
Compareça ao,BAILE DO CHOPP, organizado pelos '3.0 Anistas "

do C:olégio Normal Pref. Lauro Zimmermann, ,de GuaramlriDi.
Local: Sociedade Diana, às 21 horas do dia 12 de 'Setembro.,
Bandinha da AURORA animará o baile
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Mário Tavares. reínvídíea A
em favor do' Va 1 e FalandoperanteoCon·

gresso Nacional, o Minis-
O Deputado Estaduel A d d A d d

tro Mário Andreazza fêz
� � gorII, o epure o re uma esrre a em con tções .

Mário Taveres da Cunha ntsre, eceba de informar, técnlces -tdeets de trens-
um relato sôbre as orr

Mello vem desenvolvendo que no dia 18 do correnre, portar o nosso desenvcl- gens dasrodoviasTransa

intensas ettvidedés nll As- II flrrne Azito S.A, • Eng. vtrnemo pelo seu Ião so
mazôníce e Cuiahä-Sen-

sembléia Legtslettve e pé e' Empreendtmenroe assl- nhado leito.
J

taréín, representando cêr
renre as reperuções gover nou contréro com o PIa-

ca de três mil quílõme-
namentais.' meg, parll a implantação da Q'

tros que atravessam o

Em recente pronuncla E.stradll de Jllraguá do Sul uanto vai Nordeste e o Oentro-Oes-

meero na trtbune da As. à Gueremlrlm, como II
te. Reportou-se o Minis-

sembléia, solicitou 110 Go- parte final dll SC-bI!; dentro Ganhar ,

tro a-quatro mêses atrá.,
vêrno Estlldual a liberação do prazo de t 2 mêses. quando por determinação
da ponte sôbre o rlo 1111 A movtmentecão do par- () o DOAVO Go- do Presidente da Repú-

Ú d d d G .. blica, êle próprio e 08
poc , na ci a e e ue-, lernenrar !arllgu�ense fOI

d?
títulares dos Ministérios

remlrtm, II construção ou bem recebida, POIS, apesar verna or dI' dA" i
'retificação do atual treçado dos epeseree ére o peque-

. p nterlor. e Il grlc�,
h,., , . . .

fa se reUDIrlm pllra dís-da Eerrede entre Blume n? trec � ,entre. as .d�lIs � Assembleia I,.�glslatl. cupr .em con 'unto ro-
nau e Jaraguá do Sul, via eidedes vtztnhes, o UDl.CO ve �e �l:Intll Cerertne de- bi",� relati;os à �cuPomerode e a indicação trech� de Est�ada,que ein- vera fixar em Cr$. 7.000,00,

I paçäo dos graudes espapllra o subvencionamento da nao pOSSUIII, �Iqu�r um sendo 5 de sU�5ídios e 'í!
08 vazios da Amazônia.das öbres �II Ação Social e�tudo pere sua+: de representeçäo. parll o' �aqUelli oportunidade f!lide nossa Cidade, com re- ÇIlO. 'Governador a tomar pos.. . . •.

percussão favorável em ,Se.guras,esPerllnçlls nos se no rõx'mo dia 15 de ,atribuída ao �hDlsterlo
d G' 't ,'_- "'0' ','. '" <. • J , •• ri

I -, P,�. . d6Q-,lft'snSp&rtes 06 68111
lO o" os setores soe ats e evam a crer que 110 cano março de 1971 Para o cer d I' d d
econorntcos da região.· de pouco tempo tenhllmos go de Vice Cl�vernlldor o dOS Igda o.... a Tuas gran, ,_

' es ro oVlas: ran8sma,
v.enclmenlo sugendo e de zônica e Cuiabá-Cachim

IestemuR�aS �e Jeová encerram, Clogresso 8f�lico �r�r: �����,d: St��u��I�: bo-Slintarém.

Enoerrou se dia 9, oom', e x i t o almejado, o repr�entllção. -"Um mês após, o Pre

congresso regional das Testemunhas de Jeová ini- sidente Médici mandava

oiado sexta feira, aia 7, subordinado ao tema: "A fALECEU- O PROf. divulgar f) plano viário

ESP1!;CIE CORRETA D'E MINISTROS". Os oon federal para a Região
gressistas eram oriundos de quatorze cidades de CAM TAL fCIO FLÔRES Ámazônioa, incluindo IiS

Santa Catarina, estiveram reunidos num olima de d1,las rodovias,já mencio

.verdadeira páz e harmonia para ouvirem os 18 Noticias vindas d9, v·izi, nadas. A Transamllzônica
oradores esp,erientes' e oapazes que se, fizeram nha Cidade �e Guaramirim, seria uma ampla verdade

apresentar com ensinamenlos Bíblioos. O ollmáx dão nos' informação do oferecida ao nordestinIl

do' conola've foi a oonfarênoia 'intitulada: "A VER- falecimento do Prof. Can para li cO!lquista e colo·

DADEIRA. ADORAÇÃO CONTRA A FALSA", tal1cio flöres, no h05pillli uização da Amazônia,

proferida pelá Sr. Georg Warieuchuck, represen

I
daquela Cidade. O extinlo Poste"Íormente a i n d a

tante da Sociedade Törre de Vigia de Säo Paulo. tinha sido eleito vereador em conjunto com 08 Mi
,

Enlre outras ooiBas, o orador falou söbre a pela Arena e ocupava ,o nistérios do Planej'imen
dIsput:! quauto a qual IIIdorsQão era verdadeira, de elevado cargo de presl to, Interior e Agricultura,
Jeová D8�9 ou d� Baal, dos lernpos Bíblioos. Então dent� �a Câmarll do.' l'1u proBseguiram 08 estudos

D�us SUSCItou, Elias, o profeta, no tempo em que o n'cipl,o dI! GUllramlr�m. O já então procurando 8S'
celDO setentrional de Israel Bstava saturado de Prefello paullno Joao de tabelecer e equacionar
adorsQão falsa, O, Baalismo era'adoraQão 'das fOlQ3S Bem decretou luto oficial recur&os -para a exeou
naturais, era brutál B desmoralizante. Incluja in' por;; dias. ção dos projetos, A iuéia
clinar·se a ídolos e beijá·los e isto era revoltante este semanário que tinha

'

,

a Jepvá. Podia·se imaginar o 6�io de Deus por no Prof. Cantalfcio flôres .

