo ganho a Pavimentad�ra Mantiqueira. Enquanto isto os nossos miseros dois e meio
Novas esperanças para que pelo menos a estrada quilômetros, com o nôv:o contrato � assinado já
ficasse em condiçõi:ls minimas de competição COIJl em setembro, até agora nada foi iniciado. E os

outros. portos. Lembremo-nos isto em outubro de 13 quilômetr<rs restantes até o� Liuguado, Pelo
1966. '

" , menos a tef'raplanagem com um pouco de saibro.
b) Uma máqu,ina de escrever marca REMING- Estamos novamenfe em outubro, isto é o no Meu' amigo senhor GQv;ernador Ivo Silveira,

TON, de 120 espaços, avaJiada em Ncr$ 500,00. vembro começou, por�m de outro ano. Estamos "falemos claramente". Alguma' coisa anda errada.
em 1967.

'

J' V. Exeia. está sendo 'enganado por alguem.
Nova concorrência foi aberta e a mesma Matiqueira Dê um soco na mesa' de seu Gabinete de
ganhou, tendo o contrato sido publicado no Diá- trabalho e faça como aquele general no C:ogres·
rio Oficial em fins de setembro 1967. Até agora so de Viena: '�Falemos claramente Senhores".
nada da obra 1niciar· se e diga-se de passagem, Esta já n,ãú é mais 8 esperança dos, 62 por
não dos 16 quilometros faltantes e simplesmente cento dos eleitores de São Francisco do Sul e

asfaltamento de apenas 2570 - (Dois mil qUinhen- sim de tôda a região geo econômica do Norte
tos, setenla metros) ficando o resto, com as pontes Cafari��nse. ,

e bueirosr prontos bá anos, para "d�pois", rãhan· Aqui fica a nossa última esperànça; Não
,do a terraplanagem 'sómente da Igreja ,do Miran nos pecepcione sennor Governador.

��v�� o Lingubdo -,
o máximo ,três,quilômetros ASS. ALVARÁ TANCREDO DIPPOLO

E ',o �elhor porto do Su] do Braril vai se (Em 'tempo: Discurso deixado de proferir
acaban_do, com a falta de ligação por uma boa por excesso de orRdores na reunião conjunta dos
eSlrada, com, a sua população frustada e decep- Rotarys Olubes. de São Francisco do Sul e Join·
cionada dã esperança gue depositou no jovem ville, a qual contou a presença do homenageadO
advogado de Palhoça, É possivel que êle está especial Almirante Cte. do V. Distrito Naval. A'"
sendo enganado por, alguns, chavam se presentes à reunião do Rotary Clube

Enquanto ,isto, vejamos o que acontece com, de São Francisco do 81,l], além dos rotarianos
a estrada irmã - Itajai ..,- Curitibanos.

\ Abram a de São Francisco do Sul e Joinville diversos
página 58 da edição nr- t80 de 28 de,outubro pp. Lionistas e �utoridade8, os Presidentes das AssO'.
da Revista -"Manchete". Depois do tHulo:. "A es· ciações Comerciais dos dois municipios tendo
trada da Redenção", abaixo de um clichê o se sido tratados assuntos de interesse do porto de
g'uint,e: "NO MESMO DIA em que foi assinado o São Francisco do Sul,),

ASSINATURA: '

Aaual ',' • • NCr$ 4,00
Semestre ••• NCrS 2�20: i: PEÇAM CATALOGOAvulso. . . • NCr$ 0,08
Número atrasaão. NC" 0,10

-r-. ILUSTRADO '

Allen, Verwandten, Freunden und Be
kannten die traurige .Nachrtcht, dass es Gott
gefallen hat unsern lieben Sohn, Bruder, En
kel u, Neffe

Waldir Becker

BND,BRÊÇO:
.

