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Enlace Emmendörfer .

Mey de Souza'
A cidade ae' engalana no di. de hoje,

para receber em seu seio um nOvo caael. Temoa
a grala 'satisfllção de DOliciar o enlace metrl
montel da jovem Anésia Emmendörfer, ltcen
clada em 'Geografia pela Universidade Federal
do ParllDii e professora do-, Colligio Estlldual
"Abdon Batlste", filha prendadll do Senhor
Edmundo Arnoldo Emmendörfer, Ilustre diretor
da firma concessiomírio da General Motors do
Brasil, desta cldede e SUIl espôsa Senhoril Otília

.

Rllboch Emmendörfer com o jovem Juarez Mey
de Souza, acadêmico de direito e Assessor
Adminislrativo da firma Comércio e Indústria
Willter Schmldt S,A., de Blumeneu, filho do
Senhor Doutor Luiz de SOUZll, ex- deputado es

tadual por Santa Cerertne, ex-ôecretérío de
Eslado e brilhanle edvogado com attvldedee
no fôro da Guanabara e sua espõee Senhora
Paula Mey de SOUZll.

, O áto civil reellzer-se-é ne aprazível re

sidêncitl dos pele da noiva, à rua Domingos
Rodrigues da Nova, 128, neeta cidade e será
testemunhadö, por parte da noiva pelo Cél.
Olávo Rech e Senhora, Senhor RoberIo Tôrres
Silva Ferreira e noiva, Srta. Heloisa Mey de
CIS,ouza e, por parle do noivo pelo Senhor An
lonio Zimmermann e Senhora Iria Zimmermann
e. Da. Florinette de Souza.

A,cerimônia religiosa terá lugar, logo mais,
às '18 hora!!, na Igreja Malriz de São Sebaslião,
pàraninfado por parta da noiva pelos casais

José (Teresa) Padoan, Rodolfo (Erna)'Emmen
dörfer, Viclor Bernardes (Célia) Emmendörfer
e �d()IfQ (Leon!lll, C:mnJsw) Emrp.endörfer , e,
por pllrle do noivo pelos casilis Heinz (ErnIl
Mey) Zahler, Gesa Rodolfo (Olga Mey) Fis·
cher, Ministro Nereu (Diva) Correa e o Senhor
Rolf Nebelung 'e Senhora.

A ceremônia da benção dlls alianças dar
se·á pelo tio da noiva, Pe. Bernardo do Clara
val (Bernardo EmJllendörfer), virtuoso Vigário

,

da vizinha Paróquia de São Bento do Sul,

Após a ceremônia religiosa, dar-Ie-á a

recepção aos convidlldos nas dependências
aprazíveis do ReltauraBte Marabá.

,

"Correio do Pov.o", parlilha' dessa ventura

'e 9s seus inlegrantes erguem 05 seus corações
a Deus, num volo sincero para que essa união

jamais seja perturbada pela sombra da dúvida,
pelo venlo do infortúnio, pell! borrasca da in

compatibilidade, senão solidificada sempre pelo
aféto, pela cr,ença mútua, pelos respeito humano,
fundidos numa só ambição: ser feliz.

este semanário apresenta aos nubenles
as suas congratulações, extensivos aos distin
lOS pais e demais fIlmiliares .

Quando os 'sinos, das aos 26 de setembro de vestia eram preaenteedas
ia-rejas de Jar:aguá do Sul. 1901. Iunrémente com seus pelos familiares. Goateve
la manhã do dia 9 batiam irmãos Isaura, Noêmte,' de servir ao próximo. Por O Campeonato de Pute
as 6 horas, anunctendo o Arão, João Alfredo e Bsrer isso o seu coração não bol da Liga Jaraguaense
raiar de um nôvo die, levava a vida que Deus tinha tamanho. de Esportes para o ano
deixava da pulsar um co lhes proporcionou até que, O carpo do exumo Pe. de 1970, teve início ne se

ração' boníssimo num dos um die, a vocação de se-
Horácio foi conduzido à mana passada, 8aa-rando

aposenetos do Hospital Sio eerdote se fez senIIr mais
hajaí, onde foi velado na se campeão invicto o ve

José. re o coração do forte em seu coração píe .

I I d C ler-DO Sport Club Acarl!í,
d P H

o

f d A ':>0 ' • Igrele macu a CI onceí- u ...,

queri o e. orac o que oso, os "" anos, pois, -

Ih M' no torneio início. O fáto
deixava de Irqbalhar, sob no dia 15 de Agôslo de çao - ,ve a atnz, nl!

o pêso da trombose que 1930, ordeeave-se padre P�aça Vldal Ramos, com cresce de Importâncle, da

o acometera, deixando a pela Ordem Passionista e �lIIssa de corpo presente do que o ACliraf, por di

sua invulgar figura em r e z a v a a" lua primeira
as 1�,�? e sepultado no versos enos esteve esrecío

estado de coma por mels mtsea na rerre natal. Mais �emllerlo da F�zlmda, no nedo, sem qualquer parti

de dois dias. Mesmo

asl.tarde passaria a padre se'ltumulo
da família Rebello. cípação esportiva. A velha

chama da equipe aguerri.
preces mais ferv,oro_:;a,s c,ular, ser-:rind!> como Vig�. lalm ailda ,on�em Rlesmo iste da ecereíena não entregou
dos pa�res e des rrmazt .rro em �lOhelros, n� cepi- bondoso MIßlSlrO de Deus as suas tradições, IIliás, as
ahes na� puderem reeupe- ta! .peulísta, depots, em estivesse lendo o Si'U bre- mele brtlhentes, e soube
rar o rehglOs� que por 11 N�lópoll�., no. Estado do viário, e repelisse em sus [dar ao desperto leregueen
anos consec�llvos 'rezava !?IO" !DillS tarde e� Gua surro

..

as palavras �omo se, uni retôrno que nos

as sanlas mls.sas ne Ca- ramlrlm. e ,P?r firn e!,D estas: Adormecerei no parece auspicioso, pois, a

�ela do �osPllal. 1l:ra. um A,raquarl: Dístúrblos orga Senhor e o Senhor me Iradicional rivalidade com

fim que mnguem deselava n�cos fizeram com
..

que recebesá". E suavemente, o não menos v�lerano
e da! o pesa� que s� es- viesse ocupar. as allvlda lentamenle, çom a tranqui- Baependi, 'ainda não está
palhou por toda a Cidade. des sacerdotlls em nOlsa lidade

.

dos justos, adorme· esquecida e os aficciona
Uma pequena mui t i dão cidade. ceu. E foi recebido. Sua dos eram conduzidos em

desfilou p e r a n I e o seu Dado ,o entusiasmo fa- vida foi um constante es massa para os estádios
corpo inerle, desde a mais miliar pela política, dei· �ado de vigília de prepa locais, a(im de assislir e

grada autoridade alé, o xou-se contagiar pelos ca· ralivo para e�la partida. torcer fervorosamente pe
mais humilde dos sofredo. prichos da Alividade pú T h las co�re8 do seu cluberil ava o caminho reto
res. Deixova de exiSlir o blica, ocupando uma suo

d
'

d f prediléloo Parabens ao
Pe. Horácio que Iodos plincia h o n r o s a pela a vlrtu e,_ com passo ir-

Acarar,
d

. o h
o.

r t unN "me. Sua exist�ncill I eraa miravam, apos . erolca ex 1Jl_l a y com "arlas
öpostolar, I> cuí'.:lprrrri,-C'11i"Oluta contra insidiosa mo- imporlanles passageqli pela

I d d b d A blO' do Evangelho era parleéstia por mais e ois I r i una a ssem ela
de seU sir. De lá onde se

luslros.
'

Legislativa do Estado de
Pe. Horácio da Cunha Sanla Catarina. Os seus acha, sua bondade conti

Rebello era filho de Alfre honorários eram totalmente nuará II nos orientar e a

d R b II d M d d 'b íd nos guiar· paternalmenIe,
o e e o e e, aria a islrl u

.
os ,entre os po ele conllnúa A viver enlre

Cunha' Rebello, nascido aa bres da cidade. Aliás, para nós!
Faleceu na vizinha cida-

cidade praiana de Ita!aí êle o dinheiro não contava. de de Joinville, no dia 6

na localidade de Brilhante, As próprias roupas que Eugênle Vilar Schmückel do correnle, à rua Si!nlos,
, 54, a venera.da Senllora

,Edwig Feroa'ndes Schulz,

Baile d o C h o p p Mais Frio pl S. Cata,rina Jornalismo por �����d�en�:��i�I���:'p�l�
, o Professor Amaro Sei- Correspondência tem alcunha carinhosa de Ne-

fOI' "Suces'so xa8 Netto voUou 8 fazer
Té-cnl-ca Modema grande. A extinta que é

, declarações sôbre o tempo genitora dos nossos co

O B'I d- Ch I' preveodo a ocorrencia de nhecidos Drs. Albano (mé-ai e o opp eva- Um (Jurso de Jornalill-
do a efeito no Pavilhão n09a8 mas.as friae no

mo dentro das técnl'caa dico), Armildo 0110 (cirur·
A h M"II Ob d úl próximo mês de. agôato, gião dentisla) c Aroldo
rt ur u er, sa a o ' mal's modernas da Comu-

, .,

I que selocaiizarão entre os Schulz lfarmaceutico) foi
�I�O cEonqbUlstoud Jilvu ghar dias 4, e 6, 12 e 16, 21 e 23, nicação de Massas, está dada à sepultura, no dia
eXilo. m ora escoo e- '" sendo mi' n I'S t'r a d o por

I d 29 e ,,1. N�188s períodos, 7 de julho de 1970, às
çamos o 'resu ta o, que se -

I Correspondência, e foi'
. , o ar po àr que rumB, pa- 16,30 hôras p'ora a Necró-

comenta auspiCIOSO, o seu
f elaborado por Droll'ssl'O-

I d 'b ra o norte, indicará rio • po'le Municipal de Joinvillt.resu Ia o revertera em e- nais d,a nova Imprensa
fí' d C h I I sôbre Santa Catarina, pro Esta folha apresenta' aosne CIO a rec e OCil. brasileira, muitos deles
Além da I!nimação, que

vocando chuvas e quedas'
á' I f

enlutados os seus pes!lmes.
foi excelente e II visita de de,temperatura não muito respons veis p.e a re oro

