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Meu
Na origem hiltórica do i hoje se sitúa a DOSSI pros- i Depois do Govêrno de fereRlel.

nosso povoamento, conre-] pera c i d e d e. Desembar- i então tentar ligar laraguá Mesmo com a emaneí
se que o belil'i1 - coronel i cendo Dal margene do rio i à Barra Velha e de tentar pação do DOISO querido
Emílio Carlos Iourdan, re- i III1POCÚ, DO local onde se i criar um munlcípto índe Corupá, a população COD

eebeu uma área com 10.000 i sitúa hoje a propriedade i pendente com o nome de linúa cresceudo lncesaen
heclares de terras, Pe rrea ' ! do dr. Mário Tavares da i GLÓRIA e de passar a temente e o recenseemenre

'cíam a Luiz Felipe Mariil i Cunha Mello, Irilzia con- i pertencer à Parati, atual de outubro próximo dirá O iiI u a l Prefeito, sr.

Fernando, Gastão d'Orlé- i sigo' 64 homens de côr i Araquari, . aeebamos mes- si somos mais ou meDOS Hana Gerherd Mayer, des
ans, primogênilo do duque! preta e seis brancos. Vi· mo sendo a n e x a dos à de 40.000 heblranres. O que dobra-se em illividadel,
de Némours, conde d'Eu i nhe de São Francisco do Iolnvílle. podemos afirmar é que illlrgindo as vias públi-
c consorte de D. Isabel, i Sul em canôa .

conduztde Muitos aDOS se passa- Da atualidade quasi 8.000 cas que conduzem ao een-

herdeira do IrODO do BrA- ! por 6 remadores. ram, desde enrãe, até que, eluncs frequentem as nos- Iro urbano. Muitos prédios
sll. Os limites dessas ter- i Ao sallAr em terras ja- pelo decreto D.· 666, de 26 SilS escolae, em tôdos os novai etestem o seu ver

ras iam 110 narre da então i raguaenaes, leria o coro- de março de 1934, fomos gráus_ liginoso deeenvolvtmeero,
eolõate Dona Fr"ncisca,; nêl pronunciado as seguíu- declarados município io' Jaraguá do Sul e s I á A instalação de n o vos

entre a berra do rio

Iilra-"Ies p a I A V r ai: "Rapilzes, dependente, cuja inslalcção moderna. A:tI p I o calça- i estebeleclmentee bancá

guá a i e s I e e uma du aqui eu quero fundar uma ae deu em 8 de abril de mento de vias públtces, i rios, prenunciem o pro ..

SUIIS margens e a margem. grilDde usina de' açúcar.: 1934. iniciadas p e I o fundador gresso ainda mais mar.

do rio Irapocü ao norte. ! Eltil terre será de grande i 5 omos emaDcipados, dêste semanário. No Ge- cante, valorlzendc o cog·
A rezão do recebimento i futuro pari! o Brasll," i pois, ha 36 ..os, após vêrno do.ôr. Viclor Bauer, Dome que DOS faz conhecer

dlls terrsa perde' ae entre i O SIU plano de pOVOI· i muíres lutes, da qual a deu-se a Implenração do como seado a Melrópole
os que iavoclm o paga·! menro foi exeeutado com i ncsea folha leve plrlicipa- moderno slateme di Ibas' do Dinamismo.
menro por serviçal pres- i a construeão de um enor- i ção, desde 1919. A tnde- teeímenro de iÍrua nl cl
lidos ao Brasil, oulros à i me rancho, oDde iDSllllou i pendêgcil deu-nos cons· dade, sendo o dr. Mário
Decessidllde do desbrava-! uma uslnl de lçúcar, com: cilDcia de redobradlla lu- Tllvares o cidadio que re

menlo e povoamenlo do i 10 fornalhlls, com capllci-! las c hoje larllg'uá do Sul, cebeu I primeira ligaçiio,
Vale do IIIPOtÚ e lercei-! dade .pilra ferver t8 .blrri-I cODla com qUlllsi 200 ruas, justamenle na propriedade
ros ilinda lfirmam que a i CIS do produlO, conlando i IIcolhendo milhares "de ca- daquele em que sc deu o

cODcessão deu·se à iDicia- i com mais doillillambiquea i SIS, contralls primeiras t3 histórico desembilrque.
liva da e.pôsa do coronél i que podiam produzir 2.400 i conslruções que se podem O pró x i m o recensea

Elllílio C.rlos 'J o u r d In! Iitroa de aruardeDle. As! ver Dum postal de t910. mento geral deverá acusar

JUDIo à dona Isabel, Elise i planlações eslendiam se i A primeira u s i n a de pelos seus indilculfveis
Jour�an, pois, eram graD' i desde a barra do larlfui i I ç Ú C I r do Cél. Emflio dados levanlados, que la
lies os laços de amizade f alé as imediilções da es- i Carlos lourdiln, multipll- raguá .do Sul é J618 de
enlre ilmbas; i Irada Francisco de Pilula. cou·se verliriDoslimeDle, l! deuDvolvimealO. A, anlili-
Realizada I cODcessão, i Oll Irabalhos de COIODi- PODfp de conlarmos com se dos elementos colelados

que não agudoa ii Iodos! zilção, porém, niio foram um parque iDduslrial que pelos inlerraDtes da Es
os que II Iia-avam à eD- i os mais fácris. Desde ce, III alinha eDlrl' ilqueles que cola Superior de Guerra,
Ião colônia de Joinville, i do eslabeleceram-se con- se querem situar no ler- na operação Sanll Cala
um dia di frio pronunciil-! tesllções A primeiril

.

foi ceiro pôsto, com mais de rinll, apontam a nos s I

do fez Emll.io Cllrlos lour- i com a Companhia Hlm- 260 industrias, fabricando comunidade como capaz
dan chegar ao local ond\; i burguela de Colonizaçio. cerC4 de 90 produlos di- de se Iralsformar em cen-

�IISI 10 tIm fllsll
Hlentes

RIO -- O Depilrlameoto
de Censo, da FIIDdação
16GE, eslá ;alerlando a

população contra I ação
,de pessoál iDClcrupulosas
que, em noine do CeDso
Geral de 70, estão percor
rendo várias resideDcias,
não se s a b e com que
iDteDções.

Explici aquêle Deparla
meDIo que o receDseamenlo
só leriÍ inicio em 1.0 de
selembro próximo e que
QUIllquer individuo. que
.pareça alegllDdo' eslllr

agindo em nome do CeD
so 70, antes dessa' data,
poderá ser denunciado à
policia, eslando esta apla
II lomar as prOVidências
Oecessárias parA apurar
IS verdadeiras inlenções
dos supostos agentes do
IBGE.

