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VIS'ITAS
\

HONROSA�-S
Ilaraguá do Sul teve o os contactos entre o Pre·! nls Clube, onde foi ofere- líderes lndustrtais vlslum- I Ierenclalmente preventtvas ] econömtcos e sociais.

rira privilégio de contar, feito Hans O. Mayer e a i cido aos presentee um co brau, j� nós anos 40, a i e ed�ca.tivas, ��J's c.a'!lpos i A�sim é que, .atuelmenre,:
ainda que por poucas ho- equipe da Confederação! querel, precedido de im- neces.sldade de ord.enar e I de prrorlda_?es Ja',defmldos: i pretende possuir um Cen
ras, com a visita de ílus das lndústrles, tlvemos a i portantes dis c-u r s o s do planejar a c.ongulsla do i - ed�caçao, .5i1ude e re- i tro Social e B e p o r t i v o
Irei personeüdedes do feli�idllde de rec�be� nó i P i' e f e i t o Heus Gerherd bem-estar social. por parte I creeçao. _ i dentro de um espírlto co

mundo administrativo fe hmíte c�'!I o munícípto de i Mayer, do sr, T�omll_Z do� Irab�lhador�s. Por snal Adaptllnd?se a� .

mu- i munitário bem definido e

deral e estadual. Tendo Guaremtrlm, entre outras i Pompeu de Souza Brasil íntíma vlnculaçâo com os : danças SÓÇIO econormces, i marcante uel seja o da
em viste expedlente desen- gredes personelídedes, o i Netto e Carlos Cid Renaux.1 meíe elevados pedrões de i estudando e evellendo as i doa ão aÓ�BS'1 pdr coma
volvidos pelo Drefeilo Han_s sr: Thomaz Pompeu de L Dada li importância do I produuvídade, assumiram! exigências do bem-estar i do &oder Públi�o Munici

Gerh�td M�yer e. 0. sr, �ouza Brasil Netto, Pr�- i pronuncia.mento do. sr, I os emp!esários o. ônus da i social do operartado, pro- i
pai, de uma ãree de rerra

E Ir II' on Ioäo da

sllva'lludente
da Confederaçao i Carlos Cid Renaux, dIVUI., presreçao de serviços, ne i cura o SBSI atender o önmamente locelízada de

Presldeme da Assocteção Nacional, das Indúslrias, o i gamo� a seguir a {nlegra éree sociel, i!I seus eml're'�i maior número passivei de 19000 msl! indo além dos

Comer�ial e Industrlal .de sr. .Carlos Cid Rena�x, ,Ldo seu discurso: .

! Ir.ados, cepacltando-os, as i usuértos, integr�n.çlo-os a obielivos que ditarem a.

laragua do Sul, concl.u�u-! Presidente �a Pederaçao i .' I' sim a melhor.executat:lI ; Cenlr?S co�unltarros, ver- construção, pelo SBSI, de
se, attnal, /I esperada visita i das Industrtes de ôente i O deeenvolvtrnenro �" tarefes, predíspondo- s ao i IrdS unídades de pro- outros centros soclels ao

dos altos
_

dlrigenres �a, Catarina_. o sr. Anlo�io de i antes de. tudo, um ·.e.tad.o, iI�e��eiç.oamenlo d� � u a i gresso. , . . 'I Estado, Jaraguá quer ror- "

Confed,e�ilç�o e,Pederaçao: Lere Rlbes, Super�nten- i d� espírito, uma diSpOSI., efíctêncte, conmbutndo, i Iereguä
..

enrede, hOl�,; nar-se um polo esportivo
das Indústrlas e, conse-: dente do SBSI Neclonel, i cao pare mudar. O cres-: enfim, pera ii c � I e r a r o; COm sua VISIt " sr. Presl-: abrangendo os municfpios
q�enleínente, os edmtnts-: seus Chefes de Gabínetes i cimento acelerado e per i processo de desenvolvi i dente. Cidade com uma i de Blumenau Joinville
trlldorllS do Serviço ôoclel] e o sr. Oswaldc Pedro i manente exige uma adepre- ! mento. i significativll atividade io- i Brus ue C o: u á Sã�
do SBSI, em ambas as! Nunes, Superintendente do i ção constllnle e sobreludo! FOi êsse entendimenlo idustrial, cllraclerizada por i Bent� dÓ Sul e �i� �_'
e�lerl!s, graças ii re61iza i SB�1 em' S!!!l�a.• -Cllliirio!'·i a paf"tioiplIção de ci!iw,.ve.� i q!.!e f"ldußdou ea criaç�o'i sua diversifh:llção,- Ilqui i grinhõ. A pli1nejádl praç�'

.i

ça_o �Il VI F��OSC, em i Apos. os, c�mprlme�tos ao i maior número de brllSllel' i do SB�I -:- Serviço Socllll i enco�tra'!l0s, po.r exemplo, i de esportes, cenlralizaria

101O�11I�, proplcillndo cam· ! Prefe�lo, Vlce-Pref.e�lo, ex· i ros.
. . ! d� Indus.trla - por Decret�- i ii ,malar IOd�s!rla de cha· i no munie! io as IItividades

p� f�r!ll para a con�ta_ta- Prefe!to, dos �Ir�gentesl As classes empr,esarl�ls i lei �ssrnado pelo enJlI.o! pe,us da A:ne�lcll .do Sul, i e compet�ões, sem p r e'
çao, 10 loco, das _coodlçoes �lassls�o� e dos lO�meros i dêa!e �afs, se ha m�llo! Presldenl� DUlra., �. e�lI- i ImPAort�ntes f a b r I c a s d.e i,promovidlls e estimuladlls
para li construçao d� um rndustmlls que se fizeram i eslao Impregnadas desIe; dade, crlll�a. dirigida e; essenclas e corllnles ah- pelo SESI beneficiando
moderno Centro Sociill do presentes li tão imporlanle I e s p i r i t o construtivo de i organizada pela' Confede- i menlfciol, de mo t o r e s, desta form� não só ci�
SESI, em local já escol�ido encontro, rumou a comitiva I progresso, não tem res-! ração NlIcional da Indús- i malharills, .ete., compondo usuários da' cidade mas

pela all.a direção, e que para ° local da conslruç�o Itringid.o . sua.s inicialivas i tria, tem por fi�alidade o i u"! conjunto de 2ál! em- de tôda a região.
'

compreende nma a,rea com do fuluro Cenlro Socl .. 11 excluslvamenle ao campo! eSludo, planeJamenlo e presas, que coloclIm lara
qUllsi 20.000 msl!: II ser do SESI, nas imediações espec(fico da produção. ! execução, direta ou indio j Iruá do 'Sul em 7.0 lugar
doado ao SESI pelo M:í, do Parque Agro·Pecuário Os oovos empreendi·!retamente, de medidas.queina arrecildilção do ICM,
oicipio de Jardguá do Sul, i Ministro "João Cleophlls", menlos induslrillis, a am·! contribuàm para o bem· i no 'Estado.
afim de 'lue seja conslruf·.i Da

