
ATENCÃOl
,

Haverá Grandiosa- Festa em ItH'" DA FIGUEIRA
Na Capela N. �ra. APARECIDA' - Dias lO, II e 12 de Outubro.

Haverá também completo serviço 'de bare cozinha, churrasco, galinha
assadaí bem como a mesma será abrilhantada por ótima 'música.
,
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JARAGUÁ 00 SUL (Santa Oatarin.a)' Sábado, 26 de Setembro de 1970 s: N.o 2.602

Na semana que óra

fin-Itentes,
s e r ã ii i,nslalados , Ensinar às crianças eo-

Ja'raguaenses
da tiveram início as öbras ;nlci"lmente 1!0 .n o v o s 1110 se porter à mesa �
de adaptação do prédio, eperetnoe, iIIóra. cerca de um aprendizado 1"0 D g o,
sito na Av, Mal. Deodoro, 60 que figuram de lista mas vale a 'p'enll inicil�

,
\ pira a instàlação da futura complementar.Iníormeçõea os pequenos como ficar

Tôda regreo betreflcieu-se O ex-deputado federal central da ,COTESC de adianlain que a acssa ct corretamente à mesa.

com a dragagem dae áreas que dur.ante 16 anos deu JiJrlliUá do SbLLoclllizlIdo\ dade deverá receber insta Uma crian';a de dois.
IIlagldiças. Um valo IIgr1- o melhor de seus esforços em z o n - privili"'iada, II la"a-o' qUI po.sibililará I

.,.

I do el d b f" d V I dU..
,. � anos l'á pode senlar à me-

co a, lO o ermenra o, cerre em cne ICIO o a e o futura séde da COTESC Ii"'a"ão de um sem número
.. ,. se e tomar as refeições ao

Itapocú, é cidadão hone- (defronlc 110 Pôsto Wolf) de DOVOS Iparelhos. 11: o lado dos pais e irmãos_
rlÍrio de Jaraguá

. do Sul, centaré com 40 r .. m a i s progresso e. o desenvolvi- O espírllo de imitação é
Gusramirim e Masearsn- .tnterurbenoe e, além do. meato que "tstá �afejando muito forle e as.im a cri-
dube- e

.

atualmente reside relefonea urbanos I'á exls- a nossa cidade. h"ança caprlc ara Das atítu-
na PAlia do Flamengo, ne des.
Guanabara. Solicita-nos
que aeudemcs ao povo
catertnenee que êle, plir",
naense de P a r I n a Ir u iÍ,
honrou como pouco•. Com
a publicação deste nota,
estemos atendendo com

p r a z e· r e satisfação, as
'Í1retell8Õe1 do I Bororó. \ E
; deste cauto da redação,

hoje grande perle do

mU-I'
formulamos votos de um

nicíplc de Guaramirim, pronlo restabelecimento e

fertilizando IS terras para uma breve vOItI' à· praill
II ilgriculturil. . de Barra Velha.

Sábado último I nossa

redação e a' residênçia de
DOSSO diretor e Vice-Pre,
feito foram honrados c.m

II visitl iaformll, do Cil.
Francisco Janone Nélo. O
i1uslre oficial das nossas

gloriosas Fôrças Armlldas
é o Chefe dll' 16a. Oir.cuD.s
criçã. do Serviço' Militar
e Comandlnte da Guarni

ção de Florianópolis� A
honrosa presença em 005
so meio prendeu-se à ins·
peção de rolina das JUDIas . äor para ajudá·Io.

!·a:d�sl!l:e��� ��:��a���� ,

sediada em nossa cidade,
'==,================"

abrangend!), IIlém do mu- x ....- ......----- ....---- .....-- � ....x

nicfpio de jaragulÍ do Sul, I
'

l-
os de Guaramirim, Corupá, I Elet.'tor! Você que é Govêmo, continue I

�chroeder, Ma�sllrandubs, '
,

São Benlo do Sul, Rio '! no Govêmo, votando. a08 canliÜdatos !
Negrinho e Campo Alegre, ,I qa ARENA_ Continue no Govêmo e !
hoje sob a competente di- I estreite os laços

I

dlê> amizade entre o i
reção do Ten. José Bilhia. I govêmo estadual e o teu·município. I
O Cél. Janone, como Ibom gaúcho de PÔrlO Ale-

Votando em
-

I
gre, sua lerra natal, é um ! O t '1· P d R i
verdadeiro relllções PÚbli:11

'
C aCl 10 e ro amos, I

cas, com aesinalados ser- x candidato n.
o 1.218, da ARENA, ,estacá •

viços prestados ao exército I você .dando O maior "goool -de vitória I i
. nos Estldos de Goiás e ! .

I
MaIo Grosllo. Além 'de mi, I

de tua terra. I
litar brilhanle é professor, ! E para deputado federal, vota no ho- I
'com outra fplha de servi- I mem apoiado por Lauro Carneiro de I

ços presllIdos em pról dll ,
,

juvenludl do interior bra- ! Loyola_ Vota em PEDRO COLIN, !
silelro. Somos ai,rlldecidos !

.

oandidato 'da ARENA, que tem o !
ao Cél. Franciseo Janone I 'número 203. i
Néto p�la oporluna visita, .t. 1

.

que mUIto nos honr.ou. x-- __ _ .

, .Äno LI I

Depuícrdo Loyola I

5aiida
O ex-deputado federal

Lauro Carneiro de Loyole,
hoje' se recuperando lenla;
mente de mal que o co

meteu, acaba de aos dirl
wir atencioso cartão. Re
nunciando ao seu mandato
em v i r lud e do preeérto '

estado ele saúde" informa'
noe de sua saudade das
terras catllrinensu, terras

que aiudeu como poucos
ao seu deeenvolvtmento.
Aí estão aB eletrificações
rurais, os melhcramentos
urbanos, Verbas e. auxilios

para escolas e hEIspitais,
v i II I u r a s e ambulâncias
para Ö Irln'sp()rte- de ,d&
emes. Muitos dos créditos
liberados p e I o gov�rno.
DO atendimente da agri
cultura, comércio e Indús
Iria, são de SUII iniciativa.