WÜ�8Im Ra�U8nz
Deflui DO próximo dia

2.8 o 80.0 nalallcio do dis
liolo cidadão sr. Wilhelm
Iladuenz, deslacado co

lDerciilnle e induslrial da
localidade de Rio Cerro I,
direlor-presidenle da firma
Com.lnd. W. Raduenz S.A.

Correio do Povo cum

primenla o iluslre aniver
I.riante com volos de pe
reDes felicidades.

Jaraqua: ' D· 1
. la.Bom

Parabens pela passagem do 94.0 ano
Iro de irrlldiaçã�, verdade
que se etrlbuí hoje apenas
à cidade de Ioluvílle, de
on d e outröremeate n o II

desligamos.

eSle é um quadro muito

rápido do laraguá do' Sul

de hoje. Uma lei fixou o

dia 25 de I u I h o, como

sendo a da Ia de nosla

fundação.

ESII da Ia trauecrre hoje.
Completemos 94 a nos.

Faltam 6 pare o primeirQ
eentenérte. Há muito que
fazer ainda. Mas os jar«
iUileDses não fogem à lula.
Enquanto rrebelhsm oa

seus habttenrea pari co

memorar um grande cea

tenérlo, aqui delejalftoa
cumprimenlar 115 aulorida·
des e ao povo. Com êlea
saudamos Ilmbem ilquêlca
homens e 'aquelas mulhe
res que vier�m de oulros

lugares, muilos de oulros
plíses. Aqui eSlio, IIju
daRdO-DOI a c o D S t r u i r
ilquell cidade que um con
curso apoDlou como sendo
I PÉROLA DO VALE
DO ITAPOCÚ. Mui lo
obrigado I IOdol que dis
peDderam II dispendem
eDeriias para eDllrandecer
es Ia eidilde, flizeDdo vá
lidas as pllavras do nosso

fUDdador: "Esla terra sera
de grADde futuro plrl .,
Bralil."

Eugênio Vilor Schmöckel

Os uúmeros falam m�is

eloiuenlemenle do nosao

progresso. Embora bafejll.
dos por um ciclo ..mineD·
lemenle materialisla, coa

sequenle do rápido proces
so de industri�Iizaçiio, a

população, aos pOUCOI, SI

dirige lOS seus adminis
Iradores,' reclamando a

reinslalação da biblioléca,
di crilção de um museu

e do pillrocfaio de alivi
dldes Iflero-Irlfslico-cul�
lurais. No IDO de 1969,
estivemos enfre os tO
maiores cODlribuinles de
imposlos 10 ESlado, eDlre
197 mUDicfpios.

Balleo 110 Brasil ::!tem IlÔVO gereIlte
o BaDco do Brasil S.A., !

ArêDcia de lara.guá do i
Sul lem DÔVO geren Ie, ;na i
pessoil do sr. Cfcero!
Ferreira. O novo litul�r i
jaraguaense procede da i
cidade de Nova Es,erança, !
no

.

Eslado do :> a r a n li. i
Informações revelam que i

além de sua traDsferência
para a nossl cidade, foi
e sr. Cícero alvo de sig
nificativA promoção peles
suas invulgares lIplidões
profissionais. Ao sr. Cíce
ro Ferreira IIS nossas bôas
vindas.

o Prefeito Munici
pal de Jaragu. do .sul,
associando-se a dala
do "Dia do Colono",
cumpr!meDla ao valoro
so ilgricultor que tiio
palriólicamente amaDha
a terra para prosperida
de comum dil pálrla.

Enlace Hanemann· Franke
Comparecem n••ta da-I hoje

na Igreja E....ngéli
ta perante o Forum local, ca Luterana d. Barra do
a jovem Anéli. Hane-tRio Cerro, em 'prelen9.
mann, filha benquista de I dOll pais, familiare. e
Ir. Guilherme Hanemann convidados.
e Senhora, tradioional fa- Após oito religioao,
mili. radicada na Barra OI convidadol serilo re

de Rio Cerro e o jovem cepcionados no Sallo de
Aldo, filho do Sr. Rudi festaa do Botafogo F.e.,
Franke e· Senhora, esta- na Barra do Rio Cerro.
belecidoa com comércio "C o r r e i o d o Povo",
em Garibaldi e ex-Verea- apre.enta os .eUs lum

dor.
. primentos ao. noivo., ex-

A ceremônia religiosa i tensivos aos respectivo.
dar-se i às 16 horas cle pais.

Ao dirigir,me p o i It
�o va\oro50 soldado da
lerra - o colono, allgu�
ro lhe as melhores lurilS
de prosperidades no

plcieDte e nobre traba
lho do desenvolvimeDto
da agropecuá�ia jara
guaense.

laraguá do Sul, 26 de
julho de t 970.

o SINDICATO DOS' TRABALHADO
RES RURAIS DE JARAGUA DO SUL, vem
home93gear todos os aasociados do mesmo

e demais agricultores dêste município e

municípios vililinhos, pela passagem do dia
25 de julho "DIA DO COLONO".

A DIRETORIA

Mário lavares
Hllime na Hsseßl�léia' . ,

Nosso diretor recebeu Dequech Ira a
radipgrama do Dep. Mário •

I tTavares, nos seguinles novo JU gamen o
lêrmos:
"Momenlo assumo cadei:

ra Assembléia, levo ao bri
Ihanle jornalista cerleza o

faço pensamenlo voltado
Illos inleresses DOSSO mu

nicípio. Seu intermédio eD·

via mensagem simpatia po�
VO BOSSO municfpio ao

qual coloco-me iDleirlmen
Ie suas ordens.
Mário Tavares da C. Mello

Dep. ESladual".
"Correio do Povo",

almeja �o depulado eleito
pela ARENA valos de ali�
vidades inlelrllmente vol-
ladas aos inleresses de Os 21 jurados sorleados
larllgilá do Sul. e deDlre êles sairão os que

Hans Gerhllrd Mayer, Prefeito Municipal

ITAIAr - O MM. luiz! deverão fUDcioDar na opor
de O i r e i Ioda Segunda! lunidade, serão os seguia
Vara da Comarca de Itajaf! I�. ----: Alvaro Brandão,
já marcou dala para o Américo Meinecke, Aurélio
segundo julgamenlo do losé Dutra, Ben�Hur doa
réu Luiz Dequech, que ao Silnlos, Delfim de Pádua
leriormeDle fôra condena- Peixoto Filho, FerDoDdo
do. IIOSé Muller Pereira, Heitor

Rasseli, loiio R o d o I f o
A dilla para o segundo Odebracht Laudo Mussi,

julgameDlo é 28 de agôsto Lurllero Niheus, Norton de
vindouro e a sessão será Oliveira e Silva, Osmar
realizada no Salão "Rui Heusi, Pilulo Draun, Pedro
ßarboso", nl Prefeitura de João da Silva, Pedro Paulo
hajlli; Rebelo, RoberIo Heusi de

Almeida, Ruy Vieira, Se
bllslião Reill, Ubirajara de
Oliveira e WilsoD Maes.