.

safda para Blumenau, plillção e modernização i estllr social dos trabalha· i Como não podia deixar

do um Centro Social que i f i c a n d o as auloridades dos já installIdos, o apro·! dores na indústria.' Sua i de ser, é uma comnnirlade

deverá, elevar· se li muiloS i impressiona�as çoll!. o 10- veitamenlo da. capllcidllde i atullção tem Sli! e�tendido i bllstante IIliva, movimen

milhares de cruzeiros, com l cal que é privilegiado, para ociosa, II conquislll de no.! lIO longo 'do território DlI' i tando se constantemente

implanlação, lIinda. êste i a construção das meneio· vos mercados são metas! cional e hoje, com uma i parll equllcionar problemas
Ino, de cerclI de 500

.

mi- i nadas óbras, rumando em em que se empenhllm. Mas! estrutura desceRlralizada, i e buscar povas soluções
Ihões antigos. Concluídos i seguida pllra o llajllra Tê· o pioneirismo dos nossos i orienla SUIIS nações, pre·l que t r a garn beneficios

E de VOSSlI Excelência,
senhor Presidente, espe
rllm, na SUII legHima e

construliva ambição, in
dustrillis e Irablllhadores,
o apôio e o auxílio que
nunca negou às iniciativas
que visem 110 bem-estar
social, a paz e ao pro
gresso.

ACJSO.70 Alcançou Sucesso Victor Bäuer compléta anos i C118m�1 SBlies q.ersu�srdiDSPBraslfB�lIIinislrDCÕI
Encerrou se a 31 de Ju- de Aragão, tão lógo ter-

' : O f O· d f'
-- b' d

lho de 1970 II Aciso.70, minou o período de ação Dia 6 do corrente !rllns- cipal, que conduziu em ril i u t u r o overnll or, elto, .Ja rece eu parte
.

o

organizllda pelo Cdmando da Aciso-70, percorreu as correu mais um natalicio ro brilho, passando ii ser i Eng. Col�mbo Machad_o mlllerl.al e, dentro de d�as
da á. Região Militar, com varias unidades abrangidlls do sr. Victor Bauer, ex· considerado um dos mais iSalIes, es Ia ,mantendo dl- .d�vera ter lu�a.r, em jolO

séde em Curitiba. Ern nos pe(IIAcis070,nosEsllldos Prefeito MuniCipal de la- eficientes prefeitoscomiversos conl�ctos com._os vllle,.a �eußlao geral que

Sa região, coube ao 13.0 do Paraná e SlInta Catari- ra�uá �o Sul. A efeméride que Jaraguá dó Sul já pou. i
Ifderes �dS dlvers�s regloes culm�nar� com a eDtreg�

Balalh- d C d '1' d f d fOi asslDaladll pelos seus de conlar parll o seu ver ,economlcas, politicas e 1>0 dos ImpCilr.tllnles .documen
.. ao e a ç a o r e s, na, rea IZlln o o orum e , . .

I'"
-

d t d
.- .

d
sob (r -

d T 'C 'I r
-'

d f fllmiliares a que por cer- liginoso desenvolvimeDto. i clal�, para a � a"oraçao o os II reglao, ylslln o o

.

a Ireçao o ,e�. e. ava laça0 o que .se ez e
.
I ,

.,
,

: prOjeto calarlnense do de pleno desenvolvlmenlo da
MII�on Soares de Melre!es o qne se conseguIu com a lO se alrarbm os seus Inu· .:. V' p

. .-

o desenvolvimenlo dos ira: ação conjugada do Exér- 1I1��OS amigoI � correlegio· Êste semanário te� o gra- i senvolvlmenlo.
O rc:e re- micro reglao.

halhos programados, alcan. cilO, execulivos municipais, narros, cumprlmenlando·o to prazer de cumprimentar i _

çantlo o seu desejado êxi- classes conservlldores, pro. pelo grllto evento. Aindll o i I u s t r e aniversarianre, i
to. Diversos lugIIres pou- fissionilis liberais e povo. em recuperação de ener- embórll tardiamente, 'com i Comandante Paula
co desenvolvidos, tiveram gills, pelo extraordiná .• os volos de muillls felici-:

II presença dos represen rio esfôrço di�:;Jendido � �lIdes, junto de seus.fami- Ramos .está enfermo
Inntes das nossas gloriosas Os f1agrllntes eSlamplldos frenle da ,PrefeItur<! MUDl' hares.

Fôrças Armadils, em tôdos rios jornais diários, dão-

o d d d nos a exata idéill do que15 setores e alivi a e, foi a a'ividllde desenvol.Irazendo aos humildes um

Pouco de confôrto e de vida peilIs Fôrças Armadas,
esperança em m e I h o r e s que muilo beDeficiaram lIS

dias, no futuro. localidades menos desen·
, volvidas dos dois ESllIdos

O Comandante da á,· abrigados pelll á.a, Região
Regi�o, Oen. José Campot! .Militar.

Aniversaria·se
Frei Aurélio

,

Bm neente villgem do
I nosso diretor ii Ouanábl!ra,

V'AG A R E Z A coube·lhellmissãodeuma
.

. visila ao Comandante José

t J
' Francisco de Paula Ramos,

es eve em aragu� re�ideDle ii rua São Cle.
O fllmoso artista da te-l DlI VI Famosc, em loinville

I
menle,- DO BOlafogo. A in

levisão brllsileira Vllgllrezll, i e, bastou um simples con- formllção que colhemos,
eSleve em )lIraguá do Sul, i vile para qne, prontamen- infelizmcmte, nos cientificou
li conyite do industrial Jor- ; Ie, aceitasse' conhecer ,li de que o nosso querido
ge (Oito) Brnesto Czeroie ! nossa cidade. o que de fá-. blumenauense radicado no

wicz, vlsitllndo as, depeno i to se deu, moslrando' se Rio de Janeiro estava in·

dências dll Jllraguá' Fabril i .' ,eroildo em um hospital,
S. A. - Vagllreza, o aplau· i enlusiasmado com o par recuperando·se de enfermi·
dido iDtegrante dos progra- i'que fabril da "Pérola do dllde. Por êst� intermédio
mlls "Praça dlÍ Alegria" e i Vllle do Itapocú". Oportu- cumprimentamos o Coman.
"ll: ProIbido Colilr Cartll i Délmente deverá voltar ii dante Pilula Ra,mos, com

zes". travou conhecimento! Jaraguá do Sul, para ym os votos de um pronlo
com o sr. Oilo Czeroiewicz. i contác.to mais demorado. restllbelecimeDt�:

Prei Aurélio Stulzer, nos·
so querido leilor, residen
te em Niterói, depois de
passar um longo período
em Petrópolis, completou
Illllis nm lIno de vida. O

Domingo, diá 16 da agôsto de 1910
.