Um Apêlo ao Dr. K·armaoo Cél'. 'Francis�
A população 'do nordeSIe Q u II n do' se atraveasa a ,

Jc"lrinense 11m um vee- ponte e se enlra no muni- CO ano'nemente ap�lo a 'fazer ao cipio dos príncipes come-,
'

dr.Hllrald Karmann, i1uslre Çl o drama. Milhões de
Prefeito do município- de craleras se aninham ao 'Néto'JOiDville. O IIpêlo é no lonio de uns poucos qui-
sentido de sensibilizar· se lometros. A cada veículo
c.m o problema di E.·' que paSSI, mals aumcntlm

irada Poço Grll'ndé. A he- os buracos indesejáveis.
rólclI estrada milltida pe- Parece r,que o setor rodG
los município. de Guara- viário aa P r e f e. i t u r a dll
lIJirim e JoiDville, i boje a terrl du . flOres esqueceu

principlIl v i II rod.oviária �ssc pedaço de SUl co'

qlle lira ,tOdo o Dordesle iffiunidade. Um peuco (Ie
à BR-10I. Guaramlrim, macadame e uma pllrola
Ilravés seu Prefeito Pau- fariam aquele treche ficar
lino João' de Bem, tem tinindo_ Dai o ap�lo ao

guIo uma bela parcela Dr. Karmann. Pode�lI' PO"
do seu orçaiÍlenlo nll ma· pulaçio de Jciinville não

DUleação dessil importante' tomar conheclmenlo dêsse
'rodovia. E 'ellá mullo bem áto admtnistrlllivo, mas

conservada, não.' obstanle os Ira,nseúnles da fi3mosa
as constllnles chuvas. Eslá Poço G r an d e, farão o

"q u e nem uln� mês a", maior carlaz do aléaide

como se costuma dizer. joinvillense.

Campaau de EdIIatia
CiYlu

Cipriano
Palec�u dia t 1 de agôslo

I
nharam o falecido até sua

de 1970, no Balneário',de última morada. "Correio
Barra Velha, o estimado do. Povo", apresenta, suas
cidadão CiprilllSo Poleza, condolêncils aos. enIUI!!
com a idade de 50 anos. dos.
O exlinlo era caslldo com ----

Alzira Picolli Poleza, pro·
fessora est�dDal que du,
ranle longoa anos leci,onou
DO Grupo Escolar locali· O hallealOelllo da
zado DO Rio Molha. Ci- Baodeirl e o canlo
priano Poleza foi sepultado dó Hino Nacional são
Im Joinville. Sua espOsa obrigatórios, uma vez
- Prof. Alzira Picolli, por por sem..a, im lodoa

. iSle inlermédio des e j a os utabtlecimenlos
agradecer II Iodos os pa- .de qualqller gr,iÍu de
renIes e a m i II' o s que a ensino, públicas ou

confortaram duranIe o di- particuliÍres.
ficil Irénse e' que acomp'a- ...._..... _

Fundado em 18711
manclpado em 1934

C O T (·S' C Je ra� Nova· ,CeotrallssuDtos femininas [riantas:
[orno Ensinar a se portar à lesa

<>

5 B
Deve-se ensinar come

a-O
.

ento' s e f u r a r eerretemeate I

.

,"
, colher ou e garfo. Como

�,
colocar o gUlrdlnapo ou

.

:

�.
babador. Dizer à crlançe

I'f
".

t
' t::J que não deve se Incemo-

�Omp . 'a ri n O. 5ld.ar ee nll. primeiras v.�-. zes ela derremer 1I1g:0 na

,
.

.

' . ,., . -�

-

• , :.\.. . , ., triiâ.: �blt4c -fi clUoç.':
.

O vtztnho município de I Glub realizou reunlão tes- a comer de tudo, exceio

São Bento do Sul com- nve, pelesrrendo na oca- é claro aquelel ;rllos mlis
pletou dia 23 do corrente sião sôbre o iralo ·aeon- picantes ou mais condi

o seu 97.0 ano de funda, tecimento o CéL Vascon mentados. Não esqueça de

Ião. Situado num clima celos. Por'nosso iolermé- sllicnlar a questão dos

priviligiado e por iss o dio enviamos as saudações cOlovelos, que deve ,ser
cognominano de "Pelro· dos jaraguaenses ao Povo contornada e sempre len

polis Catarlnense", os e Auloridlldes de São brada. Oom o tempo seu

sãobenlenses eslão·se pre· Bento do Sul, pela pasl4- filho vai IIdquirindo maior,
parando pira I grande gern de tão marcanle dll�. segurança ae habituando

datl do, aeu ceDtenário, Um cumprimente especial ,II se portar ii mesa; não

,Diversas solenidades live- ao Prefeito OrDith �oll- beber depressl, masligar
ram luglr !la 4a.-feira úl- mano, ii que m cabe II várias v�zes, como cortllr

, lima, defronle o palanque grande missão de preparllr o pio e usar correlameale

arlDado na rua JQrie La· a cidlde para a data cen- a faca. A mãe deve ser

cerdll. À noite, o ROlar� lenária. ' enérgica nos principio.,
. . ,

mas sempre com modos
firmes e ser paicóloga pira
evitar atritos que poslam
perlubar o aprendizado
correto pell criançl. Nio
se deve fazer uml série
de proibições ou impesi
ções, "Não fale à mesa",.
"não olhe pli ra I TV",
"não come sobreme.1 se

não comer a carne" e ou
tras não devem ser usadas

pois trazem efeitos nega
tivos. Deixe seu filho pGr
lar-SI com naluralidade c

orienle-o como 'sê fösse
urne compi!Dheira m a i s
velha (AABe)

,
-

Fi'zemoil 108 Milhões de questionários
, ,

para o' V I I I Recenseamento Geral do

Brasil. Um dêsses
.
questionários, �em o

seu en'der�Qo. Responda com exatidão,

Não, é difíciL E você terá um recen.ea-
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"COI.flD, DO ,PDUO"
R

.

-t Civil tado, filho de Alfredo de
,eiis, re Oliveira Garcindo e Zila

M' U DAS AUfell Müller Grubba. rficial SoareI! Garcindo.
.

'

,
' . do Registro Civil do r. Dis· Ela, 'brasileira, solteira,

trito da Comarca de Iaraguâ doméstica; natural de Ja-
do Sul, Evtado ce Santa raguá do Sul, domícílla- Para o distinto

cas811
vizinha cidade de Gua,

Catarina, Brasil.' da'.. residente na Rua George (Clara Wedekind) rámirim, esteve recente_Faz Saber que' comparece- D. Pedro II, nesta.cidade, R o s e n, ,_residentes em mente no Brasil, em gozo
ram no cartório exibindo os filha de Henrique Wolf Cincinatti, Ohio, Estados de merecidas Iéríae, aea,documentos exigidos pela le. e Diomira Edwigea Lenzi Unlüos da América, uas- síäo em qua f iz e r amafim de se habilitarem para �olf, ceu uma linda garota, no visita ao nosso direter

casar-se: Edital n." 7;308 de 18/9/70 dia 27 de Agôsto de 1970, que teve que se dobrar
Bdital-n. 7.306 de '17/9/70 Alcir João Bortolíní e às 8.3! horas, devendo todo para manter o rito

Maria Köhn receber na pia batismal mo de uma palestra em
o nome sugestivo de Lín- inglês. Ao casal George
da Maliss8 Besen. A fa- (Clara) e às filhas Sandra
milia Rosen que mantem e Linda, os cumprimen.
laços de parentesco na tOI delta folba.