Notícias Diversas
O Prelidente Médici IPI e do ICM, a partir de

sancionou a lei que au L· de jsneiro de t971.
toriza a utilizaçilo da
chancela mecânica para Estilo impres.os e em

autentica,9ão de títulos, condiçõt!s de distribuição
certificados, cautelas de .imediata para todo o "

açilo e debênture8 das território n8cioDai os 100
sociedades

_

de c a pi t a I milhões de questionários
aberto." que a Fundação IBGE
O Ministro da Fazenda preparou para a eoleta

confirmou e envio ao se-I' de dados do Ceolo De
nado, nos próximos dias, mográfico, a ser levado
do projeto de rssoluçlo I a efeito a partir do dia
reduzindo a8 al1quotas do 11.0 d. setembro.

vAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



BNDBRBÇO:
cu. Pllatal, 19

/lvenida Mal DeodOl'o, 210
Jaragu' d. SUl • S. Catarina

PEÇAM OATÁ.LOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

_ .. _.
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UCORHflO UD· POUO" MUDAS
Um I!���?� ;.�o�::lr-FA t_ e .

n-;'cã:ti;�I'case de material de bôa construção e dependên- � a r m a c I a e n r a
elas, com água correnre, sltuado em São Bento �
do Sul, à Rua João Hoffmann (perímetro urbano),

Iservindo pere pequeno eírío ou loteamento. Zona

.

de bom clima.
lnteressedoa queiram dirigir-se a' A I f r edo,

Klimmek, Caixa postal, 12 - São Bento do Sul.

I
IRepresentação IElemento- residente em CURITIBA,
registrado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
OAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

Oaixa Postal, 1398

__
IA n i ver s á r i o S Reiistro Civil CURITIBA - PARANÁ

'l1la"'em anos hoie
Aures MüllercGrubba, ellcial -----------------.....l!' ., I do Registro ivil do r.Dis-

Alice, elpÔla do sr. trito da Comarca de Taraguá Dr. FraaeiseG Aatolaio PiccioaeAlvaro T. Dipold, em do Sul, Estado de Santa .

S10 Franeíseo; Catarina, Brasil. :H::e.D 'J:CO ..., C.K.::H:. 1:% ii '

O Ir. Osvaldo Otto Faz Saber que comparece- } Dp. Reinoldo lIup. raReimer; ram no cartório exibindo os Cirurl'ia e Olillica de Adulto. e Orian9B1

i II IIO Jovem Suenon Mafra documentos exigidos pela lei Partos - Do.nQ" de Senhoraa A.DVOGA.DOPinto, funcionário de A afim de se habilitarem para '"

Oomercial; casar se: HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ· CORUPÁ
O Jovem Luiz Carlos

.
"

,Escritório ao lado da Prefeitura
Voelz, funcionário da So. Bdital n. 7.268 de 10/7/70 I 'Ctl

Residinoia: Dr. Merea Ramol, 419

11 r

�����de .rática. Avenida A!t�a�::nM��h:;kS��:O �_U,_P_A__-_._AJ!f__:r_,A._e_Jll.:_:r_�_:a_Ift_A__�_�::� D�= -""-ft"'__«'�

Agora completamente remodelada e

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

Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan
Iaraguá do Sul - sc

fynckJçã.: "rtur Mull_r • 1918

Emprêaa Jomaliitica
"COReiO do POYo" Lida.

• 1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
ABual . • • • NCr' 10.00
Semeetre . . . Ne., 11,20
AvulllO. . . • NC., 0,20
N1Ímero alr.alio. NCrS 0,:12

Frllt1l"r�s _ Or"...."t.l,

Laranfeiras, Peoegueiroa,
Kakiseiros, Maoieiras, Ja
botioabeiras, etc. Roseiraa
Dahlías, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., ete,

Achtung!
Zentral Apotheke

Faeem anos amanhã Ele, brasileiro, solteiro,
O Ir. Angelo Torinelli. torneiro mecânico, natu- Uun�e· se II lraca·aerIt.l de Jaragd do Sul,Dia 27 dcmíellíado It resídeote
l!:lida, espÔ!1a do {ar. à Rua João Planinscheck,Ildo Bauer; nesta c i d a d e, filho de
Humberto Rubini, filho Artur Planínseheek e de

de . Vergilio Rubini; Rosalla Leier Planíns-
A Jovem Luzia Níeoli- check.

no, filha de Julio Nícclí- Ela brasileira solteira mesma rua.

no;. domé�tica, na t� r a 1 d� Informações no localA g.arotmha Mara Cor- Jaraguá do Sul, domící- com o Sr. Mário Funk.eraa. fllha da Ira. Doracy, liada e residente em Ga.
Corria e do sr. �edro ribaldi, neste distrito, filha CO.......o do Povo ICorrêa, em Rolandla - de Alvino Flor da Silva U_

PRa IIr. Alvino Modro,
e �velina Alves da Silva. Servi� JOMalP�vo

neata cidade; Bdital n. 7,269 de 13/7/10
A menina Ivete, filha Manfred Wilhelm Albú_

=---------......

do sr. Bertoldo Panstein, e Sonia Marquardt
de Waldemar de Góes e

em Jaraguá 84; Clara Cerutti de Góes.
A ara. Hertha Hardt Ele, brasileiro, solteiro,

Lopes. índustríal, natural de Ja- Edital n. 7.272 de 17.7/70
raguá do Sul, domiciliado Frederico Lenhardt e

Dia 28 e residente à Rua Jorge Gertrudes Pommerening
O sr. Lotliar Sonanhoh!; Ozerníewícz, neste cida

Ele, brasileiro, solteiro,O Ir. Harry Adalberto dll, filho de José Albus
lavrador, natural de Ja-Grubba; e Clara Dressel Albus.
raguä do Sul, domiciliadoA sra. Lucia, esp6aa

.

