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CORREIO DO POVO
JARAGUA DO SUL

1 O_,.",...íq=._ã_o_"-9_e_m_al_·or penetração no interiOí do nordeste caçari_n_ef'l__s_e --'-_I

Ano LI JARAGuA 00 SUL (Santa Oatarina) Sábado, 5 de Setembro de 1970 - N.· 2.599
Fundado em 1878

Emancipado em 1984

Com leiruras, :;Ialestras e çonferêncills alusivas
à fatos de nossa História, vem-se desenvolVendo em
todo Brasil desde LO do corrente a Semllna da Pá
tria, movimento de civismo que culminará no di. 7
,com as comemorações da nossa independência.

� II lembraDÇa patrioticlI de um' acontecimento
histórico de hli quase )60 anos, qJlando o Brasil, já
amadurecido e consélo da SUII capllcidade para dIri
gir-se por si, quebrava a8 amarras de uma dpmina
ção humilhante e tornava'se pllra sempre independen
te. �, enfim, li evocação da d�ta magna desta Plitria
tãe grilnde e viril porque dotada de recursos mllteriais
inexgotliveis e ,de elemento humano de rara qualida·
de, mas que por um estranho capricho tern·se defron
tado com situações diff�eis, com problemas" vários
qu_e não são de agora mas que vem de govêrnos
passados.

Um desses problemas, por sinal o'mais ingrllto
e doloroso, é o da ambiçã-o extremista de um agio·
merado de ccmpatrícios, desígnios que 08 têm levado
• trair a Pátria com agitllção e sabotagem, com as,
Siltos t seqüestros, com incêndios, explosões de
bombas e outros 'atos terroristas. E tudo com o fim
de gerar a insegurança, a dPliordem, o ceos e a con
seqüente dellmnraliZ!lção das autoridádes constituidas,
com o" que I!lOIS fácil lhes serill a tomada do poder·
t implantação do regime extremista que taóto d.ese'
iam.

Mas estamos certos que lIindll desta vez bses
maus brllsileiros já hoje considerados criminosos de
le�a pátria não conseguirão os seus negros propósi
tos. Jllmais, pois a nOSSi! dignidade, sempre COIOClldll,
em tôdas as épocas e em todos os lugares, no mais O sr. Octacilio Pe·
alto nível; com Antônio João ou Mallet, Rio Brllnco dro Ramos, filho de
e Caxias; com Osório ou Barroso, Tamandaré e tradicional f a m i li a
Cochrane; Ruy' ou Floriano, tudo que se chama Brasil jaraguaense, além de/há de ser entregue intáto às gerações brasileiras do progressista indus·
futuro. Podem os salteadores de rúa e. de estrada, de trial, é um dOll ele
bancos e de aviões, legitimos bandoleiros que assai· me)ltos de prôa no A única maneira d. rAnovar a faCil da ,terratam. e roubam, que raptam e matam continuar na s�a Iletor do esporte, onde atunu como atleta durante ,é " amor. E dêss8 amor É l!:le a fonte. l!:le procura
tarefa ·sinistra' que não nos entregllremos à iles e à muitos. anos, mostrando·se um dos mais discipli- levllr a inteligência a trabalhar para o amor. Naa
Beus patrões bolchevistas. Nunca, pois se preciso nl'dos elamentos ,que já forám registrados nas cidades hã sinaleiras. Tem - três côres: vermelho;
fÔr e na defêsa da nossa liberdllde, nós os patriotas ligas de Joinville e Jaraguá do Sul. 'Mais' tarde amarelo, verde. Orientam o trânsito. O vermelho
de verdade não trepidaremos em 'desencadear um dedicou·sS' à arbitragem, onde galgou oa altoa é sinal fechado. não permite trânsito. O amarelo ii
Verdadeiro inferno de fôgo, de ferro e de saógue postos, pela 8ua hO,oestidade profissional, referindo chamada da atenção. O verde

_

é sinal aberto.
CODtra êsses mesmos· salteadores e baódoleiros sejllm com raro brilho ai mals importantes partida8 de
êlcs nllcionais ou estrllngeiros, e que isto sirva à to· futebol em nosso Estado. <1* _dos como uma a'dvertência do nosso sllcrossanto Esta é a personalidade que 8e apresenta ao
Propósito de jllmais manchar a lIrranclJda glorioslI de público desta região, onde deverá obtêr mas8iça7 de Setembro de 1822.

I
-

votação que o habilitará a representação públioa
Salve 7 de Setembro. Salve Brllsil Eslremecido. para defender oa altos interesses, do Vale do

Salve Pátrill ImortllJ. ' Itapocú.
-

SEMANA DA PÁTRIA INICIOU COM BRILHO Enlace daSilva·Rau
.' Magda d a Silva e

I
e Senhora.

Brazão e Bandeira d e Jaraguâ Intr oduz
í do s oficialmente Waldemar Maxi�iliaDo A.ceremônia religio�a

. Rau, deverão dizer o realIzar· ae- á logo mats,
, O dia 1.0 de Setembro ttctpeçäo dos 'presentes, Sul, sr. Eggon João da bem estar dêste Muni· �'I!im", no dia de hoje, às 18 horas, na Igreja
de 1970, trouxe pare o AI seguido da leitura das leis Silva e Senhoril, o Presl- cípio, simbolizado por traasformando-se no mais Matriz de São Sebastiã.o,
tar da Pátria, levantado ne que institue o Brasão e dente do Rotary Club de êste Augusto Pendão". novo casal de Jaraguá tendo como padrinhos,
Praça Ângelo Piazera, as cria a Bandeira de Jaraguli -Jaraguá do Sul, sr. Dietrich Das mãos da Rev. Irmã do Sul. Ela é filha do por parte da noiva, o sr.

altes autoridades do mu- do Sul. Para o áto oficial Hufenuessler e Senhora, o Rosalina,-' a confecciona- casal Clóvis (Ingeborg) Bdmulldo Klolowski eS.
oiclpio, professores, esco foram convtdedos pela Co

I
Vice-Presidente do Ltons dora dll bandeira, do Co- da Silva, competente tée- nhora e Marcos Dalprä

lares e grande eestsrêncte missão Organizadora, o Club de Jaraguá do ôul, légio Sagradll Famil'ill, de nica em contabilidade e e Senhora e, por parte
popular, Na oportunidade, Vigário da Paróquia, Pe. sr. Aldo Piazera e o dr. Blumeneu. a bandeira de protessora e êle é Iilho do noivo, o sr, Henrique
às 8 horas, comandado pe Elernar Scheid, o Pastor Murillo ßerreto de Ä'zeve luxo, em tocante ceremö- do casal Waldemar [The- Wolf e Senhora, o ar. dr.
los redteltstes Udo Leal e Egb.erto ôchwenz, da Co- do, representado pela SUII nie, foi confiada a dois resía] Rau, técnico em Mário Rau e Srta. Dulce
Milton Stlln2'e e a Rádio munidade Evangélica Lu espôsa Adalzira e seu filho coleglals, enquanto o sr. contabilidade e eficiente Rau.'
[eregué, 'deu se o hesree- terana, o sr. Hans Gerherd Sávio 'Murillo, os quais Prefeito Municipal 'bastea· cola!,orador na empr�lIa APÓ8 li ceremônia re
menro das bendelras Na Mayer, Prefeito Municipal como padrinhos, com o va, pela primeira vez a do seu progenitor, O Ato ligloea 08 convídadoslse
cional e do EStlldo, pelos de JaraguéÍ do Sul e Se- braço direito levantado, Bandeira de Jaraguá do civil será paranínfado, rão recepcionados no
Prefeito Municipal e Pre nhore, o Presidente da prestaram o seguinte jura Sul, sob o� aplausos dos I por parte da noiva, por Olube Atr.ético Baependi.
sldente da. Câmara . .\ se: Câmara Municipal de Ve- mento: "Juro honrar, presentes. Áto contínuo Manoel Dias Filho e Ma· Esta folha deseja aos

guir, teve lugar a Orecäe reedores, er. Sigolf ôchün- amar -, e defender os estava reseriVada uma sur- galí dos Sant08 e,
-

por nubentesmuitas venturas,
Ecumênice, pelos Rev. Pe, ke e Senhora. o Presidente símbolos munICIpais presa aos qlle assistiam II parta do noivo pelo sr, exteneíves aos respectivos
Elemar Scheid e Pastor da Associação Comercial d, Jaraguá do SUl e festiva.soleniltllde, em que Fidélis CarIaI Hruschka pai8.
Egberto Schwanz, com per e Industriel de Jaraa-uá do lutar

..

pelo engrande 10 Retary Club se Iez ouvir
----�----",.,...,..,------,..,.....,...- c1m,ato_d,e�lIí, cldCild� �'lés,.,di) '. !Sr;- ,Norperto C'e'D9�' baillé

,.

