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aaI5,O-70,ln'iaiou dia 'p-,ri\meiro!Orç?mento-P�o.grama·
, -ia Nível MunIcIpal

Em cumprimento às di- côpo primordial plasmar oerrememos governemen- i do ensino, inclusive cons-:

retriZes traçadas pelo III nove mentalidade social e rets .do, E s I a d Ó e dos i truindo'escolas. ' i A Escola Nacional de

Exércilo e de acôrdo com eeonomica entre as popu Municípios, das clasaes! i Serviços Ur ban o I, do

as disposições emenedes lações rurais. numa cam produtores e estudantls, o i AgluriDando Iod o s os i IBAM, promoverá no pe

do Comando de âa. Região penha nobilitante de euxt Exército levará às várias] valôres morais e cívicos, i ríodo de 10 de agôsto a

Militar, o 15.0 Balalhão de !iar e educar os ruralístes ärees da região b seuia guarnição militar do 13,oi� de se�embro, �m lIuall

çaçadores, de Joinville, num sen t i d o prétlco e '. , " i B,C, se enpenheré nume i instalacõas no RIO de Ja

i"i'i0U dia 1,0 .do corrente oblerlvo. Com II colabora rrebelho teeneo e prauco i campanha patriótica e hu- i neiro, um curso gratuito
a operação "Ação Cívico- ção des díverses ínstitui- no campo da egrtculrure.] mana, de Inregração social ide aperfeiçoamento em

Social", que rern por es- ções civis, tdj'S como de- de pecuária, da saúde e l e economica. [Orçamento-Pr o g r am a a O curso, de caráter
. i Nível Municipal, destina- prático e intensivo, tem

. /, i do aos servidores aos Mu' por objatieo ensinar a,

Pedro Colin Deflagra a Refôrma Administrativa na·Assembléia! ����;i;r �o�o �fu�aa9:i� ����::�t�a!�����:a�r �1::;
I ,itantas. programas, ensejando a

A esslneture pelo pOre ! na htstõrte do Legtslenvo Abrindo a solenidade, traçar a 'reforma dos ser- i A pröprta Escola sele- aplicação e f i c i e n t e dOI!
sldeúre Pedro Colin do! brasiIeiro,. coube ao Preso Pedro Co- viços edmlnlstranvoe desta i cionará os candidatos, os recursos financeiros locais

contrato com o Instituto i O ero realizado no Ga- lin expressar o seu peno Casa. i quais deverão ,ter' expa- na prestação doa saniços
Técnico de Admtntstraçéo , blnere da P r e s i d ê n c i a semento li respeito. sendo i riência no trato com pro' públicos de responsabtlt-
,e Gerência pare a implan i CODIOU com a perttctpeçêo suas dS seguintes palavras: Com efeito, as compro- i blemas orçamentários mu- dade dos governos muní-

ração da 'reforma admínís- II dos demais membros da "O ),10 que se celebra va.da's-realizações da es.: nicipais. As ins cri c õ e I cípais.
tretíva nos serviços da Mesa; Reilor Celestino SlI· nesre momento; representa cole Superior de Adrní

Assembléia Legtslatíve, le i eher, da UDESC, Prof. fundamental trnporrêncte nísrreção e Gerência, no

veda a' efeito ne tarde de I A n te n o'r Naspolini, da pare a vída edmtnlstretlve setor, com seus professô
querte feira, ültlme, veio de! ESAG, Econ. Carlos Pas da Assambléta Legíelertva. res e técnicos de reconhe

ínaugurer um nôvo estilo i soni Junior, Diretor dai clda cepacídede, rranspos-
de atueçäo, revolucionando !ITAG, deputados, ::>rcícu- A I c a n ç li stguiflceção las à wálica na efetivaç'ão
a temänce dos organogra-: radores da Casa, pres'l sumemente

e x p r e s s i v e ,de outros tantos trebelhos

mas, quase sempre pré-! Alirio Bossle, da Casa quando se confere à Es- de igual jaez, junto a di

estabelecidos e elaborados! do Iomeltsta, protessôres, cola .Superlor de Admí- versoec-örgãos do Poder

segundo os interêsses po' ! eSludanles, representllntes I nislração e Gerência, t!lra' Público, ,servem de melhor

lítico-dominantes de uma! da imprensa escrita, falada I vés seu In'5titulo especia- recomenaação para Q pre·

época que não vai longe i e lelevisionada. lizado, a incumbência de senle contraIo.

acham-se abertas até o

dia 4 de agôsto, sendo de
25 o'número de vagas pa
ra todo o país, reserva

das aOI Municípios filia
dos ao Instituto.

Objetivos e Programa

FIDESC Reune-se
em Assembléia Carlu's Cid Ranau!

sará, o Vica'A�Ilndação Intermuni
cipal para o Desenvolvi
mento de Santa Catarina,
deverá reunir-se em !.s- A cidllde' de Brusque
sembléia, no dia 10 do deverá concorrer com um

corrente, no Clube Pome- de' seus i1uslres filhos parI!
rOdense,em Pom'erode-SC, vice'governz#nça, do EI'
ocasião em qUA serão lado de Santa Calarin •.

tratadol de importante!! A- escoJha recaiu na p'!s·
a)lsuntos pua (l pleno. . "

desenvolvimento_ da fun- s�a do rndustmtl Carlos

dação. De acôrdo com o, C:,d Renaux, sendo o con

que ficou aprovado n a i vlle formalrzlldo pelo Eng;
reunião de Rio Negrinho! Colombo Salles e devera

SC, os senhores Prefeitos I ser definitivamente homo

poderão fazer'se represen- i logado pela Assembléia
tar por procuradores, em i Legislaliva e Santa ClIta
seus eventuai. impedi-! rina, em novembro prÓxi.
mentos. ! mo.

Deputâd�6 Loyota desliga-se i,

da Vida Política
'Colombo Salles

Responde Nosso Diretor

Férias de Julho:
15 dias

de Governador do ESlado
de Santa Calarina. Temos
a se�ena 'certesa de que
V. Excelência, como filho
de um pequeno, porém
histórico município, havern
de compreender os nalu·

rais anseios do Povo doli Ação Social de Jara'gui do Sul
ri Comunico(Yo

i .