Ela, brasileira, eolteíra, e residente em Santado Ir. Eugênio SteiDma- enfermeira, natural de
Luzia. neste distrito, filhaeher, em Jaraguá 84. Jaraguá do Sul, domíeí.
de Bertoldo Lenhardt e

D. liada e residente à Rua
�a 29, Emilio Stein. nesta clds- Cecilia Rusch Lenhardt.
O ar. GUilherme Ra- de, filha de Herbert Mar. Ela, braaileira, solteira,

duenz; dt II G' doméstica, natural de
O J Hílarí B quar e se r 1 m m Gu lrím st E tadoTem I ano ar- Marquardt' aramm ,ne e s o,

teJ, filho do sr. Walter
.

domiciliada 8 residente
BarteI. Edital n. 7.270 de 14/7/70 em Schroeder, neste Es·

D. 30 Renato Olpadel e
' tado, filha. de E r v i n o

ta
. Pommerenlng e E Is a

Elda, e.pÔ_a do sr. An- Romllda Gessuer Brach Pommereningtonio M. Corrêa; Ele, brasileiro, Ilolteiro,
•

A sra. Hildegard Buer· motorista, natural de Ja. Edital n. 7.373 de 2!/7/70
, ger Raader; raguá do Sul, domic.ilia' Udo Valdir Adratt e

A menina Blcidia Lem· do e reliidente em Rio ADa Maria Gorgeske, filha do Ir. Erwino Cêrro II, DlI_te distrito, . . .

Lemke, em Rio da Luz filho de Walter Olpadel Ele,�raillelro, aoltelro,
Vitória; e Milda prochnow Olpa, operárIO. natural de Ca-
lvo Arildo, Iilho de dei. ru'p�,. neste Elllt�do, do·

Augusto Tomelin e sra.; Bla, brasileira, solteira, mlclha�o e reSIdente à
A Ira. Idelca, esp6sa doméstica, natural de Ja' R.ua RlO. b�anco, nesta

do Ir. No!bertu Rowe, em raguá do Sul, domiciliada cldade, fllh? de Augusto IGaribaldl. e residente. em Garibaldi, AdraU JUDIar e Martha

t ó' t't f'lh d Adratt.
Dia 31 nes.e lS rl o, 1 � •

e
Ela, brallileira, solteira,

Wanda, eapOaa do sr. ErvlDo Gelsner e Slblla
doméstica, natural de

Manoel F. da COIta; Holler Gesaner.
Jaraguá do Sul, domici,

Jovem Danldi, filho de Bdital n. 7.271 de t6j7/70 liada e residente em Ilha
Hilário Bona;

. . Waldelino da Silva e �a Figueira, neltedistrito,Jovem ArmlDlo Mar· . . fIlha de Senus Gorges e

quardt, filho de Alfonso Valdelma de Góea Ana Lafin Gorge8.
e Herths, em Joinville. Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Ja. E para que chegue ao 00'

raguá do Sul. domiciliado nhecimenlo de todos mandei
e re8idente em Vila Nova, passar o p•.esente edital qae
neste distrito, filho de será publicado pela imprffilSa
Luciano da Silva e Maria e em cartório onde' será
dOll Santos Silva. afixado durante 15 dias.

,

Se
Ela brasileira solteira alguém souber de algum m1·

domé�tica na t � r a 1 d� pedimente á,use·o para 06

Jaraguá lo Sul, domici- lins legais.
"

liada e residente em Vila AUREA MULLER GRUBBA
Nova, I\ellte Qi�trito, filha Olicial

Um t e r r e n o 14x35
situado na Rua Prof.
Antônio K AyroBo e maia
um terreno de 17x:!5 com
casa residencial de ma
deira de 7x13 situada na

(Farmácia Central)
-SOCIAIS- Jetzt vollständig remodeliert und unter

neuer Orientierung, ist fähig Ihrer vor

nehmen Kundschaft zu beliefern
Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan

Jaraguá do Sul -' SC

�

�, ���.
Em .�

�lj' ,�.� ,_, �

COM. E INO. BREITHAUPT S.A.. ,{.C.,

você encontrará ·0 novíssimo

'G8GOODjVEAR
Encontrará também melhor atendimento, serv{ços rápidos e garantidos. --;;/
Antes da· comprar qualqUer pneu passa sempre em '

,"

Com. e Ind.!Breithaupt S.A. (-.:� ()

Avenida Getúlío Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina � Fone 262
Caixa postal 3 -Inscrição Estadual n." 29 - Enderêço Telegráfico uSREITHAUPT."

Vende-se

Ga·segurança total nas curvas' Ga·milhares de quilômetros exila G&com cordonêis3T'proteção con·
graças aos ombros .:'rredondados. com a nova borracha Tracsyn. tra calor, choques e .rachaduras.

1 terreno sito à Rua
Joinville, fundos cl 7
morgolJ, s/benfeitorias, c/
Agua corrente.
Informações c/ o Sr.

João na F'b. de Balas
Salse.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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D i V ó r c i'o
-

Edi ta I d e L e i ,I ã o Wil ic� 18ch RrBsilien kam, un� wal icfi wmfirend
Você deve estar lembrado do Programa da O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de �er IrOISe� HuuollUOR 1�1�/14 frle�te (I)

Hebe no Canal 4" há apenas dois domingos atrás. Direito da Comarca de Guaramirim, Estado K
Era uma díscuaaão sôbre o divórcio. de Santa Catarína, ria forma dà leí, etc... Ein wahrheitsgetreuer Berioht von Paulo raemer

:Ir: mais uma dentro tantas infelizes discussões" FAZ SABER a todos quanto interessar possa, Dass ich vor 33 Jahren nach Brasilien aUII-'

onde a verdade leTa denantagem. ou o conhecimento dêste haja de pertencer, que, wanderte, gesehah infolge der rosig gefärbten Be-

.

Tenho a certeza que, sí lariçassemos um ple- no próximo dia 27, (vinte a sete) de julho, às 10,30 richte, welche ein Verw,andter von mir, der schon
bicito a respeito, a indi8ll0lubilidade do casamento horas, na Porta Príncípal do'Forum, sito no Edifi- 10 Jahre vor mir das Laad seiner Väter verlassen
seria !ragorosamente derrotada. cio da Prefeitura, levará à público pregão de ven- hatte, nach H'ílUse berichtete. Bei der Schilderung,

É que não se encara o nó da questão. Não da e arrematação, a quem mata der e maior lance irgendwelcher Zustände und VerhältniBlie kommt

Ie localiza o ponto ceatrel. oferecer, independenle d. allllação, ,os obletos abaixo es vor allem darauf an, welche Brille man zur Zeit
Não podemos julgar com arguai�ntos senti- descritos, penhorados a JOSE DEQUESH "ESPOLIO" aufgesetzt hat. Je nachdem man die Verhältnisse

,mentais, mas devemos encarar o assunto frente n'!.B autos de Ação Executiva que lhe move ME- durch seine rosenfarbene, weísse oder schwarze
a tealidade de aus origem. CANICA NEHRING LTDA.: ' Brille betrachtet, warden auch die dadurch 'beín-

Pergunto, quem instituiu o casamento? Foi o 1) 700 sacos de aniagem avaliados por Cr$180,OO flusstel! Schi!derun�.en a�8fallen. Und diese brau-

Estado? Foí a Igreja? Foi o Deputado.Nelson Car- 2) 2 macacos grandes, para caminhão, avaliados chen .DlC�t etamal ube�trleben �de� gar. un!,ahr
neiro? por CrI 100,00 3)' i aro com 6 furos, para F-600, zu sem, die Vera!lgememerun.g gl!�ltlger Emdruck.