�uma adoraQão que inoluia prostituiQão' sagrada e 'um de seus coqstantes CorreiO do Povo
saorifícios de orianQ8s, Perguntou o orador: "SE' leitores, apresenta aos seus um Jornal a

vivesse ilaq'nele tempo, teria sido fracß e passi,!,o familiares·os seus sentidos Serviço do Povo
quanto a adoração fals'a, ou �igor080 em resistir pêsames. '-

-

--:
a ela? ... Uma dramátioa prova do fogo no Monte
Carmelo prova que pessôas não podem claudioar
entre dnas opiniões 0001 respeito a religião.' Os
profetas de Baal executiu'am atos insanos ao seu

-deus, mas não oonseguiram resposta, Elias demons
trou oompleta confianQa em Jeovâ Deus, e Deus
pr090U bem fundada fé de Elias. A resposta mira
cnlosa de Jeovâ em mandar fogo dos céus e des·
truir o altar moveu muitos a reconhece lo e agir
Segundo a sua vontade. O QUE INDICA ISTO
QUANTO, A ADORAÇÃO FALSA DE HOJE?
Atos idólatras e pagãos equivalentes a adoraQíio
de Baal 'são pratioados boje nas r"ligiões que
pretendem servir a Deus, É neceseário demonsltar

nos8,a tlevoQão por evitar idéias modernas liberais
de que não importa oomo se' adora a Deus. Jeová
não abandonará o� devotados a 'verdadeira adora'
ção hoje, assim oomo não desertou Elias e

.

Elissu,
Em breve, lIa "nova ordem" será deleite para os

aprovados, por Jeová e Deus ressuoitará ps que o

amavam ... pode ter oerteza de tais ooisas pois
Jeovã prometeu. Jeová é o regente oelestial e é
capaz de introduzir a humanidads numa terra pa,
radísioa que se avisinha. Com esta esperanQa em
mente as Testemnnhas de Jeová voltaram às SUBS

cidades com o desejo"'de anunoiarem na aos seus

vizinhol.

Hora

Prefeitura .Municipal de Jarag�á do Sull
Decreto n. 196/70

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Clltarina, no uso e exercício de suas atri

buições e na conformid6de da aUlorização conslante
do IIrt. 6· da lei II.· 237, de 5 de dezembro de 1969.

D e c r e t a:

Art, )..) - fica aberto por conta do excesso

d.e arrecadação do corrente exercício, o crédito su

plementar de Cr$ 5.000,00 (Cinco mil cruzeiros), para
refôrço da seguinte dotllção do orçamento vigente:

3.15.9.14/95 - 5000,00
Ärt. 2,·) - e5te decreto entrará em vigor na

data de SUII publicação, revoglldas as disposições em

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de Jarag!llá do

Sul, eIP 1.1 de IIgôsto de 1970.
Hllns Gerhllrd Mayer, Prefeito Mnnicipal

Publicado o presente decreto nesta Diretorill de
Expediente, EduclIção e Assistência Social, aos 11
dias do mês de agOsto de 1970,

João Malhias, Verbinenn, Diretor em Comissão,

da Amazôniavez
original, pars a constru longitudiais de acesso,
ção desta obra fnnda, originando se do Centro
mentouse no conceito e do CElntro Oeste do pars,
da integração nacional, além de conjugar se com

ligando o Nordeste à A· os terminais navegäveía
mazôule B servindo de I dos afluentes meridionaissuporte para as graudes do Amazonas.

------------�-------------------,----�

i

Adéliá Pi'azera Fischer
,

Ferida pela dOr do deaaparecimento, a

Familia Fischer chora a espôsa, mãe, sogra e

o avó, Adélia Píezera Fischer. Após lutar contra
insidiosa moléstia, partiu para o reino dOll justos,
às 14 horas do dia 19 do corrente, no Hospital
Sagrada Família, no Estreito, amparado pelas
mãos do seu querido eapôso. Dona Adélia, como
era conhecida pelo seu largo circulo de amí
zades, seus admiradores e alunos, era filha de
Angelo Píazera eConstância Nicoluzzi Plazera.
Nascera 'em Jaraguá do Sul, de ,tradicional fa-
"milia, e !la MT anos eaeara "com lltrsooißco Fer
nando Fischer, um dos maís antigos e compe-

.

tentes contadores da região, Casavam, na antiga
Ig�eja Ma�riz, situada no alto do morro e, para
abençoar a união, pediam a presença de Padre
Vicente Schmitz, seu amigo e coofidente de

longos anos €latão servindo em Corupá. Do feliz
consórcio., nasciam o Guido, hoje ca<!ado com

Renate Wunderlich e pais de 11m casal de filhos
e Yara, casada com o dr. Fernando Arthur
Springmann, pais de 3 filhos. O que teria ser

vido para o marco de sua indissolúvel união,
foi a identificação de ambos no campo musical.
O "Chico" vinha oom vasta bagagem music.al
das cidádeB de Santos e Florianópolis e foi em
Jaraguá. no Salão Lorenzen, antigo Salão Au·
gURtO Mielke\ à rua Joinville, defronte da atual
Indústria de Egon Sas8e, que pela primeira vez

apresentaram-se juntos numa grande festa qUIl
alí se reelizllva. Mais tarde, já casados, anima
vam as sessões oinematográficas. então cinema
mudo, do Salão buhr, de propriedade do fina·
do Erico Doubrawa. Piano e violino, serviam
de "back-grouod" para as histórias que se de·
senrolavam n8 tela. Si a história contava a

vida da heroina e do herói, gravado no Clelulói
de, tambem tinhamos "ao vivo" junto dos es

pectadores, as'figuras heróicas de Dona Adé,
lia e do "Chico", a interpretar o som ideal, sem
o que, o filme acabava não prestando;' Dona
Adélia soube transferir para seU8 filhos o gosto
pela música e, com o ingresso do dr, ,Fernando,
completar-se"ia a familia musicál que, com o'ú
tros "amantes da 'arte, haveriam de fundar a

Sociedade d'e Cultura Artística em n08SO meio.
S� 08 que acompanharam as apresentações
podem avaliar a importância do movimento ar
tistico-cultnral desta entidade. Dona Adélia, ja
mais furtou·se 'ao compromisso de atuar em

festas beneficentes, em movimentos culturais
ou no acompanhamento musical de renollJados
artistas nacionais e estraogeiros que aqui se

fiz�ram apresentar. Sua grande "chánce" foi,
sem dúvida, quando da inauguração .da Rádio
Jaragná, em 1948, no dia 31 de Julho, onde,teve
di;stacada atuação, prestando, dai pordiante,
8ua inestimavel 'colaboração nos programas
infantis, 'sem jamais,cobrar pelos seus serviços.
Uma verdadeira abnegada que tinha por lemll
a divulgação da músioa, a �ôa música. Dona
Adélia foi grata à terra que lhe viu nascer.
Amou como poucos a sua terra e, elQ lIua ho.
menagem,', chegou a compôr a parte musical
do Hino à Jaraguá, hino que hoje de módo
brjltal acaba de ser interrompido.

}'l;ste semanário apresenta à famllla enlutada as suas
oondolênclas pela Irreparavel perda.