�

Tradicional Festa DO Páteo da
Igreja Matriz de São Bento do Sul

Não fälte <{om O teu prestígio!

feliz evento deu·se DO di.
31 de Julho de 1970. l"rei
Aurélio é, pOSSUidor de-um
profÍindo estudo sõ!>re a

árvore genealógica da fa
milia Stulzer, ramo familiar

largamenle conhecido em

nossa região. Parabens
pelo ilniVersário, lIcompa
nhlldo dos Volos de muitos
aDOS de vida.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia 8-8-70

UCORRfIO' 00 POVO" C=>��C:>C=>C:>lr------------------------------'---------�/ ----------------------�----------�-----

Represen taçào
'r"tlleras e Ornamentais Elemento residente em CURITIBA

Laranjeiras, Pecegueiroa, registrado �o CORE do PR. deseja re:
Kakiseiros, Macieiras, Ja- presentar firmas desta cidade naquela
botíoabeiras, etc. Roseiras CAPITAL à base de comissões. Favor
Dahlias, Oamélias, Ooní- dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva. '

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - ClORUPÁ
fera,s, Palmeiras, eto., etc'l oa.ixa PORtal, 1398 'II

.

Residência: Dr. Nereu Ramol, 4U �,

PEQAM OATÁLOGO
' CO_UPA - !!UI.. :J!OIJ%..... CAor.A:KI.ftA

'

I
ILUSTRADO

'

OURITIBA - PARANÁ __;__------------------'

Leopoldo Seidel AliJO S A E E d-:-- Certificado Extraviado
__ OORUPÁ _

• .,,; ng. e mpreen Imentos Hilário
. Maes�ri e Evaldo Maestri, declaram

Filial desta cidade
para os devidos fins, que foi extraviado o,Certifi.
cado de Propriedade do veiculo Mercedes Benz

NeoeBiita' de elemento' capacitado para admi- com as seguintes caracteristicas:
nietrar seu escritório em Jaraguá do Sill. N.- do certificado: 218.931, N.· do motor'

Requisitos: 32198012020240, ano de Iabrlcação: 1968.
.

. 1) EnViar aos cuidados dêste Jornal até dia Jararuá do Sul. 29 de julho de 1970

15/08/70, oarta fazendo sua apressntlQão e ansxsn-
Hilário Maestri e Evaldo Maestri.

do SIlU "CURRICULUM' VITAE" ���"'-""(!��'2) Possuir diplom'a de Téon�co em Oontabili- JO)''l
'

,

dade ou que saiba fazer lançamentos de Caixa e r ul 71 �.fb � lfilUl71 �
tenha eonhecímento da Legislação Trabalhista. � _.:...... /L, �� ._�.���_�

.

3) Possa apresentar no futuro carta de Ido- } �-�--�

naídads, passada palo ooméroio dBlta oidade. /
ADVOGADO nos fôtos de

São Paulo - Guanabara - Estado -do Rio d ..
Janeiro - Brasília.
'. �roeé's8amen�os perante quaisquer Mi.
nístértos, AutarquIalJ. e Repartições públicas
em geral.
I

Escritório Central:
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 52·1894) ,

Z C - 39
Rio de Janeiro

Eetado da GUAfiABARA

FlndoçõG: flrlur Muller - 1919

Emprêl4l Jomalilltica
"COlI'elo do Povo" Uda.

- 1970 -

Direlor
Eugênio Vilor SchmöckeJ

ASSINATURA:
ADual • .r , • CrS 10,00
Semestre . •• Cr' 1l,2O
Avulso. " CrS 020
Número alrHado. Cr$ 0::12

BNDBReço:
,

Cal_ Postal, 19
IIvenlda MaL Deodoro, 210
Jaraguá do Sul . S. Calarina

MUDAS

-SbCIAIS�

Fazem anos hoje Áurea Müller Grubba, Cíicial
O sr. Brmes Kuchenbe- Id<;> Registro Civil do r.Dis

eher, contador de A Co- tnto da Comarca de Taraguá
merclal:

. do Sul, Estado de Santa
O sr: Walter Bartei; Catarina, Brasil.
A sra. Maria Madalena Faz Saber que. comparece- F===================�

Vasàl. ram no cartór,lO. exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

Anive,rsários:

Filme foi
Premiado

Rio - O filme "Os Se
nhores da Terra", d'il Pau
lo Thiago, conquistou o

grande prêmio oficial da
crftica internacional do 18°
Festival Inlernacional Ci
nematográfico, encerrado
segunda·feira em Karlov
Varv, na Checoslováquia.
O diretor do festival, La'
dislau Katchtyk, comuni
cou por telegrama a con·

quista do prêmio ao presi
dente do lastituto Nacional
�o Cinema, Sr. Ricardo
Cravo Albim,

Registro Civil

casar-se:

,

Dr. Franeisco Antonio Piccione
�lI::.D-':co - C.;R_:M_ 1'%

Cirurgia e Otil:JIGa de AdultoB 8 Crianqal
Partos - Doeneaa de Senhoras·

VENDE-SE
Um terrena com a área de 20.000 m2 com

C�SIl de m�terial de bõa construção e dependên-

I'
eras, com agua correnre, situado em São Bento
do �ul. à Rua João Hoíímenujperímerro urbano),
servlndo pli ra pequeno s!tio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Interessados queiram, dirigir-se a A rr r e d o
Klímmek, Caixa postal, 12 - São Bento dó' Sul.