po'rla(leHn' le�ld.aâfJ' e p.,rsli:·llf1if1iJ1enõ'bet'rer,! 1)omena- IV I a
verança". Em seguida, b geando o .nosso diretor
Mestre de Ceremômae.jsr. como ídeelizador dos slrn- Desde o dia 1° do cor- sr,Hans Gerherd Meyer,
Milton Stange, solicitou 110 bolos e o sr, Moacir da reme 29 recenseederes Prefeito Munn:ipal� dado

Salve 7 de Setembro. Salve' Pátria Imortal auror do Brasio e da Ban- Silva, recebendo embos estão batendo às portas ao flito curioso de snuar-

Por José CasUlho Pinto detra, nosso diretor, pera valtose placa de prata elu- doa jllrll(UaenSes, para dar se a sua residência no

que descerrasse o pano siva aoa cooc.ursos inati· cumprimento lIO 8.° Censo setor I, quadra I, face "A".
que cobria o brasão, o tuidos por êsse ,clube de do Brasil. . Coube ao sr. Abllio dos

que se deu sob aplausos, serviço, por sugestão do A primeira residência a ADjOS Soares a entrevista

seguindo·se ao batismo da rotariano MuriJIo Barreto ser r,ecenseaéllr foi II do pioneira.
bllndeira, que foi entregue de Azevedo. Concluindo
pelos Pe. Elemar e Pastor as ceremônias, usou da
Egberto Schwanz,mediante pllavrll (\ Vice· Preieito,
as seguintes p n III v r a s: noss!> diretor, numa SilU·

"Senhor Prefeito Hans daçiio oficial aos presen
Gerhard Mayer, rec.· tes, por oClsião da Aber
bei a Bandeira aantifi, tura da Selnanll da Pálria,
cada com as bençãos mllito apllJudido. Inicia as·

divinas e que Deus vos sim a municiplllidade a Se·
conc;eda a graça de mana da Independ�ncid, na
continuar trabalhando fórma preconizada pelo
para: o progresso e o Presidente dll República.

llUZ
Até bem PQucos anos atrás, Ci) Espírito Santo

era, para mim, um ilustre desconhecido. Na filsta
de Pentecoltes, com todo esfôrço conssguia esmiu
çar três ou quatro idéias. E ainda, só intelectual
mente. Nada mais.

OCTACILIO PEDRO RA�OS Desenvolve
o candidato oficial

da ARENA de Jara
guá do Sul à Assem·
bléia Legislativa, 8r.

Octacflio Pedro
R a mos, está desen·
volvendo d i ver sos

cpntáctos com desta
cadas 'personalidades
do MunÍcípio, objeti
vando a 8ua eleição
à deputado estadual,
em 1.5 de Novembro
dá 1970

Não tínha dificuldade em· falar sôbre Deus Pai .•.
porque afinal; criou o mundo todo neme era difícil

C h' dizer muito eôbre Cristo.,. porque remiu o mundo.

ampan a- Fez maitos milagres .•.

Mas o ll:Bpírito Santo ... afinal, quem 6? Para
não faltar a fé, acrescentava logo: é a terceira pes-
soa da Santíssima Trindade,

'

Felizmenté, no CODcUil>J :e::le rf'cebl!l� um cartão
de ,iIUa. Agora pode apresentar-se. Pode sen\ar-sa .

conosco e falar. E como é bom falar com l!:le.
l!:le'nos diz _que no princípio dos tempos l!:le

meamo pairavà sôbra ali '-gUBB (Gin. -1,1). E, com
1I0a Palavra conseguiu orlanizar aquela t.rra in
forma. De tal forma que ainda hoje nos alegramos
com a beleza da moradia que eUI nos 'deu: O
BELO MUNDO DE DEUS.

• iBse mesmo Espírito nos vai dizer, que l!:ls
esti continuando o seu trabalho de construção do
mondo. Vai 'nos mostrar aquela pssssgepl tão ani
madora, entre tantas, do Concílio: Cristó opera nos

ooraçõeEl dOll homenli pela virtude do Espírito Santó
Que é amor.

.

Aoho que, em nOBsa vida, nunca deVéríamt'l8
mostrar 'ermelho. Nem Biquer o amarelo indecisão.
Mas sempre a luz verde: l r â n 8 i t o I i v r e para o

Espirito Santo para conBtruir a nOllla peseoa.
/

,

Você dA trânsito livre ao Espírito Santo?

GregórioAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVQ Sábado dia 5-9-70

Viva a Gente,falada Pátria Adélia Fischer - Um
aos Patriotas -,

�

Piano Emudeceu
_ "Criança, ama a lerra em que nescesre, não
verás pais nenhum como êste, Olha que ceu, que
mar, que rios, que Ilereste, a natureza aqui,' perpé-

mann: raamente em feste".A r_n,e�inll Villi, filha do Simples, lindas. verdadeiras, são as palavras de
sr. Htlarto Bona; Olavo Bilac. Al eslá um peralso. Sim, um peretso
A srte. Milrill Anésia porque aqui' é minha terre, minha

PI',ria,
meu Brasil,

Gonçalves d� Araújo, em >o, meu l1..al. "�l I �I' I .,' I .. ·1 1l\apOCIIZinhor \ Ser brasileiro é I emar; ler org lho dé ser filho
O sr. Reinhold Ucker da mãe, Párria.

em Nereu Ramós'
'

"Brasil meu _Brllsil brasileiro", assim cantava

A era. Cecilia P�dri Plpp. Arry Berroso, como muitos outros compositores e

D.
" canrores. lSlo porque a música é' parte do sangue

ta 11 brasileiro, como também samba.
MllrislI Döring, filha do Eis um pais cantado, d.ffillde> por seus filhos, Como todo bom músico, lutaste" cantando em

sr. Bertoldo Döring, nesla; assim homenageando II SUII grandezII. tom maior os trechos tristes da vida, tocando os

A sra.lrlllldi P. Henschel; Cresce gigante, avante brasileiros, mostra a sua acidentei da clave para lançar mão dos acidentes
terra ao mundo, dig. a Iodos do que somos capaz. sobrenaturais que inspiram a nossa sonata, cuj�

espõsa do sr. Arno Hens-
chei; Avance a passos largos e firmes, acompllnhando compa8so marca a execução de um hino à vida.

O sr. Francisco Wasch. as. evoluçõ"s do tempo. E- um giganIe que caminha, I EI t
.

d' I d ôdé um. Nação que avança' gloriosa. v i t o r.i o sa na artes aemen.o comum e, primor III e t. as- ��
_____________________ passarela do progrellso.

'
, m!islca .S6 fêz presente na mamfest�ça

Não é um nem dois que fazem u:na Nação, mas �:datuea eXlitên�la, tôda ela volt�da para o ritmo,

todos unidos pela mesma fé ,elo mesmo ideal pelo .

la mel9dlCame':lte harmoDlosa, tôda ela har·
-

Irabalho.'
, 'moDlosamente melódica.

.

/

Ajudem«?s uns aos outros, assIm eslamos ajudan- Viveste e luta�te dedilhando (dedilhando) no
do um Governo, p,?rque: teclado de um piaDO a sinfonia do trabalho, cujas

"uma pedra é uma pedra, notas musicais constituem a imolação ao dever,

A Assessoria de Relações PqblicJS do Gabinele duas pedras são duas pedras, cujos pemóis e sustenidos foram alternâncias da

do Presidenle di! Emprêsa Brasileira de Correios e Irês pedras são rrês pedras, vida, cujos acordes e melodia !izeram de ti um

Telégrafos, tendo em visra as comemorllções da Se- quatro pedras são qUltro pedras instrumento e uma instrumentista.
mana da Pálria, eSlabelece para a Agência local a muitas pedras faz�m uma casa. Foi desta sinfonia do trabalho que pa�ticipoU
.eiuinle programllção: Não serão alicerces fracos que aguenlarão tua família, foi dela que aprenderam teus alunoS,

t;0 - Pavilhão Nacional':" De 1 II 7 de Selembro - uma Organização. É preciso colaborar baseados nos foi por ela que te tornaste conhecida. respeitada,
Hasteamento às 07,00' horas, descerramento às 18,00 princlpiolil de uma estrulura sólida. _ elogiada- e amada.

.

horas com II presença do quadro funcioDal; Tõdas essas vanlagens, esses progressos, eslão
2 - Simbolos - Todds os funcionários que Ii- .sendo alconçados devido a nossa Liberdade.

dam com o púb.lico portarão os simbolos nacionais, Foi quando o Brasil se liberlou que ele cresceu,
tais como crachas ou mas verde amarela; avançou, progrediu.

o - Visitas - Serão convidados 'a conhecer os Só um pais conio o nosso, agindo indep,enden-
serviços poslais e lelegráficos os alnnos de escolas remenre moslra II capacidade de um povo de uma

secundárias; Organização. .