Eugênio Vitor Schmöckel
---------------------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-

Edital de' Convocação i'"-

RELATÓRIO DA DIRETORIA O Prestdenje do Conselho Admtntetrettvo do Cor.
Senhores Acionistas: po de Bombeiros Volunrértoe d� )arag,ulÍ do Sul, DO

E di
.. - •

-

uso de suas atrfbulções e na formajio ert. 17 .Ielra
. m, atsn ímento às diSPOSIÇOll9 legals a esta- "a" dos seus esraruros sociais, CONVOCA Iodos ot1;1tá!las, lemos o prazer de submeter ! 'aaSI apra membros do CORPO ATIVO da corporação para

S

�18çao 0/ balanço geral, demonstrBlJ,ao da conta ASSEMBLeIA GERAL ORDINÁRIA a realizar-a
a

lucr_os iiI' perdas' e. o parecer do conselho fiscal, dia ,
e DO

ralatlvos ao exercício encerrado am 30 d.' junho de 26 d A
�

t d 19701970. I ,,' e gos o e
r

'

Permanecemos, todavia, l disposição dos SI- ne sede social do lrejare Tênis Clube, às 21,00 horas
nhorss acionistas, para os esclareurmentes que em primeira convocação e às 21,30 horas' em segno.
Julgarem neeesaãrios. da e úlnma convocação, com a segutnte ordem 'do

Jaraguá do Sul, SC. 20 de [olbo de 1970 díe:>
Erneslo Leopoldo Oserníewícs, Diretor Presidejata a) Eleição do nôvo Comando Geral- - geslão

Hans Gerhard Mayer, Diretor Comercial 1970/7õ;

B I G I d 30 d
.

h d b), Assuntos gerais de tnterêsses da Corporaçãoa anço era encerra o em e Jun o e 1970 e con.oca.! ainda, na forma do § único do ert. 20 ° do�
A T I V O estatutos speials, Iodos os membros do Conselho Ad-

mtnístrettvo e Delíberetívo, e os senboree indusl�ilÍis
comerclentes e o público em geral, para a reuiã�

69.948,93 a realizar-se no dia

Certificado
j

Eu, ANSELMO MAESTRI, br,asileir,o, casadO,

Estoques de mercadorias. vendas. juros motorista. residente e domiciliado em Jaraguá d�
ativos, descontos obtidoB. rendas diver- Sul - SO. declara para os devidos fins que fOI

sas e reversão fundo para devedores extraviado' o seguinte documento:
'

'duvidosos 2.040.463.37 CARTEIRA DE MOTORISTA N° 108881

Waldemar Maximiliano , 2 O Jaraguã do Sul. 04 de agosto dA 1970
I

Rau e Magda da Silva

I
E ,para que chegue ao GO. ..........

04 .4
...6-.3.-3....7 ANSELMO MAESTR

- nheclmento de tod06 mandel }araguã do Sul. SC, 30 de junho de 1970
'

:-- -.
Ele. b_rasileiro. solteiro, passar' o pwsente edital que Ernesto Leopoldo Czerniewicz, Diretor Presidente

comerCIante, natural. d.tl 'será ,publicado p.ela impreollSa Hans Gerhard Mayer, Diretor Comercial Feieco'Pl-as -

Jaraguá dó Sul, domlCI' e em cartório onde será
'

Nelson Poinmerening
liad Cl. e reside�te.à Rua afixado durante 1 S dias. Se Téc. Contabilidade - CRC - SC N. 4.994
PreSidente Epltaclo �tlS alguém souber de algum im- Agora também no Cartório,
soa. nesta mdade, fIlho pedim�nto acuse-o para os

PARECER DO CONSELHO FISCAL '

,de> .Waldemar Rau e Te- fins legais. \ I No �,�ercício das funções de membros do autenticadas na hora, .

refilIa Wolf. R�u, . AUREA MÜLLER GRUBBA Conselho l!'lscal da Jaraguã Fabril RA, com sede ,Edl'fl'CI'O da Prefel·tura�Ela. ��al!llelra, solteira, Olicial' em Jar�guã d,o Sul - SC, examinamos o balanço
eontabllista, Datural de geral. ãemonstraQão da conta de'''lucroll e perdas""
Jarsguá do Sul. domici, relatório da' diretoria, �m fim, tôdoa-os atos perti,
liada e residente à, Avil-

d
nentes aOJex�rc�17io soq,ial. findo em

\

30 de jun'ho de
nida Getulio Vargas 152, Ven e�,s'e .1979,. .:,
nesta cidade, filha de ",.

.
"

Clovis da Silva e "Inge, . _

Tendo e.ncontrado ludo na mais rigorosa exs-

borg Mathias da Silva. Uma 'Biciclel,a \ 'marca tldao � perfeIta ordem, so�os de parecer que OB
1 PIIl(j)T, 'estrangeira em mesmos merecem >'3provaçao da assembléia geral

Bdital n. 7,291 de 18/8/70 eSlado" de' 'nova, ,preço à ordinária. '

combina'r. U Dl � G a i I a Jàraguã' do Sól, SC, 20 de julho de 1970
Todeschini,' 'em' perfeilo "r, Adolfo Mahfud
(slado. Wolfgang Weege
Tralar nesla redação. Norberto Ga'ulke

PEOAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Emprê.a Jomaliatica
"COR'elo do POYo" Uda.

- 1970 •

Diretor '

Eug�nio Vitor Schmöckel

F,IIrt/.,., • O,Il."'.lIt.',

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakiseir-os, Macieiras, Ja
bolicabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélías, Ooní
feras, Palmeiras, etc.. , etc,

-
, ASSINATURA:

Anuál ,.'. • • Cr$ 10,00
Semestre • " CrS 1,20
Avulso. :- .. _ Cr$ 0,20
Número atruatlo • Cr$ 0,:12

BNDBRâço:
Caiaoa Poatal, 10

IIvenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul. S_ Catarina

11,-sOCIAIS-11 Olspanl.el
Caixa e Bancos

Realizá.el
Estoques, Acionistas cl Subscrição de
Cap ita], D�licat88 e Receber, Part. e

Depösitoa Oompuleõrlos.. Titulas a Re
ceber, Depósito Fiscal, Seguros a Re
cuperar. ICM B Recuperar, Prêmios de
S ..gurOs Anteoipedoe e, Devedores Di
ve S08

Imobilizado
Máquinas e Instalações. Imóveis, Mó
veis e Utensfltos, Construções e Ben
feitorißS, Veiculas, Ferramentas e 'Rea
valiações

Compensado
Bancos cl Cobrança, Bancos c/ Vincu
lada, Seguros Contratados, Ações Cau
cionadas, Contratos de Reflorestamento
TOTAL

•
PASSIVO

851012,29
2 503,126,3!'l

Aniversários:
Fazem ano� hoje

- Josefina Salier Plccoll,
, espôse do sr. Albano Pie
colí, em Barra do Rio Cêrro;
- o garOlO Loreno AI·

persreedr, ülho do sr. Gus
lavo Alperslaed/, em Ire
pocuzioho;
- a sra, Nllde Schütze.