Edital n.7.276 de 277/70
Valdemar Dalagnöle e

Iria Vieenzi
ltlé, . brasileiro; soltetro,

motorista, natural de Ar
rozeira, neste E s t If'd o,
domiciliado e residente
em Santa Luzia, neste ,.....------

distrito, filho de Lino CIDl,aa�a de Edlcatia I'.:Dalagnolo e Oarmele Da CIYIcalagnclo.
Ela, brasileira, solteira', O hesteamearo di!

domésticll', natural de Ja- Bandeire e, o cenro
fRiuá do Sul, domícilíada do Hino Nacional são
'. r e si de B t e em-Santa obrigatórios, uma.vez
Luzia, neste distrito, filha por ssmaoa, Im todos
de Vanda: ,Vicenzi. os eatabelecimentos

,

I
de qualquer gr6u de

Edi.tal n. 7.277 �e 30J7j,70 ensino, públicos ou

A'lvaro Schünke e .

particulares.
Iraeí Sasse ::.--------,

ltl.e, brasileiro, solteiro, Edital n. 7,280 de' 3/8/70
operário, natural de Co· Agenor dos Santos' e
rupá, niste Estado,_ do· Ivone Zezuino
mioiliado e residente em

Ilha d.a Figueira; neste Êle, brasileiro, soUeiro,
distrito,l filho de Bartoldo servente, niltural d. Ja·
Schünke e Edith Schünks. raguá do Sul, domiciliado
Ela, brasileira, solteira, e residente à Es t r a d·a

doméstica, natural de Ja- Blumenau, .

neste distrito,
raguá 'do Sul, domiciliada filho de Alfredo dos San
e residente em Ilhe da tos e Tere�a .Pacher..
Figueira, neste distrito, Elia, �raslleIra, solteira,
filha de Berberto Sasse doméstica, n � t u r a 1 de

e Hilda Friedel Sasse. Cor�p�! _

neste Fi.stado,domICIlIada e reSIdente
em Jaraguá � Esquerdo,
neste distrito, filha de
Martinho Zezuino e Benta
Machado.

Edital n. 7.281 de 4/8/70
Gregório José Martim e

Santina Nunes .,

ßle, brasileiro, solteiro,
comerciário, na�ural de
Jaraguá do Sul, domici
liado e residente à Rua
Epitácio Pessoa, neata
cidade, filho de José Ja
cob Martim e Josefa
Martins Martim.

'

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, oatural de

-

Jaraguá do Sul, ·domici
Editlill n. 7.279 d. 3/8/70 li�da e residente ,à Rua
Fernando Milbratz 8

João Planinscheck, nesta
. Gertrudes Ramthum cidade, filha de· Walde

mar Nunes e Amélia do

N,sciment� Nunefil.ltle, brasileiro, viúvo,
operãrio; natBral de Ja·
ragu! do Sul, domisiliado
e residente em Três Rios
do N.orte, neste distrito;
filho da Herta Milbratz.
Ela, brasileira"Bolteira,

doméstica, natufal de Ja'
ralluâ do Sul, domioiliada
e residente em Jaraguá
Esquerdo, ne.te diltrito,
filha de João Ramthum
e Ida Janssen Ramthúm.

E para que chegue ao co·

nhecimento dé todos mandei
passar o pl1eliC,l!te 6!iital que
será publicado pela impreOia,
e ,em cartório onde sérá
atixado durante 15 dias. Se
alguém �oubl!l' de algum im
pedimenkl acuse-o para 06

nns legais.
A,UREA MÜLLER GRUBBA

Oiicial

Vá em 'frente
com pneus
G8
GO,ODJiEAR

�

Fazem anos amanhã
O sr, Brnesto Czernie

wicz;
Dora, espôsa do Ir. Pau

Jo NeilzeI.

Dia 10
Josefa, espõsa do er.

Inocêncio Silva;
O jovem Artur Wilson,

filho, de Albano SIiDghen;
- Te n e n.t e Pedro Pery
Mascarenhas, em São ::>au
lo;

Miri�m, filha de Maria e

João Germano Rudolf, nes-
ta cidade.

.

Dia 11
\ O sr. Adtoor' P a'u I o
Wunderlich;
Vva. Clara Hanemann; :

O menino Wigando Bau
mann, filho de Bertoldo
Beumaan, em Três Rios
do Norte;
Marli Gaedke, filha do

Sr. Haínz Gaedke;
O menino Romeu, filho

do Sr. .\rno Juoge, eÓl
JoinviIle;

.

Bchaly Bdilh Benz;
Scivio Murilo Piazera de

Azevedo. filho de Adalzira
e do Dr. Murilo Barreto de
Azevedo.

Dia 12 I I

Getulio, filho do sr. Giar-
dini L. Lenzi; .

.

A me.ina Braci Bau
mllnn, filha do sr. Bertoldo
BaumlIon, em Três ,Rios Edital n. 7.278 de' 3/8/7090 Norte;
A sra. Briea Ruth Beyer, José Leopoldo Martim e

espõsa do sr, Beinz Hel· ·Izolde Streit
m.u�h. �eyer, em União da' ::ßle,' brasileiro, 'iúv�,
VlIOr!a,. lavrador, natural· de Ja·
A Jovem AlzltIJ Zeh. ragoA do Sul, domiciliado

Dia 13 e residente em Jaraguá-
Bdwiges, filha de Carlos �8qu9rdo, neste distri�o,

Heinzle' ' ,filho de Leopoldo Martim
Gerd� R. Mahfud, esposa e Maria Ma.rti,ns Mart.im.

do sr. Mário Mahfud. I Ela, ?raSllelra, solteira,
.

doméstICa, na t u r a 1 de
Dw 14

. ,Jaraguá do Sul, domici-
O sr. BstefaDo Meier. !ioda e r e B i den t e em

nesta cidáde. Schroeder, neste E.dado,
filha de Willy Streit e

Egilia RosA Stréit.

I.

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.,A.·
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: G8' Goodyea�, com
ombms arredon.dados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando mais resistência e segutançja. Venha visitar-nos�
Estílmos aparelhados para atendê>olo cada vez méUror.

COM. E IND. BREIIHAUPT S�A. v ;

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguä. do Sul .. santa Catarina - Fone 262
Caixa Postal 3 .. Inscrição Estadual 1;1;0 29 .. Endllrêço 'Tewara.Ilco uEREITHAUPT... ·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO �áb.do dia 8-8-70 Página 3

'Esla•• de Sanla Cabrloa IEdlDtaH de Praca
Prefaitura Municipal de o D�u�or Nazarena Knabben, J·uiz subatítuto

)lIrlll' di �II '

em exercrcio do cargo de Juiz de Direito da oe- Campanha contra agiotas vai ser reiniciada em

u U U �arca de Jaraguá dI? Sul, Estado de Santa Cata- caráter permanente
' ,

, rlOa, na forma da lei, etc, ..
,REQUERIMEN:rOS DESPACHADOS PELO

.