Beapondo: Não foi o Estado. Nem mesmo a avaliado por Cr$ 100,00 4) 143 luvas para WC und Vorkommn!'lIe oder elUseltlge. Anschll:!1ung
Igreja. O casamento foi ínstítuíâo por Deus. E isto avaliados por' Cr$ 71,50 5) 2 baleíras com 12 bO- unter. Verschweigung der .Schatenselten .

genugen,
no limiar da humanidade. Mas, si :Ble é o seu autor, eas avaliadas por Or$ 150,00 6) 1 baleira com 5 um ein ganz 'Terkehrtes BI!d der .al1gem�meo Lage
então só a :Ble compete modificar algo a respeito. bôCISS avaliada por Cr$ 40.00 7) 39 cadeiras de pa-

zu geben .. Kurz und gut, dl�. rosigen Brle�� varan

No entanto, no de curso da hist6ria não o fez. Ao lha avaliadas por Cr$ 126,50 8) 300 �acos de ania- laslten �Ich, ebenf�lls �as j!tel?bte .Land aufzu

contrário, Cristo novamente o ssncíoacu e com gem avaliados por Ur$ 90,00 9) 1 balança de pra-
suchen. �o landete Ich I.n JOlU�.llle, un St�ate �an-

todo o vigôr.' tos para 30 quilos avaliada por Cr$ 30 00. �a Catarll!!l' pas .�re"ndllc�e Sta!itdh�n mit semen

O Estado, que legislar centra & Lei de Deus,
' 'Immer grunen Garten, gefiel mir, mcht schlecht,

se divorcia de Deus. E a Igreja como não pode 'Os iuteressadoe deverão comparecer no local, und ich gewann den Eindruck, dasI es síeh dort
dívoroíar-se de Deus, nunca podará reconhecer o

dia e nora desígnados, para arrematação dos ob- recht gut leben lasse.
divórcio. E o' Deputado Nelson Carneiro saiba que jetos acima. E para que ninguem possa alegàr íg. \

o assunto escapa à àlçada do Lesgtlatívo.D Esta. norância, é públicado o presente edital, ,na forma Als es bekannt wurde, dass ich "vielleicht"

do,' illto sim pode e deve promover e amparar a
da lei. Dado e passado nesta cidade de Guaramirim, ein Grundstück oder Haus zu kaufen beabsichtigte,

ram1lia em lei. Estado de Santa, Catarina, no Cartório do Crime, fehlte es auch nicht an solehen Ang!:lbo�en. Gleich
O Casamento Civil, arremêdo do Casamento Civel e Anexos, aos dezenove de junho de mil no. in den ersten Tagen nach meiner Ankunft in Joín- �

Religioso, só tem o seu sentido como garantia do vecentos e setenta. Eu, (as) Ralf Faltín Escrivio, o ville hatte mir ein alter Praktikus; der mich au'
direito perante o Estado. E, no caso de os nuben- datilografei e subscrevi. ' ,der !Strasse anredete, den Rat gegeben: "Kaufen
tes pertencerem a uma religiãO que não realiza (As) Carlos Rouald.Sehmídt, Juiz de Direito Sie vorläufig nichts; Sie können es später bereuen,
uniões matrimoniais ou não terem crença alguma, O E R T I D A O Da Sie mit den hiesigen Verhältnissen nicht be-
então sim. o Casamento Civil aäquíre a sua plena Certifico .que a presente cópia confére eom o kannt sind, werden Sie entweder angelchmiert
valia. original que dou.fé.. oder man d.rängt ..Ihn�n etwa� auf, wal sich später

Confira: Gen. 2,21 - Mal. 19,4-6 - Marc. 10,9-12 -
'

Guaramirim 19 de junho de 1970 als unpraktisch fur Sie erweíst. Ueber kurJ' und
Luc. 16,18 - Rom. 7,2 - I Cor. 7,16-18-21.

'

Ralf Faltin Elcrivão lang, nachdem Sie sich hier eingelebt haben, äa-
Claraval ,/' dern Sie doch, wie alle neuen I!:inwanderer, Ihren

I��_""��i1
Plan, und dann ist Ihnen Ihr Besítztam im Wege

o
' oder Sie müssen e. jedenfalls mit Verlust nrkau-

"'"r [1111171 AI P � ,fi 1111l� fe 8." So vernünftig dieler Rat war, beging ich

� J.U) o IUL IJJ I.\ll� � IUllUl tO!. docp. denselben Fehler, den alle Frischlinge bisher

} ..................................... _............ gemacht haben. Erstens war ich ein echter Deuts-

J ADVOGADO nos fôros de cher und .ab! .so�eher wusste ich .�atürlich allel
belser, wie die ln der Kultur zuruckgebliebenen

J
Sio Paulo - Guanabara - Estado do Rio d fi II Einwhner vón Brasilien. Dieses eingebildete Bes-
Janeiro - Brasma.

, serwilsen, das ja einer der grouen deutschen
Processamentos perante quaisquer Mi..

I � Nationalfehler ist, und jeden Rat in den Wind

'f
nistérios, Autarquias e Repartições públicas Ichlägt, bis man durch Schaden klug geworden
em geral.

� ist, hat auch mich Lehrgeld gekostet.
Escritório Central; (fortsetzung folgt)
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

? (Fone: 52-1894)
• ZC-39 �

Rio de Janeiro
"

�Estado da GUANABARA
����

Certificado Extraviado
,

' f

Eu, DARIO VALENCIO INACIO, br!!sileiro, ca·
sado, guarda' fio, residente e domiciliado em Jaraguá
110 Sul.SC-, declara p!!ra os devidos fins que foi
extraviado o ,seguinte documento:

Um!! c!!rteira contendo o carnê do INPS, é/fo·
tOirafia,

.'

Juizo de Direito da Comarca de Guaramir�m Jaraguá do Sul, 09 de julho de 1970.