Renato Drechsel e
Marlete Páiva Lop.s

fandaçiit: Ii'rtur Muller • III'
> F,urrle,•• e O,"••enr.,.

Laranjeiras, Peceguelros,
Kakíseíroe, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiraa
Dahlíaa, Camélias," Ooní
feras; Palmeiras, ete., etc.

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

L�opoldo Seidel
- CORUPÁ -

E.preIA ' jomali.tiea
"COlI'elo do POyo" Lida •

• 1970,·
Diret.r

EUe�Dio Vitor Scb.õckel

ASSINATURA:
ABual . . . ; CrS 10,00
Suneatrl • •• CrS, 11,20
Avulso'. • '. CrS D,20
"Ii.ero atr_tlo • CrS D,�2

.....

Alfredo de' Oliveira
Garcindo Filho e
Sandr. Maria Wolf

I!NDI!AÊÇO:
c�_ P••taI, III

I'Iveaitla MaL Deod...e, 210
jaragúá ti. SIll • S. Catariaa

� Ele. brasileiro, solteiro,
auxiliar de contabilidade,
natural de Curitiba, Pa
raná, domiciliado e resi
dente oa Rua Ooronel
Procopío Gomes, nelta
cidade, filho de Pedro
Dreehael e Maria Paula
Dreehsel.,
Ela, brasileira, soltetra,

ríoméetlca, "naturel ,
de

Jaraguá do Sul, domici
liad. e residente na ltua
Coronel Procopio Gomea,
nesta cidade, filha de Leo·
poldo de, Paiva Lopel •
ROia Gonzaga dOll Santol
Lope•.
Edital n.' 7.307 de 18/9/70

!!'-,
elp�sa do sr. Haroldo
Schulz; ,

- Bltérsia Wolf 'Ko.·
líng, espê..

'

do sr. Fritz
Koeling, em Joinville;
- a sra. Elfride" elpô.

sa do sr. Damálio SehQ1itt,
nelta.

Aniversários:
( Eaeem

,
anos ,hoje'

: _:_ o sr, Walter,Laffin,
em Nereu Ramol;

,

- Otilia Schmitt Fer
. reira, elpôsa do Ir. Ger·
Ion Ferreira, em Guara·
mirim; D' •

_' o Ir. Ingomar Horn. ia 29,

burg, 'funcionário de A - Je.aoette, filha do
CoDiercial. er. SergIO Tho&milen;,

"

, -,i
- Ana, elpoaa do sr.

Fasem anos amanha, Ricardo Piske'
,,- o .r. ,WoHgang - Letina, �5pôsa do
W.ege; Ir. Clem.nte Sehlocbet;
- o Ir. Alberto To· _ (, ar. Henrique Ha- Ele, braln.iro, lolteiro.

m.lin;
,

, remann, nutá; magistrado, natural de
- a sra. Carla Meioert, _ o sr. H e 1 mut h CaooinhaR. n.lte Estado,

em Joioville;
-

Scbmöokef. em Curitiba. domiciliado e residente
-'- G m 8 D i o o Ulon

D"
/

·em Canoinhas, neste Es·
Lemke, filho do sr",Alvi, ia 30. . &,"
no Lemke, em Rio da - Otll1$, esposa do Ir.

. .

Luz Vitoria; Wt'roar GOIch, em Join· -:- o Joum. AmaurI da
_ a 'sra. Maria Dias ville; 'Cunha JacobI.

Aligelo nesta' I - Bilda, espôsa do Ir. Dia 02
- o 'ir. Le�poldo BOI' Silvestre Steiolki-;,

_ 'Roaalinda, es p,ô II.
chamer"

-

- o sr. Arnaldo Llu,
A Ir' B I

_ Ro'8ane" I; 1 h a de rlntino da COita, .m Sio do sr. do o arte;
•

- Nereu, filho rdo sr.
Dilva e' Rol�lldG Jahnke. Francisco do Sul;" 'InaeiG Toma'seUi;,' \", "

'- o Ir. Honório Olavo
_ Irineu. filha tioDia 28

'

Bortotini. Ir .

.,.. o menino

Almiro'l'
.

Herbert Buerger;
filho de Alfredo Bruch, Dta 01 ,- Aplônia Rangel, .1-
em GU8ralDirim;

,

.

- o jo!,em Adolat: Da. pôsa tio Ir. M a r tin h o

_' a Ira. Odate Schulz, Dlel VarbIBln; Rangel, em Rio Cêrro I.

GARANTIMOS·QUE •

'NOSSAS PECAS NÃO
"PREGAM PECAS. 'j

- ';"

Quando v. instala em seu veículo VOlkswagen uma ]

peça original VW, pode jer certeza de uma coisa: ' 1
ela nunca vai querer roubar o espetáculo. j ,

Porque as peças originais VW são
"

componentes de 'um elenco onde todos
trabalham em harmonia.

.

Quando uma peça não é legitima. o
espetáculo é,sempre interrompido. Porque

,

ela pede muilas 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 ce�eza de que a peç� original
VW é originai mesmo. ,

Garantida por 6 meses ou 10.000 km.
'

Por isso, não se esqueça.
Quando,v. prega uma peça no seu VW. I,
v. está pregando umll peça em v. mesmo. '

Chato, né?
'

J 3 r,a g �,á V e i c ui OIS L td 3.
livenida marechal Deodoro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul
I

-:- Santa Catarina

LINDA MALISSA
ROSEN

Ele, brasileito, solteiro,
cobrador. natural de JII�
raguá do Sul, domícilía
do e relidente na Rúa
João,Narcatto, nellta cí- ------�-----'----------

dade, filho de Artur Bor- ADa 'Raduenz'Siew.r:t.tólíní
. e. Helena BardiD Ela, brasil.ira, lolteira,Bortolíní. doméstica natural de

Ela, ?ralilaira, solteíra, Jara(uá lo Sul, domieí- Situado 9 kill. do centrodoméstica; na t u r a 1 de

!liada )e residente em Rio' de Oorupä, na Eltrada'Corupá, neste Estado, Cêrro neste dilt,rito filha N C á' à S- Bd
.