Caixa Postal, 19
I\venida Mal. Peodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seid�1
-

-

CO�UPÁ -

l� J
• •

' •

,

am 4. .November im Alter von 4 Monate 5
Tàge plötzlich in díe Ewigkeit abzurufen.
Wir danken dem Arzt : Dr. Spring.
mann, so, wie die Schwestern von Hospital,
Jaraguá für ihre bemühung. ganz besonders
danken wir Herrn Pastor Karl' Gehring für
seine 'I'rostreíchen Worte im Hause und am
Grabe. Unseren herzlichsten Dank auch
allen denea die uns in den letzten Stunden
hílfreíeh zur Seite standen, den Verstorbenen
das letzte geleit zum Fridehof gaben und
Sarg und Grab mit Blumen schmückten.

Die trauernden Eltern
,

Roland Becker u. Aünalore geb 'I'ríbess
Bruder Jairo, Groseltérn, 'Tanten u. Enkel.

Wepn kleine Himmelserben, in ihrer
Unschuld sterben, so bint man sie nicht ein,
síe werden nur dort oben vom Vater autgeho.
ben, damit sie unverloren sein.

1

Edital'
(Ação de Usucapíâo):

E'ditar de Praça

FAZ SABER a todos os que o presenie edi
tal, com o prazo de dez (10) dias, ,virem ou dêle
conhecimento tiverem e interessa'r possa, que hão
de Ber' arrematados, por quem mais der EI' maior
lance oferec'er, em frente às portas do Edifício do
Forum, no dia 14 de novembro vindouro, às 10 hQ
'ras, Ob bens penhorados da firma CUTELARIA
JARAGUÁ LT.DA., na acão executiva qUe lhe 100-

\>e Irmão Gregorio, abaixo descritos:

a) -,Um rebôlo especial, de 3.000 quilos. çom
eixos e mancais, marca "São Bento", ava.liado em

Ncr$ 900,00.

c)- Uma máquina de eBcre�er marca OLIVET
TI, própria para contabilidade mecanizada. com 140
espacos, avaliada em Ncr$l.OOO,QO. Total Ncr$2.400,OO.

f (a) Lauro �ereira Oliveira.
- Jciiz de Direito -

'

Assim serão os referidos bens arrematados
por quem mais det' e maior lance oferecer acima
do preço da ,avaliaç,ão, podendo ser \

examfnados,
pOr quem i,nterês�e tiver, na firma devedora, onde
,se acham depositados.

E para que' cbegue a noticia a público, foi
passadO o presente edital, qua sei ã afixado no lugar
de co!!tume às portas do Forum, e publicado no

«

jornal local "Correio do Fovo". Dado. e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aQs VlDte e qua
tro dias do mês d_e outubro do ano de inil uovecen
tos e sessenta e sete. Eu, (a) Amadeu Mahfud, es-
crivão, o sub5cre�i.

'

A presente cópiaconfere com O original; dou fé,
, "

Jaragllá dO Sul, 24 de outubro de 1967.
O EscriVão, Amadeu Mabfud

\
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'Festa Nacional das
Flôres ._' Fenaflor

·s. A.

'Corpo de BO,mbeiros Voluntários Ide Ja�aguá do Sul

Un�ersilários vão
Irq,balhar na I

"

'

Amazônia duranie
as férias'

Me o,fa, I i d ad e
/

Ag ri:cöla t' (A G",R'A'D,E C I'�M EN 'Y;O '

,. Ri<) (Agência Nacional) � O' Ministro
,

'

Afonso' de Albuquerque Lima, do Interior,
d,e' Reis ,de 4 Souza, da Agência

'

recebeu em' seu gab,inett:!, a visita dos 30
, '

'

,A FamiliLt cie estudantes universitários que, sob orienta-
Brasileira de Imprensa, especial\ ,I ,çãO do Professor Wilson Chori,' vão traba-

para Correio do Povo, Georg GÜnJhe.., lhar durante as férias, junto ao 5.� Bata-
pezarüsa comunica O' seu passamento, otorri- lhão, de: Éngenharia 'de OOJlstrução/ ao Lon-

NãO' entendo pürque O' MinistériO' da Agrieul· dO' DO' dia I) dO' corrente, na cidade 'de Gua,. go da rodóvia Brasília Acre O
.