[�ital de Praça com prazo da 30 dilS DARIO VALENCIO INACIO Vende-se Inform.ativo
o Exmo. Sr. Doutor Carlos Ronald, Schmidt, . A t. e n ç ã o Uma Bicicleta marca O Instituto Nacional

Juiz de Direito da Comarca de Guaramirim, na PILOT, estrangeira em de Previdêncià Soeial-
forma da lei, etc. O Sr.'Gustavo Henllchel, proprietário da "OFI- estado de nova, preçQ à INPS - acaba de rece-

FAZ SABER a todos quanto interellsar possa, GINA AUTO REAL", comuBica a 8ua distinta clien- eombioar. Uma Gai ta ber as primeiras 37 uoi
ou conhecimento desta haja dI! pertencer, que, no tela' e amigos, que passou a atender em iluas no- Todeschini, em perfeito dades de uma frota de
próximo dia 27 de julho; às 10 horas, na Porta vas instalacõeo a Rua Fslipa Schmidt, 93 ao lado estado.

'

.

modernas ambulâncias
PrinCipal do Edifício do Forum, andar superior do Moinho Schäffer.

-

Tratar Bestl! redação. Chsvrolst, fabricadas
do prédio da Prefeitura, levará à público pregão () , , JC I=m.,1; ' I ,' , ::Ii ' ;.I .. ;> rx=. pela General Motors do
de venda II srrematação, a quem mais der e maior ti '", , i Brasil - vencedora da

����;o �f:::r��::' p:���:ad�aa ·���t�tö ;Es�6�r. � B E' B IDAS' M AX W I L H EL M 'S/A �J :��;t�r;��iins�i���. i CI a

nos antos de Ação Executiva que lhe mOTe ALVI- fi • � Confortáveis, eficientes
NO SIEDCHLAG:

!
f: ' B e equipados 10m apare-

,

Uma geladeira (refrigerador) marca Climax, fi ' i> lhamento 'completo II

em bom estado de eon.servação, avaliado por Cr$ g R e vend e d o r d a i� atualizado, Oil novol! vel·
200,00 (Duzentos cruzeIros).

'I
'I' :� culos representam a,

, Não havendo licitante po dia e hora desig.' : ' r concretização parcial de'
nados' para a praça, fiea de.de já dellignadó o dia • B RAHM'A CHO P p, :l um plano doe âmbito na-
10 (dez) de agôsto, 8S 10 horas, para a realização ! ' =� cionsl, elsborado pel�
do leilão. As pessoas interessada,!, deverão com t= , g administração do INPS,
parecer no. dias e horas designados, para arre- fi 'B sob a presidência do Dr.
matação do o�jeto ref?rido. E p�ra que ninguem �= em Jaraguá do Sul �: ILuiZ Mou.ra, com vistas
possa alegar Ignorancla, é pubhcado o presente : '

.
'

I = à melhorIa constante do
edital, por três vezes no Correio do Povo de Ja· :. Alt V 'I d It-

r : atendimento médico aOI

raguá do Sul, e afixado 'no lugar de costume. Dado ti O a e o a 1 a1. eI agora H !seguradoll da PrevidênciaS passado nesta cidade de Guaramirim, Estsdo de h b'" 'd'
. B Social.

Santa Catarina, aos dezoito dias de ju�ho de. '!Iil ti tam em· ln tegran o-se na g Em cerimônia simp,lesnove�entos e. set�nta. EU. (as) Ralf Faltm EscrIvao, g G d FI
_ ,

1- q ooorrida no pátio da fá-
o datIlografei e supscreVl. fi ran e ' Ollanopa IS �

brica em São Caetano do
(as) Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Direito g

I i Sul, o p r e s i den t e da

C E R T I D A O �" O dI' d 'd t
I

d'
� . GMB; Sr. James F: Wa.·

i n e a, em os seus, pro u os reven era . H ter�, entregou a� Dr.
Certifico que a presente cópia confére com •

B R A H M A C H O PP' l) LUIZ Moura, preSidente
o original do que dou·,fé. g , =1 do INPS, as chnes dos

Guaramirim, 13 de junho de 1970 H
I

i� veiculos recém-adquiri-
Ralf Faltin, Escrivão o=c.uuuc .. , " ·,· __ ., ,r.: ".· • " I'· ,

.. • �..l .." �. dos.

o

ainda consternada com o \seu desapareci·
mento ocorrido ,lÍo dia 20 de julho de 1970,
com a idade de 41 an08, Tem" de agradecer
sensibilizada por meio dê,t. semanário, a

todos quantos o confortaram neste doloroso
transe, aOIl que enviaram corôas ti flôres, e

em especial ao Pe. Matias, ao Dr. José
Constâncio de Albuquerque, e aos que acom·

panharam o extinto até a sua última morada.
Outrossim convidamos, parente., amigos

II conhecidos para a Missa de 7.° Dia, a ser

celebrada dia 26 do corrente mês, as 16 ho
rall nlP. Capela de São Vendelino 'l1a 8éde�do
município de Sch�oeder..

'

Por mais êste ato de fé cristã, nOBSOS

agradecimentos.
Schroeder, jtillio de 1970

Jeronimo Tomaselli

L ê i a'
A

"Por Esse Mund o de Deos"

I t Agra�eéimeIDl[O
A Famili8 de .

Fónte Tomaselli.

J
A venda na, Ti P o g r a fi a A T e n i d a

M,ÁRIO ,TI\VARES
.,. Um livro de agradável ieitura e do me·

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

e na sua filial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"D i a d o C o IOD o"
,

. . José Hermello Ma�chi, requer vistoria e habite_Mensagem .do Sindicato Rural de-Jaraguä do flui
se FerdiDaDdo Piske, requer vistoria e hablte-se, Do.

, Na oeasíão em que se comemora o "Dia do ri�al Vea-iDi, requer vistoria e habltese, Gerhardt
Colono" o Sindicato Rural dA Jaraguá do Sul vem A,e. Lesemann, requer vistoria e heblte- se, Geoésio
de púbÍieo preetar a sua hOlDenagem à

laboriosal Fagundes, requer víatorie e hablte-se, Adolar Ierk,classe ru-ral. '

, requer aprovação de plentas de uma casa para em.
Já são decorridos mais de 140 8n08 que os préstimos da Caixa Econômica, Wigand� Roed�r, reprimeiros colonos aqui chegaram. Alemães, ítalía- quer licença pare reformar s�a casa, LUIz Ferr,eIra d.

nos, portuguêses, poloneses, espanhóis, franceses Silva, requer licença p/demollr e �econstruir casa de
e outros. medeíre, Lídia Fortunato, requer licença pare COOl.