.

'1' d id te' ',ova orup ,80 BOomrei 18 a e resl en ,de Clemente Koepp • to tendo 10 a 12.000 m2.na Rua Marechal Deodo- Augusta S c h r o • d e r '., '8'ro, neata, cidade, filha de Koe .
, \altltu�e cerca 00 m.troll

Guílherme Köhn e Ama.
pp próprIa para coastrução

bíle Köhn. E I para que' chegue ao co de casa de verauero,
oheclmento àe todo!; mandei I f SEdital n. 7.309 de 22/9/70 . n ormações com o r.

..
' pa.sar o pMsente edital que Kurt Hillbracht, CaixaMarIO SIewert e será publicado pela imprema Postal, 7 Corupá.Irene Koepp e em cartóriO onde sera

afixado oúran�e 15' dias, Se

.lguém soubei de algum im·

L'
'

pedim.nto aCUSeQ para os' CorreiO, d,O Povo
lIDS legaiS, " ,u'm Jornal' a
AUREA MÜllER GRUBBA Secviço ,do 'Povo

Olicial I I _" ...1

Yande.:sl Ierreno

Ele, braaileiro, solteiro,
lavraQor, natural de Ja,
raguá do Sul, domicilia
da e residente' em Rio
Cêrl'o, neBte distrito, fi·
lho de Adolfo Siewert e

Em' i���

COM�, E IND.. BREITHAUPT S.A. .

você encontrará o ,novíssimo

'G8GOOOjiEA'R
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantidos.
Antes de· comprar qualquer pneu pa�se sempre em ,

Com.' e Ind.t,Breithaupt S.A.,
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina i Fone 262
CaixaPosta13 -Inscrição Estadual n,· 29 - Enderêço Telegráfico uBREITHAUPT."

� I

G8-segurança lotaI nas curvas' G8·milhares de quilômetros extra
graças aos ombros ',arredondados. com a nova borracha Tracsyn.

GB.com cordonéis 3T-proteção con
tr" ealor, choques CI r�hailuras.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"Odontologia em Foco" -Ilctn d.o Tecelagem Gunilex S.A.�, Jornal é mais

"J d
'!!! ,." -. CGCMF n.O 84 432 475/001 Importa"te

orna a Cientifica Gablne- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, daT�r!�ae:ha�I��:S�:�'São convidados os senhores acionistas dest� pública Federal da Ale-
Procurando proporcionar melhores eenheclrnen- ' sociedade para- paettcíparem da assemb�éia geral manha não S8 confirmou

tos cientificos 1I0S odontólogos c II te r i n e D s e SO' a I'" , dc ordinária que ter6 ,lugar no dia 31 de outubro de o receio de a televisão
Associação Brasileira de Odontologia (secção � 1970, ás 9 horas, nll: 8ede social,\à Rua Jorge Ozer- .roubar leítores à ímpren-'
de 05, Catilrina); entrou em enrendtmenios com o em [; • oiewicz, n. 1074, na cidade de Jaraguá do Sul, a SB. O jornal diá:rio con-
nenre Professor e Pesquisador Dr. Armando Ca· fim, de deliberarem sõbre a 'se�uinte ,

' ttnüa em primeiro lugar
vQDha, aluai diretor da Faculdade de Odontologia P f'·I ' ORDEM DO DIA como meio de informação,

< do Paraná, no sennde de que vtease alé Joinville ne r
. re "'1 O I

\
1�0) _ Exame,' discussão e votação do relat�'18egU!ldO indica um .in-doIa de' 19 do correnre, epresentando trabalhos cíen- �

rio da Diretoria Balanço Geral conta de Lucros quéríto representativo
líficos e práticos de SUII especialldade.

e Perdas, parec'er do Oonselho Fiscal, referente ao
dos Instltutoa Wickert,

Concretizado lai intento, a Odontologia Cetarl- No intuito de prevenir e em 'I'übírigen. Nos últimas
nense sente-se honrada em tal visita, pols alem do mesmo do colocar no de- exercícío encerrado em 30 de junho de 1970; aoos o jornal diário g._
emérito professor ter a alcunha de "General da Odon- vido lugar, evitando se as- 2.0) - Eleição dos membro. do Copselho Fil: nhou até mesmo terreno
tologia Brasileira" muito veio trazer aôbre II orte den- sim, possíveis exploreções cal e respectivos suplentes e fixação' dos aeus em relação ao rádio e à
lária modern, uma vez, que nee últimos anos visitou drmagógfcu e pqlfliclls, o honorários; 'televisão. 4.066 habitantes
diversoa patsee europeus onde a odonloloria ae de- Prefeito Mh,uniciPal de Co-

3,.), _ Outros a8sunt68 de Interêsse social. da 'República Federal da 1
senvolve em rítlmo de franca atualização, lnclualve rupá, Bac arei Won Slein A l eman h a, escolhidos
lendo eursedo e remedo parle em díveraaa conferên- gräber, leva �o conheci- \ Avia0 aos Acl�DiBtas I

.8 e g u n
ê

o um esqúema
ctae nos Eslildos Unidos, onde ee evideocia extrser- lIlerilo do povo eil! geral Encontram·se à díspoeíção d08 senhores acio representativo, responde-dinár.ia tecnologle. .' ,v e mui especialmenle 'dos nistal, na lede social, OI documentos. 'que Ie ram à pergunta como se

o Os 'diversos Irabalhos dessa lornede cíentíüce, Munícipes destll ComuDlI, refere o art. 99, do Decreto Lel n.". 2627, de decidiria.. se tivessem
'liverl1m lugIIr no, 4,. andllr do Bdificio Salea, num o que adiaote se segue:- 26/09/1940. de escolher um só de
ombieote dotado dos mais atualizados op�relho. de ].0) - Foi es Ia Prefei-

Jaraouá do Sul (SC). 14 de letembro' de ,1970 entre quatro �,eios de
projeção, gravadores, anfilealro apropiado, elc.,., dtur�'INopu��da IPo� FiSCNlliS J" f H 1

.

I' C p' informação: o [ornal, a

�is na íntegra os trebelhoe apresemedoa: � u - �S!ltU!O a· 08e o zIDger
.