tura ainda não, O'lhou seriàmente para () setor edu- ramirim, cüntando ,a idade de 64 'anüs. '

'

,', -

• S Jovens,
caciünal - agrícüla. P�ís enorme, cujo futurO', repüu

-

, J. q'úe Ialí pres.tarão servisos gratuítos na sua'
sa na agricultura e na pecuária, comO' ,bases pa-

' Pür êste intermédiO' deseja manifestar O' especialidade -, medicina, engenharia, gea-
ra uma estrutura (industrial, nãO' temos dadO' O' de- seu prüfundü agradecimeOlü à todüs üs que logia� enfermagem, história natural, geogra-
vido interesse às cousas qué dizem respeito à confortaram a· familia durante_: O' dificil transe, fia e didática - pertence,fi a quatro faeul-
criação e aO' plantiO'. '$<I.'''''�,,,, "'�. '1,/ ':"._ .

'I. ':"�F,',;,., que enviaram f1ôres, cürôas, cartões e telegra- dades cariocas e têm como ob,J',etivo o estu-'E'stl've Cú\
'

Ne'v Braga hÜJ'e Senador quand ,mas, b,em cümü aqueles bondasos companhei,'
êle ócupava 1Pastá da Agricultura. 'Em' rápid� ,rüs, vfzinhüs, parentes e,' amigüs que atüm- do de ,campo dos problemas de desenvolvi-
entre-Vista, o entãO' Mini�tro, me afiançou que de, panharain O' féretrO' até O' CemitériO' Munici- mento 'e integração na'cional. O Ministro

'

'dic�ria muitO' de suas aÚvidades aO' cU!llprimentü paI de Jéil'aguá do Sul.
'

do lnterior, através do DNOS, forQecerá o
dO' dever de erigir, em_ nosso país, u'a mentalida- Guaramil�imfjaraguá, Nüvembrü de 1967. transporte dos estudantes a Cuiabá, onde /
·de agrícola. Seus esforç�, nêste sentidO', nãO' logrou ,As FamiJias de' Jürge Gümher, Vva.' O 5.0 Batalhão de Eng�nharia irá recebê-'êxito, pois a mentalidade agrícola ainda está para

I'
Siglinde' Günther Zimmermann" Frederi.cü I

.

t
.

ser cüns'6gul·da. " ." G"
'

hAlf d G" h ,os com as VIa uras nas quaIS percorrerão
,

unt er e te O' unI er· \\ "d'
.

"Em Muzambinho, 'sul de Minas, estive em vi- a ro OVIa. <

' ,

g�ªi�{��1�t{����g:q111g�:�?l��b�� .iiI_-_·O-P-O-RIIIIIJIT-U-·N-I·D-A-D-�--'·\
-.

t.:··'·'�I,-·:,"�·r·n'â'n�Ô·i'-·i�ri;n'-�··.m,'·á·,·'n'�"'lde verbas, da carência de material de estudO' e,
)

r
. f P M Jprincipalmente, de um e'nquadrame,ntü dentrO' do NEGOCIO DE O�A§IA.O

�:, CIRURGIA I!<? ESTOMAGO - VIAS BILlA- �lsetO'r fed,eral, que viria' solucionar 'definitivamente Vende.se um terreno ·-com 7 morgüs, ha 'RES INTESTINO'" C'
.

d S h' 'JO' prüblema de ,tüAdas 'as escó1as a'grl1colas que f'�n- I d 'd'ddI'
' ," � �, ,JIrur,gla e en üras : I

.. um K. O' c.antrü ,a' Cl a � pe o preço {de'�. D' ó ti P d Ctn S
• '

cionam nos mesmos moldes da, de Muzambinhü, NCr$ 2.500,00.
'

( , :l
lap s co reCOCI! o cer. nas enloras, :.=.'lem tüdü O' país. , "

V' � 1 t I V'l J,

Enquanto os Cülégios Agrícolas funcionarem '

enue se �o es p anos e secos na I a

l=;' Consu/t6rio • ,Rue Artb,ur Müller n. 16'0' =:1'b
.

dA' I' d f' 't' Bae!Jendi, a prazo de 40 mes,es· sem' entrada.'so regime e convemo. sem esc arecer t ,e IDl I- .