4 - Palestras - O chefe da agência realizará ,Agindo sem parar por ter um� tarefa a completar.
palestras em éscolas primárias, utilizando iluditórios uma nação a Atualizar, um homem a Responsabilizar;
ou as prõprias �las de aula explicilndo o funciona- seguiremos no nosso caminho, canlando alegres
menlo dos serviços ressallando as medidas que se levando êste plano à frente.
deve adolar na postagem correIa de uma mensagem; Esle é o parecer e o querer dos jovens do VAG.

5 - Demonsrrações - Equipes formadas por fun- a coordenadora, Marlise Müller
cioniÍrios especializados farão demonstrações nlls pró
"rias salas de aula do funcionamento nos serviços
pOBlais e lelegraficos, delas parlicipando todos os

alnnos aprendendo como postar uma carta ou redigir
um lelegrama; es Ia atilude visa fazer com que a criança
oriente o adulio na UliliZIIÇão correta dos serviços
poslais, já que lerá uma visão' real da complexidade
dos mesmos.

Programa Especial para Financiamentos I Industriais
--��--------�------�------------

!laraguá
Fr.trler.. o Or".".o"t.'.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. RoseirliB
Dahlías, OaméHas, CODi
feras, Palmeiras, eto., eto.

Mllnchester, .Bscrttörlo
de Assessoria e Planeja
meato LIda, Associação
Comercial e Industrial de

Jllraguá do Sul, Associação

Amigos de Jaraguá do Sul,
Lions Club de Jllraguá do
Sul, t,êm Il satisfação de
convidar os empresários,
associados de Clubes de

Serviços e demals pessoes
tnreressedee para assisti
rem a ímporteme reunião

que realizarão às zO horas
do próximo dia 11 de ôe

)

Empre.. Joraaliltica
"COIWeiO do POYo" Lida.

- 1970-
Diretor

Eugênio Vitor Scbmöckel

ASSINATURA:
ADual • • • • CrS 10,00
Saaestre • •• Cr$ 11,20
Awlso. . . _ Cr$ 0,20
NlÍmero atrlllll4lo . Cri D,22

BNDBAÊÇO:
Ca_ Po.tal, t9

IIvealda Mal. DeodOl'o, 210
Jaragu' do Sul - S. Catarlaa

PECAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

Ban c o d o B r a s i I S. A. • Anuncia:

BENEFICIARIOS Pequena e média emprêsa.SOOI.A'IS
LIM!TE - Até 60% do valor das imobilizações orçadas.

FINANCIAMENTO MAXIMO - Cr$ 200.000,00.

JUROS E COMISSAO - 22% ao ano.

Aniversários: Elsa Müller, .espôse do
sr. Alfredo Müller;

FaBem 'anos hoje O menino Alfonso, filho
O sr. Carlos Hetnzle: do sr. Envin Erdrnann;
O sr' Pedro Borges, em A sra. Waly Friedel, es-

Corupé; pôs. do sr Bruno Friedel,
A gllrotinha Eliany Horn- em Três Rios do Norte:

burg, filha do er, Harry O garoto Nelson Amo-
Horoburg. rim, filho do er. Luiz Amo
Eaeem anos amanhã rim, em Iolnvílle;
A sra. Euclair Pereira Ll- A sre. Terezlnha Hatler-
ma Hinachlng, espôsa do menn Pereira, espôee do
51'. WIldeburg Hínachlug sr. Emanuel Pereira, em

O sr. Hugo Hoepfner;' lbirar_nll; . .

O sr, João Hoepfner; 'I
A Jovem Mafia A n t r e

A sre. Ben I a, espôse Anacleto, nesta cidade.
do sr. �f1sé'dos SI n tos Dia 09
nesta CIdade; .. '..
A garotinha 1I0ni Borges, O Jovem Altlno Perelre;

filha do er. João Vergilio O sr, Damasio SC8mill;
Borges;. O ar.WaldemarSchmill'
A sre. Traudí Kanzler, '

em ôchroeder; O sr. Albrecht Gumz;
O jovem Rui Homero O er. Herrvieh Hane-

Bauer;
Esmerlalda F,e r re z z II,

Desla.

Dia07 I'f Ondlna de Oliv�ira;
O ar. Werner Mey, em

São Paulo;
,-

A sra. Lezelanda Maria
da Silva CosIa, em Lagu
Oll'
O jovem Nilson José da

COSIa, nesta;
O jovem Renalo Rabock.

Dia 08

O sr. Lourinor Seiferl,
em Join,vHle,

(

PRAZO PA,RA PAGAMENTO - 4/5 anos.

I

I -I
1'--

Vã bater um papo oom o

GERENTE do seu Banco do
Brasil ( ... e tome um cafézinho

,

também ...)

MAIORES DETALHES

Tudo pasaou e nada passou, diria Vieira. Tudo
passou para nós, que vivemos a vida terrena, nada
passou para ti, Adélia, que vives a vida eterna.

Adélia, por determinação divina, eoneluíste
a,quêl!_! ci�,�ulo, q�4iI tefmina onde ha eternidade co

meça. É a própria condl'ção humana que assim o

determina: viver!- 'lutar - morrer..
Viveste vida honrada, tôda ela voltada para

a .famUia, tôda ela rodoada de amigos, tõda ela
feita de trabalho, tôda ela composta de música.

Peça afinada da orquestra do trabalho e do

ritmo, qual exeeutora freI e talentosa, jamais, de
safiDaste do conjunto harmonioso na execução des"
lia melodi!lsa sinfonia que favorece o bem-estar e

eleva n08SOS sentimentos: a música.

Viveste e lutaste educando o gôsto IIrtlRticO,
viveste e lqtaste difundindo o belo musical, viveste
e lutaste deliciando o sentido auditivo dos inttlgran
tes da Sociedade de Cultura ",rtiatica, de teu8 ad
miradores, de teus alunos e de tôda Jaraguá que
tanto deve à tua cultura artistica.

-

ECI ,resente às comemorações
da Semana da Pátria'

RADIADORES --

do Sul
lembro, sexta-letra, naa
dependências do Irajar.
Tenis Clube, na qual será
díscutlde a possibilidlde
da construção de um 'mo.
derno Hotel em JaragUiÍ
do Sul.

JIlII oportunidade, a Miln
ehester S.A., que p,erende
participar do empreendi_
mento como Incorporado_
ra, e evenruelmenre como
Adminisrradora, apresenta_
rá estudos sôbre diversII8

I
tipos de incorporação, de
vendo ser ebertas na oca.
sião as ltsres de ddesão das
pessoas. ínteressadas no
prossegulmento dos esru.
dosde vlabtlídade da cens.

I Irução do Hotel.

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Prof. Paulo MoretU

E a!l mesmas, notas que alegraram tua vida,
vieram chorar tua morte. E o circulo da vida, DU'
ma última sinfonia, se fechou pIAra ti: viveste, lu

taste, morreste. Viveste lutando e lutando morreste.
E uma nota grave, solitária e plangente, ecoa:·do fúnebre, parece ter brotado ,espontânea o

,teclado, do teu piano, como a dizer, no epilogo de

tua apresentação no palco da vida: Adélia Fischer.
morreu....

Ê os cortinados 'do palco caíram e o piaDO
emudeceu e não se ouviram palmai e apenaA• �
eco de uma música distante e saudosa 8e fêz ouVir.
"Tudo passou e nada passou".

�----------�------------------------

Fara conserto's e limpeza, léve o seu

radiador na ofioina de Rudi Bruns. Junto à
oficina de consertos de geladeiras e o já
tradicional Jato, de areia tem um especialista
em Radiadores, s o I das em I!anques de
gaSolina e outros serviços de funilaria.
,Serviços oriteriósos . e garantidos

Rua Venâncio da Silva Porlo
(defronte à Tribrasil)

Telefone 2 8 8

Atenção
o Sr. Gustavo Henllchel, proprietário da "OFI

CINA AUTO REAL", comuBica a lua distinta clien
tela e amigos, que passou a atender em suas no

Tas instalações a Rua Felipe Schmidt, 93 ao lado
do Moinho Schäffer.

,
. ---'CI

Memorial de teu aluno Walmor. Jos'dUG;lio.• demais alunos agra e"l
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Raduenz
C.G.C. (M.F.) n.· 84.430,073/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
.