V· I • ma de grandes l'ornais
muitas i1ulltres' personali- 10 en.as.

do pais, Correio do POVO' Senhores Contribuintes do Impôsto de Oircu-

dades de Cid_ades vilinhas. . . O curriculo do Curlla- um Jornal a lação de Mercadorias (10M.)
a consuma,çao. do ,chopp IIIsle'k!l é fllh!l de MISS por Correspondência é Serviço, do. PoVO O Senhor Ooletor Estadusl d. Jaraguã do Sul.
que, no primeiro ball�, e!" Wu • u nU

I compativel
com os Bnsi .

b b F I'
_. F

outubro de 1969, allnglu )!lr!lDU' 1ß68 nament08 mais atualiza
.aVlBa que, aca a de recil er da isos lzaçao da a'

os 1.400 litros, ultrllpl!ssou U U U � dos beneficiando sobre- Rúbia Roeder zenda de Flo�ianópolis, o seguinte radiograma:
as espectalivas do dia frio Para o distinto caslll tud�, aquêles que'não po Rainha do Chopp . "287/70·Ciro. Comunicamos prllzo entrega DE-

que foi o d�1l 4 de j,;,lho; II Dr. Eloy (Iolani Marquardt) dem frequentar a Univer CLARAQÃO MOVIMENTO EOONÓMICO termina
a consume,ça� em ambiente Souza Pontes, alualmenIe sidade. Os pedidos de in. O Baile do Chopp, rea' 16 oorrente pt Somellte poderão ser sceitas guias
�Ieire atlOglu os 1.600 residindo em J o i n v i II e, formações poderão ser Iizado sáblldo último no de pagamento eom prou dq oumprimento da obri
htros do flmoso Brllhma nasceu II 1 30 da madru- dirigidos em carta à VER- Parque Agro.Pecuár,io Mi- gaoão acessória em referllncia 'g devendo oa Ban

Chopp. gade de 8 'do corrente, na BO _ CRIAÇÃO E CO- nistro João Cleophds, re. coe autorizados a Recolher o !CM listarem cientel

Maternidade Darcy Varglls, MUNICAÇÃO (Caixa,PoB� servou uma a-rllta surpresa determinação pl
-

J -

uma linda menina que de- tsl 2807 ZO-OO Rio-GB), aoa s�us _ freqüenl�dores. Exatoria Estadual de Jaraguã do Sul, 09 .de Julho
verá chamar-se Walesk!l. e n ti d a d e especializada A Comlssao orgaDlzadora- da 1970
A mamãe loillni foi a pri em Comunicaçio Cultu- do Baile do Chopp, elegell
meira Miss Jaraguá no ral. ii Rainh!l do Chopp de
ano de 1968- e o papai é O' Programa inclui as 1970, r�caindo' a escolha
o competente engenheiro matériss especifica!' e ou na pessôa da Senhorita
com alividtlde na Prefeitu- trali complementares, co- Rúbia Roeder, fino orna I

rI! Municipal da Manches mo Artes Gráficsl, Foto- mento de nossa sociedade
ler Catarinense, filho de grafia, Publicidade, Re- e 3,· anisla do Curso
Iradicional familia mineira laçõell Públicas, Rádio e Técnico de Comércio São
de Juiz de Fórll. "Correio Tele'fislio, além de forne- Luís.

,
A Associação Oomercial e InduBtrial de Jara'

do Povo" a'presenta ao sr. cer um Manual de Revi- 'A Rainha do Chopp é II guá do Sul lembra aos )feus aSBociados qUl' até O

Gerhard Arlhur Marquardt, são completo e atualiza..' filha prendada do sr. Wie- dia 15 do, corrente, os contribuIntes do ,1mpôsto Sô

ao Olávo e demais fami- do. gando' Roeder e sua eSI?O· bre Circulllção de Mercadorias - I C M, deverão en

liarel, . os seus efusivos No final do Curso a sa, Sra. Ast. Kuchenba- tregar à Exatoria' Esta'dulil BUas "Declarações do

cumprimenlos, por inl!!r

I
VERBO fornecerá o com- cker Roedcr. Nos s o a Movimento Econômico". Visa desta forma, a ACIJ

médio dos papais eslrei· petente Certificado de Ex .. cumprimenlos à R ú b i a 'preBtar um serviço de 8aaessoramento a08 seUB fi-

anles. 'ten8io Cultural.
.

Roeder. liadoB.

Famflia Schulz
de luto

Atenção·..•••Atenção •.••.

Remédio grátis
...,. . "

nao e para Ja
Paulino Pedri, Exator em exercicio

ß Blssciscao Comerciol e 11�lstriBI �e 'Jluá �o SI,I
Lembra-Entrega de Declaração: I C M

O Instituto Nacional de
Previdência iocial - INPS
- pretende instalar o nô
'o Bistema de distribuição
gratuita de medioamintos
bhicos, fabricados em Beu

laboratório, aos Begurados
de menor poder aquisiti·
Vo durante o segundo Be

mestre dêste ano e não a

Partir de julho, conforme
foi noticiado. I,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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=c::::a-==-c::::a-==:--=- A o i ver s á r i o s - So c i a i s lEdital! dc Citacão
MUD A 5 'Fa�em anos hoje nora, filha do sr. Lsopol- O Doutor Oarlos Ronald Schmidt, Juiz de

do Boshammer, em Jara- Direito da Comarca de Guaramirim, Estado de
O sr. Pedro Klein Filho; {luá 84; Marias de Lour- Santa Catarina, na forma, da Lei etc ...

Haroldo Hansmann, rssi- des, filha do sr. Francis- FAZ SABER a todos quantos o presente edital
dente

.

em Guaramirim; co Morbis, em Rio Moma; com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe,
Ivone, filha do sr ..Ru.dolfo a sra. Silvia, aspôsa do cimento tiverem ou ínteressar possa, que por parte
Reck; ,O sr. A r IS t.1 d e � sr. Amandio Klein; o sr de VITAL PLEBANI, brasileiro, casado, lavrador,
G<;lDQalves, ,nesta

C!dadell Alfredo Oestereíeh, na residente e.domiciliado no lugar Braço Sêco, 'Mu.
WIllIon Gerent, residente Barra do Rio Cerro. nícípío de Massaranduba, nesta Comarca, através

Á em Astorga-Pr. ' de seu procurador Dr. HÉLIO ALVES, foi requeridaPEQAM CAT LOGO
Fazem anos amanhã Dia 14 'uma ação de Usucapião de um imóvel localizadoILUSTRADO

O sr. Domingos Rech; em Braço Sêco. Munic1pio de Massaranduba, com
A sra. Vva. Eliza Ber· o sr. Roberio Grandberg; 8 'área de 77,743 m2 com as seguintes confronta.

toli; o sr. Julio Alves Ro-
o sr. BrunoMahnke, nesta ções: Frente, com terras do rt'querente, fundos,

Ba; o sr, H e n r i que .

d d N li 1 com terras de Bruno Gueder de um lado com
,

.

Schmelzer, em Itapoeusi-' Hloett. I; orma ue Y terras de Paulo Scaburi e de outro lado com
c::::ac:::>c:::>--=-C:::;::;c::::::o uho; o sr, João Pedro terras de Angelo Scaburi. Feita a Justificação=----------.....

Gaseho, nesta cidade; a Dia 15 Prévia da posse foi julgada PROCEDENTE por
Registro Civil raguá do Sul, domiciliado srta, Ingrid Schultz, nesla A sra. Amalha, espôsa sentença. E para que chegue ao conhecimento de

e residenle E'!101 Rio Cêrro, cidade', G todos e não pOSS8 no futuro ser alegada ignorâneia,. . '.

f Ih do sr. Bertoldo umz;neste distrito, i o' de
Dia 1'" mandou expedir o presente edital, cue será afixadoO

.

B' SI· o sra Ana, espõsa do sr. ,.

GCrt08sVsikOIagaSrBdID d� e ma

0- sr, Euge'nl'o Soares,
José M. Scheuer. no lugar de costume e PCUbliC8dO na forma da leí.

ar ID. Dado e passado nesta omarca de Guaramirim,Ela, brasileira, solteira, residente em Oorupä; .o Dia 17' no Cartório do Cível e Anexos; aos dezoito dedoméslica, natural de Ja· sr. Gnnther Raeder, re- O sr. Pedro Reugel, junho de mil novecentos e setenta, Eu (a) Ralfraguá do Sul, domiciliada sidenl� em Oorupä; Leo· nesla cidade. Faltin Escrivão
.... o datilografei e subscrevi.

e residenle em Vila Nova, (as) CarlOS Ronald. Schmidt, Juiz de Direito
nesle distrito, filha de

r;;��---<IJ�---.(!J��
, CE�TIDÃOAvelino Zesuino e Deaili· \ Certifico que a presente cópia cqntere COID o

casar-se: na de Souza. ff)\ 1
o

.til � original do que dou fé. '

Editlll n. 7.259 de 1/7/70 Editar n, 7.264 de 7/7/70 � lUJf llllnl ·�e �dlllilllal i Guaramirim, 19 de junho de1970
.._�_______ Ralf Faltm, EscrivãoMílton Adolar SllInge e Antonio Forbici e

.Neuse ôchulz Ana Nerci de Olíveira

f
ADVOGADO nos fôros de I;;o��*!ll*,*,��Cópia de edital recebi- Ele, brasileiro, solteiro, São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e A, t e o ç a-' /0 '.'da do Oficial do reglstro operário, natural de Rio Janeiro - Brasílía.

Civil de Schroeder, N/E. do Sul, naste Estado, dn- Processamentos perante quaisquer Mi>
F

,.