Todos procurando um lugar onde pudessem truir um puchado de madeire, José Gilberto Menel,
viver com dignidade e desenvolver com amor o requer-vtsrorta e hablte-se, Fredolin Francisco Frei·
seu trabalho. Hoje a sua presença contunde-se em berger, requer licença pera fazer uma reforma. gerIlItodos os olhares e em tôdas as atividades. Foi o de um rancho, ßeuco do Brasil S/A, requer llcença
seu trabalho que desbravou o sertão e semeou pare construlr novo prédio deste Banco, João Cerlos
lavouras e cidades, criando riquezas e fartura. Stein, requer licença para fazer. uma reforma geral Oll

Do inicio até os días de hoje foi sempre uma sjceea, Irineu Krurzch, requer licença. para con�truirluta constante. Primeiro, com bravura, abrindo pí- um rauche de medelre, Aroldo da ôllva, requer Ileen,
eadas II derrubando mato. Agora COlD a tntelígên- çe p/fanr um aumento c/conatrução de um puchado,cia e técnica com sindicatos e cooperativas, pro- Ricardo Seil, requer numeração de duas selas na CII
curando produzir mais e melhor, sa sito à Rua Preso Epitácio Pessoa, Leonardo Ferraz,

S. os prímeíroe enfrentaram a natureza e o requer
i
vistoria � hlJbite.s�, Rainer Wille, requ�r !ice.omeio hostil, Oll colonos de hoje enfrentam os pro- çe para conatrurr um abrlgo ao lado

_

d. s/resldencll,
blsmas de produzir e ecmercíalizar. Se aos �rim8i- Adernar Buchardt, req.uer reeproveçao �e plantai,
ros colonoa foi confiada a mtasão de eonquístar e Iohena Enke, requer llcençe ppra construir dues ram
proteger o 11010 brasileiro, aos colonos de hoje es- pes, Adenor P. Wunderlich, r�quer vistoria e ha�ite'lle,tá confiada a missão de. promoverem o progreseo Sebastião Spengler, requer licença para construir uma
do Pais. Se os primeiros precisavam de coragem eerce de rele, Alvaro Pereira, r�quer vistoria e hab�.e lIacrificio, os de hoje precisam de inteligência e te-se, Helmurh Getz�e, req_uer IIQl!nça para. construirorganizaçio. um muro de alvenarta, Erich Ernesto Schmldt, requer

. 11: a êste homem que rendemos justa home- .licença para demolir um muro II reconstruí lo, Co'
nagem dízendo-Ihe que hoje, maís do que nunca, munidade E'Iang. Lutherana de Jaraguá do Sul,
o seu trabalho é o suporte da economia e a base requer Iícsnça p:!lra fazer uma reforma nos mures,
do progre8s�. ..

_ C E R T I F I QUE - S E -

A confiança que o �ralill deposita no traba-
Zezito Luiz Cizeski. requer uma certidão d.11:10 do seu. coloao é eonííança que o colonc' depo- habite-es, Hilda dá Silva, requer por certidão oIlta nos alíeerces cle sua casa.

pagamento de illlPOltcs efetuados em nome da fír-A DIRETORIA
ma Leopoldo Pedro da Silva" Met. Erwino Mene-

---------------------- gotti Ltda., requer por certidão se a requerente é
ou, não devedora de quaisquer impostos, Adernar e

Rosa BlIllcha'rdt, requer por oertidão se o casal ,
ou não proprietlirie de uma casa residencial_

- CONCEDA-SE-
Iolanda Bebling Franke, requer licenqa pari

estabelecer-se como costureira autÔnolDa.
,

- FORNEÇA-SE POR FOTOCOPIA �

Nodori I.A., requer por certidão ou fotoc6pia
o preço a vista e condições de financia�énto ofer
tado pela firma FORM,AC S.A., nft ocal1io da To·
moda de preQ08 p/aquisição de trator de esteira.

-INDEFERIDO-
Leonardo Ferraz, requer licença para construir

um puchado de madeira.
Jaraguá do Sul, 23 de julho de 1970

CORREIO DO POVO
"'.'·�f ------------------------""':�-----::-:'':':ANO LI J<AllAOO' DO auL (SANTA CATARI1IA) SÁlIADO, 25 DlI JULHO OB 1970 H.O 2.595

Rua Walter Marquardt, 1120

jaraguá do Sul (SC)
Necessita para colocação imediata:

Eleitorado
Catarinense

Vanda-sl 'arranos

o QUE VAI PELO LlONS
Gestão 70/71

Presidente: Roland Harold Dornbusch, Rua Preso
Epitácio Pessoa, 888; Caixa Postlll 68, Tel 281

Ex-Presidente Imediato: Horst Stein
1.. Vice Presidente: Aldo Phlzera
2.· Vice Presidente: José Gonçalves de Oliveira
5,· Vice Pr2sidente: João leelas Weber
1.° Secretário: Rubenz Nlcoluzzl, Rua Preso Epl

lácio Pessoai 1555, Caixa Postal, 0-5, Tel. 247
2.· Secretário: Sigmar ßenno Lucht
1.0 Tesoureiro: Elizaldo Leuprecht, Av. Mal. Deo

doro, 412, Tel. 287
2.· Tesoureiro: Bruno Wolf
Diretor Social: Gerd Edgar Baumer
Diretor Animador: Ioãô Lúcio da Costa
Vogais'parll 1 .no: Orlando Bernardino di Silva

Octacíllo Pedro Ramos
Vogais para! anos: Guido Gascho

Mário Marcos Airoso
A. posse dos membros desta diretoria foi no dia

27 de junho - sábado - em jantar .festivo com a

preaençe das eutorldadea municipais.

MARQUARDT S.A. Ind. de Malhas

1 - Moçlls e repezes com inetrução secundária
e boa apresentação, com e sem prática, pll'Jla
auxiliar de escritório. Pede-se DO entanto,
boa caligrafia.

'

2 - Moças maiores, que tenham curso de "Corte
e Costura", ou que já tuham comprovada
priÍtica.

Os caDdidatos deverão ilpresentar-se no Departa
mento Pessoal da Empria., para entn:viata, mu�
nidos de documentos.