FAZ SABlIR, a todes os que o presente edital. A Assessoria de Relaeões Públicas da Delega-

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL Virem, com o prazo de vinte (20) dias, ou dele ola da Reoeita Federal de Jeinsille expediu a Sl-

A V' 'ta d' I f
conhecimento tiverem e interessar pOlaa, que hão guinte divulgação:

IS
,

a n ormação Como Requer ' de ser arrematados, por quem maís der e maior Agentes Fiscais da SeoretarÍ3 da Receita Fs-

Joana Tobias Donath, requer aprovação de lance oferecer, em frente às portas do Edifíoio do deral vão reinioiar em' todo o pais, não sö nas ea

plant!lB, Angelo Prad!, requer número p/sua resl- Forum, no dia 24 de agOsto p. vindouro, às 14 pitais como nas principais cidades de ollda Estado

dê�CI�, Irmau. Stal;t�lIng, requer licença para oons- horas, os ben)1I penhorados ao executado MAX tado, operação no combate à agiotagem, segundo

t�ulr caaa resídeneíal, Elza More!ra Martini, requer ROBERTO' SOHUG, na ação executiva, que lhe anunciou no Rio, o Coordenador d�8 Ftsealísacão,

IIc�nça' p/reformar s/casa resídencial, Aristides move Herbert Gasdke,' abaixo descriminados: Luiz Gonzaga Furtado de Andrade, aorescentaado

Yanpel Gonçalves, requer vistoria e habíte-se, a) - UM TERRENO, edificado com uma casa que para isto foi feito um treinamento especializa

Marilda R. B. Groseklags, requer aprovação de de motada, de madeira, com li área de 11.57175 do de um mês para os homens que trabalham n88

plantas, Marcol Krause, requer vistoria e habite- m:!., situados 'no lugar Tifa 'dos Pereira, nesta �i- diligências .

•e, Isol�e Correia Borges, requer Iíeença para dade, fazend()' frente com um caminho particular A "operação all'iotageui" será tornada, par

constrUir um puehado, Marcos Krause, requer Ii- projetado, travessão dos fundos com terras de manente, aproveitando 8 experienoia que foi eon

'Inça p/construír muro e calçada Pascoalíno Za- Romeu bastos, extremando de um lado com terras seguida durante os últimos dois anos. Os Agentes

pelle, requ..r licença pua construir um punhado dos vendedores, e di,! outro lado com terras de Físoaía da Secretaria da Receita Federal fizeram

008 fundol s/residência,' bem como reformar um
Frederico Schulz, registrado nesta Comarca no pesquiaae para levantar a atuação dos agfotas, Com

r8n�ho, Ivoae Wolf, requer aprovação de plantas, Cart6rio competente, sob n. 32,546, fls. 103: do a obrigatoriedade do registro das notas promissö

Ar�ldes _Fugel, . requer. licença pal'a construir easa liv.ro 3,Q, !lValiados ein Cri '1.609,00 (um mil e rias e letras de câmbio no Ministério da Fasenda,

r,slden�Ial, Manoel Milbratz, requer licença para
seiscentos cruzeíros),

' seu UIO pelos agiotas deoaiu consideravelmente,

eonlltr�llr ,6ma casa residencial, Silvério Aben, re. Assim serão 08 referidos bens arrematados passando eles a utilização de oheques que são tro

quer Iieençà para construir uma casa residencial por quem mais der e maior lance ofereoer: acima cados periodicamente, para que não fiquem dssa

Walter H.aide�, requer licença para construlr uín� d? preço da avaliação. li: pare qua chegue a DOU- tueltzadoa quanto às data, e valores.

easa re8lden.clal, Alfredo Farias, requer licença era a público e eonhecímente d08 interessados. Informou ainda o Coordenador da Fiscalização

para demolir um rancho de .madeíra .. Joaquim foi expedido o presente edital, que será afixad� que nOH últimos 14 mêses a Seoretaria da Receita

Atanásio Costa, requer licença para fazer uma
no local de costume, às portas do Forum e publí- Faderal adquiriu 'exemplares diärios de todos OB

reforma �m s?a casa residencial, Arthur Breithaupt,
cado no jornal local "Correio do Povo". Dado e jornais do País, recortando anúncios de oferta da

requer Vistoria e habíte-se, Erioh Ernesto e Guí- psssede nesta cidade de Jaraguá do Sul, a08 Bete empréstimos de 'dinheiro centra garantia de j6ias,

lh�rme 'Schmidt, requer vistoria é habíte-se, Fá-' díaa do mia de julho do ano de mil novecentoa e ações, títulos e bens m6teis e ímöveís. 'I'cdos êsses

brIC.a de Sorvetes S�lUza, Ltda., requer vistoria e setenta. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão o' anüncíos foram verificados, 'levBntando-se a- identi-

b�blte-se, Renato HlDkeldei, requer vistoria e ha. subscrevi,
'

'

dade dos anunciantes e suas atividades.

bite·8e,. cLuve.nal. De�ar.chi, requer licença para (a) Nazareno Knabben Uma daà formas mais comuns de agiotagem

constrUir melo,flO, DIODlld� Pradi, requer licença 'Juiz Substituto, em exarc. em uso atualmente, principalmente na Guanabara, se

para faze� �m. CO!ltluto �� água, Raulino Hornburg, A presente �ópia cOQfere com o original; dou fé. bem que considera'velmente redUzida com a última

requer .vlstorla EI habite se, Raulino Hornburg, Jaraguá do Sul, 7 de julho de 1970 / "operação agiotagem" é a retrovenda de im6veis,

requer beença para demolir' e reconstruir uma
O E!!crivão, Amadeu Mahfud pela qual o tomador de empreslimos, feitos sob ju'

casa residéncial.
ros altíssimos', dã em garantia, atrnés de escritura

• A t' e n ç a- o de promessa da vendá, um imóvel de sua proprie-
_ C E R T I F I Q U E- SE -

dads e qua 'ale algumas vêzes mais do que o em-

.

Joanna Tobias Dona'th, requer certidão ne O Sr. Gustavo Henscllel, proprietário da "OFI- préstimo, considerados inclusive OB juros,

gatIva, Cons�ru�ora Jaraguá Lida" requer certiJãe
CINA AUTO REAL", comuuica a Bua di8tinta clien- Um 'agiota, cujas atividades foram levllntadas

s� é ou não devedora a esta municipalidade, Ma- tela e amigos, que passou a atender em suas no- pelos Fiscaill da Secretaria da Reeeita Federal, con

rllda R, B. Grossklags, requer por certidão se o va8 instalaçõeo a Rua Felipa Schmidt 93 ao lado seguiu se apossar de nada menos do que 120 apar-

fe�r�no do Sr. Constantino Rubini está ou não do Moinho Schärfer.
'

, tamentos de luxo na zona Bul, em 10 anos de ati-

8UJe�t� a �el!apro,priàção, Jamiro Wiest, requer por
vidades, o que dá a média de um apartamento por mês"

certIdao declarando que s/propriedade está isentaC·'
- sem contar os lucros que obtéve oom o reoebimen',

de qualquer dell,!,propriação, Joauna Tobias Donath, O m uni C a � a O to de juros. Comprovada sua ação' orimin.08a, ii

requer por certidão 8e o terreno de s/prôpnlldadé .