- no . ,lazer. revista ilustrada, a tele-
I) Amálgama com liga esféMca c�onal de Prevldenclo ôo- Diretores vislo e o rádió. 61 por
2) Porta matrlzea de Htcks e Striptitc clal, p�ra �a.gílmen!o de

cento d<lcidiram.se pelo
3) Pinos para auxílio de retenção I poslfvets debite•. eXlstea- jornal 18 por cento pela
4) Material restaurador Composite·Forrador de cavidades t!S de�de exerc:fcl?s an!e, Wil ic� IIC� 8rllililB kilB, IR� VIII icH VlIRHrlß� televi�lo�. 13 �or .cento6) Relralor gengivlli químico-Aplicação topica·Fluor rlorelO atlllllad"!imstraçao. " ,pelai revIsta8 llultradu.
6) Corôas de Aluminio Aaodizedo p/Endodênlia '

2.°) - Bm nao �e ç�n. lI.r IrOllel HIVallll'l1 lUß!I/ß4 'rl••11 (�T1TlTlT)7) Formadore,s de troquéis Dove!' Pln e DI Lock Trlly. formando co� tal sltuaçao, B ' a.. a LU, � 1111.11 Foram Imunizadas) 'Assim com a participação de um grande número b�seado em Info�mes, pu-
de denlislas de Joinville, BlúmeÍlau, jaraguá d� Sul, bhc�dos pelo Inslll�IO Br�. Ein wahr�eitsgetreuer Berioht von Paulo Krael!ler mais de cem mil·
Bruaque, l?io do. �ul, Florianopolis, Ir;ajai, São Frlln' slleIro de Ad?JiDlstr�,çao ' Bis zur Brü_ke tiber dem Irapocuzinho verlief

'

V· I� cisco do Sul e São Benlo, d�cotreram"se os trllbl' Municipal - IBAM
°

-

die Rei.e ohne weiteren Zwisc�enfIlIl. Diese fllnd ich pessoas: ano a
lhos com plenq êxilo. em seu BoletiT de n. 60 von den Federalisten besetzP und eine Schildwache O chefe do 4.° Distrito

A. jornada culminou com um janlar festivo com do corrente mes, .que em dorl postiert. Um mich IIls harmlosen Reinn'deo zu' do Centro de Saúde, in
os espô.as _no' "Bierkeller", ocasião em que fizeram um de 5eu� flens e bastan· zeigen, verfiel ich auf den Gedankeo, alle Federalis, formou à reportagem '0
uso da palavrll o Dr. Adrlcyr Cubas, Presidente dll !e claro, mformando ser ten mil, einem freundlichen: "Bom dia, compadre, co· resultado final da cam
A.B.O. de S. Calarina e -o O ... Osny Cubas O'Aquino, Ile�af tlll procedl,!Den.to, mo vai?" zu begrüssen. Dieser Gruss wurde slets panha contra a 1'ar101a
Vice·pr�8idente da eDlida.de, que enilltec.eram os co· P�IS que tal co�a nao I�- ebenso freundlich erwidert, also offenbar sehr gur auf em Joinville atingiu (}
nhecimenlol do Professor Cavllnha, e arrlldeceram a c!de s�bre se�vlços lIdmI' genommen. so dlss ich ohne Hindernisse meinen Weg número de 123,013 pes.
sua colaboração para ampliar os conheéimentos dos Dlslrallvos,_ vem d� tomar fortselzen k0'1nte. Der acamplmenlo der Federalislen soas vaeiQadas, número
odontólogos que patticiparam do enconlro. a re�olu,çao, de Impe!rar erslreckle�.sic� yon _der genannten Blücke 3 Km. den ê8te oficial. Com ê"u e

FIDalizando' I) Professor 'Cavanhil'oprõferl"páhi· atraves de IJOssa"Justtça, Itapocufluss enllang. Aud dem Wege wurde 'ich von resultado, a campanha é
vrll. de agradecimenló, pela acolhida I êle,disp;nsada "��CURSO" com o pro einem italiener, namensNegerborn, einem nahen Nachbar considerada bastante sa�
pelos cirurgiões denlistas de S. Cat, aproveitando' o P�SIlO de ressal�ar ,Oll di- von :nir, gebelen, beIm Kommandanten ein gutes Worl ti8fatória pelás autorida
ensêjo para relalar falos e pesquizas verdadeiramenle rellos

•

do MUDlCfplO, de für ihn einzulegen, Man hlllle ihn aus irgendweechem des Baoitária8, duma.,vez
deslumbranles da IIrte dentórill mundial, em seus di· Corupa. Grunde gefangen genOinmen und der Obhul ,eines Ca· que para a imunização
versos selores; bem como salientou o fr�nco desen- 3.°) - Tal/medida foi pitão anvertraut. "rragen Sie diesen Mann, Capitão". anti-variólica e neces8á
volvimenla da Odonlologia Brasileira a qual está lomada, face ao exemplo wandte er sich den ihn bewachenden Offizier.. "ob ich rio imunizar 70% d.a po
aprimorando cadll vez mais seus índic�s técnicos. ' verificado no-Município dll etwas begangen habe,·- und dies�r Maon ist gut." pulaçã.o.

.

Momentos agradaveis tiveram os deDlistas e I!X' Santo André; Eslado de [ler Capitão gab zur anlworl, das er ihn lIuf' Belehl ----------
celenlissimas eSPôséls. nesse ágape tão memorllvel. São Paulo, que em assim des Generals zu bewachl:D habe und sich in keine O HÉLDER C U L PA DO
Qr:f'lr.n J =�=�.=�=� -., procedendo leve nflido Ausein-lIoder-selzling einlassea köone. Darauf bat' •

ti �
ganho de causa. micl1 Negerborn, dafür zu sorgen, dass seine Hllb- BELO HORlZO�l'E-

�g "Em' 'p'
-

"r eA9O Il tra4ç'a�)0 -naAdaaltU_aml odamvie�riSe- seligkeiten io Sicherbeit gebracht würden, was ich Procedentll da E u r e p.a
•

ihill versprach. Ich hielt die Lage Negerborns, für ei.ne regres80u Dom Sigaud,
, nad!! dev� no que concer. sehr kritilSche qnd hälle' mich -gero zu r seinen Gunsten ArcebiBP.o de Diamantina

·

'

ne a medIdas lomadas por verwandt. Da, ich aber selbst in den 'Verdachl der que realIzou, durante um

ti Ofer�cemos opQrtunidade para pessoas B seus llntecessores, respon. Spione'geralen war, so hielt ich es für besser, jede mê8 um t�abalho de eB·

,g, qUE) tenham iQterêsse nas seguintes 'g 'sabilizaodo se Ião só e ex· Binmischung zu unterlassen. Nun beging er die gros· clarecimento na Europa,

li' .... atividades: :�
c1usivamente I?or atoa e '!oe Unklugheilt, die' Worte IIUlZuslosaen: "Das alles refutando a campanha

,

: : ,medIdas tomadas pelo atual habe ich nur Maneco zu verdanken. Komme ich aber contra o B r a 8 i I, Dom

li..
- LABORATORISTA (Moça ou Rapaz) g:

Bxecutor.' frei, so leb I de� Schuft keinen Tilg Mehr," Der Insp�c. Sigaud c o n c e d eu às
lor de quartei,rão Maueco war aber ein strammer Fe· emisBoras de r á d i o e

.: - CONTATO COM CLIENTES E FORNECEDORES = BIft IIssim pensllndo e deralist, uod diese unkluge Aeusserung sollle Nefer- televisão mai8 de ãO eo-

�:
o

o
•

agindo, considero ler cum b d L b k t M f d oh
.