,

- A sra, Delorme W.
Stlnghen, espôse da sr, Air
Ion, em Ponta Grossa;

,... Maria Madalena, es

pôsa do sr. Anlonio Sch
mín; Dia 26
- loel Peulo, filho do

er. Roóolfo P Pereira;
_ o sr. Erneero Less

- Ortred Vogel, em Ira-
mano;pocuztnho;

- Ntlron. filho do sr.
- Olívla, espôsa do sr.

Bonifácio 'Pelri; Bonifácio Pelri;
- Alzira Winter Schmln,

- Ivete' Vosgerau Horn-

espõse do sr, E d g a � merding, êspôse do sr.

ôchmln; Anselmo Hornmerdlng, em
- o sr. Frederico Rösel, loaçebe;

em Três Rios; ,

- Clementine Zepelle Exiglvel
- o 'sr. Rodolfo Hufe Abellno, em lrspocuzraho: Responsabilidades Imedlalas e I Curto Prazo

nuessler, nesta cidade,
- o sr. Guslav� Alpers· Imp. si Prods. Industr., ICM. Imp, de

,

_
laedl, em hapocuzlnho;

.
'Renda na Fonte, Honorários da Dire-Fazem anos amanha

-. ArOlldo edrlos Per�l- toria, SalArios, Ordenados, Gratificações
- o sr. NarberIO Hafer· I ra. f�lho do casal Anlomo a Pagar, Previdêncja Social. Contas"

mann, neslll cidade; Pere�ra. e _MarIa Ana Mann Digeis8S a Pagar, Funrurol, Fornece-
,

- o sr. Alvaro Slinghen, PereIra,
J é C I G

dores e Bancos c/ Desconto
em Cambé;

,.

- o sr, os ar os �' a LOßgo Prazo
- sra. VVII. Frida Bauer. renl, em ASlorga.

,

B8ncos cl Empréstimo, Financiamentos
D· 2'"

I '

' , -

D'
,- - - Digersos 'e C/'Corl'lIntes ' "

�a " w 27 IneXlglvel
- Elisabelh. espôsa dó 'Capital Social, Fundo de Reserva Le-

sr. LOUrenço Gressinger; - o sr. AlberIO Sbar- gal, Fundo p/Devedores Duvidosos.
- o sr. Herberl Buer- delalli; Fundo de Depreciação, Fundo de Iode-

ger nes/a;
'- Leny Maria Silvo dos niz8ções Trabalhistas, ,Fundo Especial

j, o sr. Wiegand Röder; Reis, espôsa do sr. Vere· p/ Aum. Capital e Fundo de Ações
_ o iarOlinho Rubens diana dos Reis, em Corupá; Bonificadas

Voigl" filho do sr. Rudi - o sr. NiI,son Bagges Transilóriu
Voig'1 e Elvira Voigl; lass, �esla clda?e; Saldo a Disposição da A,G,O.

- o jovem Ewaldo Zie, - a Jovem Mlrtam Bauer., Compensado
mdon. filho da Vva, Ema ,filha do sr. Udo Bauer. Dupls. em Cobrança. Dupls. Vinculadas,
Ziemann, ,em Três Rios Contratos de Seguro, Cau�ão da Dire-
do Norle;

, Dia 28 toria e Reflorestamento Contratados

Dia 25 � ° T A L
'

- a sra. Emma Bleich,
- o sr, Arlur Gumz, em espôsa do sr. Rudolfo Demonstração da Conta de Lucros e Perdas

Rio Cêrro; Bleich. nesla cidllde,
em 30 de ju�ho de 1970

1.057,957.13

524.20'(',98

662282.67

229:145,99

615418,32

145.267,06

851.012.29
2.503 126,33

Registro Civil Débitola'vrado:,. natural de Ja
rllguá do SulJ domiciliado Reversão elltóqulls ingentariados. com

Aurell Müller Grubba, (tidal e residente em Riu Cêr pras, despesas c/ pessoal. impostos e

do Registro Civil do LOis· ro I. neste distrito filho taxas, despesa8 financeiras, despesas
trito da Comarca de Taraguá de Rieardo P o r a t h e gerais, fundo p/devedores duvidosos,
do Sul, Estado de Saota Hedwig Kuester Porath. depreciações, fundo de re>serva legal e

Catarina, Brasil. ã disposição da A.G.O.
-

Faz Saber que comparece- Ela. brasileira. solteira,
ram no cartório exibindo os doméstica; natural

. d.e J'

docum,ntos exigidos pela lei �araguá,do. 'Sul, domlc!
afim de se habilitarem para h�da tl reSIdente e,m ,�10

- 'Cerro I, neste> dIstrito,
filha de Alex Wienen e

Edita. n. 7.290 de 13/8/70 Olilia Lenz Wienen,

2040463,37
2,040 463.37

Crédito

casar·s-e:

Harri Porath e

Verônica Wienen

Ele, br�siieiro, solteiro,

26 de Agôsto de 1970,
ne sede socíel do lreiare Tênis Clube, às 20,00 horas
em prtmetre convocação e às 20,30 horas em segun.
da e úlrtma convocação, com a seguinte ordem do
dia:

a) Exame, verificação e eprcveção ou, não do
balanço geral enuel reíerente ao período de
egösro de 1969 a agôslo de 1970;

b) Eleição do nôvo Conselho Admíulatrativo c,

geelão 70/71; ,

c) Eleição do Conselho Fiscal - gestão 70/71;
,d) Assuntos gerets de ínterêses da corporação.
Jilraguá do Sul (SC), 22 de. [ulho de 1970.

Dr. Gerd Edgar Baumer
Presidenle do Conselho Adminislrali.vo

'I'

Extraviado

Bebidas Max Wilhelm S. A.
CGCMF 844;29 869/001

Assembléia Geral Ordinária
São convidados os senhores acionistas d�sta

soc Adade para' participarem da assembléia geral
ordinária qúe terá lugar no dia 31 de outubro de
1970. às 9 horas, na sede social, à rea Joinville,
n.594. na cida'de de Jaraguá do Sul, a fim de deli·
berarem sObre a seguinte, Ordem do Dia:

10) _ Exame. discuss!ip e votação do Relat6rio
da Diretoria., BálanQo Geral. cOIlta" de, L,ucro& e

Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, referente 80

<o>xercicio encerrado em 30 de junho dß 1970;
2.°) - 'Eleição dos- membros do Conselho Fis

cal e respectivos suplentes e fixação dOll seul ho·
norários; -

S.O) - Outros assuntos de interêsse social.
_ AVISO ,-\OS ACIONISTAS
Encontram:se à disposição dos senhores acio-

nistas, na sede social, os documentos a que S8

refere o a[I.O 99, do Decreto' Lei n. 2> 627, ds �6/09/
1940.