C t IEle, brasileiro, soltelro, miciliado e residente nesta

i
nistêríos, Autarquias e Repartições Públicas ,3 r m a c I a e o r a

radleltste, natural de Rio cidade, filho de Adolfo em geral. �

Nenro, Paraná, domicilia. Forbici e de Maria dos Escritório CeDtral: Agora completamente remodelada e.. Sant08. b
. - .

tádo e residenle nesla' cida.
Ela. brasileira, solteira, Avenida Frankli'n Roosevelt, 23 _ Grupl!303

so nova onentaçao, cofnumca que es
de, filho de Etna Gassner.

d é t' I' d L (Fone'. 52-189') . apta a atender a sua distinta clientela.
EI b I I om s Ica, nalura A e- ..

a, rasi eira, so leira, bon Regis, neste EsTado,
, Z C _39. Rua cél. Emílio Carlos Jourdandoméslica, nalural de Ja- domioiliada e residente '

I"
J â d S I SCraguá (lo Sul, domiciliada Lio

de Janeiro

�
aragu O u -

nesta c i d ai d e, filha de Es d GUANABARAe residenle nesla cidade, Henrique Bueno de Oli- •
tado a· ,

filha de Arnal.o Ouo
veira e'de Donasia Rosa ���

. A c h t u O g '. -Schulz e Zilca Boehm
de Oliveira.Schulz. � kEdilal n. 7.260 de 2/7/70 Edital n. 7.265 de 8/7/70 Represen ta'ção i Z e-o t r a I A pot b e e

Clerio HonoralÓ Tissi e \Walfredo Hafemann e !' '� '., 'I \, '

� Á
'

,

Lurdes Marij:l Giovanella Inge Sehulz Elemento residente 'em' CURITIBA, � \, (Farmácia Central) ·

Ele, brasileiro, solreiro, Ble, bras�leiro, solteiro, registrado no CORE do PR. deseja ré· � Jet;t vollständig remodeliert und unter
lavrador, nalural de jira. lavra.dor, nalural ��. Ja- presentar firmas desta cidade' naquela 2 :>l

guá do .Sul, domiciliado e ragu� do Sul, domiCiliado ' CAPITAL à base de comissões. Favor lOS neuer Orientierung, ist fä�ig Ihrer vor· 1,';

residenle em Nereu Ramos e reSidente em Jaragua- dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva. i nehmen Kundsohaft zu belIefern. Ineslcdislrilo. filho de Va� sinho, neste distrito, filho

I' Oaixa Po'stal, 1398 -I L.:!uaeél. Emílio Carlos Jourdan

!lenlim Tissi e Lina �lber de Rudolfo, Hafemann e
J

•

d S I se
Tissi. de Helena Lipinski'Hafe·

'

CUR:::TIBA'- PARANÁ aragua O u -

, Ela, brasileira, soheira, mann.
.. . ....:..__,_ • �*m*�*���

doméslica nalural de Ar- Ela, brasdelra, solteira, ii='============='==="======;;

frozeira n�Sle Eslado do- domé�tica, natural d6l Ja-

V E N O E _ S E � C e r t I' I' C a" d omiciliada e 're8idenl� em raguá ,do l:3ul, domiciliada �
Nereu Ramos nesle dislri- e rellidente em Garibaldi,
lO filha de T�odoro Gio:-- neste distrito, filho de

, v�nellll e Oliva Giovanella. F�.rdinando Schulz e Ida

,Edilal n. 7.261 de 2/7/70
K Itzke Schulz. I

Edital n. 7.266 de 8/7/70

"COftRflO DO PDUO"

Ernprêsa Jornalística
"CoReia do Povo" Uda

-1970- "

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Frutr/�ras e o.rnamenta/.
fundação: Flrlur Muller • 1919

ASSINATURA:
Allual .i. • • NCrS 10,00
Semestre • • • NerS 5,20
Avulso. . . • NCrS 0,20
Número atrasallo . 'NCrS 0,22

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeíras, etc. Roseiras
Dahlías, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., etc,

BNDBRêço:
Cai. Postal, i9

I\yenida Mal. Deodoro" 210
Jaraguá do SUl . S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Áurea Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no 'Cartório exibindo os
document�s exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, uatural de Jara- "=================�====="

guá dü Sill, domiciliado x-- ........- ................x- ...- .........---- ....x

:i,r�s��I�n��S��IO:i��lh�e�� I"INSTRUMENTOS DE MU�SICA i Será eleita h�je à ExtinçãoKurl Jacobi e de Adele ! i Rainha dos Estudan-
JUEra,Jb���iiieira, solteira, ! t fes de Santa Catarina ameaça
domá.tica, natural de Be- !

.
em geral, es,peclalmente !

_ ,r _, , Com a participaQão denedilo Novo, nesle E8�a- ! Gaitas e AcordeDes ! candidatas de algUns mUnlClplOSdo"domiciliada e residente ! de, ,8 a 120 bai;xos ! municípios, o Gr ê m i o
em Vila Lenzi, nesle dis- t

-

1 Esludantil JOH e n r i que Diversoli municípios.dotrito, filha' de 'Abilio �i·.! Todos das melhores Fonles" do Colégio Nor· Estado de São Paulo po'beiro e' Idalina dos Sa'n- , , m II. r c a sEs t e s em ! mal "Governador Geisa derão ser eXlintos, se o
tos. ! Oferla Especial com t Ramos" realizará no pró govêrno federal aceUllr

! 10-20-30 e até 40% de t ximo sAbado, na Socieda' 8S sugestões, feitas pelo
t abatimento. 1 de Gináslical o concurso sr. Tibiriçá' Botelho ao

1 i para 8 escolha da Rainha Ministério da J II 8 ti ç a.

! PIANOS - HARMONIOS
i dos Esludantes de Santa Ponderá o iiecrelár.io qUB
Catarina", cujo cerlame "c�mo 'o govêrno federal

! Instrunientos para OrqDestras,�Bandas e Conjuntos Modernos: ! v�m monopolizando as cria municípios, poderia
, , alenções da classe es tu- extinguir a que 1 e 8 que
1 Violinos, Flautas, Clarinetas, Pistons, Trom· i dllntil de Iodo o Estado, não, lêm viabilidade eco'

1 bones, Saxofones, Baixos e Baterias com· i tudo fazendo crêr que nômica; Säo, Paulo eslá
t pletas, Guitarras elétrioas em diversos i eS8a promoção que apon' cheio deles". Afirma o

! taman,hos e apresentaçpes, Metodos, Cordas, 2 tarl1 a mais bela estudan' sr. Tibiriçá Bolélho que
, P Ih t f t d r d v S 'Ie calarinenee, alcance o alguns municípios preeil a e as en 1m u o, que or o ramo • • ! êxito merecido. sam de recursos do Es'
! encontra para pronta entrega na: I Essa interessante fesli· tado para manier as Pre
t E dO

-

�'LYRAMUSICAL" ! vidade constará àinda de feituras. Camaras, fUDCio
! xpe, Iça0 \

DE ' i um baile de eonfralerni· narios, o que Vem onerar
zação, que contará com a bastante o gcivêrco esla'I PAU L O, K O B S ! presença de delegações duaL Q secrelário do In-

i São Benlo do, Sul - Cx. Postal, 39 - Rua J. Lacerda, 242 ! esludanlís de' cidades vi, lerior de S�o Paulo pro-
, , zinhas. feriu não cilar por orB

,
' Estado de San�a Catarina ,

.

Nosel! candidata é Sônia exemplos de municípios
x...__....-_ ....-x--.,..,--_ ........-....-. Pinto Ooelho. que poderão ser extintos.

Um lerreno com a área de 20,000 m2 com
casa de malerial de bôa conslrução e dependên
cias, com água correnle, si:uado em São Benlo
do Sul, à Rua João Hoffmann (perímelro urbano),
servindo para pequeno sírio ou 10leamento. Zona
de bom clima.

'

lnleressados queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, CClixa posllll, 12 _ São Benlo do Sul.

Extraviado \

Olavio Filia e

Herminia Ana Zoz Herberto Jacobi e

Irina' Ribeiro

, Eu, INGOLD BUETTGEN, brasileiro, casado,
industrial, residente e domiciliado ,em Rio da Luz,
Município ,de Jaraguá do Sul- SO., de,claro pará
os devidos fins que foi extraviado o Certificado
de Propriedade do Caminhão Ford ano 1950 com
as seguintel! caracter1sticas:

'

Motor 8RT-17824, 8 cilindros, cor verde clara.
Jaraguá do Sul, 30 de junho de 1970.

INGOLD BUETTGEN

Ele, -brélsileiro, soJreiro,
milHar. nalural de Campo
Comprido·OurHiba, ::>araná,
domiciliado e residente em

Vila Leozi, nesle dislriro;
filho de RoberIo Fil!a e

Elena Filia. '

'

Ela, brasileira, 80Jreira,
doméslica, nalural de Gua,
ramirim, nesle ESlado, do
miciliada e residenle em

Vila Lenzi, Desle dislrito,
filha de Rodolfo Zoz e

Clara Hang Zoz.
Ediral n. 7.262 de lJ/7/70
Laércio Lindomar Sloinski
e Sôoia Maria Zeferino

Vende-se

Ele, brasileiro, solleiro,
vendedor; nalDral de Jara
guá do Sul� domiciliado e

residenle em Blumenau,
nesle ESlado, filho de Sil�
veslre Sloinski e ·Hilda
Horsl Sloinski.
Ela, brasi(éira, solleira,

cÇlslureira, nalural de Blu
meoau, nesle Eslado, do·
miciliada e residenle em

Rio Cerre, Desle distrilo,_
filha de Dario Zeferino e

de Isaura dos Saolo's,

Edital n, 7.263 de 6/7/70
, Osmar Bardin e

Doraeí Zesuino

E para que chegue ao 00·

nhecimen'o de tod06 mandei
pa'sar o pwsente ediral que
será publicado pela impre'!J6a
e em cartório onde sera

afixado durante 15 dias. Se
alguém soube, de algum im·
pedim,nto acuse-o para os

lins legaIS.
AUREA MÜLLER GRUBBA

aliciai

Ele, brasileiro, solteiro.
mOlorisla, nalural de Ja-

1 terreno sito à, Rua
Jolnvi1le, fundos cl 7
morgos, s/benfeitorias, c/
água corrente.
Informações c/ o Sr.

João na F6b de Balas
Sasse.
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o NEG R IN H O N I CO,LAUs ã O
Conto de José' Castilho PInto

Enteado do ·"seu" Amâncio, era mulato bem
queimado e exageradamente forte para

'

a idade

que tinha de 12 anos, e sua ocupação após as su

las era quase que só cuidar dos 10 cavalos que
puxavam os carretões de frets do padastro.

Na escola, que detestava com tôdas as Iõrças,
era burro como uma porta, ao mesmo tempo que
estúpido, valente e máu, conforme demonstrsva
com as constantes encrencas e ,agressões aos co

legas, Esta sua valentia, estupídeza e maldade pa
reeia vir um pouco de sua Idole má e outro tanto
da viv.ência com os animais de que cuidava, Tam
bém era teimoso como um jumento, e quando pu
nhe uma coisa na cabeça não havia ninguém que,
lhe mudasse o pensamento, teimosia que 'já lhe
tinha' custado algúmas aumentas do seu Amâncio.