, : (AO LADO 00 NÖVO HOTEL). :
vamente suas posições dentrO' ',do IcenMi'o admi\ : Vend� 8'e belissimos lotes planüs e secüs,

•
" •

nistrativü, brasileiro, nãO' conseguirãO' realizar se,us' nO' centrO' da cidade prazO' 'de 10 m,e�es. f� 'Das 912 e das 18 18 horas FONE 384 =Iobjetivüfs, pols as verbas estaduais hSãO' tãO' irriosó' DiVei'SOi lotes ,na Rua RiO' BrancO', a' b������Lrias O' di icei�, -que não consegllem cegar aü8 1 0/ o partir de NCr$ 750,00 à vista.
'

, "
das necessidades.

.

.

'
'

.

.

c O sr. IvO' Arzua, atual MinistrO' da Agricultura. ,
. Infürmaçõ�s ,cüm OrganizaçãO' Lombardi

oriundo,de um 'EstadO' essencialmente agríc9la, bem Av. Mal. Deüdorü, 141
'

que poderia ülh�r para O' assuntO'. Talvez, canere· .Em Ire'nte Püstü Wolf.
tize O' sünhü da Ney B(aga. \

I'"
, .

'

Departamento de Relações Públicas
,

/
.. .., -. " ,

.
,

\ O\nôvo quadro diretor da Corporação est!\ se empe-JOlnvdle, a cidade dos príneípes, das fábricas nhando a fundo para conseguir fazer funcionar a organiza.
e das orquídeas, prepara-se para receber os mt- ção no menor prazo possiveI. "J

� lhares de turistas que a' vísltaräo em meados do '

E com satisfação deve-se aqui registrar a doação Ieí-

Ó
. A

d N b d
.', - ta pela flrmaELETROMOTORESJARAGuAS/A.,deumsirenepr ximo rnes • e ov.em ro, urante a realização .completa pare o Corpo Dito bem toí íàtegraímente construido

da 1. FESTA NACIONAL, DAS FLORES, certame pela citada emprêsa de nossa cidade, sendo acionada por um
que. engloba três exposições tradíeíonats, sendo motor blindado "WEG" dé 1 CV.

, ,
;

duas de flôres .

e uma' de trabalhos manuais, Até. Recebeu a Corporação, ainda, em form� de doaeäo, do
'

O' ano 'passado; essas exposíções realiz v
Sr. Albano Kanzler 4 eucaliptos de'12 metros decomprimento

•

' y, a _am se 'Pllra !con�truQio da torre �e secagem -de mangueíras,cada uma de-per-aí. sem uma coordenação que Graças a emprêsas e homens de bons propósitos, sem- '

lhe desse maior projeção no âmbito nacíonal. A· pre prontos, & servir às boas causas, é possível, dentro de

gür�,· uma comíssäo executiva tot formada, para breve, vermos funcionar o .nosso CORPO DE BOM�EIROS.
coordenar � programação que, além das exposl- Reforma de MaterIa�. '

ções incluirá festas desfiles e mais uma série de Dentro 908 próximos días sauá das ofic�as
'- '

f'
'

.

' r , da firma IRM<\.OS EMMENDOERFER S/A., desta eídade, in·�
atrações tur stteaa

.... ' teiramente reformado o conjunto bombe-motor recebido no
Dada a cobertura pubücítäría que vem sen- ano paasadc do Corpo de Bombeiros de Joinv.ille.

dO' ,dada� a "promüçãü ,já ganha dimensões' que o mencionado .conjunto é constituído, de um motor

abrangem a, quase totalínadedoe Estados da União Ford, tipo para trator, � uma bomba !spectal para extinção
uma vez que os apreciadores de orqutdeas e

de incêndios sucção �. �Jeção --, com �eais possíbäídades de

flô d' d I d t
.. '11' serVir adequadamente aos serviços do Corpo.

res e, e mo O' gera, 0'5 pro ui 08 JOlDVI enses,
deverão afluir às centenas, parai visitar as div,er.
sas exposíções, a exemplo do que já vem acon-

'C 'I' d W\J R" dtecendo há: anos., Dm e 'n' \
r- a uenz,,

" Oomo parte 'integrante da FENAFLÓR, a EFA, .•
- '.