A Assessoria de Relações Públicas da Dele-

Pelo/presente ficam ecnvídsdos os Sra. acío-
gacia da Receita Federal de J�inville 'divulgou o

seguinte comunicado:

nistas 'desta -lIociedade à comparecerem a Assem- Pela INorma -de Execução n,· 8, do Sr: Coar-

A :Vista da Informação Como Requer
bléia Geral Ordinária, a realizar-se na séde social, denador do Centro de Informações Econômíeo-Fls-

, em Rio Cerro I; neste município de Jllraguá do cais _ OIEF _, somente serão aceitos os formu-

Deonilde Pradi, requer lleenca para coastruir Sul às 1" ho do día 1° d t b' f' d Ií
y D,," ras I III e se,em ro a Im e 1- lários oficialmente adotados, devendo no caeo da

açougue. Valdir Demsrchi, requer licença para 'cone- berarem sobre a seguínte ordem do dia: __: 4" via, ser obedecido o "GRISET" de garantia coa-

truir uma oasa residenoial, Erich Ernesto Schmidl, 1.")/- Aprovação do balanço de 30 de junho tra rasuras, já' determinado pelo Departamento de

requer 'Iicenee para oonstruir uma' 088a residencial, de 1970 Imprensa Nacional, Na Impossíbilídade de ímpree-

Conrado Hansen, requer Iioenea para construir uma 2 o) Elel'ção do Oonselho FI'scal
y

,

- são daquela via. as organizações partíeuleree po· ,

casa resideuoial de madaíra, °aimun'do Kreis, requer 3') Assuntos dlversos
�. •

- derão adquir.í-}a no referido Departamento, As firo

lleença para. construir uma easa- residenoial de ma' Jaraguá do Sul 28 de ago-ato de 1970
y "

'.
mas interessadas na impressão dos citado. formu-

deira, Gustavo Henschsl, requer licença p/oonstruir . �il�elm _Raduenz, . Dir..Pr�sidente lárioEi só poderão fazê-la após autorízaçãe da su-

um prédio. bem como' duas baixadas de meio-fio, Acham-se a dísposíção dos s!s. acíontetas, os perintendência Regional da Receita Federal, Dor

Dante Valle. requer licença para oonstruír uma documentos a que se refere o artigo 99 do Decre .ato declaratório e têrmo de comprcmísse."
F

churrasoaria com motel, Jorge Ersching, requer 'to Lei 2,627, d.e 260940. Os Iormulârfoa que estiverem em desácôrdo

líeença para instalar uma vÍlrini; Renê Ramlow,--
.

requer vistoria e habita-se, Mário Nicolini, requer I
com os modêlos aprovados serão ,apreendidos pe-

lícença para demolir um rancho de madeira e CODS- Dr. Francis'co Antonio .PicCÍone
los órgãos da Receita Federal.

tr�lIP uma 18r.age� de material. Onésio José Pani- :M:�X"':CO _ C.lIilr..M:. 1'%' Fazeada.Federal faz Cadastro de Imóveis
tem, requer Vistoria e habite-se, Adalto Oasowsky,
requer vistoria e habite se,' Walter Ballock, requer

vistoria e habíte-se, Conrado Hausen, requer visto

ria EI habtte-se. Anselmo Sabei, requer vistoria e

babíte-se, W. Hinsohing Com. Ind. Ltda., requer

licença para construir uma.garagam anexa à Fábrica,
Aroelino Pieoolí, requer licença para oonstruir uma

cas� residencial, Nelson Jansen, requer Iicença para
construir uma casa residencial de alvenaria, Irineu
Stahelin, requer licença para construir uma oasa
residenoial, Waldemar Rau, requer vistoria e habi
te-se, Terezinha Dsmathé, requer vistoria e habita-

116, Wigold J. Leitzke, requer alinhamento e nivela
mento para futuramente <construír um prédio de
dois pavimenlos, José João Vailatti, ,requer vistoria
e habite'se, Cilio Nicolini, requer vistoria e,'hlbite·

se, Willi Heri-ng;, requer lioença para' construir um

ranoho, AlberIo Maiochi, requer ligença para oons

truir �m prédio de 4 pavimentos, Zezho Luiz Cices

ki, requer licençá para co'nstruir uma ceroa, Anes'
lor Rila, requer licença para demolir e reconslruir

um puchado nos fund'Ó's de sua oasa, Quiliano de

Souza, requer licença para colocar uma pIaoa de
mÍld('ira em Jrllnte "s/estabelecimento, Aloisio Nico·

luzzi, requer lioenQa para construir uma meia água,
Hercilio VailaU, requer licença para fazer uma re

forma interna na s/ casa, Lauro Tomazelli, requer

JioenQa p/demolir 'um ranoho, Gustavo Henlchel,
requer alinhamenlo e nivelamento para futuramen
te' oonBtrui� u,m pr�dio de dois pavimentos, Ainn
Kars teD, requlr alinhamento ti nivelamento para fu
turamente conBtruir um prédiO de dois pavimentos.
Joio Bastos, requer aprovaQão.de plauto de uma re

lidencia a ser oonstruids, Michigan Ind Botões Ltda,
requer licença picon�truir um prédio p/exploração
B/indústria.

Portaria' 'no 37
O Preftiito Municipal ire Jaraguá do Sul, Es

tado de Sant� Catarina, no uso e exercício de suas

atriouições R E S O LVE:
Conceder 'Licença Premio: ' .

Hilário Borges de Lima, requer lic8noa p/esta- De acOrdo com o artigo '148, 'da Lei n.· 198,

belecer'se'com o- ramo de'seoos e molhados, Giar- de 18 dezembro de 1954, adotada por esta· Muni-

dini- Luiz Lenzi. requer lIxeroer aB funQões de Cor' oipalidade: '

ralor de Imóveis, Helmuth Neum8nn; tendo�encer. /'I. Walter A. Ballock, ocupante do cargo de

rado suas ati(vidades.no raDIo de Oficina solicita Escriturário, Padrão Q-5 do Quadro Único do Mu

oanoelamento dos impoltoa, Nslsi Siewerdt, re�ue'r nicípio, de lIeil (6) mêses correspondente ao decê-

lioença para estabeleoer'se com o ramo de Verdu- nio compreendido entre 1.' öe aoril de 19b9 a 1.. Agora oompletamente remodelada, e

reira, Fred Siewerdt, requer baixa s/atiVidades no
de abril de 1969, para gozá-la em periodo integrlll, sob 'nova orientação, comurtica que está

ramo de Verdureiro, Miohigall Ind. de Botões Ltda.,
a contar da presente dats. ' � ta a at d r d' ti ta li t I

, reque!' licença pua estabeleoer-se oom o' famo de
.

Comuníque-ae, Registre.se e Publique-se.
ap en e a sua 15 n c en e a.

Foa. de Botõea. '. , Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1.· i' Rua Cél. Emílio Carlos/Jourdan

C E R T IIp IQUE _ S E
de aetembro de 1970. . li!:

,
Jaraguã do ·Sul -::- SC

"

-

Arcelino' PiI;coli, reqaer por certidão s9 slter
Hans Gerhard Mayer, Prefejto Municipal

li A c_ h tu, n g!reno eatá sujeilo à desapropriação, Ewaldo GerDla- Lei n. ',265
no Engelmann, requer por oertidão se <> requerenle Autoriza a doação de terrenol pertencen-

_. Z I
.

é ou não devedor a Fazenda Munioipal, Giardini tes ao Patrimônio Municipal. e n t r a A pot h e k e
Llliz Lenz!, desela saber quantos correlores h' nes

_

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de
'

ta cidade e quaia os llúmeros de suas Carteiras Pro· 'Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no U80 (Fa�ma'Cloa C'entral) ,;
fissionais de Corretore. dê Imóveis, Nívia Maria e exerclcio de suas atribuições.

01/

�oretti, requer por certidão o tempo de serviço Faço saber a todos os habitanteIl dêste Muni- i Jetzt vollständig remódeliert und unt�r
prestad� a eBt� municpialidade, Art_aml\ LIda., requer cípio que a Câmara I.\lunicipal aprovou e eu lan-;

,

O"
por cerl1<lão SI a requerenle é ElU não devedora'em ciono a seguinte lei: ,neuer nentierung, ist f�ig Ihrer, vor·

r�lação de Í1:ppostos, Renato Nienow, requer por cer· Art. 1.0) _ Fica o Chefe do Executivo Munici- nehmen Kundschaft zu behefern:

tldio se é ou não devedor a Fazenda Munioipal, pai autorizado o doar ao Serviço Social da Indús,(
Rua Cél. Emílio Carlos Jourdan

Ed!l)und,o Lombardi, reque� por oertidão �e a ?a.sa tria - Departamento Regional ,de Santa Catarina. Jaraguã do Sul - SC
reSidenCIal d.o �r. Edgar Plazera está o� nBO SU)ello um terrêno próprio mU,nicipal, situada à rua Walter '

\

à
•
desaproprl8çao, Teo?l�gem B, ConfBcQoBa A. Bauer Marquardt, com 21.247,75 m2, dividido em duas��.

L.da., requer ,p_or certldao se e ou não devedor a ·áreas, !lendo o primeiro com 3.000 m2 e o segun-
'

.