Na escola todos os colegas de classe e mesmo

outros maís avantajado. na idade e no portefaziam
tudo para não contrariar o Nicolau, chegando à

, ponto de evitar dêle se aproximar pois eraímpre
visível nas .atitudes. Ademais, ninguém dssejava
tê-lo como íuíungo, devido sua robustez, valentia
ti maldade,

'

Mas para eompenser êstes defeitos, tinha algu
más qualidedes como gõsto pelo trabalho e nêste
particular bôa noção de responsabílídade, e o cu

ríoso é que tinha predííeção pelos serviços pesa-
\ dos, sacrificados, conforme se notava quando vez

por outra ajudava o seu Amâncio na carga e des
carga dos carretões. Nessas oeasíões, pera exibir
seu físico exuberante, trabalhava nú da cintura
para- cima e fazia alarde de sua JÔrça transportau
do volumes que muito homem forte e afeito ãquêle
serviço não era capaz de movimentar.

,

Gerto dia o seu Amâncio notando que o Nico
lau era avesso aos estudos, tirou· o da escola colo
cando como seu auxiliar no trabalho com os caro
retões. Isto foi um presente do céu par� o negri·
nho, pois êle tinha verdadeira ale.rgia pela escola
e gostava mesmQ era do sElrviço grosseiro e de
fazar fÔrça. Acrescia ainda, que assim trabalhando
poderia ganhar uns cobres do padrasto e talvês
algúIi)a gorgeta dos freguezes, com o que poderia
comprar muitas coisas inclullíve as gulodices de
que gostava· como sorvllte que era a sua loucura.
\.Jom efeito, apreciava tanto o sorvete ,que dêle
era capaz de tomar um quilo Duma assentada
pois costuma,va fazer isso quando colegas de aul�
para agradá lo e livrar.se' duma possfvel encrenca
achavam por bem pagar-lhe duas, três e até seis
taças, que êle batia tudo duma vliz.

E assim ia crescendo o Negrinho Nicolau
agora já Mm 13 para 14 anos, sempre burro, tei
moso, valllnte e mau, mas também trabalhador e

cada vez D?ais rubusto devido o seu serviço1>esado.
Um dia apareceu um frete bom, pago adian

tado, até à venda do "seú" Malaquias no povoado
de S. Lourenço, à un!!. 10 Kms: da cidade de Mafra.
As 7 horas o Nicolau já

.

estava Clom os cavalos
atrelados ao carretäo já carreglldo no dia)lDterior,
quando chegou o seu Amâncio dizendo qUe estava
bem adoentado e que 8le, Nicolau, fi.zesse a via
gem 8ózinho mas com todo cuidado para que nada
Ilaisse errado. O negrinho, pulando de contenta
mtlnto por ver naquilO lIJpa prova de confiança do
padrasto e uma ocasião para viajar sózinho como

sempre desejara, lIubiu para a boléia do carro e

tocou os animaill. Três horas após estava descar
regando na venda do seuMalaquias" onde também
almoçou e depois reeebeu, de par com uma bôa
gorgeta, a nota declarando que ai! mercadorias
tinham sido recebidas em ordem.

Logo em seguida ao almoço, com os cavalos
já tratados e bein descansados, foi encetada a

viagem de volta 'à cidade que ia bem e quase
pelo meio qua,ndo ao passar por um grande capão
de mato próximo à estrada, o Nicolau notou que
os dois animàis da ponta Sll atiravam para os lados
e tentavam empinar-se, o mesmo aconteêendo com

-os outros dois do segundo balancim. A seguir o

Nicolau sentiu uma forte ferroada na testa, e só aí
percebeu que 'um enorme 'exams das ,Ierozes abe·
lhas africanas estava atacando os' clLvalos. Então,
na tentativa de livrar s6 à IIi e 11.08 animais levan
tou se Da boléia gritando e convidando·os à uma

a�ropelada, e os cavalos indóceis como estavam
iniciaram uma disparadll 10ucII pela eSlrllda afora, ---....--.....,-.....------------

sempre picados pelos renirenIes inselos. Depois de
correr por uns dois quilômelfos, numa curvlI mais
fechadll o carretão em grande' velocidllde lombou
com o Nicolau por bllixo e nessll posição foi IIrrllll'
lado algúns melros, alé que'se arrebentllram as .Iira·
deirllS e os cavaloa enlão livreS conlinullram em

furiOl1l cllrreira no rumo de casa.

''\ Naa proximidade�, da c:idllde os I!nimllis, lavados
de suor e bllsllll:lle machucados pelo IIrrelmenlo, fo·
rllm conlidos por algúns homens que se ocupavam
oa conserva da estrada, que reconhecendo os, forllm
avisar o seu Amâncio e jUQlos ,sairam pela eSlrada
de S. Lourenço para ver o que linna acontecido. Não
precisllram cllminhll� muiro, pois à uns iS quilômelros
dll cidllde enconlraram o carrelão 10mblIdo, com o

,Nicolau por baixo j6 sem vidll e quue irreconhec1vel
não lanlo pelas mac.hucllduras e mais pela inilimea

Meu namôro com São Paul� é o de dois amantes Richard Nixon diz que "a vitória brasileira no

que já Iosam tretdos, Desconfiamos umdo outro, e II México ref�te o esforço comum de todo um povo,
nossa enlreill é sempre perclel: nade de efusões nada empenhado em ganhar o jogo do dellenvolvimento",

de rompantes. As feridlls comuns não estão cícatrt Paulo VI afirma que .não torceu para nenhuma se

zedas, eínda. Quando nos sorrimos, o Iazemos com leção no jogo final,. torceu para "a 'Vitoria da pu
o sorriso esqurvo de quem se estuda. B sempre pro reza dos musculos e dos corações, os vencedores".
curemos, noa gestos recíprocos, um sinal doposstvel O "The New York Times", inaugurando o futebol

golpe' inesperado Exisle um como que meio senti. na sua preciosa primeira pagina:"O Brasil e um,

rnento, fruto da suspelta de novos desenlaces. Não furacão irresistivel". O sizudo "Times", de Londres,

queremos, ambos, que o outro perceba o afeto, e também na primeira pagina: "O Brasil não vence.

alirnentarnos contlnuedemente ii desconfiança. :
..

um jogo nem ,ganha um titulo: O Brasil conquista
Há dias em que São Paulo e eu nos abraçamos QS corações dos que amam o desporto, como ins- ,

A cidade me sorri com os olhos verdes da Praçll da trumento de confreternízação dos povos". Ainda na

República Um sol ceríoce me agasalha, e ouço mú primeira pagína Q "Pravda" de Moscou: "O Brasil
sica na chuvinha que cai de vez em quando. Eu consagra a arte no futebol e reina por 'sobre' o
quero, então, enrreger-me rotelmente à cidade, mas muodo". Na Italía' o "II Corriere Della Sera", de
slnto-me prêso ao mêdo da destluçâo. Fico, sempre, Milão, reconhece: "A vitoria do Brasil é o triunfo
na ente sala das efusões.

'

irrecusavel do talento sobre a força.:J!: a vitoria

Mlls há dias em que São Paulo, sennndo que
do homem livre sobre- o homem maquina o futebol

me abriu demels os braços' de amante, egride-me.] alegre batende o futebol de Iabcratorlo;

Torna se desumana, cruel, tnsensível. Bntão, vejo ne

chuvtnha ínterrnüente apenas seu lado triste, e sínto
me messltteedo, tolhldo, A cidade esmaga minha
indiv.idualidade, 'emordeça-me, sufoce-me. Nesses
,dias, quero voltar a ser o laquarilinguens� que não
precisa de lenço nem documento pera ser reconhecido.

Hoje, slnro-rne assim, num dia assim. �i nove

mente o desespêro dos suicides: um bancário atirou
se do 210 andar do Banco do Brasil, na Av. São
João. O Flávio e eu vimos o corpo enredo na cal
çada. Triste, O rapaz esreve desfigurado: pedaços
do cérebro espelhevem-se pelo chão, ,.

como se o

sulcide devolvesse à cidade a mease encefélíce pros
tlruída pela euromenzeção: órgãos humanos rétrlce
mente expostos à viStil dos curiosos: erll, em Bumll, que o mundo é mundo. O ,Brasil tem pressa de fazer
a imagem do geslo desesperado. Não consigo, ainda, gols, pressa de crescer, vontade> de agredir o sub

encarar naluralmenle a visilação da morle. Comovo· desenvolvimento, driblar as limitações ti ganhar o

me, e fico Iranstornado. (Seria câncer a causd da maior, de todos os jogos, o jogo do futuro". Em to�
quela 'laixII dll gaze no ve'nlre bancário ?). do o munGO, 1 bilhão e 200 milhões de tele6pecta-

do,es do canadense ao japoBês, do varredor de
A cena marcou·me e escr,evo sob o piso da ruas ao astronauta, do mendigo à Rainha Elizabeth,

emoção, Hoje, eslou de relações rompidas com São de Fidel Castro a Paulo VI-'todos viram pela te·
Paulo: olho·a com desconfiança, vejo'a culplldll. Nos levisão via satelite a bandeira brasileira ondular
rostos que cruzam comigo no Villdulo' do Ghá, vejo no Estadio Azteca, enquanto o "slide" do tele-siso
suicides em pOlencial. E isso me assusla: nunca vou tema mexicano piscava em espanhol e ingl:J!:s, para
deixar de ser o interiorano em permanenle canfraler , o mundo, ero cinco minutos consecutivos: "Brasil,
nização com a viqa. Campeão do Mundu".

Que fazer, porém? A úniclI coisa' que me re-s.la
é esperar que' ii cidllde me sorria novamenle. 'Apenlls
isao. E, num último geslo d� solidariedade, dizer
adeus ao bancário. ele se chamavlI Drummond. O
mesmo nOme dos poeta.

cincia dlls cenlenas de piClldlls das ferozes abelhas
africanas.