A AQÃO SOCIAL de, Jaraguá do Sul, eslará

i promovendo, hoje, nBS bélas dependências do Par

i que Agro Pecuário Ministra João Cleophas. local, o
i BAILE DO CHOPP.

i Os resultàd08 des�a promoção festiva, reverte- .

i rão em benefIcio du numerosas obras asslstênoiais
i da AQÃO SOCIAL Jaraguaense.
i .

AteRcioBamente

i Geraldo Werninghaus

iRes.ureiç:ão do ,Zepeliln
i Mülheim/Ruhr (Impres· ] aérea subdesenvolvida. O
i,sões da Alemanha) - Na] zepelim não precisa de
i República F e il tl r a 1 da] aeroporto, bastando um

i Alemanha S9 prepara o i mastro de ancoragem em

i rea'parecimento do zepe-] qualquer campo. Para o

i lim. O mahl tardar em 1971 ! enehimento dOs novos ze·

\ haverá a par do único i pelins utiliza-se h é li o,
i diriglvel da Europa - o] ininflaoiável, que oferece
"D·LEMO" - mais dois ze- ! maior segurança do que
pelins. Um Berá um "Su-] 08 antigos zepelins que
per-Blimp" de 80 metros] continham hid'rogênio ou

de comprimento com umai gás normaL O revesti
capacidade de transpor-] menta de plálltico espes
te de 400 passageiros ou] so permite renunciar 4s
40 toneladas de carga, a i estruturas de aço de es·

uma velocidade de cru-] tabilização. Hoje em dia

lI:eir� de 100 km por ho- ] o zepelilli moderno custa
ra. O diriglvel "D-LEMO", i apenas %0 porcento do
que atualmente e.stá so-] preço d08 zepelins anti
brevoando a França e a! gos.
Espanha numa campanha]------.---
de publicidade de cinco i Dinheiro para Estradas'
meses, acompanhará a i ,

"Tour de Fran!ie" para i O engenheiro Cleones
1 .lote na Rua Epitácio duas estações de rádio. Bastos, Secretário Exe-

Pessôa, 23,70 x 28. A "Deutsche Luftschiff I clUivo do PLAMEG, re-

fahrtsgeseIlechaft" pre, eebeu autorização do Go·
1 lote na R. Domingos tende utilizar os zepelin.lvêrno para que fosse apli'

da Nova, 12 x 30. em construção para o cado o valôr de Cr$.
Informações' com 'o sr� tranllporte de

mercado-12400.000,OO',
na conclusão

Frederico MoeIler, na rias de grandes dimen- Imediata da SC-26, trecho
Rua Joinville. sões a regiões com rêde Corupá· Jaraguá do Sul

o I(uslre deputado fe i �Com a r�núncii'l do�!Sr.
deral Lauro Carneiro de Loyola, sua cadeirll pas

Loyola, acaba de renunciar sará li s�r ocupada pelo
ao seu mandalo na Câ· seu suplenle OrIlIndo Bér,-

, mara Federal. Os motivos loli. '�:wJ

para, o seu ge s I o !Ião O ex d'1pulado federal
dilados pelo seu precáriO Louro Carneiro de Loyola
estado de saúde, lI'pós 16

.

IDOS de inlen�a vida poli
lica. O depulado Loyolll
foi elogiado da Iribuna
pelos vice-lidere. da ARE,
NA e MDB, mllnifeSlal)do
I perda dê um dos mllis
eficienles parlamenlares,
JGraguá do Sul deve ao

depulado Carneiro' de
Loyola, os mais assinala
doIS s e r v i ç o s, quer na

Conslrução de escolas' e
play-grounds, elelrificaç'ão

, de lôdo o inlerior jaragua
ense, encllminhamenlo e ,

acompanhamento de pro· 'Deputado Federal

cessos de sub\'enções e
Lauro Carneiro de Loyola

�uxllios para escolas e I é cidadão honorário de

hospitais. es Ie semanário Jaraguá do Sul, 111910 que
que leve no de pUl ti d o a Cílmartl Municipal de

LlIuro Cllroeiro de Loyola I Jarllguá
do Sul oUlo�goul

Um de seus grllndes admi· unânimemenle, por'propos·
radores, senle a perdll de til do nosso direlor, quan·
Um dos homens públiCOS do no deumpenho do penhorado ao ilustre pa
mllis eficienles com que mandato de verelldor e que trlcio pela mllnifeslação
SlInta Call1rina já poude foi entregue, solenemenle, congrlllulalória quando da

Contar no Congresso NI- no úlrimô dia 31 de Janeiro indicllção d.e meu nome

cionlll.
-

'de 1970.
.

como candidato ao Go-
vêrno de Sanla ClIlarina.
Ao reiterar a Vossa Exc�·

-V.nde-.. lência os ml'US agradeci·
1 Caminhão Ford F 350, meDIos, cumprimenlo-o
em perfllito e$tado de muito Alenciosamenle. IISS,
consenoção, a n. o 1960. Colombo MlIchlldo Sall�s,"
P_ara melhores �pforma- A manif�slação do futuro
çoes nesta redaça,?, mllndalário calariDense é

All aulas nos estabele- Com. Ind. SchmUt S. Á. ,decorrência de expedienle
cimentos de ensinp do Es' ] encaminhado, em li b r i I
tada de' �anta Catarina

'

I ! últimó', nos seguinles lêr

dev?rão extender, s� até Vende-se ! mos: "Cumprenos o gralo
o dta 18 dQ corrente. A I Uma Camionete Che- i d�ver d� cumprimenlar V.

determinação, é do Con' vralet 30, e um terreno i Excill, p e lo lIuspicioso
lelho Estadual de Educa: de 20x50 m., ! acontecimenlo da escolha,
�ib, estabelecendo que as Informações ,] p e lo Exmo. Presidenle

férias de julho terão, ago' Rua ExpedICionário João i EmíliO G. Médici, para

1'11, apenas 15 dia.. Zapella, 136 _! o�uPllr ,0 elevado cargo

Nosso diretor acaba de
receber do futuro Gover
nador, oficio vllzado nos

seguinles lêrmos: "Exmo.
Sr. Eugênio Vitor Schmõ·
ckel - M. D. Vice Prefeilo
- Jaraguá do Sul - SC.
Agrlldeço, sensibilizado e

I

Colombo Machado Salles

,.

so

interior, promovendo-lhes
os recursos capazes do
seu pleno desenvolvimenlo;
Renovando nossos cum

Primenlos pela feliz escoo

Ihll de V. Excia., apresen
lamos proleslos de elevada
estima e dislinta co'nside
ração. Mui Respeitôsamen
Ie. .IISS. Eugênio V f I o r
Schmõckel, Vice·Pr�feilo."