,

•
,

"(Exposição de Flôres e Artes)'realizará a sua 30.& ls."au.c do �Sul 'C.tar'�Dsexposíçäo; a AJAO (AgremiaçãO' Joinvillense de • ...6 ,. S�tll I,

Amadüres' de Orquídeas) exporá pela 36.a ve,z; O' Assembléia Geral ExtraordináriaSESI realizará sua S,a exposiçãO' de cüsturas e

ürnamentos (ECOSESI). .
- Edital de Convocação,

Vale acrescentar que esta exposiçãO', durante ,SãO', convidadüs üs, sen,hüres �cionistas da CO"
estes üito anüs de realizaç/ãü, alcança repercussãO' mércio e Indústria W. Raduenz S. A., para a Assem
extraordinária pela,· üriginalidalle da decoraçãO' e bléia Geral Extraürdinária. a realizar-se nO' dia 9 de

'

büm gostO' d,üs trabalhüs apresentadüs., '

" dezembro de 1967, às 16 horas, na séde sücial, com
A 1.a ,.Festa Naciünal das Ffôres - FENAFLOa será a segui'nte

.
"

, reidizad.a' nO' períodO' Ide '14 a 19 �e Nüvembro Ordem do' Dia:
epüca em qu�' �as ürquíc1eas estãO' em sua melhür

'_

fase de flüraçãü. '1.0 -, Aumento áü capital social pela cürreçao
,

, 'COMISSÕES DA FENAFLÔR: ,mü�et'ária do i;}tjvo imübilizado e üutros créditüs, e

,

Para elaboraçãO' e execu,çãü dO' programa consequent� alteração dO' artigO' 3.- düs Estatutos.,
da FENAFLOa füram cünstituídas quatrO' comissões" 2.°' - As�unros diverrsos de interesse süciaI.
assim denominadas: Cümissãü Executiva (Diretü- 'Jaragua dO' Sul, 6 de novembrO' de 1967.
riá), Cümissãü ,de - Expüsições, Cümissão de Pu·

'

Wilhelm Raduenz - Diretor preSidente
,blicidade e Prüpaganda e ComissãO' Süciat.

-

'\
"

,

I
"

, .

A Família de

Ihereza äos Passes Ramos
; ,

com profundo pesar comunica O' seu faleci
mento, verificado às 21,60 horas do dia 7

\ de Novembro de 1967, contando.bê anos. ,-
Por

'

Intermêdlo dêste veículo
_ deseja

agradecer a parentes, víztnhos, amigos e
conhecídos 8,S manifestações de pesar rece
bidas, que enviaram flôres e corôas, que Iac?mpanharam .a querida falecida até_a sua

'

última morada e que enviaram cartões e

telegramas.
.

Deseja agradecer sobremodo ao sr. Dr;
Ewaldo Riedel, pela assistência e dedicação
para com a falecida, 8S Rev. Irmãs do Hos-

'

pltal Sãó José os bondosos gestos que míno
raram O' seu' sofrlmeutó, bem, como à Da.'
Ivete Stulzer da Silva, pelos sé:us inestimá
veis servíços prestados,

Um agradecimento especíal ao Pastor
Antenor de Oliveira," da Igreja Assembl'éia
de Deus, pelas 'palavras de Fê' Cristã, pro
feridas em ,C�S8 e no Campo Santo.

