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Brasil prepara Censo' para avaliação" gerall:eec�:�ol��:nt:s d:�at��
<IA realidade de hoje é I ses, a obtenção não só de tacou o Ministro - eSlá,' rados preliminares deverão!

'

,

a perspectlve de amanhã", informações sôbre tôda e prevista a realização de ser divulgados em seguida, i Decreto eaaíuado pelo! de cimento, cigarro, bebi

é 11 filosofia béslce adota população, como também inquéritos especiais sõbre Em 1971 haverá II coleta! Governedor Ivo Silveirii, i das em geral e torrefação
da pelo Govêrno parti a dados relativos a prédios mão de obra e fluxo de dos dados relativos ao! no dla 8 do corrente dis-; e moagem de café; as

realização do VI! Recen- e domicilios e 95, milhões mercadorias e, além de Censo ladustriel, Comercial i põe aôbre o Impõsto de , II IIi das promovidas por
seamenro Geral do Pais, de pessoas; o Censo Agrl- utilização que usualmente e de Serviços pare em 1973 i Circulação de Mereadortas, i seções de venda a vereio
que no entender do Minis- cole, 4 mllhões de esrebe- se faz, dos resultados cen- flnelmente, procederee à! devido por esrebelectmen- ! de estabelecimentos tndus

tro João Paulo .dos ,Reis lecímenros, o Censo lndus- strértos o lPEA projeta divulgação dos resultados i tos índuetrlaís, que deverá i trlete; as saldas descritas

Veloso, "além de servir de trial (p e s c a, mineração, usá los na construção de 'em têrmos deftnltlvos e i ser pallO até o último dia i no item V, do artigo 321,
ínstrurnento d e trabalho manufatura, construção ci- uma tabelll de insumo pro- precisos. i útil da segunda quinzena i da

.

Consoltdação dI! Le

pera o planejamento lerá vil, serviços índustrtaís de duto.
I

Parll o presidente da! subsequente àquela em que! gislação Tributária, e no

também a preocupação de utilidade pública), 250 mil; Forneceu ainda um bre- Fundação IBGE, protessor l ocorrer o fato g e r a d o r, i Decreto n. SF - 2 2 70
conhecer as cerecteríences o Censo Comercial (co- ve cronograma dos rrabe- Isac Kerstenetzky, o estor- i sendo mantidas as dlspo] 8.898,

'

humanas do povo brasi- mércio atacadista, varejista, lhos ceaenéríoa explicando ço que, está sendo flilo! stções dos decretos SF - ! O decreto que regula a

Ielro.
, imóveis; mercado de cré- I que eles vem se realizando com vtsra ao VII Recensea,.! ZO � 70 18.874 e SF - i matéria em o n, SF -

Inlormou o Mln'stro do dito e seguros e cepuelt- i desde 1969: "Em 1970 lo- menro Geral do Brasil; i 5 2 70/8906, ! 8770 9.322 e foi publica-
Plaoej!lmenlO que a reelj- zeçäo), 600 mil e o Cen ; ram concluídos os trabe- está senuo levado ao co- i Não são alcançados pelo! do no Diario Oficial do

zação do VII Recenseamen- �o dos .S�rviços_ (pessoais, IlhO� preparatóri�s, centre- n�_ecim�nt? público da o�i- i disposto acima: a� s�íd�s i �stado, edição de 16 de
to Geral a cargo da Fun- cQmerclal�, eloíemenro e ,laça0 e preparecao de pes- mao pu�hca e� atuaç,ao i promovidas pela tndüsrríe i lulho.
deção Instituto Brasileiro al'imentaçao, transportes, soai etc, A 1.0 de serem progreaersta a firn de .enn i _

de Geografia e Estatlstica, diversões e - ComPlemen-1 bro será efetuado o Censo gir seu ponto máximo em i
permitirá, entre outras coi tando estes censos - des- DemográfiC?, cujos resul agôsto. .

_ ! Es t a d o ga n h a r á m a is 3 -o
Brcstlcompetíré em'V'I" FAM0'8C i

-

Ion 'telefon'es em breve
-

Pé de ig'ualdade com é ê x 'i tot o tal '

FLORIANÓPOLIS (Do I antes de pô� em prétlca 0-
..; : Correspondente) - Se- t seu plano diretor.

d I
'" . I .

,

. i gundo fontes da Compa- i' , •

asgran es p,o enClaS A VI Feira de �mostras; pare maio.r brilhantismo i nhíe Cerertnense de Tele- i ObJetivos -

.
de ,Santa Catartna que do aconteclI�ento que por i comunicações mais 30.000 I Assim a emprêsa visa

RIO, 29 (M) _ "Com de sudo, pare 'a política de e�ta tendo luga� em JOIn- hora se reall�a na Man ! aparelhos telefônicos serão de imediato três objetivos:
uma reserva de um bilhão desenvolvimento em que yllIe, entre os dl,iIS 18 de ehester Cetsrtnense. i instalados dentro do pro- a) - recuperação, melho
de doleres e uma infra se empenhe o pais. No Julho e que tera se� e� A Feira não é apenas! grama de expansão apro rill II remanejamento dos

estrutura em plena expan- Impero de um país cada �;r'Jlßento a�an,ha dla
motivo de visitas mas é i vedo pelo Governador Ivo ststemae IIsicos_existentes;,.

são, o Brasil parte egore vez mais IIgressivo, o co- e da!l'ô,sto esta ten�o também de negÓcios pois i Silveira. Os' novos telelo· b) - construçao de :Im

para din6mização dos re- mércio exterior desempe· extraor lOaria repercuss�o d' f' d' t ! nes ficarão distribuidos
. , '

.