Vende-ss'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o Doutor Carlos RonaJd Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado de
S81Ita Catarina, na forma da Lei etc ...

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe
cimento tiverem ou interessar possa, que por parte
de VITAL PLEBANI, .brasíleíro, casado, lavrador,
residente e domiciliado no lugar' Braço Sêco, Mu.
níejpío de Massaran<luba. nesta Comarca, 'através
de seu procurador Dr. HÉLIO ALVES, foi requeridauma !ação de Usucapião de um imóvel localizado Campanha' espetacular p o r que não sofrenem Braço Sêco, Município de Mas88randuba, com ne n hum a derrota ou empate, vitoriando se eDla área de 77.743 m2 com as seguintes eontronta, tõdas as partidas que disputou; esquadrão de açoções: Frente, com terras do requerente fundos, porque soube suportar com disciplina e galhardiacom terras de Bruno Gueder de um lado com a má atuação de certos árbitros bem como 8Sterras de Paulo Scaburt e de outro lado com provocações e o "Ierro" de alguns adversários.terras de Angelo Scaburi. Feita a Justificação ,

Prévia da
. posse foi julgada PROCEDE!NJ'E por Ganhamos a Copa do Mundo de Futebol!esentença. E para que chegue ao conheclníento ?e ganhamo-la invictos porque apresentamos I!matodos e não possa no futuro ser alegada igQor�Dcla, seleção técnica e física. espiritual e, disciplinarmandou expedir o presente edital, que será aflxad? maís bem preparada que as demais concorrentes,no lugar de costume e publíqado na forma da. leí. Aliás, no que .roce 80 tísíco, v á r i o 15 m é d i c OsDado e passado. nesta Comarca de GU8ra�IrJm, desempenhan,do funçõAs na

-

Copa afirmaram queno Cartório do Cível e Anexos, aos dezoito de os jogadores brasileiros, entre todos os disputaites,junho de mil novecentos iii setenta. Eu. (a) Ralf eram os que apresentevsm melhor saúde e maisFaltín Escrivão, o datilografei e subacreví.
. . completo qesemvolvimento flsico, e que essa(as) Carlos Bonalu Sqhmídt, Julz de Dlreíto condição previlegiada era sem dúvida o resultadoCERTIDÃO da caldeação de raças que' se vem produzindo nóCertifico que a presente cópia confere com o Brasil. E vejam bem que eS11l atírmaçãó" n�o parleoriginal do que dou fé.

.

.

de
. brasileiros, o que I e r i a suspeito. mas de.

J 1 Guaramtrtm, 19 de junho' de1970.
. médicos estrangeiros assistentes d a C o p a por26/6/70

Edital n. 7.258 de 30670
Ralf Faltin•.Esorívão designação da FIFA. De maneira que sem. nOI

Edital n. 7.255 de
I F k .,.

. A do ran e e
---....;..-_______________ . considerarmos uma "taça supertor", condição que

Mario Vieira e Anelia Hauemann
invocam para sí certos povos fanatizados, poJem08Silvia Parasch

Ele. brasileiro, solteiro. Poluição do ar Empregados e Classes alardear que o homem brasileiro não é o menosEIs. brasileiro, solteiro. motorista, natural de Ja- d 't
-

dOf' f '.' saudável do mundo.
.

,tratotiill�,. nas c i d o em raguä do Sul, domiciliado es rOI e Ile os de S a lá r iosGnaramirim, neste Estado, e residente em Garibaldi Nuremberga (Impres-
\.. A "�Jules Rimet" é nos 15 a des d e domingo,domiciliado e residente

peste distrito filho d� sões da Alemanha) - A Ascendia a quase 3.5 dia 21 dá junho de 1970. e não tenham dúvida 08em Guar.amirim. ne s t e Rurii Franke � de Wally crescente poluição �'o ar milhões o número de em- leitores que es s. C o n qui s ta além de. trazerBstado, filho de Walde- Karslen Franke.
. acelera a destruição de

pregados existeIfl8s no extraordinári!". promoção ,ao nosso Pais. .lOf.luir'ma.� _Vieir� .'8 de Lidia Ela. brasileira. ,oll!!ira. monumentos históricos País em 25 de abril de 1966. .de modo pOSItIVO no esptrito do povo brasíleíro eFrohl)ch VIeIra.

I
doméstica natural de Para defender contra a Pelos dados do Serviço de conseqüenteme.nte. no e n c a m i nh a m e n t �J d08Kl� •. brasileira. solteira. Jaruguá do Sul. domici- destruição pelo :men�s Estatistica da. Previdên- problemas nacronais. Uma derrota do selecíonadebalconista, natural de Ja· Iiada e r e 8 i den III em .uma parte das eatadrais cía e' Trabalho (Lei dos canarinho. nestas alturas. iria acarretar. so.frimentorsguâ do Sul, domicilia- Barra do Rio Cêrro neste medievais, dos castelos 2/3. a Indústria era o ra. e até um,? e � t o com�ltlxo de inferlOnda�e �oda e residente em ii. Rua diRlrito filha de G�i1her- e d08 palácios na Repú· mo de atividade que,ocu .. homem braSIleIrO. que tll:!ha como cer.ta a vl,törlsJoin,iIIe. ne s t a cidãde, me Ha�emann e de Irene blica Federal da Alema-

pova naquela data maior das cõres verde amarela. Agora. com essl:l trIUnfofilha de W�lIy Patzech e Harlmann 'HaneólI�nn. nha, a Fundação Volks" núm�ro de empr�gados: consagrador sôbre li Itália. por quatro à u�. ode Ger.tr.udes M i e I k e
wagen. com sede em 2,148.310, isto é. 62% do povo está satisf�ito e com a moral elevada II IRtoPa�zsch. '