Fazenda MUOlclpal. ,do com 18.2"7,75 m2, respect1va�ente, transcritos

�"""""-'<!I��D E F E R IDO, sob n.·s. 334.504, Livro 3�R a 36.436, Livro 3·S, do

ID ]L
o

.
,

Registro, de Imóveis da 'Comaroa, área essa de r lUln'7J Al p. � tf\llll 71 �

, plga SIemann, Nagel, req�er hconç8 para oons· terra que se destina à construçll.o de um Centro o' llik \lli� .J IlJll!.UL«lL

trUlr um maulloléo p/seu faleCido esplilso $r. Hugo ISocial da Indústria· SESI·, no citado local. I .-----.....,.---------
.....

.Nagel, ,Const�nte O�kowski, requer lioença para Art. 2') - A área ora doada nlo poderá s�r

i
ADVOGADO nOIl fOros de

Construir um majlsoleu duplo. utilizada para outra' finalidade revertendo ao Pa- .

' ,

Jaragu' do Sul, 27 dil, agôsto de 197Õ. triD_lÔnio Municipãl se a edific�ção para a qual foi
I Silo !,aulo - GUl!'nabara - Estado do Rio da

doada não fOr concluldo no prazo Je trêz (3) anos,
Janeiro - Br!lsüla. .

da presente lei. : �rocessamen�os _perante 9'!.alsquer.Mi.

D�r�to N. 1�7/70 ' Art. 3 o) - Esta lei entrará em vigor na data

J
ml'it�rlos, AutarqUias e Repartlçoes Públicas '

O 1;_'refeito Municipal de Jaraguã do Sul, E.tado de sua publicação, revogadas as disposições em
em geral. ,

'de Santa,Catarinu, no uso eexercício de Huasatri- contt'ário., ",
. Escritório CeDtral:

buições 'e na conformidade da autorização oonstante Palácio da Prefeitura Municipal de Jaragui Avenida Franklin Roosevelt 23 G u 303

do art. 6,' da lei nO 237" de 5 de dezembro de 1969. do Sul, 27 de agôsto de 1970. , ,,' _

,- r po

,

DECRETA:-
I

"
Hans Gerhard Mayer, Prefeito' Municipal

(Fone. 521894) ,

Art. 1.0) - Fioa aberto por conta do excesso A pre.ente lei foi publicada nesta Diretoria i Z C - 39 .-

de arrecadação do corrente exercíoio, o'crédito su: de Expediente, Eduoação e Assilltência Social, aos �iO
de Janeiro ,

'_j'pl!!mentar de Cri 40.433.60, (Quarenta mil e quatro' '1.7 diae do mês de agô8,to da 1970. Estado da GUANABARA

centos e trinta e tris cruzeiros e sessenta oentavos), J-olio Mathias Verbinenn, Diretor ���

Eslado de' Sanla CatarIna

Prefeitura Municipal da
JarUDld J du Sul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS- PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL'

CONCEDA·SE

COIlÍ. SoA.
RECEITA FEDERAL

Despacho Aduaneiro, de Mercadorias Impor
tadas, Somente nos Novos Formulários

Ind. w.

Cirurgia e ClhJ1ca de .A.dulloll e CrianQBI .

\ A Assessoria de Relações Públioas da Dele-

P t D d S h
gacia da Receita Federal de Joinville divulgou a

ar os - oençes . e en oras seguinte nota:

HOSPIT 'L J SÚ '-6' r A SECRETARIA da Receíta Federal expediu
"

A. E S DE NAZAR.I!.r - ClORUPA uma norma de execução, criando o' Cadastro dai

Residência: Dr. Nereu Ramol, 4111
"

Informações 'Prestadas pelos' Cartórios Públícos..

cO_:UP1Io.. - .Al!II'T.A: CATAH.Xl!II'A _

Mensalmente até o dia 15, os Cartórios enviarão a

__

,. relação dos p·articipantél am escríturaà contratos

.i
e outros documentos- samelhantes. O novo cadastro

para cefôrQO das s.eguintes dota9õea do orçamento se restringirá �os valores, quantidade, e.pécie de

vigente:
' , bens e n�e dos contratantes, aendo que os -dados

3 1 1 1 - 02/44 2400.00 3 2 3 3 r' 20/110 33,6f) apurados e fichados terãe por finalidade \principal

3130 � lI/52 4000,00 4130 _ 28/112 2.000,00 o.l!'c�mulo d� informações sõbre transaçõ�il imo-

314 O - 12/53 3.000,00' 313 O -11/122 4pQ();OO
blhárlas.
.•

'

325 O _ 23 55 2:100,00 3 1 2 0-09/134 20000,
De acôrdo c.om a Norma de Execuçilo baixa-

31 2 O � 09/63 1.000,00 31 3 O _ 11/153 10.080:00 da pelo
.
Coor.den�dor do Centro de Informaç�e.

3 2 3'1 -18 69 UOO,OO 4 2 1 0- 33/161 400,00 Econ�mlco-Flscals - ()�E� -, Sr. Art.hur X�vler
32 33- 20/70 300,00 .

�,' �e.rrelra, lião �r�s OB obJetiVOs da medida:. 1) Iden·
'

4 1 1 O - 25/72 6000,00 Tot a I C r $ - 4043a.60 tlfic.ar os participantes de contratos, escrituras �

,

. . quaisquer docum,entos celebrados perante QS Gar.

Art. 2,0) - Êste decreto enlrará em vigor n8 tórios de Notas que envolvam transações de qual·

data de sua publioação, ,revogadas as disposições quer espécie ou natureza, com valor, pagamento

em contrário. ou pro�easa de pagamento superior a 600 vezes

Palácio, da Prefeitura Munioipal de Jaraguá do o maipr lIalário mínimo do país; 2) --;- identificar

Sul, em 24 de agôsto de 1970. os contratantes nos contratos de mútuo de qualquer
Hans Gerhsrd Älayer, Prefeilo Municipal natureza, com ou sem liranilahlpolecírla, quando li tranlla

,

Publicado o prellent!' deoreto nesta diretoria çlo for superior a' 100 vezes o maior salário' mí·

de Expedienté, .Educllção e A8sistênoia Social, aos' nrmo do pais; 3) - informar &0 órgão do listema

24 dias do mê. de 8iôstp de 1970. de fiaoalizaçAo. par,a que s,ejam equipadas às pes

Joio Mathin Verbinllnn, Dir. em Comissão soali jurídicas,as pellsoas naturais celebran,tes de

tran'saçõell de compra e venda de imóveis. aquisi
ção e lIubsequente transferincia, a titulo oner080.

num mellmo ane civil. de lIlais de três imóveil, ou
durante a prazo 'de três anos civis consecutivos,
de mais de seis imóvel".

'
'

··�1
Ate· n ç' ã o! .

Farmácia,_ Central
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/

Wie ic� D8Ch 8rDsil��R�8m, UR� wasJcü wmüreR� bogola apoia Pedre aolin 'Trab�l.had�res'der grOBBeR ReunlllloR 1�!�/!4 frleble (VI) o ex-deputado Lauro nss' eleições de . 15 de com a feliz escolha dOI! PartlClparao daEin wahrheitsgetreuer Bericht von Paulo Kraemer Carneiro de Loyola, ao Novembro vindouro, do convencionais vg levan

Nach dem eilig�n Abzug der Pedereltsten gab tomar conheciménto da Rio de Janeiro, onde' se do meu Irrestrtto apoio a

R d d� P
�

mio sich der Hoffnung hinn, dass Joinville in Zukunft d�cisão -do Diretório Re- en�ontra, expediu o .�- sua candidatura vg ?erto' en a o ais
von einer weiteren Invasion verschont bleiben würde. gíonal d� ARENA. de. San gUIDt� ,'l'EL�X àquele DI' de que .o povo eataríuen

Eine Zeitlang blieb olles ruhig. Von �Iumenau IlUS
ta eatarma em índícan- re�órl� ReglO�al:.I. se em 15 de .Novembro

O presidente Médici as.
/ treten Leute 11m Jllrllguá ein,' um Erkundigung über �o o nome de .Pedro Co' 'Havendo sido, índíea- sufragar, seu nome para sinou mensagem ao Oon,
den Aufenthalt' der Federalishin einzuziehen. Von lín, atual. presidente .da �o o deputado Pedro Co' que? processo d� desen-

gresso Nacional, instituin.
ihnen erfuhr man, dass Gomerzindo Saraivd mit sei- Assembléia Legíslatlva 110 para .suceder

.

meu volvlme�to da rellão nor
do o "Programa de Ints,

ner Heuptmacht im Anmarsche begriffen sei. Sie do Estado, para �oncor- mandato povo eatarínen- te catarll�,@nse não so!ra gfaçã" Soeial", mediante
wollten ihm den ,Weg nach Blumeneu verlegen. damit

rer a uma cadeira na se na �âmara Federal vg estagnaçao pt Saudaç?',es o qual' as empresas prí,
er dieser Kolonie nicht io den Rücken Iellen könne. Câmara dos Deputados des e J o congratular me - Carneiro de Loyola vadas destínarão parte do
Man hatte am Rio Testo zur Verteidigung Trincheiras () = .............===(·::�:om·:.:==�= Q Imposto de Benda devido

��:�t'�:��i��e��:��:�!�:�t:;·�r�:�g��er;���� ��!:,,:
·

8··· ·E····8·····I···0····A·····S······· ·,·M····· A·····X
.. ····· ..