_ em todo Estado no BraSil Iversas Irmas e ou ros
; ,

d 'd UHFcursos e competn em pe nha papel de relevo. De: _ d! " estados mantiveram conta. ; por 133 centrais urbanas, sistema era io, em ,

de i g u a I d a d e com. as 64 .a ç9, diz II. eslatlsti�a,! e po�que na.o tzer at,e no tos com diretores de fir-! estando também previsto a com capacidllde de 24 ca

grandes potências"_ São o crescimento das expor-! exter.lor, �els até tUflsta� "t .. r ' i instalação de 945 postos nais, ligando FloriaRópo-
I

' - : da Argentina, do UruO'uill mas exposl oras, "ara Ir, .

d I f I' '" -

M' I d Opa avras francllmente Oll taçoes teve aumento glo-: _ "

d F'
..

d maJem compromissos com: equipa os com te e .ones IS a 0ao Igue o este

mistas do presidente do bai de mais de 63,9% sô-! es tao vlsltan ? a eml e
as mesmas. i moedeiros" pard atendi e integrando o Estado no

Banco do forasil na Escola b,re a média dos 15 anos! Amostra�.• Mal.s de 100 �,II _ , i mento ao publico. Levando sentido leste-oeste; c) -

Superior de Guerra, Nestor anteriores. Mantidos tais i pessoas JI! estiveram :VISI- Amanha ,dar-se-a o en·
i em conta a precariedade defltlgar o programa de

Jost fêz referências estra índices, poderemos utilizar! tand,o o,s s,tands d� dlver- cerramento da VI �AMOSC,! do sistema es t a d u a-l a inscrição prévia dos pos

legiSlas para torndr mais efetivamente as trocas com i sas IOdustrl�s catarl�enses, com a apresentaç�� da! COTESC formulou ,pro síveis promitentes usuário.
claro seu pensamento, "A o estrangeiro, como ins- i que ali e�tao condizendo Grande Banda M I II t a r i grllmaçâo de' emergêDciil, em Iodo o Estado.

guerra é um todo orgânico. trumento eficáz de desen·! com II p�Jança, do nosso composta pelas Bandas do ! .
.

--

cujos diversos elementos volvimento econômico, ! parque IDduslflal. Dentre 13, BC, 14. B�. e 1./23,! _ , • _
.

são inseparáveis e' cujas Mais divisas, mais impor_ios progr,amas que se flze RI � sendo elell,a na opor- :Exportaçao de Cale COmUDICaçaO
ações i s o I a das devem tações essenciais ao pro ! ram reahzllr, um, deles t,eve tUOlda�e � R a I n h a das do trimestre aumenta
Concorrer para o mesmo gresso e principalmente! destaque �speclal, fOi � recepcloOlsté!S da VI PA- (C o m uni C o que fica
fim. Este conceito também eseala de produção nacio- i apresentaçao da Esquadrl MO�C, �e,ndo o enc,erra Rio (AN) - O presidente proibida a c nt r a d a I de
é valido para a economia, nal aumentando em escala! lha d� Fumaça da FAB, mento of'':.lal as 22 tioras do Instituto Brasileiro do animllis em minha pro-
para IIS finhnças e, acima geométrica, ! que vieram da Guanabara de amanha, Clllé, sr. Mário Penteado priedlld'e; aito à R'ua Ro-

i de Faria e Silva, informou berto Ziemann bem como

F
;

O Hospitàl e Maternidade Jaraguá, oferece que as exportações de ca. a qualquer pe�soa estra-

und a pão I BGE· I BE· O E C E M j vaga à moço que preencha os seguintes requisitos: fé DO mês de jnnho IIlcan· nha, advertindo que o não
'J ! _ idade máximc1 16 IInos

çaram o total d� 1.620,920 cumprimento desta nOlifi-

Agência'Municipal de Estatistica ! _ ,curgo ginasial
sacas, das quais apenas cação importará nas me'

I
!

- noções de datilografia •

;
94 000 representam embdr didas judiciais a serem'

nscrlçõe. para .. Cenao! _ dominio,da Iingua alemã. :ques para os entre,postos intentadas no Fôro desta

A A
- '

M
"

I d E t I- t' d F d _ j ! do tBC. este volume 50' Comarca,

ão r.!
geneIlt UDlClpa � s a �s loa, _a un a

! Inútil apresentar-se sem preencher as condi-

I
mente foi ultrapassado cln ! Jaraguá do Sul _ SC

9 IB;JE - IBE, eelá aCBltanlio I080rlQao para o: ções acima. co vizes nos últmos setenta; ß lk' d M

c�rig� de AGENTE RECENSEADOR, para C! mu :
anos e mantém um fluxo' e IS e enezes

Die piO de _Jaragui ':te Sul e Corupá; os cand!.datos constaute do trimestre,
que de.verao ser tna!ores de !� anol deverao se HSSOCI"!lÇfiB Clmercl'nl e Inll lIe JBrauu!í 110 �ul Com essas 1,528.920 Sll' O 'l,O PlI"I'·O.· Pol(II'COapresentar Da Prefeuur� MUDlclp�1 de Jaragu,á do U U U, ·U

.

U U U
cas o Brasil fecha o tri- d ull U

Sul ou de CorupA, mUDldos do Tuulo da Eleuor. AVISA: me�lre do ano·cafeeiro com BRASfLlA, 29 (M) _

Nota: As inscriQões agora feitas não importam JiÍ está em vigor a lei 4.481/70 de 10.07,70 que uma exportação total de O Ex-Vice Presidente Pe-

na acailaQ,ão ou não do candid,alo, concede remissão da Multll e da Correção MonetiÍria 4.630071 sacas para os dro Aleixo já está com

relat.iva ao ICM, devidas por qualquer contribuinte - meses de abril, maio e ju todos os eSludos prontos
Todo candidato aceilo para o Irabalho,.poderá industrial e comercial e disciplina o parcelamenlo deis nho, sendo a nossa cOla no parll criação de um terceiro

ganhar dUÍ'!lDte �ua alividade, uma mildia de até débitos fiSCais. A.côrdo Internacional do partido politiCO nacional.
dois salários mínimos, I d 565 00 P d I d

_ ,_ _ '

I
_ i, Os interessados deverão p�ocurar os fiscé!is na C<I é e 4 . O sacas, irr e ro A eixo aguar II ape-'

As lD.crlQoes pOderao ser feitas na Prefellura: coletoria estadual desta cidade para maiores esclare- cluldos. ai os acréscimo'J nas a oportunidade para
de Jaragoá" do Sul 8 de Corupá, para candidatos! cimentos

' determinados pelo' sistema desencadear uma campa-
em cada municípiO, !