Jaraguá do Sul, Novembro de 1967.
,

, ,

\

Hermilio FranciscO' Ramos
OctaciUü PedrO' Ramos' e' Familia
Darei Pelip'e Ramüs e FamHia e

. Ademar Küerner e Familia
I

'

,

"

'-
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A.NO XLVIII SÁBA.DO; 11 DB NOVBMBRO DB 1967 - N.o 2.459

CORREIO, DO POVO
IARAOU.\ DO SUL (�UNTA CATARINA).

.

'. 'Paz - Missão Rotária-
Eduardo Campos

B''OD J(\S "'E O·URO Vai longe o tempo em qua o mondo parecia
n. JJ"

.

'

distaute e grande. O homem 'o fêz. mals perto, e,
,

f por assim dizer, menor. Um jornalista, no alvora-
No dia 17 de outubro de 1967, um distinto ce- car .dêate século pára entrêviatár Lívíngstone, qoe

sal de Ieragué do Sul, completou 50'anos de casa- se encontrava no coração negro da "Africa, saindo'
dos. Queremos nos referir ao benquisto sr. Orro do.s Estados

. U�idos, demorou ,J,Í'm ano' para com:
ôchnetder e sua digna consorte, sre. Lydia Peull prrr a Soa mrssao.

.

Schneider, que tiveram a grande ventura de carm- Hoje, pode-se ouvir a opinião de um teípulante
nhar passo a passo, lado a ladd até, chegar às bo- de nave espacial, no ibstante em que se desejar,

Não' sei com que melodia exaltarei esta qua- das, de ouro. mesmo qoe o entrevistado esteja girando no aspa-
lidade excepcional qoe se denomina UNIÃO. Igno- É 0110 Schneider, natural de Blumenau, nesêt- ço a milhares .de quilômetros de distância vertical.
ro com

I

qoe eõres pintarei o qoadro singelo que do lern 6.7.1895', filho de Orto Schneider e Ida Bu- O homem ganhou facilidades pará entender.se
representa a tigura difusa que caracteriza o sentido de blitz Schneider.

.

Sua espôsa Lydle, nasceu a rápido com 08 seos irmãos, falando de um a outro
unidade. .. 19.9.1897 em Blumenau, filha de Adolfo Pauli e Anna ponto da terra. Precisa, entretanto, saber aprovei-.

Pooeo importa a sua representação se o impor- Krüger Pauli. Em 1917 compareciam a uma enfeitada tã-las, .não em. benefício pröprío, mas de tôda a
taute é a soa existência.

.

igreja paril celebrar a sua primeira boda. humanidade. . ;, _'

-

.'
E, no nosso Lions Clobe, apesar dos sacr-ifí-. Do feliz consórcio nasceram 4 filhos, nas pes j, Acodem-me essas reflexoes quando crescem, no

cios, das canseiras e dos suores que tôda vida
.,'

as- sôas de Bertholdo (falecido em 1958),1 casado com mundo inteiro, as perspectivas de um -desentendi
sociativa nos impõe, êste sentido de unidade sem- Inês Martins, Jenny, casada com Alfredo Maas, Ha- ménto armado. As armas e-não 08 hom.ens,. é .que
pra se faz presente e preside a todos os atos de roido, casado com Helena Pereirà e-Herbert, casado parecem estar 'aperfeiçoadas. Gaíl:Ííaram elas' em. po
um grupo' de homens di,postos. acima de quais- com Rosa Pereira,

'

der mortífero, em requintes de/perversidade·. Po,df!
quer dissensões, a. ,servir desintsressadamente. Casal de coração boníssimo, aumentaram sua ,se' aniquílar uma cidade, em alguns segundos, �OI!';'Apesar' de tudo e centra tudo, a nossa un-ião família com dois filhos de criação - o sr. Waldemar vertendo-a ém 'enÇ)rme mausoléu, momento que haq-.leonísticà já apagou cinco velas dos seus cinco anos ôchulz, competente professcr, residente em Corupá ruA pouco a inteligência humana. ".:' .:de ser!iç� desíntereaaado .. Ap�gou. a ,ve�a 'do ani e o sr. Adolar Schneider. Mas esta - apesar das vicissitudes - é,a horá.
versärío mas a chama do Ieontsmo eontínua acesa O sr, OIto Schneider, DOS rempos de juventude, de-se lotar para gànhar a