E para que cheg·ue ao COÇl' Hanover. pôs à disposição total, ,enquanto o Com�r. s� Irará J:>enElflclOs ao nosso País.llhecimenlo de Wd06 mand�i 360.000 marcos. Es t'a cio com um contingenteEdital n. 7,.256 de 29/6/70,' passar o p_esente e.dital que verba destina-se a pro- de' 531.541 empr"BgadoB,. será publicado pela imprensa mover estudos da Uni-
representando 15,4%.apa.MoaCir José Gascho (' .

e em c�ftório onde será versl·...ade de Erlangenl d IM I M d S... U recia em segun o' ugar.
ar ene ateus e ouza atixado durante 15 dias. Se Nurembe ••.ga no domínio c •

Igualmente expressIvoEle, brasileIro. solteiro; alguém souber de algum im- da conservação de. ele- era o contingente do ra-lurador. natural de Gua- pedim"nlo acuse-o para os mentos esculturais em
mo I,S e r, i ç os": 246.340ramirim. neste Batado. fins legais. edifícios. (7.1%). seguindo-se "Em.-domiciliado e resid'ente AUREA MÜLLER GRUBBA
prêsas de Seguros e Cré·

x--_ ...._ ...._ ........x-_ ............._ .............._.
em Itopava�Qú. pe s,t e Olicial

ditos" _ 199.831 (5,8%), 1
.

!Estado. filhQ de Cons- , Vende·se "Transportes Terrestres"

INSTRUMENTOS DE MU�SICA !
I.olioo Gmho • Gio'"

CorreW do Povo, I'
'."'00 ,ii•• Roa - "'.24 (4."1,), "S'�'" ! ,!

nha Buocio Gascho.
.' Joinville. fundos cl' 7 Educação e Cultura _ ,Ela. brasileira. solteira. .' u.m Jornal a.

morgos. s/benfei.toriaS. cl 87373 (2,5%). "Comunica- ! _ 1doméstioa. Ila tu r aI de Serviço do Povo água corrente. .

ção. Publicidade e Radio. l em ge,al, especialmente 1Jaragui do Sul. dOlJlici-
. Informações c/ o Sr. difusão" - 42,189 (1,2%), l 'Gaitas e Acordeões Iliada e re si d en te em

'p'roteca-o do Ml'lho '·JsOaãssOe.na Fáb. de Balas "Transportes Maritimos. !
b'

. iSanta Luzia, neste dis-
II Fluviais e Aéreos". 35.784 , de 8 a 120 alxos

!
trito. filha de Leopoldo

BODn (Impressões dll !10%) "Agricultura. Cria. 1 Todos das melhores !
Mateus de liouza e de

Alemanha) _ A Blly.er ção o� Pesca" _ 15.444! marca's Estes. em ;Alida Hass de Souza.
ac<Íba de lançar no mer Ve"nde.se, (0,45%>" "Diversos não l Oferta Especial com ;cadoumprodutll.destißado ClsssificadOS"-1.038: 10-20-30 e até 40%de ;

Edital n. 7.257 de 29/6/70
II proteger IIS �uras de (0,03%). : abatimento.,Ingo Manske e milho dOI fllisões. que Uma fâbrica 'de taman'

I I 1Iria Marcélia Ma88 _. Iodos os anos cllusam cos e ClsIQad08 em geral. 85,1% do total\de pes· _�
.

PIANOS _ HARMilNIOS I'Elp. bruileiro. solteiro, grllndes prejuizos, O "Me sito à Rua Joinville. uesta soas empregadas no Era ,
!torneiro mecânioo. natu surol" não afela IS saúde cidade. sil ganhavam. naquela da· l Instrumentos para Ornuestr�s. Bandas e [onjuntos Moderoos: tral de JaraglJá 'do Sul. dos faisões mas rouba Informações com o Sr. ta, menos de 200 cruzei- l T
'domiciliado e residente lhes Ó apetite. . Nilson Baggenstoss !OS novos por.mês. ou se-! Violinos, FI�utas. Clarinetas. Pisto�s. rom· 1.

,

= nc=o 'J8. um contIngente de! bones. Saxofones. Baixos e Batenas. com' !

1�:::.i···,··"·B·�'·E·"··B··C:·I·"D"'''A··''
..

iS�:;'I'''·M'''''�A''·''·X'''''·''·'·W''''''·I'''L····H···
..

E··
..

·L
....

M·
.. · · .. · ..

Sj
..

·A ·.::;�::.I r:t!!:��o;J�::il�i���! �:�o�����::n���;!�:;et��os,����:� i
gados (7,9%) • na de 300 i Palhetas enfim tudo. que for do ramo v.s. !
li 399 cruzeir08 novol -

l encontra para pronta entrega na: 1� 'I 103.454 (qua8e 3%). Pe�- . - -,� AMUSICAL" I
:

d d d : c8bendo salários na f�- l Expedlçao LYR
. 1

: R e v e n e o r a 1 xa de 400 a 4.99 cruzel- l . '. D B .

.

i
q

1 rOI nOV08 foram 88sina- I· PAU L O K O B S .

!��.1::. B RA H�MA CH O.. p. p.:::1�·� ��d�S5�/:!ig! et�fa�e�ae��t i São Benlo do Sul - Cx. Poslai, 39 - Rua.J. Läcerda,,242 1na faixa de 500 a 5�9 i Estado de Santa CatarIDa 1cruzeiros" n o vos havIa,
_...._-x .........-- ....__....�_.........�. em Jaraguá doSu1, �.l ����g� �g99.:�8,�i�Ot�5oio)

x...-_ ....

fi
e na de 700 a 799 - 1�.078 C t

·

f" d O
6 Alto V.ale do Itai aí,. e, agora i.'J (quase 0.4%). Finalm�n. 8 r I· I C ati g te. percebendo salá�JOsfi
..