.

de seletividade e,rateios e nha em todo Brasil, além

Jaraguá do, Sul, 25 de julho de 1970 i este é um serviço de assessoramento que a As em função das pressões I de colher as assinaturas

Abilio dos Anjos Soares, Supervisor Regional! sociação Comercial pruta a�s seus associados. dos pabes consumidores.! necessárills.
.
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"COHRflO DU PDUO" MUD A 5 Integração - Solllção para .alor
'

Assislêlcll fiscal -' Tributária
Frut1l�r.s e O,,, ...eltfa/. 10 loterior

_Receita Federal

, -

Reiistro Civil

Somente dentro do sis
tema de integração das
Prefeituras Municipais
com a Secretaria da Re
ceita Federal poderá ser
encontrada a solução pa
ra o atual problema de
falta direta de assistên
cia fiscal-tributária rei
nante (em 80% dos Muni·
cípíos brasileiros.

Como resultado dessa
integração surgirão os
Núcleo. de ASlistência e

O r i e n t a ç ã o Fiscai.
(NAOFII), o. quaís Ievarão
a pre.ença da Secrlttaria
d. Receita Federal nal
maÍlI longlquas regíões, '

educando, informando e

a.'iltindo. -

flndaçã.: /ir/ur Muli", - 1919

\ EmprêN Jornalística
'

"COl1'elo do Povo" Ltda,
• 1970· - .

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:
Allual . • . • Cr$ 10,00
Selaestre . •. Cr$ 11,20
Avol8o. . '. Cr$ 0,20
Número .!ras,tlo. Cr$ 0,22

Laranjeiras, 'Pecegueíroe,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíoabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., etc.

BNDBReço:
Caiu Postal, 19

I\venlda MaL Deodoro, 210
Jara�á d. Sul . S. Catarina

PECAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

SOCIAIS-
Aniversários

Aurea Müller Crubba, f'ficial
do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de TarQgllá
do Sul, Estado de Santa

,

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim 'de se habilitarem para

O. N.A.O.F.s serão ör
glol municipais.

Em,
COM. E IND..

'

BREITHAUPT S.A.
você encontrará o novíssimo,

<GS"GOOOIi'EAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantido.s.
Antes de- comprar qualquer pneu passe sempre em

,

Com. e Ind.Breíthaupt S.A.
'

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual 0.0 2� - Enderêço Telegráfico IIBREiITH.AUFT."

, Fazem anos hoje
Dr. Waldemiro Mazn

recken;
Florita, elpôsa do Ir.

JOlé M. Junkes:
O jonm Eugênio Vitor

Schmöckel Filho, filho do
Sr. Eugênio Vitor Sc:hmö
ekel, Diretor do Jornal
"Correio do Povo", delta
cidade" Edital n. 7,274 de 23/7/7Ó
A j�'I8m Helga Hen- Anselmo de Borba e - O deutor me econ-níng, em Rio Negrinho. Meliana Aritonia Lino selhou uma mudança de

Fazem anos amanhã Ele b '1' lteí ares. Talvez fôsse melhor
Marioll Mel'stsr Mar. l'

,ra81 erro, 110 erro, .eu partir para e exterioravr�dor, na t u r a I -de
_ afirma All do 'cstto, elpôlia do sr. Lore. Itoupava, neste Bltado" re .

no Marcatto; domiciliado e resid'ente - Interessante -- co-
Angela Pereira Maio- nesta distrito, filho, de mente o Joaquim. - E de

chí, espôllá do sr. Milton Ohrístina de Borba. que doutor se trata: médico.
Maiochi.

Ela, brasileira, solteira� ou advogado?
,

Dia 03 doméstica, natural ds I' O sr. Hemilio Ramos; Guaramirim, neste Estado, Sem prestar atenção no

R H 1 M hí domicilíada e residente guarda, que espiava errésose erme o arc I, da moita, e sem obedecernesta cidade; , neste distrito, filha de . �
O Alf d Müll "', rauetsec Líuo ... Antonís a placa que dizia "E prol-.sr. '" re o II er, em r. �.... bido nader", a [ourínhaJoinville; Gunchorowskí. espetacular tirou a roupa'Almiro, filho do 'Sr.,

I dAlbrecht Gumz, em Rio Edital n. 7.275 de 25/7/70
e pu ou entro da legoe.

da Luz,' G á ô E quando o guarda saierv sio Ant nlo dR d
.

O jovem Waldemar Cunha e
� e seu esconderijo e epon-

Bruch, em São Paulo; Hílda Níeoluzzt ra a placa.
O jovem Wal dem a 'r A mocinha trrttade per-Sc hroeder, funcionário da Ele, brasileiro, solteiro" gunta:So ciedade Grafica Ave- repreeentante, natural de

nida Ltda. São Pedro de Alcantara, , .

- Por q�e o senher
nests Estado, domiciliado íícou esc�ndlgo, ao invés

Dia 04 iii residente em Jaraguá de. me avrser:
O sr. Vitório Lazzaris; Esquerdo, neste díatríto, Ao que o guarda, m uiloIracema, espôsa do IIr. filho de Antônio José da matreiro, responde:JOlé I. Copi;

,

Cunha e Apolonla Veber
_ É porque não é prol- GS-segura"ça total nas curvas' 'GS·milhares de quilómetros extraO sr. Wiegando Voigt; da Cunha. bldo tlrar a roupa.

graças aos ombros =rredondados. com a nova borracha Tracsyn.O sr, Hilário Schiochet; Ela, brasileira, Bolteira, ,O sr. José M. Junkei!l;
A, sra. Jalile Tobial c�merciária,. natural de

Certl·fl·CadoAmódio, nesta "idade', Jarag_á do Sul, domici-
liada e residente à RuaPaulo, Fernando, filho João Bertoli, nesta cida.de Yara e Dr. Ferdinan-
de, filha de Afonso Eu.do A. �pringm!1nn, genio Nicoluzzi" e InêsA ·Ira. Maria, espôla

do sr. Albrecht B o r c k; Gruetzmacher Nicoluzzi.
residente nesta cidade.

Dia 05
Nivaldo Luiz, filho de

Bonifácio Petri;
Maria, filha de Alice

jt Migu.sl Schwarz;
Alvarozinho Filho, filho

.de Alvaro Stinghlln;
A Ira. Olindina Lyra

Garcia, em Guaramirim.
Dia 06
Terezinha Zapella Soa·

reB, éspôsa do sr. Dago
berto Soares;

, In6s Steillert, e.põsa
dó sr. Er"ino Steintlrt;

,

O sr. Artilano Piccoli,
em Itapocuzinho;

,

Mild., espOla do Ir.
Germano Bshrt'lns Jnr.,
nesta cidade.