Jaraguá do Sul (SC), 10 de agôsto de 1970
Muritz Ma'x Wilh"lm; pirel�r Presidente

C e r t i f i 'c a d o Extraviado
Eu, José Autônio Vicenzi, brasileiro, casado,

residente e domiciliado em :5anta- Luzia, munie!·
pio de Jaraguá do Sul, SC, declaro para os deVI'

dos fins que foi extraviado o seguinte docume�to:
CActTEIRA1DE MOTORISTA

'Jaraguá do Sul. '12 Je agôsto de 1970,
José Antônio Vicenzi

�-------------'-----------------------�

ExtraviadoCeriificàdo
Eu, ALFREDO MEIER. brasileiro, cas'ado,

Industrial, residente e domiciliado à Rua Pe. ped�Frankeb, '67 ne'sta eidade de Jar,sguá do Sul S ,

declara para 08 d'evidos fins que foi extraviadodoCERTIFICADO DE PROPRIEDADEDN,o 249764. o

veiculo Kombi Volkswagen, ,ano 1969, com as se·

guintes características: Motor BR 73235, Côr Branca.
Jaragu'á do Sul, 18 de agôsto de 1970.
ALFREDO MEIER

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORRElO DO POVO SAbado dia 22-8-70

Em recente apanhado,
realizado por um médico
americano, dr: M o r r i s
Fishbein, destaca oe prin
cipais problemas médi
cos, levantados .durante

A Vista da Informação Como Requer o ano de 1969. No setor
. \. . ,

Antônio J. Radtke, requer licença para eons- da Saúde Pública o pro
truir uma casa. residencial de madeira, Alcir João bletna da poluição do
Bortolini, requer licença pua construir uma casa smbtente ocupou lugar
de madeira, Ponciano Veloso, requer licença para de destaque. No campo
construir uma casa residencial de madeire, João da virologia Oll estudos
Correia de Negreiro, requer licença para construir se' concentraram de pre
uma casa residencial, Hugo RüdÍger. requer Ileen- ferência nas investiga
ça para construir uma casa residencial, Diva Sa ções com objetivo de
hino Tavares, requer licença para .reformar s/ encontrar maiores subsí

prédio residencial, Zezito Luiz Cizeski, requer díos na relação vtrus
licença para construir um rancho, Manoel- João câncer, Uma grande cou

dos' Santos, requer vistoria
.

e hablte-se, Osório quísta no setor v;irológi
Milbratz, requer vistoria e habite-se, Oswaldo co Joi o lançamento da

Kanzler, requer vistoria e habíte-se, Sidney d61i1 vacina contra a rubéola.
,Santos, requer vístoríe e .habíte-se, Waldir Otávio Cóm esta oonquísta, de
Rubini,. requer licença para construir um muro, vida aos esforços de mui
Lourenço Gressínger, requer licença para construir tos anos de pesquisas
um muro, Leopoldo Vavassori; réquer vístorta e realizadas príncípalraerr
hsbíte-sev Llndolto Barg, requer vistoria e habite- te P?r indúst�ia!l farma:
se, Luiz PedroUi, requer licença pa ra construir, cêutícas partlcul.a�e.s, fOI
uma casa de madeira, 'Marcos Dalpr�, requer Bfastada 8: possíbflídada
licença para demolir um muro, Eurico Oarlos Ri, (10 8 parectmento de .mal
cardo Behling, requer licença para demolir uma fordJaçoes c o n gê n I tas,
varanda -e reconstruir em forma de puchadc, Oe que ocorrem com fre
tacílío Pedro Ramos, requer aprovação de plantas quêncla quando ê@te ví

plempréstímos da Caixa Béonömlca. Hamilton Gar r,!s a�eta uma gestante,
ela, requer aprovação de plantas p/construçäo de nao Imune,' du�ante os

uma lavanderia, Euclides Vegini, requer licença meses de ge�taçao. Tam
para construir' uma casa resiaencial, Manoel João bém a questão dos trans
dos Santos, requer licença para construir um ran- plantes, que luta para
cbo, Jo�é Bortolottí, requer licença para construir supe.r�r o problema d.a
uma casa residencial, Manoel Luiz d_a Silva, requer reJ_elçao, despertou. D?Ul
licença para construír uma casa residencial, Er- to IDte�êsse.da M.edlclDa,
nesto Werner, requer licença p/reformar uma casa A técnica CIrÚrgICa p.ara
'de madelra, Helena L. PicolIi, requer vistoria e os tr88splantss não ofe
habíte-se, Haroldo Wolski, requer vlstorta e hsbi rece mais tanto pr.oblema:
tese, Hilário Borges de Lima, requer vistoria e Ela se re�l1z pràtJcamen
bsbíte-se, Leopoldo Dombeck, requer licença psra te à rejeição. Os

estudosj/ construir um' muro, Constâncio Wilke, requer vis que se efe�uam neste cam
toria e. habíte-se, AlfoD80 Kurt, requer licença pa po poderão resolver ês
ra

'

construir uma casa residencial de madeira, tes entraves dentro de
Alhano Stephani, requer aprovação ,de plantas p/ pouco tempo. (AASe)
fins empréstimo na Caixa, Eoonörníca.,

.. CONCEDA-SE -

.

Johannea 'Breuel;' 'requer" ál\iârti�ae-�Iíiieô{la S.iti:íâi.lo 9 km. do centro
c/Agente Autônomo, Leopoldo Pinheiro, requer] de Corupá, na Estrada
licença paea estabelecer-se cjpeixarta, Rafael Mo Nova Corupá à São Ben
reira, requer licença para estabelecer se como to, tendo 10 a 12.000 m2.
alfaiate autônomo, Bruno Woll, requer reabertura altitude perca 800 metros
s/firma c/o ramo de Oficina de 'Consertos, Arthur própria para construção
Krause Dia; Ltda. requer licença para estsbele- de casa de veraneio,
eer-se cIo ramo de instalação de Luz, fofça e Informações com o Sr. '

água, Loni Vogel Wille, requer baixa s/atividades �urt Hillbrecht, Caixa
de Hotel, Herberto Rahn, requer Alvará de Licen Postal, 7 Corupá.
\la e Localização, Francisco Fernando Fischer, � _

requer baixa Síei!lcritório visto te-lo transferido 'ào
seu fHho\Guido Fernbndo Eischer, Maria Elisabete J a r ag'u áPóvoas, requer licença para estabelecer·se com 'o
ramo de secos e molhados, Eno Bloedo.rn, requer OGCMF - 8U32.426/001 O Sr. Gustavo Henschel, proprietáriO' da "OFI-
Iicl:lnça para estabelecer�se como Carroceiro Au·