•

A infelicidllde apanhou o negrinho Nicolau jus'
tamenle quando ile :sc julgava mais"feliz não só pela
cerleZIl da confiançll do padraslo; mais ainda por
ser a primeira vez que viajllva sózinho com o carre·

Ião. Mas ainda aí ile moslrou que era valente e linha acolhimeuto do Olube de Engenharia da Guanab&ra,
noçãó. de responsàbilidllde, pois se assim não fosse, ê.te ano o referido conclave já antecipa o Rucesso,
teria abandonlIdo o carrelão e os cavllios à lua taluz inédito, pois também já se sabe que técnicos
própria sorle, e sózinho se abriglldo, dos abelhlls e das Três Américas e muitos outros do Velho Mundo
talviz dessa forma evilado de morrer. comunicaram soa presenoa e apresentarãÇl impor'

F I M tantí.simos trabalhol sôbre ciência e tecnologia
N. da Redaçlo - Dos vArios contos escritos pslo Sr. rodoviária. A representação do IPR/SO, localizada

José Castllho PInto êste é o 4.° que se divulga, com o que 110 Edifício Séde do 16.0 D,RF. e tendo à frente o
fica encerrada essa publioidade pela imprensa, pois pretende Engenheiro ARNALDO SEVE'DIANO DE OLIVE1-
o autor enfeixar num livro 15 contos, 10 crônieas e 25 artigos

..

de 8ua eutoria, livro que est. em preparo e oujo título já RA, não, obstante o ,rande número de inscrições
101 escolhido.' ji efetuad8ll.

augusto Dunes

Brasil, o bom produtoamor .e desamorPau lo,

Obra de arte criada há'30.000 anos
Ulm (Impresliões da Alemanha)' - O arqueó

logo Joachim Hahn, de Stuttgart, na Repúblioa Fe'
deral da Aleinasha. desClobrh., qUISI por mero Boa

lO, a mais antiga obra de arte oonhecida. Ao pro
ceder à invenlari:u'ção de OSS08 de animais e de es

queletos humanos da CBverna "Hohlenstein", perto
de Asselfingen, no oonllelho de Ulm, Hahn descobriu
que numerosos fragmentos se distinguiam por. uma
coloração a'macelada e acastanhada. Hahn verificou
que não se trata'fa de .fragmentos de OSSOIl, mas de
marfim da defesa levemente curva de um mamute.
Selecionando mais de duzentos fragmentos, Hahn
rloonstituiu uma estatueta de marfim de 28,1 cen

tímetroli de aItlira. Peritos. calculam a idade deBta
obra de arte em 30000 anos, S'e trata, portanto, da
escultura mais antiga, conquanto até agora se, con

sideravam mais antigas as estatuetas de Venua que
remontam a 20,000 anos a. Or .. O arqueólogo, de
apenas 28 anos, designou a sua estatueta de "Mug
Wump", o que Bignifica "Independente" ou "Animal
importante". ".t.(ugwomp·', já tem, entretanto o seu

lugar na ooleção prehistórica do Museu de Ulm.
Apesar de a escultura não estar completa - faltalll
alguns fragmentol na clbeça, nas costal e no braço
direito - a direção do museu jlllgoQ conveniente
firmar um contrato de seguro no montarlte de meio
milhão de marcos. Na sua descrição da escultura,
Hahn realça a "extraordinãria capacidade de obser

va�io" que parmite "Supôr I1l1a capacidade artísti·
oa .

Aeabou-se o tedio de ver automatcs movendo-se
em campo através da rigidez dos sistemas". No jor
nal "Borba", de Belgrado, Draguyja Popovío escre

ve: "Agradeço ao Brasil pela alegria que seua-tí
lhos acabam de proporcionar ao mundo. Não sei
como tudo aconteceu, só sei que no fim do jogo
eu chorava como criança". Em Paris, "Le Figaro"
dedica. seú editorial ao Brasil: "Estamos toeados
em nossa seasíbtlldade pela magica de um futebol
convertido em afirmação de todo um povo. O, Brasil
reabilita o futebol ofensivo, porque só um povo
jovem de uma jovem nação pode lutar assim de

peito aberto. Os jovens [ogam no ataque, desde

OperBCHO Mnuà, do Milistério dos IrnnSDortes tem
DIUB CBordeHnCHo PBrB . �nHtB, CulBrioB
A' convité do SecretArio Executivo da Ooorde

nàção Geral da OPERAQÃO MAUÀ-OPEMA,
-

o

Eng.o Hildebrando Marques de Souza, aceitou a

chefia da COORDENAQÃO DE SANTA CATARI- /

NA, daquêle importante mO'fimento subordinado ao

Ministério dos Transportes. O cargo vinha sendo
exercido até então pelo Eng�O ALDO DE OLIVEI
RA NOVO, que por motivos imperiosos de ordem,
pessoal, rei.taradas vêzes havia solieitado sua exo

neraQão. À imprensa escrita e falada qU1l procurou

o' nôvo COORDENADOR DA OPEMA, êsle decla
rou qua 8ua primeira providência serã reunir em
Florianópolis,' os Representantes dos divarsos ór

gãos junto à ,OPEMA e nomear outros, principal'
mente das Elcolas de Nlfel Médio e Superior da

capital e do Interior do Estado; posteriormente,
entrar em contato com a8 autoridades civis, milita'
res e eclesiásticas, cll1bes de serviços, 6ntidades' de
chisses, classes empresariais, etc para aprllsentar o

programa de trabalho da Equipe, de Representantes,
que doravante paisarão a ler a real executora no

Estado de Santa Catarina, das idéias bAsic8i da
OPEMA.

'
,.

UelauncH. de �lolB CotBrilB ao 6.o �impóBio sibre
'esquills Rodoviárias; será B mnis numerosa

�II .!limos IDOS·
Práticamente is vesperas do SIMPÓSIO SÖ

BRE PESQUISAS RODOVIÁRIAS, que se reali
zarA entre 20 e 25 de Julho e que é o 6.0 (sexto)
Até então, as InscriQões de Participantes ji demon.
traram, o enorme interêss8 despertadO n08 téenicos
ca1arinenses. Patrooinado e organizado pelo INSTI
TUTO DE PESQUISAS RODOVIÁRIAS, e, com o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Limpa-para�brisas

automático
Ruas
Coberlas

Quais são as probabilidades Só energia, não basta
de cura, de ,c'aAncer

E o Plauí, este "hifen geografico. lceslísedo
entre o Nordeste abrasado e o Norte exuberante",
na feliz trsze de Renato Castelo Branco em seu
exelsnte estudo "Píauí, a terra e o homem?".

Winsen (Impressões da
Alemanha) - Uma smprê- 'Wuppertal (Impressõss
na República Federal <ta da Alemanha) - ACidade '

Al9manha desenvolveuum de Wuppertal, na Repú
sistema automático que blíes Federal da Alema
poupa o trabalho de ligar nhs, teneíose cobrir a8
• desligar o limpa-pára
brisas quanda começa, a ruas fechadas ao trânsi-

to de veículos. Ainda ês
, chover. As primeiras go- te ano rar se.ä a primei.
tas de chuva no pára- ra experiência com a
brísae põem em movimen
te o limpa-pára-brisas que espécie de tenda. O ma

sÓ pára, quando o vidro teríal é um tecido de Dio
estiver de nôvo seco. O Iene, com camadas de

limpa-pára-brisas auto- PVO a ámbos. O tecido
mático foi descorberto, a é leve. permeável ao ar

bem dizer, por mero aca- e à luz, extremamente
so na Feira Industrial de resídente à. tração e às
Hanover. O sistema ele- intempéries, é pràtlca
trõníoo do nôvo. aparelho mente Intntlamävel e Ile
é relativamente simples e xível em ralação à tem
de bom funcionamento. -peratura, A disposição em

N f, ínteríor do pár curva garante certa es . .

Q
a ace I g a-

t b·l·dade. Outras cidades de probabilidades d� .cura, uanto �o câncer dobrisas, do veículo mon ta- a I I
,

, estomago, as probabiltdades são -constderãvetmentese ama pequena placa de
na República Federal da menores, indicando-se apenas 20 por cento no

metal .Q.!Le' funciona como Alemanha projetam zonas diagnóstico prematuro e 3,3 por cento no trata
condensador. A humidade reservadas a pedestres, à mento 'tardio. As percentagens correspondentes
do pára-brisas altera a protegidas' centra a8 in, ao câncer bocal são de 63, e 13 por cento, do
capacidade da placa de tempéries para desta ma- câncer pulmonar de 26 e 3 por cento.
vidro; um impulso elétri- neira promover as ativi
co passa pelo amplificador dades comerciais. Não

Stuttgart (Impressões da Alemanha) - Tem-se
divulgado constantemente que sendo reconhecidos
e tratados a tampo, os tumores cancerosos têm
cura, Os partícípantes no Congresso, de Médicos

Alemães, recentemente realizado em Stuttgart, na
República Federal da Alemanha, ouviram uma co

munrcaçäo do cirurgião Prof, K. Morgenrota. de
Hattlngen-Ruhr, baseada em estatístícas elaboradas
pelo Prof. Bupprecht. Segundo' êsses estudos, (I

câncer uterino tem 80 por cento de probabílídades
de cura no caso de ser reconhecido e tratado na

primeira fase. No caso de tratamento tardio a

probabilidade de cura é de apenas 12 por cento.
Quanto_ao câncer tardio; indicam se probabilidades
de cura de 96 por cento e de 40 por cento no
tratamento tardio Para o câncer do seio os espe
cíalístas indicam respectivamente 80 e 3,;J por cerno

Estas cifras dissipam quaisquer dúvida sôbre
a conveniência de se dtagnostícar o câncer quan
to antes e' iniciar o tratamento com .todos os meios
ao alcance da medicina. Os' dados estetrstícoa

explicam porque motivo os médicos insistem hoje
em exames preventivos em grande escala, sobre
tudo no que diz respeito às mulheres (<lâ{lcer
uterino e do seio).

,

e põe movimentó o mo- bdmira que aguardem os
ter do pára, brisas. Estan- resultados dos testes em
do o pára-brisas seco, o Wepperta!. O projeto roi
condensador volta 8 sua desenvolvido pela Enka
capacidade de partida, Glanzstoff, em coopera,
parando automäticamente ção com o arquiteto Wolf
o motor. gang Rathke.

o

--------------------------------------------------------.---�.----------_.-------

Vá em frente
com pneus

G8,
GO,ooI'iJA.