'

paz. O Rôtary '. dá'}19s,'" .

a tlumíear.ieom aquela meridiana clareae, o velho deixou-se enlevar pela política, acompanhando as excelente oportunidade para qoe . desenvol,an:!9.�,:refrão, sempre nôvo para os que lhe entendem a oplnlões do falecido' Arlur Müller. Hoje, pendurou um decisivo trabalho de : salvação de homens \ Sal,�',extensão do significado: "A uníão ·faz a fôrça".' as chuteiras, porque entende que política é com .os vando os, com o aceno da fraternidade, docompa-
.

Os leões [araguasnses; com o pensamento vol- jovens. Prefere a amizade de todos a, ter que se nheírismo, estaremos afastando o mondo ..de ,um�'tado para a etx:tenão e profondidade da união; Indlspôr por coisas muitas vezes fúteis. I derreta .• lnístra,
. ..

'

" .'. ;'
_

.

:.; .

continuam selídãrlos e sempre mais eonfraterniaa- .

_

.

_..
_,

. É êste um senlço de: Rotl;lry·., Preg�QaQ ,.,qà,e
-, dos no apêrto de mão leoníatíee qoe OI: condoz às Desde 1918 e �!J� e resldente fixo em .Jaragu� há de:começ8,r pebs peg(le,nas cO�íÍi:(ißä\de$\e :Í'p<
.. reuniões, às campanhas e ãs solenidades. ?o �ul. e sua espeCIalidade sempre esteve hgad_H � bustecer-noB nos gram.es',. cen,tros de grQVilB!Jã:o'E por que isso? Porqoe, nos tempi{! hodier· l�dustrJa do tabaco,. empr�stand«;> sua colaboraçao a

homana.
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nos, êste senti.do de unidad,e, ,tão precon1A:ado, de- JJr!"� Butzk� & SCh,IUPrP, p,a�san,do. em 1941 para a '.

Rotar'y é; por isso iDesmo, um '·csmiriho para.
ge ser oma constante em nossa vi·d.a de leões. E Fabrtc? .de . u�o� Centenano Limitada, onde exerceu

a Paz que,.o mondo teima em qoerer perder.
.

qoal a ra'Zão? Simples. é a resposta: Se

OS�1l8
e seu ofICIO de tecDlco e,mestre, por 1 t longos anos..

.' Fazeo,do .,Dossa e�s,a missão, estaremos contri:os desencaminhados se onem, se as fôrças
J
mal De 1'929 a !9õl ·foi o ecôD..Q.l11o do Schützen' boJudo, de,mocráticamente, 'para '�perfeiçoar a fra·

se clJngregam par� semearem seus �rros n astos, verein. mais tarde transformado em Clube Atlético ternidâde ouiversaL, �' �entimento pela Paz é,se filosofias errônea� divulgam seos maléficos Jins. Baependi,. \e�prestando sua parcela às atividades um Ideal de cada rotariano. Pa�amo-lo' re'almen,t�por qoe nós, qoe formamos na liça, na linha de
esportivas do MUQicípio. . nosso.

frente d08 bons propositop. que nos animam e nor' 49

teiam, pOl' que ficaríamos dispersos?; A passividade I'ara assinalar a pass6gem das bodas de ouro,
nos levaria a tomar· a fachada pelo conjonto, o êrro o venerando casal téve ocasião de re,ölizar agradável
pela verdade, seda enfim a' mais triste confissão viagem, retornando no começo dêste mêS.
do DOSSO fracasso. Felizmente. isto não ocorre com o

. Lions Clobe de Jaraguá qoe prega e. pratica a

união, pregando e' praticando a onião de propósi
tos filue sostenta seus atos.

, Te'f semido de unidade' é prest'igisr o bem e a

presença, o esfôrço de conjo_n\Q_ e o trabalho _de
equ·ipe, a luta. pelo bem e a Vitoria söbre o mal..