.

Dia 07

casar-se:
Você, já con�ecé
IstlS histórias

'GS·com cordonéis 3T-proteção con

tra calor, choques e 'rachaduras.

Extraviado
Eu, JOlé Watzko, brasileiró, cllllado, residen·

te em'Jaraguá do Sul, sn. declaro parft os devio
dos fins que foi Extraviado a carteira d-e Motorista
n,o 108898

Jaraguá do Sul, 29 de julho de 1970.
, José Watzko.

Hilário Maestri e Eváldo Masstri, declaram
para Oil devidos fios, que foi extraviado o Certifi
cado de Propriedade do veiculo Mercedes Benz
com' ai seguintes caracteristicas:

N.o do certificado: 218.931, N.o do motor:
32198012020240, ano de fabricação: 1968

Jaraguá·do Sul, 29 'de julho de 1970
,Hilário Maestri e Evaldo Maestri.

Certificado Extraviado

,

A Sfa, 'Laura Hafer
mann, espôsa do sr. Hen
rique Hafermann;
Marina Moreira, filha

do sr. 'David Moreira, em
ItàpoouzinlÍo;
José Steinlein Ne t o,

residente em �aragu8zi
nho;

E para que chegue ao C{l

nhecimenlo dé todos mandei
passar o pllOsente edital que
será publicado pela imprensa
e em cartório onde ser3-

atixado durante 15 dias. Se
alguém ,soub& de algum im
pedim.ntc acuse-o para CM;

fins legais.'
AUREA MÜLLER GRUBBA

Olicial

�------------------------------- �

O halltullleato da
Bandeir. e o caDto
do Hino Nacional 8ão
obrigatórios, uma vez

por 8emeDa, em todol
os a3tabelfcimentos
de qUfllque� llrlÍu, de
en'sino, públicos ou

particulares.

Certificado, Extraviado
II Eu, Germano' Henrique Harnolt,' braliileiro,PARANÁ cssado, residenttJ ., domiciliado a Rua Rudolf�

'- , Hufenuessler, declaro para os devidoli fins que fOI
extraviado o seguinte documento:

'

Um Carnet do INPS.

Jaraguá do Sul, 16 de julho de 1970,
Germano Henrique Harnalt

Represen tação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

presentar firma� desta cidade naquela
CAPITAL à ,base de comissõ·ss. Favor
dirigir-se ao Sr. ,A. J. da Silya:

Caixa Postal, 1398 '

CURITIBA

Fotocópias
Agora também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

Call1JlllIa de E.... ICivIII
.

'--------------------------------, ----

VENDE-SE
Um terreno com a área de 29 000 m2 com

casã, de material de böa 'cODslrução e dependên
cias, com água correnle, siluado em São Bento
do Sul, à, Rua João Hoffmann (perfmerro' urbano),
servindo para pequeno sftio ou loteamento. !Zona
de bom· clima.

Interessados queiram <!irigir'-se a A I f r e d o
Klimmek, CaIxa posrlll, 12 - Slio Beuto do Sul.

,Atenção
Q Sr. Gustavo Henachel, proprietário da "OFI

CINA AUTO REAL", comuaica a lua distint,a clien
tela ., amigos, que passou a atender em Buas· no-
1'8S instalaçõeo a Rua F6lipa Schmidt, 93 ao lado
do Moinho Schäffer.

Mércia Döring, filha do
Sr. Bertholdo D ö r i n g,
nesta;
A 8ra. VV8. Alvine

Henlichel, em Itapoouzi·
nha.

I�========================================
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�Brpo de RDm�eiros Uolallírias de JarDuuá �o Sul ßSllGiacõo Comercial e Ind, de Jorlllá di Sul
Balanço Geral encerrado em 20.02.1970

I

Estado de Santi, Cabrlna

Prafaitura Municipal de
JorlDld du Sul.

Decreto n, 194/70
o Prefeito Municipal de JaraguA do Sul, Es

tado ,de Santa Oatariua, no UIIO e sxercíeío de 8U11S

atribuições e na conformidade do permitido no art.
6.0 da Iii n." 237. de 6 d. dezembro de 1969,

.
D E O R E T-A:

. Art. 1.0) - Ficam suplementedae na importância
de ort 126.500,00 (Osnto e vinte e BPis mil) e qui
nhentos cruzeiros), as seguintes dotaçõee do orça
mento vigente:
3 1 1 1 04/11 300.00
31 2 O 06/12 500.00
3 1 3 O 11/16 1.200,00
314012/17 700.00
SI 3 O 11/62 4000.00
3 1 3 O 11/66 4 000.00
S 1 4 O 12/66 3 500,00
4 1 1 O 25/72 8.000.00
41 4 O 211/73 i3000.00
4 1 4 O' 30/74 3,900.00
3 1 2 O 06/88 �.OOO.OO
3 1 3 O 10i91 360,00
3120 Q9 188 . 400.00

Art. 2.°) - Para atender á suplementeeâc cons

taute do art, L·. ficam reduzidu no .melmo orça-

Oomríbuíeõea Particulares 389.50
mentos IS seguinles dotações:

Contribuição· Comércioo e Indústria 3.867.00
lEAI]01l-tJl II AI� TlJ)lI"4Jl r"ll

4 3 1 2 39/99 6 fiOO,OO 43 3 O 40/143'
IhndRs Diversas 440.eo �!L(QI \\Jl� 1[ Jl t(ll.�t(ll.

4110 25/82 30.000,00 413 O 27/175
Doações 5000,00 • 42 1 O 33/83 10.000,00 3 224 17/191
Malerial de Expediente 59,95 O Doutor Nazareno Knabben, Juiz substítuto 31 6 O 14/95 20379,22 .