�
'Y�

� ,Vá direto alii, '

Com,_ e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu para seu carrO': GB, Goodyear, com

ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,

propore, ionando' mais resistência é segurança. Venha visitar-nos.
Est�mos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

COM. E lHO.' BREITHAUPT S.ß.
Avenida Getúno Vargas, 268 .. Jaraguá do Sul .. Santa Càtarina - Fone 262
Caixa Postal 3 .. lnscriçã� Estadual IhQ 29 - �derêço Telegráfico "SREITHAUPT."

I ,

Estado essencialmente agrícola, baseando lIua
economia em uma agricultura quase se subsísten.
cía ou' em uma pecuana de baixa produtividade,
também semi-solada do Brasil, busca sobreviver,
abrindo estradas.

E tenho de sê-lo, pois a verdade é que, a
usina entra em produção e' servirá apenas a uma
cidade do Piauí - Teresina - pois lOS demals não
estão ligadas ao sistema, afirma o governador
Helvídíb Nunes.

Para êle, dois grandes-problemas afligem ainda
o E8tado)l sua solução é tão importante quanto a
energia de Boa Esperança: carência de estradas e
de um ensino adequado. Assim, acredita que a Uni
versidade do Piauí será, talvez, uma obra maís im
portante do que a própria usina. pois virá cobrir
uma grave lacuna no sistema educacional do Es
tado. Quanto às rodovias, acrescenta, muito tem
sido feito, procurando-se ligar o Piauí por estradas
não maís de terra, e sim asfaltadas, ao Norte de
Goíâís e a Fortaleza Em parte, os recursos são
federais e em 'parte estaduais', Mas quando ao en
sino, muito permanece sob a respoosabilidade da
União. '

Como o 'Maranhão, o Piauí acredita que somen
te poderá encontrar o caminho do desenvolvimen
to olhando para o campo.

---- O Piauí não pode pensar em grandes
industrias. Ele terá de partir para o in
cremento das atividades agropecuárias.
Daí a nossa luta para que Das novas metas
de apoio à' agricultura a SUDENE volte
a encarar o problema da aplicação de .

recursos neste setor, acrescenta.
Você já conhece
estas histórias?
- !IIa80t no día 5/5. �oro Assim como o Estado vizinho, o. Piauíno n.· 55- da rua 5 de mato, vê na estreiteza do mercado consumidor .o

no apartamento-õõõ, 5.· andar. d t d 't I t d
-,

Sou casado há 5 anos e tellbo 'gran e pon o e es rangu amen o ae sua
5 älhoa. Ponsso, no domingo .ecönomía - e que somente poderá ser suo
passado fut a Jóquei II aposteí d 'I' - d' b bä

.

5 cruzeíros novos no n.O i. pera o com a rea IZ8çaO e o ras asicas
- E dai? na infra-estrutura, as quais \ possibilitarão
- :&e chegou em 5.° lugar. investimentos futuros. .Estudos realizados,

isoladamente, por técnicos dos dois Esta

'Vende se ou froco se dos chegaram, a clonelusõas tristementeti
- -

idêntisas: é extremamente baixa a receita da
Um t e r r e n o 14x35 d I

-

I tsituado na 'Rua Pr"f. maior parte a popu ação, essenCla men �
Antônio E. Ayroso e mais agrícola. O lavrador do Piauí e do Mara
um terreno de 17x�5 com nhão tem renda irrisória de apenas 48 ou
casa residencial de ma- 50 cruzeiros novos, por, ano.deira de 7x13 situada na ...

�================================�

'L ê.i a
A '�

"Por Esse Mund o de Dleus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura ti do me

lhor quilate_literário, (HA Notfcia"-Joinville).
A venda na Ti P o g r a f.i a A v e n i d a

e na 8ua filial. /

������==������������

0· -:..·_:= " _.=1 · · _1 ==, , =,

1II BEBIDAS MAl WILHELM S/A.i
fl Revendedor da,,' ��
I BRAHMA CHOPP'
t� ,

- �
ti, "

em Jaraguá .d� Sul, �
tl Alto Vale ado Italal, e, ag9ra �
� tambem Integ!an�o-�e na �
� Grande Florl�nopohs, �
n On?e além dos sep.s produtos revenderá, l�
IlBRAHMA 'CH9pPll-
cr ·.···,��·······,······�1·,.·····'r !!.', .,·······,.c J��················�.

--

mesma rua.
, Informações' no local

,com o Sr: Mprio Funke.

Vende·se
, Uma Biciclela mllr!=a

PILOT, ,eslral)geira em

e5la�o de nova, preço à
combinar. Um 3 G a i I a

Todeschini, em períeiro
esrado.
Tralar�nesla redação.
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Eslada de Sanla Catarina

Prefeitura Municipal �I
Jorauaá dI Sul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Waldir Uber, requer vistoria e habíte-se, Met.

Erwino Menegotti Ltda, solicita estudar possíbilí
dade de crédito em Recolhimento Futuro conso

ante recolhimento em dôbro, de Imposto sôbre

Serviços de qualquer natureza, refi o mês de ou

tubro/69, José Vavassori, requer licença para
construir uma casa residencial de madeira, João
dos Anjos, requer licença pl construir um" casa

residencial de madeira, Alidor Nsgherbos, requer
licença psra construir uma casa residencial de
madeira, Manoel João dos Santos, requer licença
para construir uma casa résidencial de madeíra,
Francisco Holler, requer licença para construir
um puchado, Francisco Engler Sobrinho, requer
licença para fazer uma reforma e reconstrução no

prédio de si Fábrica, Samuel Pedro Sehmidt, re

quer licença para fazer uma reforma em sua casa

residencial, Dante Valle, requer licença pera cons

truir 3 casas de. madeira, Ermínio Roza, requer
licença psra colocar número em sua oaS8 de ma

deíra, Milton Adolar Stange, requer vistoria e ha
bíte-se, Adolfo Chiodini, -requer licença para re

formar parte da frente de sua casa residencial,
\ Ise Norma Joenck, requer licença para fazer uma
reforma e pintura em sjcese, Ambrósio Spézia,
requer licença pars reformar uma casa residencial,
Abrasil Ltda., requer licença para Instalar um

painel de propaganda, Abrasíl Ltda., requer licen
ça para íustalar um painel de propagands da
firma Irmãos Emmendoerfer SIA, Ancelmo SabeI,
requer licença para construir uma casa residencial
de madeira, bem como uma cêrca em volta do
terreno.

-

;;====",--=================
- CERTIFIQUE·SE-

,
Francisco Engler, requer uma certidão nega

tiva, Manoel Luiz da Silva, requer por certidão,
qual a data de sua nomeação? Qual o cargo fun
ção ou posto? Quais os vencimentos incluindo
quínquêníos e ,gratificaçã.o? Quais os descontos
averbados em folhas de vencimento? Manoel Luiz
da Silva, requer por certidão' se o requerente

, 'possui ou não casa própria, Com. e Ind. .Schmítt
S.A., requer por certidão se é ou não devedora
de impostos e taxas, Irtneu.Stahelíng, requer por
certidão de que não possui casa própria, Jamiro
Wiest, requer certidão negativa, Erhardt Kupas, "======,================='!
requer por certidão se exitlte uma construção. de
madeira em seu terreno.

- C O N C E D A-S E ....:.

João Poffo, requer licénça para estabelecer-
8e como Representante Comercial, Oswa!i1o San
80n, requer licença para estabelecer-se como

Representante Comercial. _

•

- DEFERi-DO-
Clementina Feltzki, requer licença para co'ns.

truir mausoléo, Elza Marta Moreira Martins, requer
licença para construir mausoléo.

.

- AVERBE-SE-
José' Izidoro Copi, requer que seja postilado

em sua ficha funcional o tempo de serviço pres
tado ao Estallo;

Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1970

Edital de Leilão
o Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de' E�ital �8 Praçl com prazo �e 30 dias
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado

;

de Santa Catarina, na forma da lei, etc... O Exmo. Sr. Doutor Carlos Ronald Schmidt,
FAZ SABER a todos quanto ínteressar possa, Juiz de Direito da Comarca de Guaramirim, na

ou o conhecimento dêste haja de pertencer, que, forma da lei, etcl.
no pröxtjno dia 27 (vinte e sete) de julho, às 10,30
horas, na Porta Principal do Forum, sito no Edifi- _

FAZ SABER a todos quanto Interesser possa,
cio da Prefeitura, levará à público pregão de ven- ou conhecimento desta haja de pertencer, que, no

da e arrematação, ii. quem maís der e maior lance próximo dia 27 de julho, às 10 horas, na Porta

ofereêer, independente da afaliacào, os objetos abaixo Principal do Edifício do Forum, andar superior
descritos, penhorados a,JOSB DEQUESH "ESPÚLIO" do prédio da Prefeitura, levará à público pregão

nOß autos de Ação Executiva que lhe move ME- de venda e arrematação, a quem mals-der e maior

CANICA NEHRING LTDA.: lance oferecer, acima da avaliação, Oi objeto
abaixo descrito, penhorado a EDUARDO TESTONI,
nos autos de Ação Executiva que lhe move ALVI-
NO SIEDCHLAG:

.

1
, -.

Uma geladeira (refrigerad.or) marca Climax,
em bom estado de conservação: avaliado por Cr$
200,00 (Duzentos cruzeiros).

Juizo de Direito da Oomarca de Guaramirim

Cirurgia e CUtuca de Adulto. e CriançBI
Partos - Doenças de Senhor,as

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ'
Residência: Dr. Nereu Ramo!, 419

COlR.UPA - 8ANrA. C-'1IIo.X..lIr.B.INA
"

1) 700 aaeos de antagem avaliados porCr$ 180,00
2) 2 macacos grandes, para _ caminhão, avaliados

por er' 100,00 3) 1 aro com 6 furos, para F-600,
avaliado por Cr$ -lUO,OO 4) 143 ·luvas para WC
avaliados por Cr$ 71.505) 2 baleiras com 12 M
eas avaliadas por Or$ 150,00 6) 1 baleíra com 5
bôces avaliada por Cr$ 40.00 7) 39 cadeiras de pa- Não havendo licitante no dia e hora desig.
lha avaliadaa por Cr$ 126,50 8) 300 sacos de anta- nados Para a praça, fioa desde já designado o dia
gem avaliados por Or$190,00 9) 1 balança de pra- 10 (dez) de agôsto, as 10 horas, psra a realização
tos para 30 quilos, avaliada por Cr$ 30,00. do leilão. As pessoas Intereasadas, deverão com-

Os interessados deverão comparecer no local, parecer nos dias e horas designados, para arre

dia e hora designados, psra arrematação dos ob- matação do objeto referido. E para que ninguem
jetos acima. E para que ninguem possa alegar ig- possa alegar ignorancia, é publicado o presente
norãncíe, é públicado o presente edital, Da forma edital, por três vezes ne Correio do Povo de Ja
da lei. Dado- e passado nesta cidade de Guaramirim, raguá do Sul, e afixado no lugar de costuma. Dado
Estado de Santa Catarina, no Cartório do Crime, e passado nesta cidade de Guaramirim, Estado de

Oível e Anexos, aos dezenove de junho de mil no Santa Catarina, aos dezoito días de junho de mil
vecentos e setenta. Eu, (as) Ralf Faltin Escrivão, o novecentos e setenta. Eu (as) Ralf FaItin Escrivão,
datllograteí e subscrevi. o datilografei e subscrevi;

.