··

t am b e !Xl I"nteg�an,d 0.- -.sena ß entre 800 e 899 cruzeIrOS "- Eu INGOLD BUETTGEN, brasileiro, casado,g
, Q novos figuravam nas apu industrial residente e doiniciliado em Rio da LuZ,

a d· FI nOPOI1S �
raqões do S E P T 7.302 Município' de Jaraguá do Sul - SO .• declar? p8J:f!:, .

ran e Olla , : emp'regados (0,2%). e aci· os devidos fins' que foi extraviado o CertIfIcal, : ma de 900 cruzeiros no· de Propriedade do ca�inh!ío Ford ano 1950 colDfi Onde além dos· seus produtos revenderá; 11 vos -.20030. isto é. per· as leguintel' característIcas:� B R A H'M A C H O P P 11) I
:�ta��eO���re��d��r:;i�o Motor 8RT -17824, 8 cilindros, cor verde clara.

�"
.

::. tentes em abnl d.aquele Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1970 .

EN,INGOLD BUETTG I:CJC;MMI·······,,········.cyyy,,·u······.·�· ..····,·..········ .. r······,···.······· .. ·····cr·····,.········� anQ. _

fMndoçÖ9: /ir/ur Mul/er ", 1919'

'CORRflO DO, POVO"

CORREIO DO POVO 3ábBOO día 4-7-,70

Emprê•• Jom'H.rica
"COl't"elo do POyo" Ltda,

·1970" �

Diretor
Eugênio Vitor Schmöcket

ASSINATURA:

MUDAS

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

LeoPóldo, Seidel
- CORUPÁ -

,de, Aço
Salye o Selecionado Brasileiro de Futebol

Por José CBslilho PiII,

E s q·u a d r ã o.

Anual • • • • NCr$ 10,00'
'Semestre . • • NCrS 11,20 I
Avulso. . . • NCr$ 0,20
Número alr_tlo • NCrS 0.32

-'

BNDBRâço:
Cai_ Postal. 19

IIvenida MaL Deodoro. 210
Jaraguá do Sul. S. Catarina

Frut1/�"" e Ornamellta/.

Laranjeiras. Peöegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, .la
botícabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias•. Ooní
feras. Palmeiras. etc .• etc

A campanha que o selectonado brasileiro dafutebol desenvolveu na IXa, Copa do M'!1ndo, nnMéxico. foi simplesmente espetacular e confere à
nossa seleção o título de "Bsquadräojde Aço".

Registro Civil em Três Rios do Norte.
.l nsete distrito, filho de

Aurea Müller Grubba, , íicial Alfredo Manske e de Edith
do Registro Civil do I. Dis- Sasse Maneke.
trito da Comarca de Jaraguá Ela. brasileira. solteira,
do Sul,' Estado de Santa domésnca, na tu r a I de

Catarina. Brasil. Jaraguá do Sul. domioi-
Faz Saber q'ue comparece- liada e residente sm Ja
ram' no cartório exibindo os raguá>Esquerdo, neste
documentos exigidos pela lei distrito. filha de Vitor
'afim de se habilitarem para MaßI e de Erna Kuester

Mau,casar-se:

Salve. pois o 2!' 4e jun'ho de 1970. dia '�m que
levantamos invictos a Copa do Mundo conqUIstando
sm definitivo a Taça Jules, RimeI. Salve o sele·
cionado brasileiro de futebol.' o i n v i c to
ESQUADRÃO DE AÇO.

(Lido ao microfone da RAdio Jaraguá em 22/6/70)

Extraviado

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



COIlREIO DO POVO

----=================c, RECEITA fBDERAL:Eslado de Sanla CatarIna

Prefeit�ra Municipal de Oferece-se va'!paf;ap�erIl: refrigeração,
)!lr!lDH' dO �ul com instrução integral. O candidato deve eMtar A Delegacia da Receita Federal em Jcínvllle,
U U U U U quites c/o serviço militar, ter o ginásio, que

tenha nocões de comércio, que fale o alemão e
por sua Aseessoría de Relações Públicas, comunica

REQUERIMENTOS DESF'ACHADOS' PELO de preferência que dirija automóvel. que no corrente exerc1cio de 1970, os,contribuintes
.

SENHOR PREFEITO MUN.ICIPAL
que tiveram impôsto de renda pago a maior terão,

.Iutormaeõee com Rudi Bruna a exemplo do. que ocorreu no ano anterior, a

A Vista da Informação Corno Requer Rua Venâncio d\l Silva Pôrto restituição automática, do excesso de -ímpôsto
recolhido, mediante cheque nominativo, descontá-

Ingo Manske, requer licença para construir vel em estabelecímentoa bancârlos credenciados,
uma casa residencial, Manoel dos

-

Santos, requer ,;========================;;

licença para construir uma essa residencial, Rolf

V END E S E
Não obstante, dando' cumprimento a Projeto

.B. Hermann, re�"r licença' para aumentar s{ca- _

. [.da
Divisão de Fiscalização da Superintendência

86 residencial. Felix Wolf, requer licença para .au- Regional, Grupos de Trabalho empenham-se na

mentar parte de seu sobrado, João Steímacher, re- Um terreno com a área de 20.000 m2 com revisão das decíarações de Pessoas Físícás, dando

quer licença para lazer demolição de um puchado cese 'de metertel de bôa construção e dependên- prioridade àquelas que tiveram devolução sutomä-

em sua construção, Arno Ronan, requer vistoria e cies, corri água corrente, struedo em São Bento I tica do impôsto no exereícío de 1969.

habite-se, José Nart, requer licença para efetuar do Sul, à RUIl João Hoffmenu (perímerro urbano),
diversos reparos em sua casa, Augusto Pamploua, servindo para pequeno eítío ou loteemento. Zona Espera a Delegacia da .Beceíta Federal em

requer vistoria e habíts-ae, Atilio Bortolotti, requer de bom cUma.
. Joinville que, dentro do esquema do aludido Pro-

vistoria e habite ae Osmar Bartel. requer licença Interessedos queiram dirigir-se a A I f r e d o jeto, tôdas as declarações dos
-

exereícíos de 1969

para construir uma cerca de tels e um muro, bem Klimmek, Caixa postal, t2 _ ôão Bento do ôul..
e 1968, anos-base de 1968 e 1967, sejam revisadas

como numeração, Sebastião Gorges, requer .lícen-
até o final do corrente ano.