T t' t t ta d q':.: Exige-se personalidade, bõa apresentaça-o, I" prido com a minha obri.
,orn as � eo os en. an an I n eIDes ages revls a sus en n o ue
mit abgeschnittenem Halse in der Capoeira liegen, Ich os, pres08 no' Brasil' não

escolaridade mínima: Curso secundário. gação e dever para com rill etwas Irübsinnig weiter, denn ich hälle dem armen 8ão políticos, maB, sim

�: M Ih
' . & de b :1 o Municípia de Corupá e NegerboõD doch zu, gerne geholfen, der wohl den terroristas que praticam.: e ores In�ormações po rão ser o tidas : seus dianos hõbitantes. .

ê
.

O A b'·

d
' '.. Mund Immer etwas vol nahm, SODsl aber ein hl!rmlo, a V10l nCIa. rce ISpO,

f em nosso epartamento de pessoal. =1 Sinceramente ser Mensch war.. ' de Dimanti'na apontou
(l Indústrias R.�nidas Jaraguá S,A:� II Bel. 11100 SlelBUtäber Aus meinen Gedanken wurde ich empoflleschreckt; Dom Hélder Câmara c�-
c. · .. ,=�· ,=o"· , ..,. .. · .. , .. · ,,· .. · � Prefeito Municipal es kam mir ein Trupp fliehender Menschen entgegen. mo um dos responsáveiS

I G=======--===,.,......,..,==nc=o An der Spitze befand sich der genanO.le Ins P e c t o r por eisa c.amp,anha con-
I

l�.:.i.,····B i·S"i"Ö·A
..

···S-····· ··M A
..

·:rX
.........

W�·
..

··I· ·L··
..

H····E
....

·t
....

M
....

�
....

·S
....

I·�A.. . ···'.·:.l' S:�\���?�sl��1f.1�:��h=���t:�:���1h��! IfE� -;�a-A-o-R-B_�_aC_sl,,-IE'-U--B-E-M-'Säugling, offenbar das jüngsle Kind Manecos. tragend.
'

Als Maneco meiner o.ewahr wurde, schrie er mi.! einem, Dia 14, em Rio Cêrro, reu·

I: R e V en d e d O r d'a ::.':} verzweiflungsvolIeIl Gesichlsausdruck enlgegen: "Não
nuam·le em Assembleta diooe-,

_

sana aproximadamente 100 ".pode passar, inimigos inimigos!" Der sellsam a. mlnorüber· gentes de pastoral:blspos,pres.

I
" haslende Trupp machte auf mich einen fasl o komi· blterol, diAconol. �ellgi08os.3 sehen Bindrunk. Ich riU ruhig weiler. denn was scher- religiosas e leigoI. Dedicaram

B RAH'MA CH O PP �:!::J len mich F�inde; ich persönlich haue solche nichl. �aa:ô�r:ç�� eB! r:�::a��Als ich am Itapocu ankam, ,ungefähr dort, wo' jetzl algo lemelhante-havl,a aconte-1 das Geschäflhaus von Czerniewicz steht, sluzte ich cido. no mesmo local. d�rante
J und hielt mein Pferd' an', três dias. A questAo era a

li em Jaraguá doSuI. '3 (Fortsel,zung fC?lgl) :'::!� ':s�m;>gr�1:.r �:r:OD�"n�
fi ' � conuar novaB expreslões ecle·

I A 1 t V 1 d' It·
,

,

I
,;=========--=============;; Blals,do mistério de comúnhiLo

, =: ,O a e. 0, a)aI. e, alTora: i: ,\
'

:J
de vida li que eBta Igreja par- "

1:::111 V E N' D E _ SE< ticular é chamada a 'viver para

i tambem ,Integrando-se na � ::�r:�:lh�!;!�. de salvaçiLo

! G d FI· ,

1
. Um terreno com II árel de 20.000 m2 com No' periodo de um ano, a .

::
.

, ran e orlanopo iS'1� casa de marerl,l de bôa conslrução e 'dependên-, oomlssllo de estudol formada
na Assembléia de 69, realizou

• : cias, com água corrente, siluildo em São ßento levantamentos e refiexões.ela-

�: Onde' R léD1 dos seus produtos revenderá :.': do Sul. à Rua João Hoffmann (perfmetro urbllno), borando um pré plano que foi
!!A' servindo para pequeno sftio ou 10lellmento. Zona apresentado no dia 14. Entllo.

: B R A H M A C H O pp:) de bom clima. "pareceu bem aOI apóstolos ti
I

"

a
'

-

aOI presbíteros com tôda a

" ����\'''''''''''':'''''''''''''''''''''''''''''�'''''''''''''':) " .....v............v;;........cx'UU� Klim��tk�eê����sp�:�r.1�2�i�i���8:nt: Idf: ��f. ::r���:�:��J:à:2,tiom��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO 5ábado dia 26-9-70 PlÍgioil 4

Edilal de Praça
'P'ret'el·t'ura M'u''n"I·c,l·pal' de Ja,ra,',gua' d'o S'�'I O,Doutor Nazareno Knabben, Juiz BubBtitUto

,

' em exereíeío do cargo de Juiz de Direito da Go-
marcil 'de Jaraguá do Sill, Ellado de Santil Oata-

De Maris Bartel Fodi e' outros: Na rua n. 1, rína,' na fpi'ma da lei, "tc... "

','

uma faixa de terra com 100 met o de largura por
FAZ SABER, a tOdOB o� que o preB.ente e�ltalAutoriza o Obefe do Executivo Municipal a 132 '

.
' r. de pra\la, 'com, o prazo de vinte (20) dlaB, Virem

adquirir amigavelmente 'rea de terra nesta eídade. ,40 metroB de �omprlmento, tot�]I�ando ,132,40 ou dêle conhecimento tiverem,-e interessar pos.a,
HanB Gerbard Uayer, Prefeito Municipal de mt, com as �eg.ulllte� cOllfrontaçoes. Ao Norte, que slrá arrematado por quem mail der e maior<q com a rua Joínvílle; Ao Sul, com a rua n. 2; Aol'

. .