Total Cri
Comissões e Oorretagens 395,60 em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co- 4 1 3 O 28/141 /3.000,00
ManutençãQ de Veículos 696,38 marca de Jardgqá do. Sul, Estado de Santa Cata- 4 2 1 O 33/142 5.000.00
Limpeza .e Ocnservação 79.15 rina, na forma da leí, etc... Atr. So) -1!:ste decreto entrará em vigor na

Perdas Diversas 683.00 FAZ SABER, a todos os que o presente edital data de sua publicação, revogadu as disposiçõel
SUB·TOTAIS 1.914.08 9.696.50 virem, com o prazo de vinte (20) dias, ou dele

em conträrto.
Resultado p o IS i t i v o dêste cunhe46imento tiverem e jntere8sa� possa, que h;ão . Palácio da Prefeitura Municipal de Jarljguli
exercício. que se transfer-e de ser arrematados, por quem mall. der e maior do,&lul, 23 de julho de 1970.
par!l"Variações Patrirnoniais" 7.782,42 lance oferecer. em frente às portas do Edifício do Hans Gerhard '.Mayer, Prefeito Municipal
TOTAIS 9696.60 -9-6-9-6-,5-0 Forum. no dia 24 de agôsto p, vindouro. às 14 Publicado o presente dscrato nesta Diretoria

C B bei V I
horas, os bens penhorados ao executado MAX de Expadients, Educação n A·sl·sle"ncI·.a SOCial. aos

orpo de om erros o untãrtos de J"ragllá do ::lu,l ROBERTO SCHUG
-

tí Ih
� o. a

I D G
.. na açao execu Iva que e 23 diar do mês de [ulho de 1970.

-

r. erd E. Baurner, Preairtenre H b t G dk bat d
..

d
• �

V
move er er as e, a aixo escrmnna os: João Mathias Verbinenn, Diretor em Comissão.

iesnte Donini, Tesoureiro Geral 8) ._ UM TERRENO. edificado com lima casa

Victor Hörner. Téc. Oontab ORC-SC- 2113 de morada. de madeira.' com a área de 11.571.75
;-===�================ m2., situados DO lugar TUa dos Pereira, nesta cí- Decreto de 28 de julho de 1970

dade, fazendo frente com um caminho particular O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

projetado, travessão dos fUndOs com terras de tado de Santa Catarina, no 'Uso e, exercioio de

Romãu bastos, extremando de um lado com terras suas atribuições, Resolve: , ) \
.

dos vendedores, e de outro lado com terras de Nomear, de acôrdo com o art. 13.°, Item III,
Frederico Schulz, registrado nestlt. Comarca, no Ja lei n.o 198. de 18 de dezembro de 1954, adotada

Cartório competente. sob n. 32.546, fl8. 103. do pesta municipalidade, Dolcidio Menel, para exercer

livro 3-Q, avaliados em Cr$ 1.600,00 (úm mil e o cargo em comissão de Diretor do Grupo Escolar
seiScbDtos cruzeiros). Municipal "Albano Kanzler" cqm 08 proventes de

Assim serão O!l referidos bens arrematados Cr$ �UO,OO mensais, II' partir do dia 2 do mês em

por quem mail der e maIor lance oferecer acima curso,

do preço da avaliação. E para que chegue a notl. Palácio da Pre�eitura Municipal de Jaraguá
cia a público e conhecimento dos interesssdoe, do Sul, '28 de julho de 1970.

foi expedido o presente edital. que será afixado Hans �erhard Mayer, enfeito Municipal
"====================� no local de costume, às portal do Forum e publi.

cado no jornal local "Correio do Povo". Dado It Decreto. de 28 de julho de 1970

AliJO S. A•• ,Eng., e' Emp'reendl'mentos passado nesta cidadl), de Jaraguá do Sul, aos !Iete O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-
dias do mês Ite julho do ano de mjl novecentos e tado deI Santa Catarina, no· uso e exercicio de

Filial desta cidade setenta.- Eu, I (a) Amadeu Mahfud. escrivão, o suas atribuições, Resolve:
subscrevi Nomear, de acôrdo com o art. 13 o, Item III,

Necessita de elemento capacitado para ad-mi·- (al Nazareno (Knabben
..

da lei D,o 198, de 18 de dezembro. de 1954, adotada.
nistrar seo escritório em Jaraguá do Sul. Juiz Substituto. em exerc. nesta municipalidade, ZE'naide M. ,Blpezim, para

Requisitos: A presente' cópia confere com o original;' ,dou fé. exercer o 6argo em comissão de IDipetor Elcolar >

1) EDviar lOS cuidHdos dilste Jornal sU; dia Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1970 Municipal, com 08 proventol Cr$' 300,00 mensais,
15/08/7o� carts' faz�ndo soa apresentação e anulln- O Escrivão, Amadeu Mahfud a partir do dia 2 do mês em curso.
do �eu "CURRICULUM VITAE", _-------- Palácio da Prefeitura Muuicipal de laraguá

2) Possuir diploma de Técnico em Oontabili'

V � T do Sul, 28 de jUlho de 1970.
'

,

dlde ou que saiba fazer larlçamentoR de Oaixa' e
Correio. do Povo

an e-s'B erranos Hans Gerhard Mayer, Pre-feito Municipal
tenha conhecimento da Legislação Trabalhista. um Jornal a

3) Possa apresentar no futuro carta de Ido· Serviço do Povo Situado 9 km. do centro����
Deidade, passada pelo comércio desta cidade.

. d� Corupá, na 811trada � Dp. Reinoldo Uupapa 1

rBiB·liAS····Mii
...

·Aw"ii·H'EL·M··:··:sjA:··�.Hl;���1:��if.� I '_!�rl�:::��;±. f
I

� Informações com o Sr.

L �ti
!� Kurt Hillbrecht, Caixa JA�AGUÁ DO SUL,

I::. B RA �.,M�d0é: ii. '.0,p.p .i�·::.i PO,��;;�';;� RUA�==�:.-
Joinville, fundos c/ 7 � lI1lr o lllll.llZ �e §Oll1llal
morgos, s/benfeitorias, c/ : __ _

�::. em Jaraguá do Sul.- �
água corrente.

1
ADVOGADO �08 fôrólI de

l Informações c/ o Sr
• J ã F"b d Balas' São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

f:. Al to Vale do I ta]-aí. e. agora �J S�s�e.na ". e
Janeiro - Bràsßia.

H B Processamentos perante quaisquer Mi.

tam bem integrando-sé na'

'1: Vende-se !
�:t�!�:i.�utarqUia8 e Reparti/9ões ,pÚblicas

Grande Florianópolis. Escritório Central:
l U,mll Biciclelll marca Avenida Franklin Roosevelt, %3 _ Grupo 303

O d lé d d
. PILOT, eSlrllDgeirll em (F 52 1894)

n e a m os seus pro utos revenderá H eSlado de nOVII, preço à
one: .