Situado 9 km. do centro
da Corupá, na Estrada

Odes/embargador Nor· Nova Corupá à São Ben·
berto de Mirapda Ramos, to,. tendo 10 a 12.000 m.2
presidente do Tribunal altItu�e cerca 800 m.tros
R e g i o n a I Eleitoral da: própria para const!ução
Santa Catarina, concedeu i de casa de veraneiO,
entrevi.ta coletiva à im- i Informações COól o Sr.
prensa, quando falou sô- i Kurt Hillbrecht, Caixa
br ... a calDpaBha de 8U- i Postal, 7 Corupá,Maotendo uma tradição que se repete há muitcs manto do eleitorado rea-

'

anos, a Patrulha Rodoviária Federal, Unidade de San lizada em n08l0 Estado, ' --:
ta Catarina, festejou o DIA DO GUARDA RODO· 'de acôrdo com dados rIJVIÁRIO. '

oehidos pelo TRE; o E,·
Extenso Programa foi desenvolvido nos diaa 18 tado faltando apenas os

e 19 do corrente, constando entre outras atividades um mapas de 8 municípios, O haateameRto d.J Torneio Esportivo, Ato Cívico, Ato Religioao e um pos _ u e a�ualmente um Bandeir. e o cl3ntoc.ongraçamento dos Guardas Rodoviários Catarineoses el.itorado de 1.027.840 do Hino Nllcionlll �ligcom Gaúchos, PlIranaensea, PaIllista!! e Cariocas, a· eleitores. As zona_s com obrigatórios, uml! vezlém de Diretores da Administrilção C,ntral do DNER maior numero de eleitores i por semaRa, em todo.RIO e autoridades especialmente convidadlls. O Eng.· Ião - J o i B V i II e oom i os I18tnbtl�cimentosChefe do 16.° DRF, se fará representar através do Dr, 61.711; Lages com 61.302; i

I
de qualquer gr6u .deJoão loapólillo Maltos, Chefe do Serviço de Trânsito Florianópolis com 61013 i ensino, páblicos oudo DNER em SlInta Catarina. e Blumenau eom 49.682! particulares.

votantes. i ..... _

Patrulheiros Rodoviários vão Festejar sua

data e Homenagear cidade de Lajes pelo
Apôio dado a Patrulha Rodoviária Federal

C ertificado Extraviado FINANCIAMENTO AOSCertificado d, Propriedade n.· 10 3773
Ford - A - 1928 Rio (AN) - O Banco do
Motor D.O - 256930 Brasil Bcaba de esta_b�-4 cilindrol -' 45 HP. lecer normas elpeclall

laraguá do Sul, 08 de julho de 1970. de ampa.ro aos produto-
, ,Curt Viebrantz res ruralll das 'áreas as-

: Eslado de Sanll Catarina

Prafeitura Municipal di
]nrlDlí di Sul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer

Certificado Extra,iado
Eu, Germano Henrique Harnolt, brasileiro,

c8sado residente e domiciliado a Rua Rudolf�Hufenu'essler, declaro para os devidos fiu que fOI
extraviado o seguinte documento:

Um earnet do INPS.

Jaraguá do Sul, 16 de julho de 1970.
Germano Henrique HarnoU

soJadas pela sêca, do
Nordeste, nomeando cO,or.
denadores estaduais do
programa.

FLAGELADOS Estudantes da Guanabara vão visitar
Santa Catarina em mais uma atividade da
Coordenação Catarinense da Operação

Mauá-Opema
OI financiamentos - Cumprindo mais uma etapa das Programaçõesx ...... ........... .........__-........- ...........-x

para pagamento em 8 da OPE�AÇÃO MAUÁ-OPEMA, Coordenação .de! REPRESENTAÇO-ES PÉROLA Ltda. '11 anos abrangem o melho. SaDta Catarina, chegaram no dill 20 do corrente trlD-, , ramento dai condições ta e duas estudantes do Estado da GUlloabara, per-l sociais e econÔmicas da tencent'ilS às Faculdades de Engenharia Quimica, el'I . AV. MAL. DEODORO DA FONSE(JA, 899
'

! exploraçAo rural � a com- genharill Civil, Economia, Administraçiio e DireitO.
I I ! R A G IJ A. O O S IJ L� i pOlição das dividas an- Essas Estagiárias da OPEMA/Rio, vem 110 nos�� Es-

,

t teriores à calamidade. tido em viagem de observação para nas proxlm451 A 1111 N C I A
, Pela Resolucão 147 dB férias de verão, realizarem estáe-ios em diversas em-1 , Banco Central, foram des-' prêslls e óra-ãos catarinenses, ligados à iD.dústril téx-I Placas Esmaltadas para Terrenos e residênoias. !

I
tacados Cr$ 20 milhões til, pesqueira, fun.dições, intalações pesqullra� e rodo-I todos os fins. Balneários: Camburi Ú - i para êsses créditos, que vias. Durante cinco clias IIS jovens guanabarlOas _vi.,i Placas em Acrilico. Barra Velha - Armação -:- i beneficiarão os agricul- sitarão a Funõição Tupy em Joinville, e instala.çoes1 Lambris: Itajuba - Enceada - ! tores dos Sstados do do DNER naquefa importante cidade Dorte catarlDeD

, Forros....- Piçarras.,! Piaui, Maranhão, Ceará, se. Visitarão instalaçõllis pesqueiras e o Pôrto de I!II',
T CI·dades·. Jar"'gua' do Sul _ 1

Rio Grande do Norte, ja!. Tecelagens e Cristalería em �illmeDau.lnspeclol:i IUlOS. <ó
P a r a i b a, Pernambuco, narão trabalhos na BR-I0I-SC, trechos norte e su,

1 . Cal para construção. Blumenau - Guaramirim. 1 Alagôas, Sergipe e Ball.Ía, Campus Uaiversilár,io em F!oriaDóp_olis; siate"!� ener'
! t cujall safras foram com- gético do sul do Bstado e IDstalaçoea portuaFlas de
! I � R' O N T E X I 1 prometidas. Deatinam-se Laguoa e Imbituba. Em informaçlio prestada pela Coor-

r..
! à execução de melhora- denllção da Operação'Mauá, sabe se que a classei
! mento nas propriedades empresarial e ?S Diretores das Filc�ld�des de BI'C! Leve seu oarnê pago e escolha o tecido ' rurais (aguadas, pasta- meaau e Joinville, bem como a

.. R�1I0fli1 !lI U!,Si I, genl, conl!lervação de so- estiio prestando valiosll e entuslasllca colaboraçao 110
i de sua preferência,: . . .. t tos e reflorestamento), referido movimento do Ministério, dos Transportei,,. Não, compre carne sem venficar se fOI caram- t bem como à formação de além das corporações,militare. sedilldas 'no �stadO� bado por Represenlações Pérola Ltda.

I pa_talenllelavouras per- como por exemplo la.•BC de Joinville, CapilaOlil d08� ... ...__� • manentell. Porlos de Itajaf, ctc.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