Jaraguá do Sul, Estado de Santa Çatarina, no UBO Oeste, com a rua n. 1 e a Leste com terrss da ance oferecer, em frente às portas do 8dlrtQlo do
e exerq_icio de BU8S atríbuíçõee. , " doadora. Na rua n. 2, uma faixa de terra com !-" 0l,u�, no dia 13 �e )ulobro 'lIdour., à8 10 horas, o

Faço saber a todolos habítantes dêste Muni 14,00 metros de largura por 41,50 metros de com
Imóvel penhorado ao ,e.xecutado J€lSÉ BOAV�N

eípío que á Câmará Municipal aprovou e eu san- prímento totalizando 581 m2 com as seguintes TURA, na ação exe�u�lva que lhe move Otto Bäu-
ciono ai seguinte leí:

-

, '_
.

' mIe, e abeíxo descriminado: '

Art. 1.0 - Fica o Ohefe do Exécutivo Muni- confrontaçoes. Ao Norte, com 40,50 metros com
a) UM TERRENO situado nes,ta cidade' à

.

I
.

d
- tetras da doadora e 1,00 metro com a rua n., 1; ", "

,

•

eipa autorlsa o a adquirir por ajuste amigavel Ao Sul, com 35,50 metros eoin terras adquiridas margem,e.querda do RIO Jaraguá, com a área de
uma áraa de terra com 7.257,80 metros quadrados, pela Municipali�ade e 6.00 metros com terras da 825 m2., com, 15 m. de frente, por 55 m. da fundo,
situada à rua Joinville, nesta cidade, sendo 3.739,80 doadora; Ao Oeste, eom 14,00 metros 'com terras

fazendo frente, com t8rra� dos vended,ores, traves
m2 do Sr. Germano Horst e sua, mulher 8 3.518,00 de Germano Horst e sua mulher da rua n. 2; A são dos fundos, com o RIO ,Jaraguá, ,de um lado
metros quadrados de -.Maria Bartel Fodí, viúva, Leste com 1400 metros com terras de Rudy Horn com, terraa dOI vendedores e �e ,outro lado .comNelson Klitzke e sua mulher Adelaide Fodi Klitzke burg. '"

"

',. ter.ras !ie. Fernando Lange, regtstr,ado no' Registro
e Ademir Fodí, contendo as seguintes confronta .Art. 2.) _ Esta lei en'trará 'em vig'or na data �e Im,óvels de�ta Çlomarea. sob numero .a6,3�O, do
eões: Ao Norte, com a via pública munícípal com d6 sua 'publicação, revogadas' as disposiçõeB' em hV.lO as, avaliado em CR$,�'OOO,oo (dOIS mil cru-
70, metros; liO Sul, em terras da R F.F. S.A., com contrário. zelros).. '

, ,'/'., .:

74,40 m;' ao Oest3; extremando com terras do ven- Palácio da Prefeitura Municipal' 'de Jaraguá AssI� será o re!erldo Imóvel arrelDat�do por
, dedClr, Germano Horst, com 112,80 metros e a do Sul, 16, de setembro de 1970. "quem msis de� e maior .Ianee of�recer. acrma do
Leste, fazendo divisa com terras 'da vendedora Hans Gerhard Máyer, Prefeito MilDiéipsl preço .da aVlhaç�o, podendo ser examinado, por
Maria Bartel Fodi e outros. com 94,20 metros, ,A presente lei loi publicada, nesta, Diretoria q.uem ínterêsse uver, no local em. que ,se, .

açha
Art.: 2.°) - Fica, igualmente, o Chefe do de Expedíente Educação e Assistência Social aos Situado; E para que chegue a notíct� a, públ�co e

Executivo Municipal autorizado a doar a'área de 16 dias do mês de Setembro <ie 1970. ,',
• conheclmen�o dos Interess.ados,; fOI exped�do o

terra. que' alude o artigo 1.0, ao Govêrno do Estado João 'Mat;!liaB Verbinann Diretor prasen�e edital, que será aftxaqo .no local d�; COI"
de Santa Catarina, atravé. da. Secretaria Executiva '

, tume, as portas do Forum e publicado no Jorn.1
do Plano de Metas do Oovêrno "PLAMEG"; äqual ' local "Correio do Povo". Dado e pas!lado nelta
Be destinará para a conltrução,--de um Grupo Es· '-': �i n: 270 cidade de Jaraguá do Sul, aos quatorze dias do
co,lar., '"

'

'Autoriza o Executiv.o 'Municipal a' adquirir mêl de agôslo do ano de mil novecentos e setenta.
Art.. 3.°) - Revoga-se a lei n. 23�, datada de áfea, de terra na cidade.

'

, Eu. (a) Amadeu, ,Mahfúd. 8activiO, o, subscrevi. (a)
12 de 'nov,embro de 196�. "

"

, ,ß:a,ns Gerhard Mayer, Prefeito Municip'al de Nazareno Knabben, Juiz Substituto em exercício.
Art, 4 .•) - Esta �el entrará em vigor na data Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oatarina, no uso ,A pres�nte cópia confere c<lm o' origin�l; dou fé.

de Bua pu�hcação.. . .

_
. "', e' exerclCio- 'de' 'suaÍi atribuições. ,,"" O Escrivão, Amadeu Mahfud

PalácIO da Prefeitura MUDlctpal de Jaraguá Faço saber a tOdOB os habitantes'diste Muni- .-----......------------------,
do Sul, 16 de, setembro de 1970.

'. .., cípio que e. Câmara Municipal aprovou e eu caan-

F
'

,
.