B R A H M A C H O P P lt} To�binh�'· Um li G 11/1,11
Z �iO--d:9Janeiro

l o esc 101,' e� perelo. Estado da GUANABARA \
I I • cslado.

��c·r .. ·'...... ·,.... ···\· ....... 't: .... ·'.... • ..1....... ' ........� .. _ ......;.....O'........�i. Triller Desla redllção. ..:l!:I��_-.4)_�I)o.o.-...tH>-,....,-4>-.......(!IIõi>-..._.........O(!OO...c:!eJ

Associação Comercial e Industrial de Jaraguá
do Sul, Comenica que foi publicado ne Díárto Ofí-'
cial do Estado, do dia 16 de julho de 1970 - O de-

Terrenos
... 20.000,00 ereto n.O SF. &-7·70/9.322. "

EdifíCIOS e Construções Que Dispõe sôbre prazos de Recolhimento do

Sed.e Social 11.885,14 I.C.M.
Tôrre 1.392.42 13.277,56 DECRETO:

,
,

J,lÓfeis e Utensflios 983.96
. Ar. 1.0 - O Imposto de circulação de merca-

Equipamenlo Técnico 9,230.46 dorias, devido por eatabeleotmentos ip.duBtriais,
Veíoulos 8689.00 será pago até o último dia útil da segunda quin
Equipamento 1.710.25 zena subsequente aquela em que ocorrer o fato

BaocO do Brasil S.A. . 1899.09 55,790,32 gerador;
TAL DO ATIVO 3 § 1.° - São mantitilas as disposições dó8 de-

TO 55.790. 2
eretos ns, SF-20-01-70/8874 e SF 05-02-70/8.906.

P A § S I V O § 2.· - Não são alcançadas pelo disposto nes-

Patrimônio Soeis] 48.007.9g t. artigo:
'

Varíaçqes Patrtmoniais 7.782,42 55.790,32 a- As saida. promovidas pelas industrias de

TOTAL DO PASSIVO
.

56.790.32 cimento, cigarro, bebidas em geral e torrefação e
------ moagem de café;

,
Reconhecemos a, exatidão do BALANQO GE· b- as saídas' promovidas por seções de ven-

RAL acim� trans�rito, somando Cr$ 55.790.32 (ein- qas a varejo de estabelecimentos industriais;
qüsnta e Cinco mil,' setecentos e noventa cruzeiroa C- as saídas descritas nö item V, do artigo
e trinta e dois ceuta eos), no ATIVO e PASSIVO. 3U. da Gouaolldação da Legislação Tributária, e

respeotivamenle. no Decreto N.SF 02 02·70/�.898.
Corpo de Bombeiros Voluntãrtos de Jaraguá do Sol Art. 20 - Revogadas as' disposições em con-

Dr. Gerd E. Baumsr, Presidente trär!o, êste decreto entrará em vigor na data da
Vicente Donini, Tesoureiro Geral sua publicação.

Victor Hörner, Téc. Oontab. CRO-SC - 211,3 Palácio do Govêrno, em Florianópolis, 8 de

Demonstrativa di conti "VarlaGões Patrimoniais" eonlonilé julho de 197U.

Balanço Geral encerrado em 20· de fevereiro Ide 1970

ATIVO

5000.00'
30.000,UO
16.620,78
126500.00

3 2 3 3 20/138 300,00
3 1 2 o 08/150 25.000.00
31 II o 09/151 1.000.00
3 1 3 O 11'/163 10090.00
4 11 O 25/158 18·600,00
4 2 1 O 33/161 750.00
3.120 03/169 3.000,00
3 1 3 O Hi171 26000,00
414 O 022/176 �.OOO.OO

,Total Cr$�!2!!Q&Q

IVO SILVEIRA
IVAN LUIZ DE MATTOS

L ê i a
A

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

.. .' Um livro de agradá-vel leitura e do me·

lhor quilate literário. ("A Notfcia"-Joinville).
A.venda na Tipografia Aven'ida

e na 8ua fili�l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2.027,16

Primeira - Agricultura.
'

Supervisor - 1.. Vice-Presidente CL Aldo Piazefa.
Presidente '� CL Joio Lúcio da Costa.
Membros - CL Gerd Edgar Baumer, CL, SiglDsr

Benno Lucht, CL Arno Hensehsl.
Segunda - Interêsse da Ocmunldsde.'
Supervisor - 1.° Vice Presidente CL Aldo Piazera,
Presidente - Rubens Nicoluzzi.
!lembroa - CL Horst Stein, CL. Heinz Barg, CL

Hilário Baratte, CL Jamiro Wiest
Terceira - Preven9Ão de Acidentu.

'

SuperTisor - 2.° Vice-Presidepte GL José G!ln-
, çalvel de Oliveira.

Presidente - CL Atilano Zimdars.
Membros - CL Mário Marcos Airolo, CL Rolando

Jahnka, CL Willy Manke, CL BruDo
, Wolf.

Quarta - Saúde e Bem E.tar, Oonlilervação da
Vista e Ajuda aos Cegos,

Supervisor - 2,0 Vice,Prelidente CL José Gonçal'
ves de Oliveira.

Presidente - CL Alexander Georg Otlla.
Membros - CL Elip;aldo Leutprecht, CL Guido

Galcho, CL Orlando Bernardino da
I Silva.,

Quinta - Relações Internacionais; Cidadania e
,

'

PatriotilJmo, Civismo
Supervisor - 3,· Viee-Pu_sident. CL João Jocial

Weber. .'
Presidente - CL Clemenceau do Amaral e Silva.
Membros -'- CL Nelson Klitzke, IJL OctacíIio'Pedro

Ramol, CL Haroldo Jlistow.
Sexta - Pró,Bducação, Pró-Juventude, Intercâmbio

da Juventude.
Supervllor - 3,0 Vice-Presidente CL João Jocias

Weber. I

Presidente - CL Paulo Moretti.
Membrol - CL Edson Antônio Dornbuleh, CL

I1lon Ba.tos"CL Lino Baratto.
III - AS�BSSOR-IA E�PBCIAL

De COltlbilidade - CL Rolando Jahnke.