ça para construir uma case residencial de madei

rI, Juvenal Demsrchí, requer licença para cons

truir um muro,. Artilio Pintar: requer licença pars
construir uma casa residencíal de madeira, Arnol
do Grützmacher, requer licença para abrir' uma

Villa na estrada.
.

CERTIFIQUE·SE
Rigo Brand e Hilda Buttendorlí, requer por

certidão se o casal possui easa 'própria, Ilsa Volk
mann Borchardt, requer, por certidãa se possui
easa própria.

Situado 9 km. do centro
de Corupä, na Estrada
Nova Corupá à São Ben-'
to, tendo 10 a 12.000 m.2
altitude cerca 800 metros'
própria para construção]
de casa de veraneio, �
Informações com o Sr. I

;=====.======�==========;. Kurt, Hillbrecht, Caixal'
Postal, 7 Oorupá. r

'

Represen taçào
Elemento residente, em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re-

presentar firmas desta cidade naquela Uma Bicicleta marca

CAPITAL à base de comissões. _
Favor PILOT, estrangeira em

I dirigir�:�x:�0���I,��9�' da Silva. "

I-����!��r:i' üo:� �:�!itt�
, CURITIBA - PARANÁ estado.
", - Treter oejsta redação.

�������������������������������H

r
.

.

I

I REPRESENTAÇÕES PÉROLA Ltda. I
1 AV. Mn. DEODORO DA FONSECA, 899 i
! J A R A G ÍJ Á' o.. SUL - S. c. t

1 ./
AIIITNf:;IA I

i' Placas Esmaltadas para Terrenqs e residências. , l
i todos os fins. Balneários: C am bu riú - i
i Placas em Acrilico. Barrá Velha - Arm.ação - I
i Lambris.· Itajuba - Enceada - l
i Forros. Piçarras. l
I Taoos. Cidades: Jaraguá do Sul - 1
1 Cal para construção, Blumenau - Guaramirim� i
1 t

'I I ERONTEX I 'i
1

, Leve seu oarnê pago e escolha o tecido l

! de sua preferência. IZ, � 'f' f
. .

1..:. Não compre carne sem ven tcar se Cli canm- I
1 bado por Represen*ações Pérola Ltda. �

l
...................................................................� ......rN ............. ,.............. ,... ......... .,......................

D E F E R I 0-·0,

Rigo Brand, tendo vendido sua dasa
eíal, requ.er cancelamento nos registros,

CONCEDA-SE

resíden-

\
Max. Joãci Rudolfo Kohn, requer licença para

estabelecer-se com oficina de pinturas, Sidnei Gar
cia, requer licença para estabelecer-se como Re

presentante Comercial, Jaime Mendonça, requer lí
eença para estabelecer-se como Representante Oo

mercíal.
ARQUIVE-SE

Francisco Eagler Sobrinho, requer licença pl
reformar e reconstruir prédio de sua fábrica.

Jaraguá do Sul, 29 de junho de 1970.

Lê i1a
"Por Êsse' Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura � do me

lhor quilate literário. ("A Notícía't-Joínvllle).

A venda na Tipografia Avenida

e na sua filial.

�-----------------------------,-----
____

Sábado dia 4-7·70 Págin'a 3

Declarações de Rendimentos são Revisadas

IDr. Fraacisco Aaloaio Piccioae Certificado Extraviado
...,_

EIJ, JOSÉ WATZKO, brasileiro, casado, resi
denle em Jaraguá do 8111 - SC., declaro para os

devidos fins que foi extraviado o. cerlificado de

, propriedade da Lambreta, ano 1964, com as seguin-

HOSPI,TAL JESÚS DE NAZARÉ _ OORUPÁ tes earacterfstioas: motor na' LB 150-LIR-7'0624K,
1 cilindro, 6 1/2 H.P_ e chaaeis n" LI 50 17957, côr

Residência: Dr, Nereu Ramos, 419

I
'azul e branca.

CCORUPÄ - 8A.N7� CA.7A.KIN_A. Jaraguä do SUl',15 de maio de 1970.
- José Walzko

:U�JD-':CO - C.�.lK_ 1'Z

Cirurgia e Clitllca de Adulto. e Criauçu
Parlos - Doenças de "Senhoras ,

Veode-sl Tarraoos ;'

Campanha de Educação
Cima

O hasteamento da
Bandeira e o canto

do Hino Nacional säg

obrtgerörlos, uma vez

por semeue.am rodos
os estebelecímentos
de qualquer grau de

ensino, públicos ou

pllrliculares.

Em
COM: E JND..

· BREITHAUPT /S.A.
você', encontrará o novíssimo

G8GOO'O;YE4R
Encontrará também melhor �tendlmei1to, serviços rápidos e garantidQS.
Antes de- comprar, qualquer pneu passe sempre em

.

Com. e Ind.IBreithaupt S.A..
Cl

Avenida Getúlií:J Vargas, 268 - Jaraguá do Sul '_ Santa Catarina' - Fone 262
Cailla Postal 3 - Inscrição Estadual n,o 29 - E:nderêço Telegráfico uBREITHAUPT."

I
'------j

Vende-se

GS-segurança total nàs curvas:

graças aos ombros �"rredondados.
GS-milhares de quilômetros extra
com a nova borracha' Tracsyn.