W······I···L····H······E····L····M···· ······S····/···A··�··.·····��:.:: ���:�:��;�!o:i:�u:;
mit denen ich mlch lange Zeit unterhiell. do em beneficio dos em

Wie ich schon erwähnt)!lIbe, kam mir die ganze pregados; o qual será
Sache wenig emsrheü vor.: Das I Hin und Hertasten :

:i administrado pela Caixa
erschien mir IIls eine planlose Spiele1'el, und da ich i R evende d o r da l. Economica Federal.
gerade in Jolnville Geschähe zu erledlgen hatte, sat

:J
_', A

telte Ich eines Morrens"'" meine Rosinante und ritt

:1
ApOIO da Camara

wohlgemut dorthin, Da erfuhr ich denn manches, was B RAHM'A CHOpp: Na Câmara dos 'Depu-
mich den Ernst der Lage �rkennen liess. Oomerztndo

'

.�: tados, o lider Ray'mundo
w�r mit seiner Schar eingezogen und hielt strenge ': Padílha' (que ao inicio de
MaDneszuchl. Seine Brüder Ceserle und Apparleto : seu discurso foi acome-

Saraivil wurden mit einigen Tagen mit ihren Truppen 8:.;, em JaranUá d,o Sul H tido de um disturbio neu-
erwartet. Was sie dlln vorhatten, wueste niemand, g

1:111 I

il rogasteteo) declarou que
Ich beieb mich em nächsten Morgen auf den

Heim·l:::.· Alto Vale do It'a)- aI' � e, anora :� aplaudia uma iniciativa
wer, musste aber die Erfahrun(f machen, dass es

,. 1:111 ! I genuinamente nacional,
, leichter war, nach lolnvílle hlnelnals wieder hlnaus-

b
'

d
,: originalmente brasileira,

r

zukommen; deon kaum war ich eine klelae Sllecke lerlllen,als

1;::::.
t am em in tegran 0-sena g dentre todas, as formal

ich der Spionage verdächtig verhaftet wurde. Ich hat. \ q conhecidas de dístríbuí-
te Gelengenhtit, die sämtlichen HauptfUhrer derl Fe- Grande FI"orianópolis, �' ção

social da renda de
deralisten kennen zua lernen. Zuerst wurde ich vor -: 'um país. "A data de
Gomerzlndc gerührt, Eine kleine, Iredrungene Gestalt,' ' '. ,

: hQje - dísse - deve ser

mit etnem energischen, eber durcheus nicht brutalen li I Onde além dós,seus produtos revendera � i�8.c)!it!l entre a� mais �i�.
Gesíchreeuedruck. Als man mich ihm, als Spion vor, g B R' A H M A C H O P p' :) OIflCatr!a� da :nda polítí-
stellte, wer' mein Hauptankläger der Bäcker Eberhardl, li e g co-admínlstratíva".
der wohl Duf ein .,pöstchen" spekulterte, fIlIIs die Re· g

"

'lJ ,S�g��d� eIe,. os caleu.
vólutícn günstig verlaufen sollte. Dieser Anklage t�at O ' ,..H ' ". = ::J =. los 100C16IS estimam, em
Herr Oscar Schneider, der sich io der Nähe Gomer- �

.....__

..___..----;- ....\••.....__.......................... 800 mi1hões de dolares-
zindos aufhielt, energisch entgegen. Oll mdn mir den três bilhões e 700 milhões
ZUge I deI> Pferdes ,abgeoommen hatte, enlvies er die·

4=>'
de cruzeiros - o mon-

seo dem Polizisten und übergab ihn mir., Der Polizist vwd Va' em frente tante ariual a ser reco-

Sperling machte dazu ein 'sehr verduztes Gesichl, � Ihido pelo fundo de par·
Dann wllndte er sich an Gomerí:indo: "Dieser Mllnn ticipação. Essa quantia é
ist durchaus kein Spion. Er bekümmllrt sich über· com pneus "-? o dobro da atual arreca·
haupt nicht um Politik; ich übernt'hme jede Garaotie "'"

!G8
I' A, dação do fundO de Ga-

für ihn". Da half es dejn Eberhllrdt auch nichts mehr, '\. ", rantia por tempo de Ser·
dass er Gomerzindo etwas ins 0hr raunte. Dieser ';."

�

, ,:;" viço E ressaItou que, com
wandte sich zu mir und sllgtP.: "O homem pode ir. , - ,{

"

a iniciativa, s� 'corrigiam
Não tenho nada com eile." Damit war ich entlassen,

�
, os efeitos - necessarios, (

Ich wandte mich', nllch der Catharinenstrasse, uni dort " "'-'0,0D ,EAR mas parcialmente ioju8-
Bekannte zu besuchen und meine aufgeregtel1..Nerven" tos - da politica antiin-
etwas zu beruhigen. ,

�
fIacionaria em 'que a ,Na-

(l"ortsetzung folgl) ,!�' ção se acha empenhada .

.-- --, O deputado Nelson Caro
neiro, lider em "xercicio
da oposição, manifestou
a solidariedade doi parti
do á medida do pre8idente
Médici, que "concede a

participacão no lucro das
empresa8. A oposiçio tu
do fará para qu'e seja
aprovadó um projeto que
realmente beneficia a

classe trabllhadora". Ou
tros lideres do partido,
todavia, em declara�j[o a

jornalista8, preferiram e8·

perar por um estudo mais
acurado do projeto,

Fo!ocópias '

Agora também no CaJ.\tório�
autenticadas ·na hora,
Edificio da Prefeitura.

�-------------------------

L êi aj

"Por
A

Esse Mundo de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura ,9 �o me

lhor quilate literário. (�'A Noticia"-Joinville).
A vellda na Ti p o g r a fi a A v e n i d a

e na sua filial. '

VENDE-SE
Um terreno com a área de 20000 m2 com

casa de mllterill de bÔII construção e dependên-,
cias, coin água corrente, silulldo em São Bento
do Sul, à Rua João HofrQlllnn (perimetro urbano),
-servindo para peCilueno sflio ou loteamento. Zona \ Ide bom clima.. '

I
Interessados queiram dirigir-se a A II r, e d o

Klimmek, CaixD pQstlll, ,12 .....: São' Bénto do Sul.

Certificado Extraviado
Eu, TéQ Wacherhagen, brasileiro, casado, la

vrador, residente e domiciliado em Jarsguá do Sul,
SC., declara para os devidos fins que foràm ex

traviados os seguintes documentos:
,

Certificado de Propriedade ,do veiculo Pico
Up Fordson. ano de fabricação: 1951, motor n.. C
592373, 45 HP e 4 cilindros.

Jarllguá do Sul, OI de setembro de 1970.
Téo Wacherhagen.

, Vende-se
Ter'reno
,

I

Situado 9,km. do centrà
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben·
to, tendo 10 'a 12,000 m2.
aItitude cerca 800 metr08

própria para construção
de casa de veraneio,

Informações com o Sr.
Kurt HiIlbrecht,'� Caixa
.postal, 7 CorupA,

Vá direto a,

Com. e Ind. Bréithaupt S.A.
Nós, temos o melhor. pneu para seu car�o: G8 Goodyraar, cÇlm
ombros arredondadosl cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando' mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.
Estamos aparelhados para atend,ê-lo cada vez melhor_

, Vende-se

COM. E INO. BREITHAUPT S.A. v

�

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fon� 262
C<!ixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.· 29 � Enderêço Telegráfico "BREITl:JAUPT."

I Lmll Biciclela marca

PILOT, eSlrangeira em

eSlado de nova, preço à

combinar. Um::! G a i ta

Todeschini, em perfeito
estado.

Tratar nesta redação.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia 5-9-70 Página fi

o Hospital e Maternldede Jareguá, oferece
vagil à moço que preencha os segulnrea requisitos:
- idade máxima 16 ilnos
- curgo ginasial
- noções de daiilografia
- dominio da língua elemã,
'Inútil epreeentar-se sem preencher IS condi-

ções acima. 'I

�=
.

VAGA
erece-ss vaga para aprender a refrigeração,
m instrução integral. O candidato deve e.tar
ítes c/o serviço militar, ter o ginásio, que

tenha nocões de comércio, que fale o alemão e

de preferência que dirija automõvel.
Informações com Rudi Bruna

Rua Venâncio da Silva Pôrto

S8t8m�ro Mês �I Civismo
Mês �8 vi�,r8ção ,cívica 8 patriótica

5rasil, acorda e rememora a tua história que
ninguém esquece! Sim, Brasil, portanto llberdade l E
a liberdade quer os punhos' soltos pÍlra empunhar
num gesto de coragem, «Independência ou Merte» l

Chamamos todos pelo reconheclmeeto dos feitos
gloriosos do passado da pátria estremecida, chama
mos pela fé granfliclI no destino grandioso, reservado
provldeaclelmente à nossa grande e rica pátria.