Assim. sendo, os efeitos da união' se farão san

tir quando seus propugnadores põem palavras e obras
na defesa dos princípios norteadores floe os sénsi'
bilizam.
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OolÍlpanheiros, fechemos o círcolo de nosso
companheirismo, dando·nos as mãos de nossa soli
daried!1de, com ö pensamento voltado para a Eleve
ridade desta advertência: Poder trabalhar, em prol
do Clube e de soas finalidades e não o fazer, é
iornar�se responsával pelo trabalho que s� não fêz,
comprometendo o tio préconizado sentido de uni,
dade que deve congregar nossas fôrças em prol do

) s�n,iço desintere�sa!Ío.

o QUE VAI PELO 'LIDNS
Sentido de Unidade

CL PauloMorettt

Atenção
Agricultor

'CR C. de Fortal�za)'

"Correio do Povo", associa-se prazeirosameöte
ao grato acontecimenfo" cumprimentando o i1usfre
casal, com os votos de muitas felicidades.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do ,Sul
! .

.

Co n,ipa9ão
CO,mnnicamos aos interessados que, avizinhao-.

do-se as Festas Natalinas, deverá ser providencia
da com a necessária antecedência, a limpeza dos
passeios e terrenOB baldios do perimetro urbano'
da cidade, a fim de apresentar um aspécto condigo
no naquela oportunidad,e.

Campànha de Educapo I'.Civica
O hasteamento dd'

Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
obrigarórios, uma vez
por �emana, em todos De ordem do Sr. Prefeito �iu[licipal. tórno

.
.os estabelecimentos públic.ó que tendo em, vista' o >1\.rt 20 'da Jei n. 18,

.

.

"

I
de qualquer grálL de de,26 de maio de 1948 e lei n. 11 de 14 de março

����� ensino, púbbcos ou de 1951, todos os proprietários ou, ,ocupantes .-de
Cure IIC:US �ales' e pouPe leu particulares. teI:renos rurais, deverão providenciar a limpeza
bODJ dInheIro compranao na

.
das testadas das vias públicas municipais, até '()

FARMACIA· NOVA V
.

·.d ..
,

.•. dia 20 de dezembro próximo vindouro.

I
en e se

P f· M" I d J
.

á d S I '1'0de ROBERTO M. HORST
.

. • ,re eltura umplpa e aragu ou,
di

�

d
.. t"

. 2 ter·renos (Juntos) com de novembro de 1967a que sJoe e mll,10r !lor Imen· I 46 d . n R'
•

to na praça e oferece seus arti. 5x ca a, na ,Kua 10
I.

gos á preços vantaj�los Branco - Jaragua. do Sul �

Av� Getúlio Vargas loformaçoes flesla
. ����� redação.
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!�. ,I Consultório: Rua Ângelo Pia�era 86 (ao ladoda Ponte Velha) �}
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_ Êste, programa, é feilo" Tarde - das 14 as 18 pelÔ/ ACARESC espe

L ..."'..r'".r...''''' ....,;..�:!�.!!��!...;��=.= ...,�,==c.�.'''..,Ja ::...-��_�_Im_f_�:_�_eí_,b...��_r_a_o_s_r_._e.,:.
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Outrossim, os serviços deverão ser concluid6s
até o dia 18 de' dezembro, a fim de que a Munici
palidade possa, proviaenciar a retirada� de lixo an

tes daquela data. ".
"Jaraguá do Sul. '10 de Novembro de 1967.

Walter A. Ballock - Diretor do DSG. ,

Visto, Victor Bauer, Prefeito Mllni_cipál'
Vende-se
Uma casa e\ três. lotes

de terreno em Oorupá.
Informações em, Join

ville com Erika Maria
Fuchs Rua 16 de No�'

.

Aembro, 367 ..

Edital

, VISTO .

Victor Bauer - Prefeito Muoicipàl
\

Francisco Modrock, Diretor do OMEn.

Até 15 meses

Ouça tôdas às sextas
feiras, à 1,30 horas da
larde na Rádio Jarqguá,
o programa:

finfena Rural
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