Assembléia Geral Ordinaria CINA AUTO REAL", comuaica a lua distinta clien-
tõnomo, Malhas Fruet Ltda., requer licença para tela e. amigos, que passou a atender em suas no-

\e8tabelecer-se com o ramo de malharia, Dr. Max Convida-se ús senhores acionistas desta socie- vas .instalações a Rua F6lipe Schmidt" 93 ao lado
Roberto �o,rnh(lldt, requer alvará de localização. dade para comparecerem a Assembléia Geral Or- do Moinho Schäfter.,

_:. C E R T I F IQUE � SE .- di'oária, 'a realizar-se no dia 25 de 'setembro de' --------'-------------
1970, às 14.0U horas, nR. sede socia]. da sociedade,

C
..-

Bruno Wolf, requer baixa de s/firma indivi, ,à Rua Jorge _Czerniewicz, 590 em Jaraguá do Sul, O m uni C a 'ç a odual bem como certidão de comprovação, Arthur SG, a fim de deliberarem sôbre a seguiI:�te:Eggert, requer certidão negativa, Toni Brosteld, .

Ordem do Dia
requer. certidão se é ou não devedor da Fazenda
M uni c i p aI, Tecelagem e Confecções A. Bauer
LIda., requer por certidão se é ou não devedor
da Fazenda Municipal, Erich Siebert, requer por
c.ertidão, início das atividades c/o ramo de ferra·
flll, impostos pagos e data da baixa, Jamiro Wiest,
requer uma certidão p/averbação de s/residencia,
Arcelino Piccoli, reque,r por certiaão s., é $lu não
devedor da Fözenda Municipal, Yeda Müller, requer
por certidão se a requerente é possuidora de casa

,pr6pria, Rodolfo Bosse, requer por certidão s/tt!mpo
ds serviço.

-

.

-

- DEFERIDO
Frederico Schlumberger, requtlr licença para

Construir ,mausoléo.
, Jaraguá do Sul, 17 de agôsto de 197U

Estado de Sinti Calarlna

Prefeituta 'Munlcipal da
.

. Jarioúd �D Sol -

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITb MUNICIPAL

Itajara Tênis "Clube
C a.c. 84436371/001
Edital de Convocação

Ficam os senhores ac10nistas do !rajara Tênis
Clube, convocados para se reunirem em assembléia
geral ordinárii!, no dia 30 de agôsto, na séde social
do clube, para traJarem dos seguintes assuntos:,'

1 ...: Prestação de contall
2 - Assuntos de interêsse da Sociedade,

Jaraguá do Sul (Sq, 06 de agôsto de 1970
José Carlos Neves, Presidente

1.0) Exame e aprovação do balanço geral,
conta de lucros e perdas e demaia doc�mentos cor
respondentes ao exercício findo em 30 06 70;

2.0) Eleição da no;va Diretoria nos cargos já
existentes;

do C::�e���iÇ:i�C!�t membros eletiv'os e sU�lentes C B, r t I' f' I' C ado' E x t r a y i a d o4.0) Assuntos dI? interêsse "a s'ociedade.
"-

A v i s o Eu, José Watzko, brasileiro, casado, residen-

Acham se a disposição dos srs. aeionistail os I te e� Jaraguá .do Sul, ;:;0, declaro .para os d�vi
documentos a que se refere, o artigo 99 do decre. 1 d�S rIDS que fOI ExtraViado a carteira de Motorista
to lei n

• 2627 de 26 de setembro .de ,1940. n. 108898 "

.

Jaraguá do Sul. SC, 04 de agôsto de 1970. Jaraguá do Sul, 29 de Jul�o d@ 1970.
. Hans Gerhard Mayer, Uiretor Comercial José Watzko.

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos �s senhores aci�nista8 da' Jara·

guá Fabril S. A. para assistirem a Assembléia Ge
ral Extraordinária, a réalizar-se no dia 25 de se
tembro de 1970, as 15,00 horas, na sede social da
sociedade, a Rua Jorge Czernil:'wicz, 1)90 em Ja
ragu4 do Sul, SO, a fim de delib.,rarem sôbre a

seguinte:'
.

Ordem do Dia

1.0 (Criação de novos cargos de Diretoria;
2.0, Alteração parciàl dos_Elltatutos;
3.·) Assuntos de interêsBe da sociedade.

Jaraguá do Sul, I;l!J, 04 de agôsto de 1970.

Hans Gerhard M'ayer, Diretor Comerciàl

Fatos lmportantes
da Medicina em 69

Vende·se Terrenos

)
Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu pará seu carro: GB Goodyear, com

ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando' mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.

.Estamos aparelhados parai. atendê-lo cada vez melhor.

COM. E IND. BREITHAUPT 'S�A'. v �,
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá d� Sul - Santà Catarina - Fone 262'

Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n,o 29 - Enderêço Telegráfico "BREITHAUPT."

,

Fabril s. A. Atenção

Levamos ao cnnhecimento do público, que I

estraviou se no trajeto de Joinville Jaraguá, 1. (um)
Bloco de Nota Fiscal Interestadual, contendo 25 fo
lhas de n,·8. 12776 à 12800. da série C, _

da firma
K O H L B A CCH S. A. INDÚSTJHA DE MÁQUINAS
ELÉTRICAS, o qual fica sem valor.'

.

J '

J!I!raguá do Sul (SO), 06 de agôsto de 1970

AlIJO
/

S. A•• Eng. e Empreendimentos r

Filial desta cidade
Necessita de e.lemento capacitado para admi

nistrar seu escritório em Jaraguá do Sl1I. /

Requisitos:.'
.'

1) Enviar 80B cuidadoB .dêste Jornal aUí dIa
15/08/70, carta fazendo sua apresentação' e anexan-
do �eu "CURRICULUM VITAE". '.

, 2) Possuir diploma de Técnico em Contabili
dade ou que saiba ·fazer lançamentoR de Caixa e'
tenha conhecimemo da Legislação Trabalhi�ta.

3) Possa apresentar no futuro carta de Ido
neidade, pal!lsada pelo comércio de.ta cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R EJ O O O p O y O Edital
o Doutor - Nezereao Knebben, Juiz Substilulo

.,....
.
,:- _:_.::------'"':""'::'=: em exercícto do cargo de Juiz de Direito da Comar.

_��O��L�I�·���������'����S���(�S�A�N�TA�C�A���A;W�N;A�)����S;,;B�A�D�0�.�2�2�D�B�A�O�0�ST�0�.D�B�19�.7�O�����N���2�.5�9�7 ca de Jarllg�á do Su� B�ado de.�an� O�aMn,�
= forma da lel, ejc.

e
--

� Wie ic� DDC� Brasilien kam, und was icH wiIIHrend ção, :o� Os:�;:d�o��i��ae (�Or��::t�i�:�llIO�e(�I!��\

O nUE VAI PELO L .