,

Hasteemos a bandeira da pátria nas escolas;
preçes, repartições públicas, hasteemole sem p r e
vírortose e Iremulante de novos entusiasmos em nos

sos corações de eutêntícos patriotas.
O bom brasileiro, o brasllelro perrlote, relembra

OI próceres da emancipação da pátria. Sente pulsar
lhe nas velas Impetos de liberdade e anseios de
progresso.

'

Pálrill! grande velgarídade, 'porém, velgerldade
sublime é êsre dulcíssimo nome de pátria!

�==============�========================

--�--------------------�----------
�--------------------------------------_

Represen tação
Elemento residente em CURITIBA, DR· Id .

registrado no CORE -do PR. deseja re-
P. 81DO O upap.

presentar f!rmas desta cidade naquela f II A.DVOGA.DO II ilCAPITAL à base de comissões. Favor ,
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.'

1398 IL
Escritório ao lado da

prefeitu�raCaixa Postal,

l-- C_U_R_:::_T_IB_A_-_,�NÁ ��=u::�.S:L ��Ci

i-REPRESENTÃçÖEs-p€RõiÃ-itd;'�I �9BRAL
I AV. �!L. DEODORO DA FONSECA, 899 i lança�ß Im
1 'J A R A fi u.1 O O SUL - S. o. !

.

S t
'

I.
1

'

A IV UNe I A
-

i 8 emuro

�', Placas Esmaltadas para Terrenos e residênoias. � Ofl'CI'alm8ntB
,

. todos os fins. Balneários : C ambur iú -'- ,

1 Placas em Acrilico. Barra Velha - Armação - ! O Movimento Brasíleí-

, Lambris. Itajuba - Enceada - ! ro de Alfabetização -

, Pi
MOBRAL - órgão cria-

! Forros, lçarras.,,! do como fundação pelo
! Taoos. Cidades: Jaraguá do Sul - t Ministério da Educação e

! Cal para construção. Blumenau" - Guaramirim. I Oultura para erradicar o

t analfabetismo no Brasil

! I, ,E R O N T E X I ! será lançado oficialmen

, pelo Govêrno Federal a

!
. t 8 de setembro. Nesta da-

1 Leve seu carnê pago e escolha o tecido i ta entrará em funciona-

I t mento em todo o Pais o

, de sua preferência. . . ., i esquema de alfabetização
1 Não'�compre�oarnê sem verificar se fOI canm- r que vem se�do organí-
1 bado por Representações Pérola Ltda. , zado por téCDlCOB centra-

i ' , tados pelo MEC. Os planos
x � _� _� _ _ -· conhecidos até o momen·

to estão prevendo, àlém
dilo participação direta do
Govême, /0 estabeleci
mento de convênio. com
tôdas 8S entidades e' or
ganismos oficiais que pos
sam trabalhar na altabe-

. tízação. Os projetos lní
eíats do MOBRAL prev'êm
um trabalho que cobrirá O .Dcutor Nazareno Knabben. Juiz Substituto
exclusivâmente as zonas em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co
urbanas. Para tanto um marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oata
levantamento do número rina, na forma da leí, etc.
de analfabetos existentes FAZ -SABER 8 todos os que o presente (!dital
nas g:,andes cidades será de praça, com o prazo de viftte (20) dias virem ou
feito oreviamente. O tra·
balho

-

é iniciado com a
dele conhecimento tiverem e interessar possa, que

divisão das sedes em bair-
hio de ser arrematados, por quem mais 'dllr e

maior lance oferecer, em frants às portas do Edi.
ros, subdivididos em zo- ncio do Forum, no dia 21 de selembro ,indouro. às 14 �Or8s,
nas e estaI! em núcleos.

os beJ;l1l penhorados aos executados Hilbert Schulz
A campanha nacional

e Hildegard Schulz, na ação exe'cutixa que lhes
será administrada. sob

move I{orval Marcatte ti Loreno Antônio Marcatto,
f o r lI! a descentr�lll!;ada. e abaixo descritos' .. '

Com Isto será iovltadaO"
,

excesso de carga buro- a) - UM TERRENO, ,com a áre� de. 7.040 m2.,
cratia8 centralizada nu- fazendo frente na Estrada Ilha da Figueira, '

neilte

ma co�rdenação única. municipi?, com 55 metros, travessão dos fundos

Posteriormente o sistema com o RIO Itapocu, confrontando de um lado com

sérá implantado nas áreas t'!rras de Bertol�o Gaedke, e de. ?utro' lado com

, rurais. Os órgãos técnicos terras de Cordeiro de Souza, edificado com UMA

prevêm que a implanta· CASA DE MADEIRA, coberta com tel?as de barro,

ção de um sistema nacio- em mau estado .de conl!ervação e. mais uma cons

nal de erradicação do truç.ão de madeira q.us serve de r�ncho e g�ragem,
do analfabetismo nestes devidamente transcrito no CartórIO de Registo de

moldes permitirá qu·e ai Imóveis desta Comarca, sob n. 35.904, do livro S-R,
taxas de analfabetos no com Hipoteca devidamE'nte, transcrita sob n. 646, do

País, possam ser reduzi- livro 2-A, fls. 256, �m da�a de. SO-7·68, aval�adol
das drästicamente dentro em Cr$ 5.500,00 (CIOCO mIl e qumhentos cruzeiros).
de pouco tempo. (AABe) Assim serão 08 referidos qens arrematado.

por quem mais der e maior lance oferecer acima
do prêço da avaliação, podendo serem examina·

I
dos, por queD;l interêl.e tiver, no local em que se

Campanbl de Educapo acham situados. E para que chegue a noticia a pú·
CiYIII bUco e conhecimento dos interessados, foi expedi-

do o presente edital, que ssrá afixado no local de

costume, às portas do Forum e publicado no jor
nal looal "Correio do Povo".' Dado' e passado nes·

ta cidade de Jaraguá do Sul, aos tr&a dias do
mês de agOllto do ano de mil novecentos e sstlm
ta. Eu, (8) Amueu Mahlud; es'crivão, o Ilubscrevi. (a)
Nazareno Knabben. Juiz Substituto, em exercicio."

Confere com o original; dou fé.
'Jaraguá do Sul, 3 dfl agOsto de 1970

O Escrivão, Amadeu Mahfud

I GARANTIMOS QUE ..�

/III ' �

NOSSAS PECAS NAO)"
'PREGAM �ECAS.' j�

_ 'f'
�.

Quando v. instala em seu veículo Volkswagen uma
1 .. ,

peça �riginal VW, pode ter certeza de uma coisa: ]ela nunca vai querer roubar o espetáculo.
Porque as peças originais VW são

componentes de'um elenco'onde to�os
trabalham em harmonia.
Quando uma peça não é legítima, o
espetáculo é sempre interrompido. Porque
ela pede muitas atenções. cuidados
especiais, além de lhe dar uma tremenda
falta de confiança na hora de uma viagem,
.E tem mais. A peça original VW é

sempre instalada com ferramentas

especiais para ela, pelas mãos de
homens especialmente treinados para
lidar com elas. ,

Mais ainda. Só em nossas oficinas v.

pode ter a certeza de que a peça original
VW é original mesmo. , ,

Garantida por 6 meses ou 10.000 km. :

Por isso; não se esqueça.
'

,Quando v. prega uma peça no seu VW,
v. es.tá pregando uma peça em v. mesmo. I
Chato, né? .

' _j

I

'"

Jaraguá Veículos Ltda.
fivenida marechal Deodoro, 312' (fundos)

Jaragaá do Sul -:- Santa Catarina

será

Edit-al de Praça

A Pálria não é ninguém, são todos, não é um

sistema nem uma seita, nem um nionopólio, nem uma

forma de govêrno, é o .céu, o solo, o povo, a tradi

ção, a consclêncie, o lar, o 'berço, o túmulo.'
A Pátria que eu amo i€ um Brasil que nem sei

como foi desccberto, que se me epresenre aos olhes
como uma rerre onde ludo é familiar, é tnsubsnnnvel,

A plÍtria é ,II fllmma amplificada. ß pare símbo
Iizar'a famflia, unida às riquezas de nosso pais, está
a nossa Bandeira I É o sinal de indepenllência, de
liberdade!