, C O ß· R (. \ I O . O O· \ ,P 'O�', y. ,O.' Wie ic� Doch Brasilien kBm, und was icü wmürll�
der orolsen HeuolllioR 111�/14 frle�le '(II)
Ein wahrheitsgetreuer Bericht von Paulo Kraemer

DB AGOSTO DB 197'O-----N-.e-2-5-9-4 Wenn heute Einwanderer eintreffen und ihre.

unsinnigsten Pläne und Hoffnungen zum besten""""""""""""""""""""""""""""""'"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'''''''
geben, 10 mUBS ich stets darüber lächeln' und an

Ara""o Soel"al de Ja ragua' do Sul meine Lehrjahre in Brasilien ríenken. Wenn ich
'J " solchen Leuten nach.meinen gemach.�en. Erfah:rung

"AGRADECIMENTO" einen Rat gab und sre aut das Unmoghche Ihr••
Vorhabens hínwis, so ist es schon vorgekommenA c o m iss ã o organizadora do "BAILE DO dasliJ .íeh zur Antwort erhielt: "Ich kann gar nichiCHOPP" realizado em 04-07-70 em prol da eons- verstehen, warum Sie mir mein Glück nicht gön.trução da Creche da Ação Social de Jaraguá do nen. Die Sache liegt doch so klar und ist doch aoSul, vem, publicamente, manífeatar seua agradeci einfach: dasil síe gar Dicht misslingen kann." Sol.mentol a todos quantos .preatlgiaram sste feita, ehe Leute muss man eben gewähren lassen, bilvisando o lucro para tão alto II nobre fim. Espe lie zur Vernunft kommen. In diesem Jahre kamenrando sempre a colaboração e a compreensão do mehrere Einwanderer zu mir, um sich Rat zu ho:

povo jarlguUnl8, se�ue abaixo, para os devido. len. Auf meine Frage, was lie eigentlich in Brali.esclarecímeutos, ti reeuttado do referido baile: llen vorhaben, gestand der eíns, dasl er in den
P d C d 8 1 d Ch Urwald wolle, um .Ilort Bananen zu el18n. SOlcherestação e ootas o ai e o OPP mehr als kindliche Einfalt ist nicht selten unter

em 04.J'ulho-1970 j den Neulingen; aan schüttelt Einfach den Kopl
und denkt. síeh sein Teil.

' I

Em beaellclo da construçào da Creche da lção Socl., �e Vor mehreren Jahren kam ein Ingenieur undJeragai do Sul ein studierter Landwirt hier aDo um Landwirtscha!tVenda de 8.6 canecos de im grossen zu treiben, Sie wollten sich eine BaumChopp x Cr$ 10,00 8.460,00 fãllmaschíne kommen lassen, riesi'g"! StreckenVen-da de 16 canecos de Wald ausroden und einen grossen Komplex LandChopp x Cr$ 5,00 - 80,00 bestellen. Sie wurden anf meine Gegenvorstellung,Ree. V8nda de salgados 110 pikiert. desonders die Frau des Ingenieurs, daa,(cozinha) 864,15 sie dine fast als eine Baleídigung auffassten. ErstRec. Venda Sourvenirs 691,00 allll ich ihnen auseínuandersetzte, dass eine Baum-Rse. Doações - Damas fäUmalchine zwischen dem Gestrüpp und denCaridlde 20,00 Schlingpflanzen ein Unding sei. da wir es nichtRse. Doações - Casa da ' I mit einem regelrecht angepflantzen Walde Deuts-Amizade 20,00 chlands zu tun hätten. und dass eines schönenRsc. Doações - Congre- Tages die ganze Maschine_von einnem fallenden
gação Senhoras 20,0'0. Baum zusammengeschlagen würde, schien ihnen
Hee, Doações - Líons ein Licht aufzugehen. Aber Mühe hat IIIl doch ga.Clube 50.00 110,00 ( kostet, die Herrschaften zur Vernunft zu bríngea.
Pg. nota 5427(7 - CasaCõiiiiio -

9,00 Nachdem ich uogefähr zwei Jahre mich inPg.
" 1345 - Ceramarte Ltda. 86,00 Joinville aufgehalten hatte, brachte ich in Erfah-Pg. " 90494. Companhia Jensen 124,00 rung, dass jenseits des, Itapocú-Flussea, etwa 50Pg. Coroa p/Rainha do Baile 20,00 Kilometer von Joínvílle entfernt, an den. FlüssenPg. transp. a Arno Grützmacker Jaràguá, Rio Cerro und Rio da Luz ausgezeíchne-(desp. viag. músicos) 30,00 tes Land zu haben sei. Die Regierung hatte dortPg. contrato ue t r a b a l h o à in grossen Masstsbe eine Kolonisation in die W�-Bandinha Aurora 400.00 ge geleitet. Das Land sei von vorzüglicher Güte,Pg. Gratificação Delegado _(1 so wurde mir berichtet, das Klima gesund undcaneco) 10,00 prächtig, .und landschaltlieh stallte es ein wahr••

,Pg. nota 1558L . Alex Haake Paradies dar. Dies alles reítzte mich natürlich,(carne) 40,00 mich persönlich von der Wahrheit der geschílder-Pg. 1 faixa 50,00 ten Zustände zur überzeugung, und eines TagesPg. nota 1236 - Marcatto S.A. machte ich mich in Begleitung dO!!1 bakannten(chapéus) 210,00 Kolonisten, den ich als Sachverständigen mitnahm,Pg, nota 23520 - Marcatto S.A. auf den Weg nach diesem Paradies.(cigarros) ,e6,78 (Fortsetzung folgt)Pg. Dota 1231 - Ceramarte Ltda.
(canecos)

Pg. nota 14385· Breithaupt S.A.,
(amendoim)

Pg, nota 13343 e 13363 . Casa
Kopmann (argplas)

,

Pg. nota 3820 - B. Max Wilhelm
S.A. 1500 It.