111 !I/ß4 f I h conhecimento tiverem. que por perte 'de CI.ra Sohn
.

.

i ,V derurOSSHn �euolillon U�d li ' r Bule (V) resid;e�tll e domic�illda neste ci�_lIde e Comilrc�,. loi
. requerlde uma Açao de Lleuceptêo. par. adqulrlr o

-

, Ein wahrheitsgetreuer Berioht von Paulo Kraemer domínio do seguinte imóvel: -" Uma área de forme
tsses Jovens Rebeldes - tsses Velhos Ouadrados In Joinville halle men in aller Éile einem Abwehr, trlangular, _sit�ada nesta. cidade, com as seguill\ea

verein zur Wahrung der allgemeinen Interessen unter c�nfrontllçoes. ao Norte. com 178 m com II
•

Assoei•.
CL Paulo Morettl der Devise: Einer für Alle. Alle für Einen". gegrün. çao d? Ban�o do Bras.. 1 e. VVd. Brnu Stein, ao Sul

.. De nada valeria. num simples bosquejo. Iíte- det Die Stlldtbewohner kamen mit der Koloníebevõl- c?m CI,!CO .llOhas, a pnmeira com 36 m ne rua J?II.
rärío, querer abranger. em tôda a sua amplítude, kerung übereln, dass letztere ihnen zur Hilfe

herbei'l
vllle, tres linhas de 26 m� 17m � 16.80 m: r.espee�lVa.

'1 II v n selten dor Pederelteten dl mente em terras de WaldlOo Meier e a última hnha
o exame de um tema tentadoramente atraente pelo et en so re, wenn o O� � � o �. re d 70 t d Oté C reia e a Oeste
seu aspeoro ,polêmico. mas extremamente delicado man den nächsten Togen erwartete. Requisitionen un

e m em erras e avte orrera, com

pelas controvérsias que pode suscítar. rernommen würden. Es herrschte zwischen Stadt _ í!0 m na Rua Seme Méiltla� e 50 m em terras de Wal.:
Feita a ressalva, acredítamos que nossa ju. und Kolonieleuten in Anbetracht der bedrängten La- .del!lar �ou�r�wa�.com a erea tota} de 3,652 m2._

vsntude, nos dtss que correm. deseJ·Il. antea de ge die beste Einigkeit. obgleich die Kolonísren der Feita a Jusuflcaçao, foi a mesma Julgada proc�dentt,
.

d é U b dass díe '''''tädtor'' sich th por sentença. B. pera que chegue eo conhecímems
mal.s na. a,.! ser o qua • baseando suas atítudee Da8 e srzeugung �I!ren. UO. � '-',

h ':'h H
irer de rodos Intereseedos e ninguém. alegue ignorância

sáb!!,s }Içoes do velho brocardo: "Ser e não pare- nur deshalb erinner.te9' weil. man SIC .' rer ílfe ver manda o dr. JUiZ' de Direito expedir o !'resente editai'
cer.

..

. ..

; .gewissem wolle.:· DI�se An!ll�ht m.ag Viel �ahre� ,en- ue será afixado no local de costume. sêde dêst'
. Basean�o suas atitudes na autenlJ.cuJade, os rhalten heben; fur dl.e Ko.loOlsten legte es ein ehrende:s fuizo às portas do Forum e por cópla públicado n!
Jove.ns desejam �ue os adultos os considerem au-, Zeu!!,ßls 'ab. dass

..

sie Sich ohne Vorbehalt .bereu form� da lei, Dado e assado neste cidade de Jara·
têntícoa, sem obrígä-Ios a calçar o �.o de sapato erk aren, den beqrangten Stadbewo�ner� belz�sprlDgen. guá do Sul aos quat!.ze dias do mês de agõ5to do
q�e não lhes serve, sem ímpor-Ihes o castigo tio �.'e íieberhefte Sp'annung wuchs, Je naher die Fed�ra' ano de ,mil·novecentos. e aetenta.- Eu Amadeu Mallllllleito de Procusto. Desetam que os adultos 08 [ul- ltsren von der �eeressette heranrückten. Und emes Escrivão, o eubscreví _ (as) Nazareno' Knabben ....:
guem pelo que são e nao. pelo que têm, porque Tdies hielten 51e Im. Monat Oktober o�er �.ovember Juiz Substltuto em exerc:jcio - A resente cópia coo·
sentem ânsia de ser equilibradamente adultos na in [oinville ihren BlDzug. Die Kolontebevõlkerung, f r ,'.

I' d f'"
p

j. t" >.' •

d h O· t" d' t k h ..

h ere com o OrlglDa, ou e.-

uve!, uue para serem perp.,luamente Jovens. na urc LJllbofem �er� an Ig. 11m sc on am naco Men Jaraguá do Sul. 14/ agõsto! 1970.-velhice.
.

Tage bcharénwelse 10 ir�8sen Trup,ps ZU! Hilfe he�- O Bscrlvão Amadeu Mllfhud
Estabelece.se nesses dOia pólos um estranho beigeströmt. �und das Stadtchen g)lch elOem Amei.

, F d , H ,.. �x....t. "".
paradoxo: de um lado a grandeza daa perSPllctivas senhaufen. Aúí Kommandanten. der I e era isten. des- l ie de outro a mesquinhez das resultados. de um sen Name mir entfallen ist. machte das plöt7.liCh Ers- 1

P R E C • S A !'" S E
ilado a dimensão do hOmem. do outro a pequenez cheinen einer so grossen Menge rüstiger Männer ei- ,

do indIviduo. de um lado a sapiência dos moços nen solchen Eindruck. dass er schon am näch�ten l 1 (UM) tecelão com prática em máqui· !
de outro a Ignorância dos sábios. de um lado � Morgen mil seinen Le:uten Joiilville verliess uad die I I nas retilina, i
gênie dOll jovenll, de outro a tolice dos gênios. Strasse nach der �Serra einschlug. Bs war Ja schlies -1 1 (UM) vendedor com carro próprio, i

Abre-se. então. ante nOSl!108 olhos. um fôsso lich eine Revolution gegen die Revolution. die der 1 para pronta entrega. It>ntr� .dual ger�ções: de um lado os adultos que Federalistensache entschieden gefärh�ich werden kon· , .

qualificam, os Jovens de rebeldes. de outro OI ote. Was mdn hieraus lernen kann. Ist. dass durch , Informa�õe8 na: INDÚSTRIA TEXTIL JARITA S.A. I
jovens que denominam 08 adultos de quadradus.. ein f,:stes Zusammenheilten unler: ßelse.itesefzung dller "

_ " -.