•

Gigante deitado junto às praias do Allântico,
nosso pais esté dando passcs décisivos e mercentee

de maturidade crvtca e aulodomínio político. Repas
sados de sentimentos de briililidade, s e n I e m os

parrtotae ressoar·lhes nll alma clerlnados vibrantes
de liberdade responsável.

o Magistrado. e estudantes, profissionais de im

prensa e industrialistas, professôres e o p e r á r' i o s,
jóvens e adultos, d a r e mos gl!nerol!amente nosee

'

parcela no esfôrço comunitário por �ma pátria livre
e feliz. Assim se resume o esplrito patriótico das

gremtstes do GEEB (do C.D. Provislipcia) nas mi

nhas palavras como president�., I

Lisete
,
Contin

x ....,. � ..N x

! 'p R E C • 5 a .'5 E
. 1

i 1 (UM) tecelão com prática em mäquí- i
! nas rstilina. .

1
i 1. (UM) vendedor com carro próprio, i
i para pronta entrega. t
i Informações na: INDÚSTRIA TEXTIL JARITA S.A. l
x C'NI x x.

O hasteamenfo da'
Bandeira e o canlo

do Hino Nacional são
obrigatórios, uma vez

por semlOil, e� Iodos
os estab�lecimentos
de qualquer grãli de
ensino, públicos ou

particulares.
t"'. _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R RE 10 'DO PO Y O Sindicato de
Fiação

o Centro de Pesquisas Promove'servirá também para 8

formação de investiga
'

dores inclusive Iitoqul-
.,' Reunl-a""'o,micos que procurarão,'estudar a flora existente

No Brasil são varios os primeiro Centro de Pes- em n08SO Pais à procura
centros de pesquisas e, quisas, construido e dirt- de matérias primas fito Reuniram-se no dia 28
entre êles, alguns de re gido pela iniciativa par- teräpícas. de agôsto próximo passa-

CL Paulo MoreHi nome internacional como tícular juntar, se á aos do, ne sede do Itajara
Por que essa efervescência na juventude, o Centro' de Pesquisas do Govêrno e -Universt- COMO SERÁ Tenis Clube, industriais

provocada pela ebulição de suas reações, .muítas Oswaldo Cruz, o Centro dades para efetuar pes- componenles do Sindicalo
vêzes encapuzadas pelo véu da tnsuflação que de Pesquisa Renê Rachou, qutsas, em larga escala, O Centro de Pesquisas da Fiação e Tecelagem
explode violentamente quando os ânimos se aeir- o Centro Evandro Chagas no campo das doenças abrangerá uma, área de de São Bento do Sul e

ram, quando gerações se chocam? (considerado um dos mats endêmicas do homem e 1,124 m2 comoreendendo Jara,guiÍ do Sul. Na ocasião
Antes de maís nada, convém ressaltar que a importantes do mundo de animais. Trata-se do Laboratórios, um Bíotérlo foram debatidos problemas

mente da 'juventude, fértil para a semeadura do em doenças tropicais); Centro de Pes qui s a s para diferentes espécies da clesae, tendo sido pro.

bem, não deixa de ser menos feraz para a ínsemf- o Instituto de Medicina Johnson & Johnson - animais, ala admlnístratí- ferida "pelesu e pelo Sr.
nação de paralogtsmoa burgueses e sofismas fan- Tropical de São Paulo; Doenças Endêmieas, em va, escritórios. depósitos João Teodoro Meínerr, pre
farrões. .

- o Instituto Adolfo Lutz, São José dos Campos (SP) e outras dependências. sidente da entldade. Con-
Seria deslavada mentira, constituiria digressão a!ém de .outros que Iun que terá como objetivo Em sua direção estará tou a reunião ainda com

apocalíptica afiançar se que li juventude é mura- oronam Junto às Facul :

principal a busca de subs- o -prof. Geraldo Ohaía a presença dos -acessores
lha intransponível no campo da razão e da psrsua dades, porém !o��s �té tâuctas ativas, e a reall- que contará com uma jurídicos do Sindicato em

são. Por conseguinte, se sabem pensar, ,se sabem o momento de Inicíativa zução ue experlmenta equipe de técnicos, pe,s Sã'o Bento do Sul e lera>
agir, os [cvens tem pleno direito, possuem carra governamental.v. çõ es terapêuticas, além soai de sdmtnletração guá do Sul, Drs. Donaldo
das de argumentos para quererem promover aquê I. Em janeiro de 1971 o da manutenção de estrei,to e serviços burocráticos. Ohde e ,Max R. �ornholdl.
Ie relacionamento que é 8 pedra angular do diá- �----

logo, diálogo que aproxima gerações e apazigua -

os ânimos;' t

De qualquer forma, forçoso é que admitamos

que a revolta da juventude é uma constante em
,

nOSS88 dias; ela existe, lendo infeUz e, msquiavê
licamente explorada por aquêles que, semeando a

confusão desejam eolhêr a discórdia. É a ínflüêu
eís da maesa que acelera o desvirtuamento dos

padrões éticos da couscíeneíosa educação do lar,
é a aceleração do processo tecnológico em prejuf
zo do processamento lógico da evolução dos tem

pos, é a própria contingência do desenvolvimento

que o mundo acompanha.
E a mezinha recomendada para 08 males que

o exísteaclalísmo amador traz em seu bôjo não
seria nem poderá lief umas quantas injeções de

'água canforada, produto de pseudolaboratéríoa
que as' aviam como panacéia universal para um

mal cujo, diagnóstico requer .não aparelhos d'e al
ta precisão cientifica e sim a humana compreen
são, o mútuo ,entendimento, ° eficaz intercâmbio
de gerações que se aproximam porque lêem pela
mesma cartilha, a cartilha do abc da .reta forma-

. ção da personalíeade,
_ Para certos males de que a revoltada [uven

tude atual estä possuída, príneipalmente no qae
tange a processos sofisticados de suas rea\lões, no
que se relaciona a fantasiosas libertações, seriam
necessários não remédios homeopáticos e sim uma

urgente cirurgia em que os bisturis da trensmuta
ção do "modus vivendi" de nossos jovens poriam
a descoberto as vísceras da corrupção social, fa
zendo desfilar na pasearela de um "confiteor" os

"mea culpa" que a hipocrisia sufoca.
Se tal cirurgia fôsse poesível.: taivez não

houvesse necessidade de se lutar por velhos con-,
.

ceítos que, mesmo velhos, ainda realstem benêfi·l
camente à ação corrosiva do tempo, malgrado tô I
das 8S tentativas de.,atirá-Ios a um monte de su

Icata ou a um putrefato monturo.:
Não Importam as razões e aprocedêncía dairevolta dos jovens, importa que "Re faça algo parallserená Ia, com base nos prímados mundiais que

fUndamentam a legitimidade da compreensão entreil
os povos, com fundamento nos elevados propósitosrde promover a paz entre os homens,' I

Não nosscabe aqui dizer que 08 adultos são:
obsoletos e tardígrados ou que os jovens sejami
evoluidos e "prafrentistas", (\ que é importante é!,
situá-los concomitantemente na vivência de um",l)
geração que se consti,tui nUqla portentosa flor'ação I
de dest'nvolvimeoto e ,de harmonia, capaz de pro fiduzir os frutos tão necessários para a dissemina·: ,

ção do Trabalho, da Verdade e do fiem. '

Para cancluir, entendemos que, do equilíbrio
harmônico de' ger\lções, que harmônicamente se

emulam e cqmpletam, haverá de surgir 'o idealismo

puro, capaz de promover a aproximação de adul
tOB e Jovens, em que a gerontocracia e a hebe
cracia coexistirão pacificamente, deixando os adul
tos de ser quadrado's e os jovens rebeldes para

.

serem TODOS coerentemente equilibrados e equi
libradamente coerentes.

intercâmbio' cíentífíco
com as universidades do
Brasil, órgãos de pesquí
S8S do Govêrno e GS

Centros de. Pesquisas da
Johnson & Johnson nos

demaís Petses.
II.NO LI IAIlAOU" DO SOL (SANTA CATARINA) 'SÁBADO, 5 OB SBTEMBRO OB 1970 H.O 2,599

rQ}]UE VAI PELO LlONS
A Revolta da Juventude

Lê i'a
"Por Êsse Mundo de Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura EI do me

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Joinville).
A venda na ,Tipografia A)'enida

e na lua filial.

Mais de mil metres quadra
dos para pesquisa "PorisilológiC8

•

"

\

NÓSTEMOS
MAIS1:
NOSSO PLANO.

1.° - 2 portas
2.° - Traseira em "fast-baék" I
,3.° - Faróis duplos �a frente/e luz de ré
4.° - Amplo espaço mterno para 5 pessoas'
5.°, - 2 porta-malas, com grande espaço

de bagagem._O porta-malas interno t�m
acesso também pelo exterior

6.° - Acabamento superluxuoso
7.° - Motor plano 1600, de 2 carburadores e

- 65 HP (SAE) ,

8.° ... Freios a disco nas rodas dianteiras '.
9.° - Barra compensadora e, bitola larga aJrás
10.° - MeCânica Volkswagen

Veículo'sJaraguá
Deodoro,
do Sul -

Avenida Ma�ecbal
J�;r�guá

312 .. (fu�dos)
SC

REVENDEDOR
AUTORIZADO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