Pg. Dota 1232 - Ceramarte Ltda.
(canlicol)

c

,

. 1_0_0-'-,e_6
10.205,15 4.661,00

Líquido Depólito Bradesco S.A. 5_.5_4_4_,1_5
10.205,15 10.205,15

Jar.guá do Sul, 23 de julho de 1970
Aliberto Bwald, Teloureire

Carmen P. Breithaupt, Presidllnte

A.NO LI JAIIAOO.\ DO SUL (SANTA CATARIMA) SÁBADO,

'o �UE, VAI PELO 1I0NS
Reseluçãp 70/71- t

O Presidente do LIONS CLUBE DE JARAGUÁ
DO SUL, no uso de suse atribuições, apó. ouvida
a diretoria, eosetttuí e nomeia:

I - COMISSÕES ADMINISTRATIVAS
Primeira - Relações Públíeas, Programas, Becep-

ções fi Instrutivas do leoníamo.
Supervíscr - 1· Ylce-Presídente CL Aldo Piazflra.
Presidente - CL Jamíro Wie.t. \

Membros - CL Arno Henschel, CL João L da Costa.
Segunda - Estatuto! e Regulamentos,. Boletins e

.

Publicidade._
Supervis9r - 1° Vice Presidente CL Aldo Piazera.
Presidente - CL Paulo Moretti. .

Membros - CL Gerd Edgar Baumsr, CL Clemen
ceau do Amaral e Silva,_ CL Orlando

, Bernardino da Silva.
Terceira - Finanças.
Supervisor - 2° Vice-Presidente CL José Gonçal-

vea de Oliveira. '

Presidente - CL Hlizaldo Leutprecht.
Membro - CL Bruno Wolf.
Quarta - Sócios.
Supervisor - 20 Vice Presidente CL José Gonçal

ves de Oliveira.
Preaidente - CL Horst Stein.
Membroll - CL Atilano Zimdars e CL Rolando

Jahnke.
Quinta - Freqüência.
Supervisor - 3· Vice-Presidente CL João Jocias

Weber.
Presidente - CL Nelson Klitzke.
Membro - CL Octaeílío Pedro Ramos.

.

Sexta - Convenções. .,

. Supervisor - 3· Vice Presidente CL João Jocias
.Weber. \

.

"Presidente -; CL Sigmar Benno Lucht.
Membro - CL ,Haroldo Ristow.

II - COMISSÕES DE ATIVIDADES

.0,00 lestemuß�ls �e JeDud se reIHern el Cillrem
48,00 A cidade d. Jaraguá do Sul, mais uma fez,

abrigarâ IIS testemunhas de Jeová para um COD'

grolsso de tris dias de duração. O local é o exce'
lente Posto Alro-Pecuário - P a f i 1 h ã o Arthof
Müller, COllgressistas de cidades do Centre o•• le
do Estado estarão reunidos nOI dias 7, 8 e 9 do
corrente. com a finalidade de assimilarem ,mais
instruções biblic8l!, dentro dê um b.m aprimoradO
programa. Essa- aili.mbléia, como 8S demais DO

gênero, ntá Bubordinsda 80, t.ma "A ESPJ!;Cn:
CORRETA DE' MINISTROS". A ab.rtura dar-e.-A
às 18,45 horas do dia 7 com cântico. e ofllção e

boas-,indas aos congressistas. após o que um re'

preSf'�t8nte da Törre de Vigia, patrecinadora do_
conclave, exemplificará como Sir "A Espécie CO!
reta de Ministros", prosseguindo " programaçlO
até às 21,00 ho.ras. Sábado, dia .8, às 09,00 horas,
um orador dirigirã uma palestra intitulada' "Não
Desistamos de Fazer aquilo que é Correto", seguida
da Ipr,esentação de novos ministros, que após um

breve diicurso de recordação das doutrinas ante
riormente aprendidas, serão lubmetido's ao batili�O
nas

-

proximidade-s. nas águas do rio Itapocú. À nOile
numa liequência' de palestras curtas, seis oradores
se farão apresentar com as seguintes adlDoestraç?es:
"Ajude Outros a Aprender a Verdade. Agora e o

Tempo do Fim, Rea�iz-a Múita Coisa 11m Seis Messs•
Estes Foram Ajudados a Aprender a Verdade,
Ajude os Membros da Família a Aprender a V�r
dade, I:linlo-me Grato pulo Eatudo Familiar e AlU
de Ainda Outros". Da programação de domiDgO.
dia 9, conslari na parte matinal, de um discurS,?
lIob o tema "Ensinar e Declarar as Boss Nevas,
apó! o que os congressistas sairão a visita.r OS

moradores da cid.dl. No vespertino, com iníCIO ,àS
15,00 horas, será apresentada a principal conferen
cia do cC!lDclne intitulada "A VERDADEIRA RE
LIGIÃO CONTRA A FALSA", profarida pelo �r.
GEORG WARIENCHUCK, rlprl'sentante da Socw
dada Torre de Vigia de São IP.ulo, continuando a

programação até às 18.00 heras com os seguint�S
conselhos em forma dI' palestras "Não Penai! Mall
de Si DIIesmo do que J!; Necessário" I "Manten�e I
Vossa Conduta Excelente entre As Nações". MUitOS
convites serão distribuido! à população local, sendO
bem·,indos todos Dioradorell da cidade e o P9'0
em !'Ceral .

1.380,00

X ·N X

i INSTRUMENTOS DE MÚSICA'!
I em geral, especialmente I
I Gaitas e Acordeões l
I de 8 a 120' baixos I
1 Todos das melhores 1
I m a r c 8 sEs t e s em !
I Oferta Especial com I
I 10-20-30 e até 40% de !
I abatimento. t

� ,PIANOS - HARMONIOS I
I Instrnme�t�s par�OrnUeSfra�,�!aDdas � [O�j��!�!!e ii Violinos, Flautas, Clarinetas, Pisto�s, Trom· i
I bones, Saxofones, Baixos e Batenas com- i
! pletas, Guitarras elétricas em diversos !
t tamanhos e apresentações, Metodos, Cordas, ,

!
I Palhetas enfim tudo, que fôr do ramo V.S. !
!' encontra para pronta entrega na: t
; Expedição, "LYRAMUSICAL" li
, ======== D B ' ,

I
_ PAULO KOBS l

i SiD Bento do Sul • Cx. Postal, 39 - Rua J. Lacerda, 242 I
i Estado de Santa Catarina

!
.......................................... s.... .

Dr, Ft.aeilCo AlltOlÚo Piedaoe
:M::2n·'):co - C.JIa.�. 1'z:

Cirurgia e ClhJioa de A.dulto! e 'Crianças
Parlos - DoenQ8s de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - aORUPÁ

L:
Residênoia: Dr. Nereu Ramol, .19

O_UPA - .A:l!IfTA. CA,T..&.B.I:NA

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