--- y -. - est.á - preJlQ, r.esp,ondend.o processo POJ', crime de

I.tá 8ujeito à desapropriação, Sebastião Gorgea L.evam08 ao �onheClm�nt? do público, que agiotagem e sonegação dO, Impôsto de Renda.,
requer por certidão' S8 é ou não possuidor de C8B� estravlOu S8 no �raJeto de JOlDvIlle Jaraguá, 1. (um)�1I�!:8::�

própria Met. Erwino Menegotti Ltda requer p
Bloco de N\)ta Fiscal Intere8tadual, contendo 25

fO-1
i

eertidã� se a requerente é ou 'não "devedora �r lhas de n.Os. })2776 à 12800 .. da 8érie C, da firma A t e n ç a- o'
'

Iqaaisquer impostos, Albano Stephani, requer po� K 0ÉH L B A C Íl s. A.. INDUS'l'JHA DE MÁQUINAS ,

•

certidão se o requerente é ou não possuidor d
EL TRICA�, o qual fica sem valor. F'· C I

casa própria, Waldemiro Bartei, requer p/certidã� Jaraguá do Sul (SC), 06 d" agOsto de 1970, a rm a c I a e n t r a
se � reque�te é ou não possuidor de casa própria, Decreto n. 195/70
MariO Zerble!!, requer por certidão se o reque.

Agora oompletamente remodelada e

re,nte é ou nao devedor à Fazenda Municipal, Er-
' O Prefeito Municipal de Jaraguá �o Sul,

ES-I
sob nova orientação, comunica que está

WIDO Les8mann, requer baixa de suas atl'vI'dades
tado de .San.ta Catarina, no uso It exercício de '

t b
- apta a atender a sua distinta olientela.

DO ramo. de Oficina, Adolar' e Nilcéia Jark, reIJuer
8uas 6 ri �Içoes e,

.

por certidão de que não possuem cafoa própria ConSiderando, que compete ao BxecutIvo Mu- Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan

�ino Baratto, rEquer, por certidão que a firm� nicip�l dentro das sua� normas tributárias dar Jaraguá do Sul - SC
'

Baratto & Lessmann" não existe maill Jamiro e soluça0 ao que se relaclOna, nofadamente, ao rll- �
Ma?ra Schneider Wiest, requer uma c�rtidão ne- oolhiment? de tributos;' h Igatlva. _ConSiderando, não aUliloultar tão somente ao � 'A C tun g!

I
órgão arrecadador os seus interêsses, mas, sobre- �

D E F E R I D O _ tudo o do contribuinte; , , 2S Zen t r a I A pot h e k
Erich Krüger, requer licença para construir. ,Considerando, a finsl, 1!8 deva prorrogar os

I
e

lDausoléo na sepultura de Gustavo Zinke e E Impostos' e taxas a que alude o pres;mte decreto: i
K. Zinke.

mma, DECRETA: (Farmácia Central) I
_ C o N C E D A _ S E _'

Art. Úni,co - Fica prorrogado até 14 de agost� •

J TI di
do corrente 'ano, o prazo para pagam�ento sem etzt vo stän 'g remodeliert und unter

d
'Paulo Pedro, Mauricio, requer baixa s/ativida' multa,

do ImpÔ8to sôbre a Propriedade Territorial

I
neuer Orientierung, ist fähig Ihrer vor-Ies como carpinteiro Autônomo José Seba8tião Urbana, Predial e Taxas de Servi\l08 Urbanos.

'

nehmen Kundschaft zu beliefern

RKamer, requer. licença para est�belecer-Ie como
Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá R Cêl E íli Ca I J 'd

apresentante Comercial. do Sul, 3 de agôsto de 1970, ua, . m O r OSI our an

J
11_

Jaraguá do Sul, 3 de ag08to de 1970 Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
•

'Jaraguá do Sul - SC

I REPRESENTACÖES-iti{õiÄ-i"ii;"'il �J��OVO
--.

! .• l Serviço do' Povo V A G A
I f AV. MAL, DEODORO DA FONSECA, 899 1 Oferace-se vaga para aprender a refrigeração

I .J A R A G U A. DOS U L, -_S.C, l Na-o emplacara' carro
com instrução 'integral. O candidato deve' eMla�

,
quites c/o 8sniQo militar, ter o gináSio, que

!
(A It tI N C I A ! em 1971 o

�

ómisso tenha nocõeli! de 'oomércio, que faie o alemão e

I Placas Esmaltadas p'ara 'Terreno's e reSl·de�nol·as. 'I 'd R d
de prefetênoia que,dirija autom6vel.

,
l no mposto e en a IlJformsções oom Rudi Bruns

, todos os fins, Balneários: Camburiú _ " Rua Venâncio da Silva Pôrto

! Placas em Acrilico, Barra Velha _ A"ma",;;;o _ � Não poderão emplacllr

1 L
&..... , seus veículos em 1971 e

,=====================,:d

ambris. Itajuba - Enceada - l também estarão proibidos "�========�=========

l Forros, Piçarras. 1 da prlllicllr numerosos aIos

I Taoos. ' Cidades: Jareguá do Sul...,... 1 civis, apartir ,de 1.. de se,

I Cal para' construção. Blumenau Guaramirim_ !
tembro' próximo, lôdas as

,

' pessoas QU2 não apresen

.,

I I
l laram suas declarllções de

� , E, R O N T E X l- 'rendimenlos em 1970

�. I Não poderão emitir, aVII-

, , lizar, endossar ou ser fa-

l Leve seu oarnê pag,o e eScolha o tecido ' vo'recidClS em tflulos 'cam-

1 de sua preferência, ! bias, registrllr escrilureiras

I Não compre oarnê sem verificar se foi carim- ' i de compul e vendll de

t bado por Represen*ações Pérola Ltda. ! bens imóveis, IIssinar con-
, tralos de locação de bens

.... .,.. ..,. I!'N ......,� móveis e imóveis.