Que fazer para entulhar êSle fÔlso. qú'e fizer Privatinteressen Grosses zu erreichen ISt. Das Vorge- diglich um einen Platz ao der Futterkrippe. Sollte
para apagar li linha demarcatória dêa;es dois hen den deutschen lalolislea und duch die Bewohner. Join- einmal von irgendeiner Seite ein Aufruf in diteeo
campos opostos, que fazar para que as divergên':' ville verdient entschieden BeachlUng und Nachahmung. vernünftigen Sinne geschehen. so schenke man ihm
cias cessem. que fazer para que O' comportamento Würde dlls deutsch brdsilianische Blement stets als Beac'htunf und denke nicht' immer bloss an sieb
se case com 8 cuItura. que fazer para que as mãos geschlossene Masse aultreten und nicht durch die selbst. Bs ist leider eine unleugbllre Tatsdche, dass
le_ entrelacem e se elevem em norne da ordem leidige Parteipolitik seine Kräfte zersplutern und' da- es dem Deutsehen schwer wird, sich aus der unse·

social. cultural? Qual a solução para aproximar durch seinen Einfluss lahmlegen. sC> würde es eine ligen Parteipolitik herauszuschälen uód seine Priva,
esta distância entre adultos e joven8?' Milcht darstellen.'mit der jeder zu reehntn hälle. ,Bi- tinte.ressen dem algemeloen Wohle unterzordneo. lo

) Que a ferramenta do diálogo feche o fÔ8S0 nigkeit macht IIItark - ist ein altes Sprichwort; man Joinville wurde der Beweis geliefert, dass dúrch fi·
da repreas40. que a ferramenta da eomp.reen810 könnte noch hinzusItzen: Einigkeit macht unüberw!n- nigkeit sich Grosses erreichen lässt.· Zwar verträgt
abra a l.arga avenida da múlua aproximação para dlich. Man merkê sich foliendes: Wohl jede Partei sich dies nicht mit der deutschen EIgenbrodele; die·
proporcionar o entendimento mútuo capaz de es hat ihrem Programm etwas Gutes u (juch etwds se auszumerzen wird wohl vorläufig ein frommer
tbbl:lleeer o entrelaçamento de id�de8 idéias 'e Verkthrtes' schliesl,,;h handelt es sich bei vIIden Ie· Wunsch bleiben,
ideáis.

'

r ---------.----------�--------�--------�-------------------------------------------
D'I nada valeria quererem os jovens entulhar I V Oêsse lôs80 com a ferramenta do diál<!go se, OI ' '-

,!,dultos o quisessem encher com cal8etete, E a

recíprooa também é ,válida: De nada valaria Oll

Aulorl.Zaadultos quererem entulhar êsse fôsso com a fer-
ramenta da aproximação e da compreensão se os

jovens o quisessem encher com paus e pédrlls. Da
nada vale o revanehi�mo. é nsces.sário que htljll uma Novas8,ão mode�a�ora .e IDteligente de par�e a parte,
capar; de distingUir o homem da bêsta. De nada
vale ter 'os olhos abertos para o futuro S8 os ou- Obras'Yidos se feeham para o presente. numà &çlo obs- '

I

tinadamente revoltosa e revoltante. ' '.
Em tÔdas essas considerações é de Hf! rtlBllal O Governador Ivo RtI·

tar a importância da educação paleraa. Se por um veira aútorizou O PIa- 'c

iado prevalecer a educação na

bas.e
de água

can-I
meg a firmar convênios

lorada, na base do afroDxo. na base da exaltação e contratos' com firmas
desordenada. da p!rlonalidade do jovem. de outro ,"
a deoorrtncla lógica e natural terá que ser a que. esp�Glalizadas pa� exe

da vertical da personalidade dos pailI. oquegera· ouçao das seguintes
rá fatalment.. � falta d� rellpeito reciproco. E nlló rolioviárias:

melhora-Ihá terreno m�ls �ropiclO do que êste para a tão mentos e pavimentação'propalada e. IDfllbzmente. tio comprovada' revolta asfãlilca na rodovia SC·dos jovens. .'

.

-

E como corolário dessa revolta. verifi'camos 54. trecho Tuba�o·G':_3'
a triste r�alidade dos diaa atuais em que, mllos vatal, numa extençao

•
I j9ven8 aão mala ocupadas nOIl eDtorpecentes e no de 20 quilômetros: l.pIID·
.opo do que que num trabalho honesto. em qll8 a - '

cabeça ae apresenta redemoinhada de mel8na8 IlÇao di SC-23, trlehe larllua
mas vazia de reaponBabilidade, aberta paralanfar' do Sul·Guarlmlrlm; implanta·
ronices e lIolismas. mal 'fechada para o equilibrio ça-o da rodovia SC·70
8 o bom S8nso. '

.

'

E que caU8as poderiam originar eua8 atitudea trecho �elelro-T�rvo
t>Xplollval. eS8a revuIta desordell8da dO'll jonns. BR·10!; Implantaçao da
Bxistem diversas e a análise das mesmas serã ob- Rodovia SC·21, trecho
jet,? de um próximo artigo; "A revolta.da juventu Mafra.Canoinhas e sub·
de, trecho qLlilômetro 25 -

.-----------------_ Canoinhas; implantação
da Estrada SC�49, tre--
eho Tijuca·Nova Trento;
implantação do trecho
Videira·Caçador da Ro·
dovia SC14 e retificação
da estrada da localidade
de Ponta de Baixo, / li·
gando a Ponte de Ma·
ruim, na divisa do mu,

nicípio de Palhoça, à
sede do mUQicípio de

______... 111111!'1_--= ,São José.

CONVITE PARA MISSAt Adélia Piazera Fischer
A Familia .de Francilloo F. Fischer pro·

fundamente cónsternada com o desapareci
�ento de sua espOsa. mãe, sogra ti avó. con
Tida a todos os 8eus parentes e amigos para
a Mls.sa de 7.· dia ." realizar-se na próxima
4.· feira as 7,00 horaI na Igreja Matriz de
SilO -Sebastião.

(Ação de Usuc'ap ião)

voCE TEM 6 MESES PÁRA
JULGAR NOSSA PECA,

E·AVIDATÔDA PARA USA-LA.
altámel\te especializados, fazendo testes
e mais testes.
Para q ue v, não tenha de inventar

testes. nem pagar por êles. _

Por isso damos 6 meses ou 10.000 km.
de garantia p'ara v. fazer seu julgamento.

Mais a vida tôda, para usar a peça
que instalamos.

V. pode experimentá-Ia como quiser:
em estradas boas ou ruins. em alta ou

baixa velocidade.
Mas achamos que. além'de desnecessärio,

isso Ei perda de tempo.
'

Acreditamos nas peças que usamos.

Säo garantidas pela Volkswagen.
Que emprega mais de mil técn'icos

J arag-uá V e i c u los . L t d a.
.

ffvenida marechal Deo(Joro, 3,12 (fundos)
Jaraguá d'o Sul -:-:- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