·G8-com corqonéis 3T-proteção coh
tra calor, choques e rachaduras •

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



O ,R03 nSSillDl! ��I!!I�J!�I fi�"m�riIRESOLUQAO N." DA. - 08A Diretoria da COTESC - Companhia Catarinense de Telecomunicações, na conformidade do}AIlAOUl DO SQL (SANTA CATARIMA) H.O 2,590 disposto no hem VI, do artigo 19����������������������������������������� Considerando que face i'precartedade do lie.Estado de Sinti Cltarlna tema, telefônico estadual, e à demanda reprimida

P f· MO' I d tornQ�·.e habitual a .cessão de direito de 'uso 'dosre altura UßI"lpa 8 télefones, na Ares da Oapital e Interior;
, 'II. Considerando que face a äste hábito são 'lolÍ.

)lIrIlBI' "I �II meros os easos da terminais constantes em nomeu u U U U de terceiros, que não OB detém: /
�Relatório das' Atividades do Clube Considerando a necesllidade de regularizar aGest'a-o 1969/70 "I Lei D. 261 situaçã9 e conhecer o cliente real, face a discagemdireta no Sistema de Telecomunicaoões em impiln-Cria, cargo em comissão

tação, .Oompanheíros, ' Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal' de
I RESOLVE

"

,

Para aprt4sentar·lhes o relatório ,desta gestão Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarina, no U80 8) _ Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias
é necessário que s. inicie a agradecer àqueles to- e exercício de suas atribUições., c

para tOdOB Oll usuários ,de telefonei procederem ,8
dos que contribuire.m para que houvesse um re-

. Faço saber a todos 0,8 �B:bltantes dêste Mu-
regularização. de sua situ.ação perante a COTESC,

latório. I DlcfP.lO que a �âmara. MUDlclpal aprovou e eu mediante. a exibição de documentos que ecmprovamComeçamos por êste punhado de bravos que sanciono a seguinte leí: . I
a legitimidade da cessão de uso. .compõe êste grande Olube de Leonismo de Jara-

Art. 1.) _ Fica criado .um cargo ,.de Diretor b.) - Decorri.do o prasc lo.do.s o_s terminaisguá do Sul, que nunca mediram esforços para ser,
d ii b d f

vir, nunca deixaram de atender ao chamamento no Grupo Escolar Múnicipal "ALBANO KANZLER", em maos e tercelr�8 s.er o redístrt UI OB na orodesta presidência, tendo tanto COLL e Domadoras desta cidade, cujo provimento será em comissão. mada regulam�ntaçao vlgent�.d' d I t Art. 2,) - O mencionado, cargo será exercido c) - Registre �� .e PUb}lqU8 se
.

um saldo de horas que po erram ler e azer, ro-
por um proíesaor de currículo. no mínímo de 2,0 Ffor íanôpolie, 30 de maio de 1970

cadas em favor do serviço desinteressado..

Não poderíamos deixar de teaaemítír a nossa ciclo médio. '

gratidão ao Comércio, à Indústria' e à laboriosa Art. 3.) - As despesas decorrentes com o
gente de Jaraguá do Sul que com o seu incentivo provimento do mencionado cargo correrão à conta
e apoio contribuiram de maneira indiscret1vel pa- da dotação 3.1.1, 1.02/�8, do orçamento vigente.
ra que pudessemqs chegar ao fim de nOSBa jorna- Art. 4.) l.. Esta lei entrará em vigor na data
da eom algo realizado. de Bua publicação, revogadas as disposições em

Estaríamos D08 furtando se não manttestasse- eantrãrlc.
mos de público o nOS80 muito obrigado à Preteítu- Palácio da .Prefeítura Municipal de Jaraguá
ra Municipal, que através seus Prefeitos Victor do Sul, 2 de julho de :970.
Bauer e Hans Gerhard Mayer, colaboraram de ma Hans Gerhard Mayer, Prefeito ,Municipallnelra decisiva, .para ii concretização de muitas de A presente leí foi publicada nesta Diretorianossaa iniciativas.

'de Expediente, Educação e Assistência Social,

a081-
Ao nosso [ornal "Correio do Povo", e se per- 2 días do mês de julho de 1970 / ,mitimo-n08 mencionar "nosso [ornal' o fazemos por: .

João Mathias Verbinenn, Diretorque a direção daquele órgão de divulgação sem-

,

� A C b tun g.'pre nos colocou à vontade para usá-lo semanal
�mente para a divulgação do n08SO trabalho � de

'

Lei n. 262

Z' I A b k
nossaa realizações na coluúa "O que vai pelo Lions", '

I e n t r a
.

pot . e eReceba os nOS80S sinceros agradecimentos.
_ ,!,ran.sforna cargo de provimento efetivo em

.,

.

.

E se quando assumimos esta Presidência, o eomtssão. '

(F'· C 1)
caminho a percorrer nos parecia intenso e longo, • Hans Gsrhard Mayer, Prefeito M�nicipal de �' armaCla entraagora ao final' de nossa jornada aiqda nos admoes Jaraguá do Sul, Estado de Santa CatarIDa, no uso � J 11

..

dí d r d
.

.

tamos perguntando a nós mesmos porque não fize. e ixercício de suas atribuições.

I
etzt vo stän 19 remo eiert un unter

I
mos maís, de tão rápidos que passaram êstes me-

'

Faço saber a todos os habitantes' dêste Muni� ,

neuer Orientierung, ist" fähig Ihrer vor-,

lies, em que tentamos dedicar-nos inteiramente ao eípío que a CâD;lara Municipal aprovou e eu sau- nehmen Kundschaft zu beliefern.serviço desiriteressado. clono a, seguinte lei: .