Receita 'Federal

A venda na ,Tipografia A'Tenida

L
-" ·

,e 1 a
A

"Por Esse Mund o de Deos"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradávelleitura tl do me·

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

e na sua fili8t
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\7olksmclgen lançou
já está recebendo

I
'

-------------------.'�-----------------------------------------

a �Jaraguá .Veículos
'NOVA LIIiHA 71a

O Wie ic� IBC. BrBsilien kam, Iod wal icH wil!Hrel�
!�� !!!!!!itS������!�RBe!���!�!n ��!�!ek�!��

�l�NO�-l�'--------------�---'--(----------------------------------------�-----------------IARAOU> DO SUL $ANTA CATARINA) SÁBADO, 8 DI! AOOSTO DI! 1970 N.O 2.596

CORREIO DO POY
Ungefähr bis zur MÜDdung des Jaraguá In den ltapoc6

führte eine leidliche Fahratrasse. Jetzt befindet Ilch dort der
Stadtplatz Jaraguá. Zur damaligen Zelt war noch die gllnze

J a r a g q a, ,F ab rtl S.' A. Comarca tem no
.....

vo Promotor
Geg.ndvonjungfräulichemUrwald bestanden,durch welchem
nur ein Fusspfad führte. von den Fussgäogem selbst getreteI.
Die Zivilisation haUe dort ihr Ende erreicht, und Ich beach.

CGeMF 84 4SZ 4-6/001
riU zum ersten lIlale deli stíllen, Ichwelgsamen Urwald. Meta

"
. .• Recebtmos etencloso ofício, de 29 de julho de Reltlel' hatte Ich bel eínem Kolonllten elageltellt. der In

ASsembléia Geral Ordinária 1970, do er. dr. Mário Edgar Wolf, em que comunica nächster Nähe der Urberfahrt wohnte, und so machte loh
heve ld dí 16 d 'I' � mich meinem Begleiter zu Fusl auf den wenig betretenen

. Convida-le llS aenhores acionistas desta socíe-
r i!SSUIIII o no li! o u nmo mes, o cergo Pfad. Auf unserer Wanderung wurden wir von einem starkeIl

dade para comparecerem a Al'sembléia Geral Or-
de Promotor Público de nOSSi! Oorríerca, externando, GewlUer überrascht. Der Regen ergoss Ilch ín Strömen he

dinária, a r8alizar-ae 00 dia 25 de setembro de
por nosso Inrermédlo, às eutorídedes civis e religio rab, und wir wal7en In wenfgen Minuten gänzlíeh du�chnäl.l

1970, à. 14.0U horas; 'na sede socíal da soclsdade,
ses, bem como i! IOdos os cidadãos que compõe.esta Gegen Abend'errelchten wir die Hütte eines \Valdbewllhnen,

à R J
" ,Iaboriosil comunldede cetertnense. 05 seus mets ele- namens Chico Mendes. (ch kann nicht unterlassen, dlefre1lll_

,

ua
.. orge Cze.rniewicz. 590 em, Jaraguá da Sul. d d d

dIIche Aufnahme zu rühmen. die wir dort fanden. Sogar 11111
SI"� a fim de deliberarem sôbre a seguinte:

va os protearoa e consi ereção, trockenen Kleidem und dito Wäsche versorgte man mich, lO
Ordem da Dia , Ao agradecermos a zenrtleze di! comuntceção,

dass wir In recht behaglicher Stimmung um ein groeses Feulr
• lIal.en., das inmitten der Hütte auf dem Lehmboden brannte,

t.0) Exame e aprovaçio do balançu geral, c�m�rimenlilmos ao novel. represenl!,nl� do Mlaletérío über dem verheissunClvoU ein Teekelsel hing. Der mate

coota de lucrai e perdas e dema,'s documentos Cllr- P.ubhco, com valos· de feliz permdnenc'i! enlre n6s. wurde In zierlichen PorzellantasIen kredenzt, alz Ich aber'
fragte. ob man uns etwal Brot óder dergleichen besorgen

r8lpondeotes an .xercicio fiodo em 30 06 70;

I
könnte. mussten wir hören, dass lIichts Essbares sich Im
Hause befinde. EIne abgezogene Tigerkatze. die über den

eXI·stel!n·OtJ••E;leiçAo da no.v� Diretoria nOI cargoa já I t a J. a r a T e
.....

o .0sC. u b e,
Feuer 1m Rauch hlilg. mochte der Wirt uns wohl nicht l1li.

,

bieten. Wir hätten jedenfalls höflichat abgelehnt Er Ichickte
nun seinen etwa 1Z jährigen Jungen aua, offenbar zu guten

3.°) EleiS'ã.o. lias' membros efetivos e suplentes C'O.C. 844156377/001 Freunden, GevaUern. Nachbam u. dgl., uod wirklich kam er

da, Oonselho Ftseal; , mit einer Cuia voU Farinha zurück. Mir Zucker gemlsch�

4.0) Assunto.s de Interêsse da soeíedade. Edital de Convocação mundete el uns hai unserm regem AppeUtgar nicht schlecht.
Darauf bat Ich, mI� mein Nachtlager anzuweisen. Dies Wir

A v i s O �. h di' T� freilich nur ein GesteU In Betthöhe von Palmitenlatteo; aber
Aehàm se a dísposíção dos &rI. aeioniatas OI

I icem os sen ores ectontstes o talara enis
von Müdigkeit übermannt. schlief Ich bald ein und. erwachte

documento. a que se refere o artigo 99 do daere
Clube, convocados pi!fi! se reunirem em assrmbléia am nächsten Morgen friaqh und munter. Als morgenlnblQ

t I· • 2627 26' geral ordinária, no dii! 150 de agô.,o, ne séde eoctel nahmen wir wieder Mate, Farinha und Zucke zu uns und
o' er n , de de setembro de 1940. do Clube, pari! Iralarem dos seguioles eesumos: setzten unserem Reise fort WI1' trafen schon einzelne Keíe-

Jaraguá da Sul, SC, O,," de agôsto de 1970. nisten an, die sich am Jar'guá niedergelassen hatten; ablr
Hans Gerhard Mayer, Uiretor Oomercíal 1 - Preslação de centas unserer Versuch, Irgendwelch Nahrungsmittel käufllch III

A bléí Ge I E 2 .:..... Assunlos de ínterêsse di! Socledade- erwerben, war vergebens. Wtr, mein Begleiter und, lob
ssem la ra' xtraordinária '"<. Bchauten UDS etwal enttäuscht an. "Das kann ja recht schön

Convl'damo 'h "

t d
-TC Jara"'uá da Sul (SC), 06 de i!"'O�SIO de '1970 werden", sagte Ich verdrlessllch, "da können wir noch hun·

S Oll sen ores aClOOl. ai II "ara.. ..
gern lemen."