(As) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito (as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito

O E R T I DÃO C E RT I DÃO
Certifico que a presente cópia confére com o

Certifico que a presente cópia contére com
:

original que dou fé.
Guaramirim, 19 de junho de 1'970 o original do que dou-fé.

,Ralf Faltin, Escrivão Guaramirim, 13 de junho de 1970
Ralf Faltin, Escrivão

L ê i a
A.

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura e do me

lhor quilate literário. ("A Notícia"-..Joinville).

A venda na Ti p o g r a f i a A v e n i d a

e na sua filial.

Relógio' só, antra com Sãlo-
•

A Assessoría de Relações Públicaa da DRF de
Joinville divulgou os seguintes esclarecimentos:

VAGA
OferMe-se vaga para aprender a refrigeração,
com instrução inlegral. O candidato deve e�lar

quiles e/o serlliço mililar, ler o ginãsio, que
lenha nocões de comércio, que fale o alemão e

de preferência que dirija autom6vel.

!ufor!D8ções com Rudi Bruna
Rua Venâncio da Silva Pôrlo

Ireiaamento P8ra Supervisores de ftJ.OJs.
A Assessoria de Relações Públicas da DRF de

Joinville expediu a seguinte nota:

Deverá ter lugar, nos dias 22 a 26 do fluente,' As estampi�has do sêlo'_d.e contrôle terão for-

nest{' cidade, consosnte programaçip fixada pela -mato quadrangUlar, de. 10 mI]�me�ros d� lado, .pa
Superintendência Regional da Receita Rederal da pe.l �e s,?gura.nça �,om Impressao tlpográ!lCa e a ma·

9." Região Fiscal e Centro de Treinamtlnto do Pes- crlç.ao .

Brasll·IPI • Serão de côr verde,. pa.ra OI

soaI do Ministério da Fazenda, o Treinamento dá naclOn.als, e v�rmelha par.a os de procedênc�a e8�

primeira turma de ,Supervisores dOI!l Núcleos de As tr!'ngelra. O selo será apl!cado em
.

cada uDlda�e
sistência e Orientação Fiscal que 'a Delegacia da tributada, na parte posterIOr da caixa, p�r melO

Receita Federal vem implantando, nos municípios
de p�oduto a�erente, de modo que .0 referIdo.sêlC),

desprovidos de repartição fazendária federal, em depoIs de �plIcado, não pos!i1a malS ser retirado

convênio com. as Prefeituras Municipais. Isem destru,lção.
1!:sse treinamento especial, que será ministra- Quanto aos estoques existentes nos estabele-

do a vários chefes de Agências e Postos da Receita cimento.s comerciais, inclusive importadores, ou

Federal do interior, é mais uma das altas pro\'idên- desembaraçados até 31 de julho de 1970, haverá
clas que vem tomando_ o Ministério

-

da Fazenda no regulamento especial: cs estabeleQjm Antos apresen·
objetivo do aperfeiçnamento do pessoal fazendário, tarão, até o dia 10 de ogôsto dö 1970, ao órgão da
dando-lhe melhores condições de habilitação para Secretaria da Receita Federal a que estejam di-

, realizar a necessária m_elhoria do aparelho arre- retamente jurisdicionados, uma relação em duás
cadador federal, através de uma eletiva integração vias, do estoque existente em 31 de julho de 1970,
Fisco-Contribuinte, como bem pretende a implan- discriminando por marca, tipo, modêlo, nota fiscal
tação dos NAOFs nos municípios do interior. d�e aquisição ou nota de importação",

"A Secretaria _da Receita Federal, preocupa
da com a presença de relógios contrabandeados
no Pais, baixou instrução determinando que a par
tir de 1.0 de agösto prôximö os relógios sem "sêlo
especial de contrôlê" não poderão ser liberados'
pelas repartições aduaneiras ou pelos órgãos en

carregados de leilões, ou sair dos estabelecimen
tos industriais, nem ser expostos à venda, vendi
dos ou mantidos em depósitos ou em cofres fora
dos estabelecimentos.

---------,====--============================�

Dr• Francisc:o Antoaio Piccione
:M::2D'ICO "'" C.K.:M:. ::t:'Z'

x������������������������������x

I-REPRESENTAÇÕES PÉROLA Ltda. I
I AV. MAL,' DEODORO DA FONSECA, 899 i
1 J A 'n A G U..( O O S li L-S. c; i

I AKUN�IA I
1 Placas Esmaltadas para Terrenos e residênoias. 1
i todos os fins. Balneários: Camburiú == i
i Placas em Acrilico. Barra Velha - Armação == i
1 LaIIlbris,

�

Itajuba - Enceada - '1
i Forros. Piçarras·.·1

·1i Taoos. Cidades: Jaraguâ do Sul - 1 Campanbi de EtIlIoafão
1 Cal �ra construção. Blumenau - Guaramirim. i Ci,1Ia

1 1 O hasteameolo da

1 I E R 110 N T E X I l Bandeira e o canlo

i � 1 do Hino Nacional são

1 I l obrigatórios, uma vez

L e v e seu o a-r n ê pa g o e e!3colha o teoido por semana, em todos

� de sua preferência. � os ,e8Iabi?leci�eDtos
, Não compre oarnê sem verificar se foi carim- ,

1
de �ualqu�r grau de

! _ ! I
enSIDO, pubhcos ou

i
bado por Represeniaçoes Pérola Ltda. 1 particulares.

x,... O<N _. __

yen�e-sB Terrenos

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to, t.endo 10 a 12.000 m.2
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de v,eraneio,
Informações com o Sr.

Kurt HiIlbh�cht, Caixa
Postal, 7 Corupá.

�--------------------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Asilo é
•

meIO de estelionato

CORREIO DO
-

POVO-
A Posse do Nôvo Conselho Diretor

'�Coluna .ROTARY"
ANO LI }AllAOU{ DO SUL (SANTA CATARINA) SÁBADO, 11 DB JULHO DB 1970 H.O 2.591 Dill 50 de Junho de 1970, teve lugar II' posse donövo Conaelho Diretor do Rotary Club de laragui

11_
.

.

C d d· L I d Ed
.

- do Sul, prestigiados pelas auroridades presentes e oa

',. ".' . O OUE VAI PELO. LlONS �staDO.berleeCl�maenOtor.slade EOn'Csl�nro .Estaedual.su�caMÇuanOl._ ������hJ�r�!i1��SJ���ill�eS��� B;i:�Ó�O ASu:�u���.
•

festiva teve lugar nas dependenciea festivas do Itlljara
=======d' ClpalS, pertencentes a 48. Coordenadona Local Tênis Clube, contando com a presençe do ex Gover-

Relat'o'rl'o das Atl'vl'dades do Clube __

- de Eduoação e Municipais da Jurísdição Dador do Distrtto 461i - Antonio Affonso de Figuei.

I
redo Ior. e do Governador indicado, Comp. EgolGestão 1969/70 Situação - Ano 1,970 Schultz, da vizinha ,cidade de Iolnvílle. Na cportunt,
dade foram empossados os membros do nOvo Con-Contlnuaçlo do número anterior Municlplo C.rup" selho Diretor, nas pessões dos seguintea compenheí,II - DI.alglcio do Leonlsmo ros: Presidenre.- DlETRIOH Hufenüssler; Vtce-Pre._ Coluna o que vai pelo Lionl _ Durante Categoria lome do Estabelecimento �irl�� II=i.. sldente - FIOÉLlS Wolf; 1.° Secretário - Eugênioo ano leonistico 69/70 publicamos no jornal "Oor -- Vüer SCHMÖCKEL; 2.° Secretário - Ivo EWALD;reio do Povo" 45 colanas. :Bste trabalho de divul- E.1. "lrapocú Hansa 1 35 L· Teeoureíro - Waldemar BEHLlNG; 2.·. Tesoureirogação o tívemos graça8 a um abnegado Compa- E.I. Pedra de Amolar 2' 61 - Ivo KAUFMANN; Protocolo - Alfredo aÜNTHER.nheiro _ Paulo Moretti, redator da coluna nêste e.1. Pedra de Amolar Baixo 2 46 Diretores: "A" - VICTOR Ztmrnermenn; "B" -ano, a quem esta presídêncía rende 8UaS homeua- E.I. Rio Nôvo 2 49 Mario SOUSA; "C" - NORBERTO Emmendoerfergemi, expressando-lhe O mai8 sineero agradeci- E.I.