,

Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan
'

Agora o nOl!80 trabalho.
Art 1.) - O Cargo de Inspetor Escolar, criado Jaraguá do Sul - SCI - Administração pela Lei n. 11 de 26 de outubro de 1955, paRsará ", .,1 - Assembléias gerais - realizam�s 22.

o seu provimento a ser em comissão. '����!)I!(!'2 - Reuniõ_es de Dir�toria - �ealizamo� 26 -

Art. 2) -; Esta lei entrará em vigor na data .3 - Instruçoes leonístlCas - foram proferidas 22. 'de lua publicação revogadas as disposições em Auto Jara'gu'a' S.A. Ind. e Come'rcl"o" - Palestras de Tema Livre - foram ,profe- contrário.'
,ridas 20

Palácio da Prefeitura Municipal dI'! Jaraguá doli - Visitas a outros Clubes - realizamos 115 Sul, 2 de juIRo dI'! 1970. .

visitas a outros Clubes, atravéll ds n081108 CCLL. Hans Gerbard M.yer Prefeito Municipal6 - Reuniões do Comiti Allssesllor - Através '

dos OOLL Presidente Secretário e Tesoureiro e. A presente, lei foi publicada nesta Diretoriaainda acompanhados 'dtt muitos CCLL, �ompareceu
.

de �xpediente, ,Êd�cação e Assistência Sooial, aosàs três reuniõe8 realizldas na nossa Região: 2809.69, 2 dias do mês de Julho de 1970.
CanoiJ;lhas; 23.11.69, São Bento do Sul e 01.03.70, ..: João Mathias Verbinenn, Dir'
em Járaguá do Sul.

7 - Posse do Governador - Marca,mos presen- '

ça, através dos OCLL Presidente, Secretário e Vi·
ce Governador, em Tubarão n08 dias,9 10,de agö8. Eleva Salário Família dos dependentes dosto/69.

,

.

funoionários públicos municipais.
,8 - ConTenção Distrital - Com 32 pllssoas, Hans Gerhard Mayer, Prefeito Muni,cipal dAentre CeLL e Domadoras, comparecemos à Con J8I"agu! do Sul, Estado de Santa Catarina, no usovençS,u Dilltrital em Jo�çaba (SC). e exercício de suas atribuições.9 - Reunião Interclubes - Em 01,03.70, o nos· "Faço saber a todos os habitantes dêste Muni-

so Clube patrocinou uma reunião interclubes de cípió que a Câmara MuniCipal aprovou e em san-tOda a região L· lO-A, tendo comparecido cérca de. eiono 1\ seguinte lei: '

200 pessoas à nossa cidade.
Art. 1.) _ O Salário Família atribuido aos10 - Movimento de S6cios

filhos menoreS de 14 auos de idade, dos funcioná' ;;===================7",

==911
Bxistencia em junho/69 36

rios públicos mrmicipais, lIegundo dispositivos ex -'
.Entrllda8 ....l1l7 presses do art. 3,°, da lei municipal D.o 184, de 21 Compre Malhas. de Algodão, .

" Falticiment08 1 de dezembro de 1967, pa88ar'A a ser de CrS 7,8,0
b

Transferências ,I (Sete cruzeiros e oitenta centavos). mensais por Diretamente da Fá rica. .Saídas 5 7
dependente. N- s "p g tExistência atual --sõ Art. 2.) _ A despesa decorrente com a elna 'ao e queça. er un e" osIngressou no leonismo em nOS8a gestão o CL �ão do SalArio Família a que alude o artigo 1 0, P r e ç o s d e a r ti g o s 'c o mRubens Nicoluzzi e por vontade' maior deixou o nosso correr' à cQnta da, dotação própria do orçamentoconvivio, o OL Leönidas Cabral Herbster. vilrente.

.

,
.

p e Q lU e nos d e f e, i t o � de11 -Oorrespondência recebida 162. Art. 3) - Esta lei entrará em vigor na data
.

12 :__ Oorrespondência expedida 105. de !ua publicação, revogadas as disposições em f a b r tc a ç ã p.

--'4I��_.-e��
contrário.

.

Palácio da :Prefeilura Municipal, de Jarag'uA� l
o

111 � 'do Sul, 2 de julho .de 1970., '

I7- �r.�_. lllllll �
..
e �!ß1l1lla Hans Gel'hard Mayer, Prefeito Municipal

} -- -

A presente lei foi publicada neata Diretoria d.

f
ADVOGADO nos föroa de Expediente, Educação e. AS8istência Social, aos. 2

dias do mis de julho de 1970,Silo Paulo _ Guanabara � Estado do Rio de
João Matbia8 Verbinenn, Diretor 'Janeiro.- Brasma. _

,

Processamentos perante quaisquer Ml. .

i
nistérios, Autarquias e Repartições Públicas � <ti -..e -"'O -"'O""'. "'-G.�.em gpral. 'r Dr. Reinoldo MUP.·P8 1Escritório Central:

J II IIAvenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 ADVOGADO
(Fone: 52-1894)

, Z O -:- 39 Escritório ao lado da Prefeitura

l:'lliO_,d",,�.,.�....a...:04eilli�...�...G..Ui)oAfi;.....A4:B...A...R...cA!II'.,.....__....� .L (ih ..... �:�A:U-:Á DO SUL

�==��====�==���==========���

CORREIO UD' POY
ilHO LI SÁBIlDO, 4 DI! JULHO DB 1970

�e . O OU�· VAI ffio UOIS

LEI N. 263

•

��II���,
, Ate· n ç ã O !

.

F a r m á C i a C e n ,t r a I
Agora completamente remodelada e

sob nova orientação, comunica que está
apta a atender a sua distinta clientela.

Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan
Jaraguá do Sul - SC

CGC (M.F.) 84 433 457!001
Assembléia Geral Extraordinária

Edital de Oonvocação
Pelo presente fioam convidados 08 Srs. Acio·

nistas para uma As�embléia Geral Extraordinária,
a realizar·se 'na sede social, à Av. Mal. Deodoro,9!H, nesta cidade, às 15 horas do dia 11 de julhode 1970, afim de deliberar lIôbre 8 seguinte' ordemdo dia:

1.0 - Ratificar os ,atos praticados pelas Assem
bléias Gerais Ordinárias de 29-04 65,29-04 66, 30.04-67,29 04 68 e Assembléia Geral Extraordinária de 31
12 1968;

,

2.°) - Renúncia do Diretor-Presidente;
/ 3.°) - Prel'lnchimbnto dos cargos da diretoria,

para- completar período de mandato, .

Jaraguá do Sul, 12 de junho de 1970,.

Alex Barg-Dir. Presidente

.�, lIari4�®�
I

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