. ,

guá Fabril S. A. para alsistirem a A••embléia Ge- . JOlé Carlos Neves, Presidenle (fortsetzung folgt)
ral Ixtraordinária, a realizar-.e no dia 25 de se,
tembro de 1970, as 15,00 horas, na sede social da
soeiedade, a Rua Jorge Czernh.wicz, &90 em Ja
ragui tio Sul. SO, a fim de delib"rarem sôbre a

leguint.:
.

Ordem do Dia

Certiflcado Extraviado

1.°) CriaçAo de novai cargo. de Diretorill'
2.°) Alteração parcial dOll Elltatutos;

,

3.') A.suotos de interêsle da sociedade.
Jaraguá do Sul, SO, 04 de agô.to de 1970.

Han. Gerhard Mayer, Diretor Comercial

Eu, ANSELMO MAESTRI, brasileiro, cuado,
motorista, residente e delmiciliado em Jaragtlá do
Sul - SC, declara para os de,id�B fiDS que foi
extrui.ado o, eeguiQte documento:

CARTEIRA DE MOTORISTA N.o 108881
Jaraguá do Sul, O� de agosto de 1970

ANSELMO MAESTRI

,

\

Tem cara de motor nôvo,
desempenho de motor nôvo
e custa menos da metade

de um motor nõvo.
Venha ver ém nossa loja o motor

Volkswagen, recondlplonado pela
Volkswagen, _

Ele fica tão nOvo, que V. é capaz de
confundi-lo com um motor nOvo.

Felizmente seu preço evita esta
, confusão: custa menos da metade de um
motor nõvo.

.

Mas faz tudo que um motor
nOvo faz.
As peças originais instaladas e as

recondicionadas são submetidas a testes

os mais variados, cjue são umá
verdadeira tortura. Mas também, depois
de passar por esses testes, êle fica
como se fOsse nõvo.
Tanto é verdade, qUe lile recebe a ,i

mesma garantia que a Fábrica, dã ··f

a um motor nõvo:
10.000 km oU 6 meses de uso.

Se v. gostar, tanto melhor para seu

carro: em 90 minutos, êle vai sair
de nossa Revenda como um carro de
motor nõvo,

Jaraguá Ltda. '.�V e í cu 1,0 S
flvenida marechal Deaõoro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul -:- SaDta Catarina
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Créditos
para O'Brasil
Foram concedidos cré

ditos ao Brasil no valor
de 50 milhões de d61ares,
destinados a concessil.o
de prioridades deferidas
pelo ministro d,o Planeja
mento, João Paulo dos
Reis Veloso. São destina
dos BO setor da Educação
e deverão ser geridos
pelo Fundo Naciõnal da
Educação, cumprindo a

programação feita. O fi
nanciamento ao I e t o r
educacional, segundo de·
clarou o titular' do Plane

Ijamento, se destina pri·
mordialmente 80 ensino
b'�ico e para projetos já
defioidos no progrllma de )
metas e base para ação ni! sede social do Ildjara Tênis Clube, às 21,00 horas
do Govêrno. O financia- em primeiri! conv!>cação'e às 21,&0 horas em se�nD'
lIJento já concedido, lerá da e úllima convocação, com a seguinle ordem do

seguido em breve de dii!:
outro com a finalidade
de executar '0 programa
de criaç60 de ginásios
polivalentel!l. Os créditos
se destinarão também a

expansão do ensino fun
damental e médio, bene
ficiando particularmente
os Estados e Muoicípios
que pretendem criar mais
c urs o 8 'ou melhorá�los
(AABe)

Vel�e:_se II 'fraca-Ie
Um t e r r e n o 14x35

situado na Rua Prll!.
Antônio E: Ayroso e mais
um terreno de 17x:!5 com
casa residencial de ma

deira de 7x13 situada. na
mesma rua.

Informações no Jocal
com o Sr. Mário Funke. I

'c�ixa Econômica
Procura Vendedores para Loteria Estadual

A Ci!ixa Econômica ESladual já deu enlrada na

fase final dos preparativos p;!ra' o lançamenlo da

LOTESC, LOler!a ESladual de Sanla Calarini!.
. Segundo comuniclldo divulgado por fonle li�a,

da da à direção daquele esti!belecimenlo, a Caixa
Econômici! ESIi!dilal já eslá tecebendo inscrições de
inleresslldos na vendi! dos bilheles da Loleria.

Segundo o mesmo informante, os inferesilldos
poderão solicilar ·as credencii!is que os lornarão apo
los à distribUição e venda de bllheles. em qualquer
quanfidi!de e em QUi!lquer município ou, região do
Esiado.

As pessoas interesBi!di!s eslão sendo alendidas
ni! sede da Ci!iXi! Econômica ESladual de Sanla On·
larina, diàriamenle, das 9 às 12 e das 115 àB 17 horas..

CorOI �e 801l�eirls VDllnt�rios di JorlDuí dO �II
Edital de Convocação,

O Presidenle do Conselho Adminislralivo do Cor.

po de Bombeiros Volunlários de JaragulÍ do Sul, DO

uso de 5uas atribuições e na forma do arl. 17 lelra

"i!" dos aeus eSllltulOS socii!is, CONVOCA Iodos os

membros do' CORPO ATIVO dll corporação para II

ASSEMB.LÉIA OERAIJ ORDINÁRIA a reillizi!r-se DO

dia

26 de Agôsto de 1970"

i!) Eleição do nôvo Comando Oeral - geslão
1970/715; ,_

b) Assunlos gerais de inlerêsses da Corpori!çao,

e confoca, ainda, na forma do § único do i!rt 20 ° dos

eslnlulOS Bociais, Iodos ·os membros do Conselho A�'
minislralivo e Deliberalivo e OI> .senhorI!l> indusl;1I1IS,
comerciantes e o públic� em geri!I. pilra a reuião
i! rei!IiZilr' se no dia

.
26 de Agôsto de 1970,

na sede 1I0cii!1 do Itajara Tênis Clube. às,'lO,OOhoras
en:, primeira cpnvQcação e, às 20,31) horas em seguD'
di! e última convoclIQão, com d seguinle 'ordem do

dill: \

is) Exame, verificl!ção e aprovi!ção ou não do

bolanço geral anual referenle i!0 p!l.ríodo de

i!gôSIO de 1969 a ,agôslo de 1970;
1» Eleição do nôvo Conselho AdministrativO -

gealão 70/71;
c) Eleição do Conselho fiscal - gestão 70/71;
d) Assunlos gerais de interêses di! corporação:
JarilgulÍ do Sul (SC), 22 de julho de 1970 /

,

"
Dr. Oefd Edgar Baumer

Presidente do Conselho AdminislratiVO'
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