.
Ribeiriio dos Correias 1 27 e "O" .,... LORENO Marceno.: Além das falas doamente. EE.RR. Francisco Mees o 104 prestdemes Victor e Dletrlch, íízeram-se ouvir os_ Boletim "LEÃO DE GRAVATA" _ Com G.N. Ioêo do Prado Farias 12 594 companheiros' Antonío Afonso de Figueiredo Ior. etiragem de 200 exemplares, por edição, foram a.E. Tereza Rllmos 11 3�1 Alfio Reina, por Siio Bento do Sul, Egon Schultz eeditadol 10 números, G.c. Particular São José o' 1ê>1 Arno Enke, por Joinville, Arlindo Salai, por Tlmbô,A edição de março/abril _ alusiva à 7a. E.I.M. Escolas Isoladas Municipais !2 15 585 o Irmão Alefdio Schmtdt, diretor, do Colégio SäoOonvenção do Distrito L-lO, em Joaçaba, mereceu ---&ma 54 1.571 Luis, Mário Tavares e Sra. Bartíre Zimmermann.o L· lugar entre os boletíns editados peloe líons - •

I&:.clubes de nosso Estado. Aqui cabe também um �un.c.p O ....ragu.. do __u
parentesis para que esta preaídência agrade_ça ao C.N. Divina Providência 18 556 nOuas larifas do Coletiuo "Ouro e Prata"CL Gerd Edgar Baumer pelo brilhante trabalho C.N. Siio LUÍS 16 596que desenvolveu, permítlndo esta assiduidade do E.I. Alto Garibaldi 2 49 De acordó eom o decreto lei n." 619.93/67 8nOS80 boletim, durante êste ano. E:1. Escola Alto laragulÍ 19 1 21 631.93/68 do Oonselho MinisIerial de Preços foi de-m - I".idades ' E.1. Francisco de Paula 2 55 liberado o seguinte;JULHO/69 - Dístrlbulmos 2.000 pacotes de E.I. Garibaldi, 1 29 - AI tarifas do "Coletivo Ouro e Prata' lerãosementes de legumes. com orientação na semeá- E.1. Ilha de Figueira li 55 00) aumento na ordem de 25%, consequüentementsdura. Estas sementei foram obtidas junto à Seere- 8.1. JararulÍ 84 2 54 passarão ao preço de Cr$ 0.25 (VinIe e cinco esn-taria 'd,a Agricultura, graças a08 n/CCLL Orlando E.I.· Jaraguá 99

.

2 55 'avol). .

.
..

B. da Silva 8 Olemenceau do Amaral e Silva. E.l, Ribeirão Cavalo 2 46 Os referidos preços pasSllrão a vigorar apartirAGOSTO/69 - Dlstríbuímoa :'115 cademos a08 E.I. Ribeiriio Grande do Norte 02 50 do dia 15 do correnle mis.alunoa do Curso Supletivo (alfabetização de adul- E.I. Ribeirão Manso I 1 II Outroseim av.isa que Q preço para estudantest08) em 11 estabelecimentos de ensíno. (l' E.I. Ribeiriio Molha 2 46 e operários será de Or$ 0,22 (VinIe e dois centavos),Recuperamcs as placas 'do Lions nas entra- E.1. Ribeirão Rpdrigues 1 20 isto para OB que sdquírtrem o BBU passe antecipa-da8 da cidade em' número de 3. E.I� Rio da Luz I l! 57 damente.SETEMBRO/69 - Entregámos certificados de E.I. Rio da Luz II 5 85 "Coletivo Ouro e Prata Ltda.paetícípação às escolas e demais agremíaçõea que E.1. Rio da Luz Vilória 2 71 Jaraguá do Sul, 02 de julho de 1970.partícíparem do desfile de 7 setembro. na soíení- E.I. Vieiras 2 55
.dade de encerramento no Oine Jaragi1á. E.I. Vila Ohartes 2 64 �, = " c:-;= ,.,

: " �- Doamos '11 moehilaa e 11 bastões ao Grupo E.I. Estraàb Garibaldi 1 31 fi .'

J d J ;�Bscoteíro Jacoritaba, de n/cidade, atravé8 de um EE.RR. Júlio Kar!!len 4 116 & GremlO da uventu e araguaense !)cheque de Cri 275,00. EE.RR. Max Schubert 4 94 li . B
. -.Por ocasião �a passagem, do cinqüentená- EE.RR. Prof. Joã<? Romário More�1I 5 125 g Tem o <?remio o graro prazer de pr�mo- grio d� Jornal "Correio do. Povo' entregamus ao EE.RR. Prof. Jose Ouarre Magalhaes 8 236

(:
ver para o dta 18 do correnre o sllnsaclOnal

�.
seu diretor, uma placa de prata como homenagem EE.RR. Profa. Elsa Granzoto Ferraz 5 127 : Baile de Inverno.

, :àquele acontecimento. j, EE.RR. Riciere Marcallo 4 75: .

Será abrilhantado pelo famoso Conjunto :OUTUBRO/69 - O Clube participou através EE.RR. Holando M. Gonçalves - extinta f:' "OS DINÂMICOS" da cidade de Joinville. .�do CL Presidente, na preparação e divulgação da G.N. Euclides da Cunha 5 132H. :"Semana da Higiene" promovida pela. Comissão G.N. Padre Aloisio, Boing 2 60 c..... ·.., ...... ·, .... • .. , ..... ···, ........=..·" ... ,· ...... ··u:w:,), .. • .. ·,Municipal de Saúde e 08 CCLL Gerd Edgar Bau' G.N. Profa. Leonor de Souza Neves 11 587mer, Alexandre Otsa, Orlando Bernardino da Silva, G.E. Abdon BlIJlsta 26 880Guido GaBcho e Elizaldo Leutprecht, proferiram G.E. Euclides da Cunha 5 139pale8tras sôbre .higiene, nas diversas reuniões pú G.E. Holando Ma.celino Gonçalves 11 551blicali realizadas. G.E.� Roland Harold Oo�nbusch 14 597
- Internamoa o Sr. Antônio ,Pereira no Hos- E.P. Escola Particular Jaraiuá 5 1150pital São José, 80b a Ílssisttncia m'édica do OL C.S. Curso Suplerivo-4 4' 127Alexandre Otea, que gratuitamente lhe operou. E.J. lamed·- Arl. 99 1 40 LUTA LIVRE - CATOH INTERNAOIONAL- Semana da Criança - Distribuimos 1.00U E.I.M. E. laoladas Municipais-19 39 952 -

sn I r erefrigerantes e 1.000 doce8 de banana n08 Grupos Soma 2196.õ5U TIGRE PARAGUAI _ 'IdoloEscolares Albano Kanzler, Roland Dorndusch e
ditos refrigerantes foram doad08 pellS firmas locais TOT A L GB R A L ltM 7.921 JOIA SANGUINÄRIOBebida8 Max Wilhelm, Gumz Irmãos S.A. e Luiz Jaraguii' do Sul, junho de 1970 BRASAO - Campeão ParanaenseKienen S.A .. e 08 doces�foram doados pela Fábrica

Arisrides Manoel Gonçalves: Coord. Local LEFORT - 'Francês
.

de Oonservas Arrebol Ltda.
_ Diatribuimos o "Código do Estudante Ja, RAMOS - Indiabladoraguaen8e". elabenado pelo Clube atravé8 do OL GATO

'

.Paulo Moretti. Foràm 5.000 exemplarel distribuid08 Participação (Todos do Canal 9 - S�o Paulo) ,

a08 alun08 e mais 100 exemplare8 em _cartolinas,
S SOSafixad08 na8 laIas de aula8 das eleclas. Para esta Herber' (Inge) Marquardt I N G R E

campanha contamos com a colaboração financeira
,

e ADULTOS: Cr$ 2,00 - MEIA: Cr$ 1,00da firma Koblbach S.A. Vva. Clara Dressel Albus 15% Ida renda reverterá _em benefieio da Ação- Ainda no !lia 12/outubro/a8 domadoras en- participam o noivado de seus ,filhos Social de Jaraguá do Sul.tregaram 4 medalhAs e' 4 enxovai8 à., criança8 Sônia e Manfrednaseida8 naquele dia, nos h08pitais locail.
ocorrido no dia 1 de Julho de 1970NQVBMBROj69 - Distribuímo8 mais 100 ca-

dernos ao Cura0 Supletivo (alfabetização de adul-

!��'0:.a8 8ala8 de aula8 'onde aquelel eram neces-

Certificado Extraviado
- Procedemo8 à venda de 870 .decalque8 do

Corpo de Bomboiros Voluntári08 dtr Jaraguá do
8ul, atraYés-dQ OOLL, com renda de8tinada àquela
c'orporat;ão voluntária. Valor da campanha Or$
870,00.

DEZEMBRO/69 - Fizemos coleta de utens1lios
domésticos, entre os membro"s do Clube, sendo
êstes doados ao casal Silv'!stre BatninkQwski, que\
teve sua casa totalmente dest�uida pQr incêndio.

que ;-O:f:R�cCa:!!�r�� �:m���r�a·����as:e .�t:: rn:::-;e�=:-;:':;':'instaladas as repetidoralil de TV, oferecemos a·

f IIêstes um pequeno coquetel., A.D"VOGADO
_ Ainda com a finalidade de cultivar nas =='"'==

, crianças a Orença Natalina, oferecemos aos filh08 Esorit6rio ao, lado da PrefeUúradus COLL uma festinha com a presença dn Papai

�
. JARAGUÁ DO BULNoel, que lhes distribuiu goluseimas.·

�_Contlnú. no pr6xlmo número -

,.. _... • ••-.__e.....,..... d_"'4e".-"

PROGRAMA
Dia �2 de· Julho de 1970

as 20· horas -- Pôsto Agro-Pecuário

Certfficado Extraviado
,

Certifi�ado de Propriedildç 0.° 10 3713
Ford A 1928
Motor n.O - 256950
4 cilindros - 45 HP. ,.

Jaraguá do Sul, 08 de julho de 1970.
. I

, Curt ViebrlnlZ

Eu, DARIO VALENCIO INACIO, brasileiro, ca·
sado, guardá fio, residenle e domiciliado em Jarllguá
do Sul.SC-, declara para os devidos' fins que foi
exrraviado o seg'Uinre documeóto: .

Uma carteira conrendo o carnê do INPS, c/fo.
tografia.

Jaraguá do Sul, 09 de julho de 1970.
DARIO VALENCIO INACIO I

Ele tem quatro firmas de seguros, alta conta bancaria
e uma passagem para a Alemanha, iá marcada. Até ),938, fo.
membro do partido nazista. Agora, ele esta diante do delegada
Alberto Neves, na Central de Policia, em Sio Paulo. HelDl
Hellner, 'alemão de 64 anos, ouve tranquilamente a denuncia .

que lhe. é felta: crime de estelionato contra· p\ls80as Idosas
do asilo da Associação Beneficente Alemã, da qual ele é
presidente. Sua fortuna não vinha s6 das quatro firmas de
seguros: ele abrigava os velhinhos, sob a condição de doa
rem seus bens (I entl.dade. B vendia estel bens. Para "culdar
dos velhinhos até' o fim da vida", Helnz obrlgava·os a assi
nar clausulas de um contrato de'doaq&o, que Ute servia como
Instrumento publico de compra e venda. At' ontem, ele já
havia vendido propriedades dos velhinhos, num valor oalOU
lado aolma de 600 mil oruzelros.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