.
Hans Ge�ha�d Ma�er, Prefeito M�DICl�1 ,ciono a Beguinte lei: '.' , O'10COpla''s'A,pr�sente lei fOi publlcad.••ne�ta DI�etorla Art. �.) _ Fica-o Executivo Municipal auto. :

de E.xpedlente, EdQcação· e Assistencia S091al, aos rizadp a,. adquirir p,or. a,juste amigavel, 'da firma
16 dias do mh de setembro. dll 1970: . Textil. Gyrus S.A., um terreno com' a área de

João Mathlas Verblnenn, Diretor 1:281,26 m2, com as confronta'ções seguintes: -DUBS
frentes, sendo uma na ruá Reinoldo Rau com 26,34
m. e outra com a rua Oswaldo Marquardt, com

44,50 m. e ambo8 os lados com ,terrltB' da firma
Autoriza, o Chefe do Executivo Munlcipal vendedora. ---

a. receber por 'doação área de'terra ná '

Art 2) - O terreno a ser adquirIdo terá. 'o 'Departamento Nacional de Estradaa de Rodagem- '-_

, cidade."
_... preço de CrS 15.850,00, que será pago nas seguID. ....'

,

- HANS GERHARD MAY:ER, Pr.efeito M'!nicipa!
I
te8 condíçõel.!: 10% (dez por cento) à vista,' Or$ .

16. Dlstnto RodoVläno Federa�
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarma, no, 1.5:\5,00 e o restante em 20 (vinte) pagamentos E d •. t '3 Iuso e exercício de suas atribuições. iguais e sucessivos de Or$ 690,76 cada. \.

.

Façoélaber a todos 08, habitantes dêste Muni "
'

Parágrafo Único � As quantias correspon-'
cipio que a Câmara Municipal aprovou e eu san- dentes -aos pagamentos, do presente exercício De acôrdo com determinação do Diretor 'Geral
ciono' a seguinte lei:,

,

correrão à ,conta de crédito especial a ser abert" do D.N.E.R., o Eng. Chefe do 16. Distrite Rodoviá-
,Art. 1.0) - Fica o Ohefe do Executivo Municipal por conta do excesso de arrecadação, ileudo que rio Federilll comunica que, ençontra-se aberta alé o

autorizado a reCEber por doação da firma Textil para o pagámento das demailJ, serão, consignados dia 15 de outubro vindouro, a inscriçiio para candi
Vyrus S:A., uma área de terra com 102 m2; !!ituada r!!cursos em ol'çamentos. datos ao Concurso de Pati'ulheiros Auxiliares a se

à Rua;Reinoldo Rau, com a8 seguiptes confronta· Art. 3,) - Elta lei entrará em vigor na data rem contratados por esta Autarquia, pelo regime da
ções, Frente com à Rua Reinold<J. Rau, fundos com de sua publicação, revogadas as disposições em Consolidação das Leis de Trabalho.

'

terras da R.F.F. S.A., de um lado com terras da contrário.
'

1,- 'O candidato deverá:
firma d!ladora e de outro lado com terras da Mu- 'Palácio da' Prefeitura Municipal de Jaraguá a) ser brasileiro ou naturaUzlldo;
nicip,alidade.

'

do Sul, 16 de setembro de 1970. b) estar em dia com as SUIIS obrigaçõeS eleito·
Art. !! .•) - Esta lei entrará em vigor na, data . ,Hans Gerhard Mayer, P.r"feito Municipal rais e com o serviço �i1itar;.

de sua publicação, revogadas a� disposições em A presente lei foi publicada nesta Diretoria c) ser motorista;
contrário., ' de Expediente, Educação e AssistêncIa Social, d) ter idade compreendida entre 18 anos comple·

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá aos 16 dias do mês ,d8 setembro-de 1970.- los e 31 incompletos, até a data da ilbertura de con-

do Sul,16 de setembro de 1970.
. João Mathias Yerbinenn, Diretor I curso; .

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal "

e) ter no mInimo'. altUfi!1 de 1,65m.; "

A preBente ll:li foi publicada nelta Diretoria Lei n 271
' .

f) não possuir ni.us cntecedentes ou not. desa�
de Expediente, Educaçio e Assistência Social, aos

..

bonlIdora; .

16 dias do mês de Betembro de 1970.
,

Reconhece de Utilidade Pública a Sociedade ,g) pClssuir conhecimento no mínimo correspon·
João Mathias Verbinenn, Diretor Recreativa Alvorada,

" dente ilv .,h,,: �-.�·)idr de 2.0 aÓÇJ ginilsiiil;
===='= '

Hans Gerhard Mayar, Prefeito Municipal de h) Il03ar bilúde e nßo possuir defeito f1sico que
Jaraguá .do Sul, Estàllo de Santa Catarina, no uso impossibilite a exercer I profissão,
e eXllréício -de su�s atribuições. , 2.- Documentos exigitlos no ato da inscrição: ,

Faço ,raber a tOd08 os habitantes dêste Muni- a) Certificado de re!!ervista oú outro documellrO
cipio que a CâmaraJ Municipal aprovou e eu san- de comprovação de que IStiÍ o candidáto quites com
ciono a seguinte lei:

'

as obrigaçõ�s militares; e
,

'

Art. 1.) - Fica reconhecida de Utilidade PÚ b) Titulo de eleitor ou outro docl/oTIento que
blicB, a Sociedade Recreativa Alvorada, com séde comprove _esrar em dia com as obrigações eleitorais.
em Rio Cêrro II, Município de Jaraguá do Sul. 3,- A inscrição será. feita mediante o pagamen·

Art. 2.) - Esta lei entrará em vigor na data to da taxa de Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros).
de SU!l. publicação, revogadas as disposições em 4.- Postos para inscrição e demais informaçôe.
contrário. " I söbre o Concurso:

.

Palácio da Prefeitura· Municipal de Jaraguá I - Unidade da' Palrulha Rodoviária Feslerlll -
do Sul, 16 de setembro de_1970. Séde do 16. Distrito Rodoviário federál - Praça do

, Hans Gerhard Mayer, frefeito Municipal Congresso s/n, Florlanôpolisr .

A presente lei foi publicada nesta Diretoria I - Núcleo-P.R.F -16/1 - Sede na Sub Rest·
de Expediente, Educação e Assistência Social, aos ,dência 16/1 do D,N.E.R., em ArarangulÍ.

'

16 llias do mês de setembro de 1970. '

III _ EqUipe do Núcleo P.R.F.-16/1 - Sede Re-
Jqão Mathiail Verbinenn, Diretor. sidêncid 16/1, em Tubarão. .

I

IV - Núcleo P.R.F.-16/3 - Sede na Residêllcia
16/2 do DNER, no Km. 40 da Rodovia BR·l0l, em

)oinville. '
,

"

V - Núcleó P.IU·._':" 16/4 - com Sede nd Km.
351 da Rodovia BR-116, em Lages. ,,- é

,

OBS.: Os Postos da Patrulha Rodoviária Fede·
ral localizados·em Serraria e Itajal óa Rodovia BR-l0l
e o Pösto localizado em Lages no Km. 351 da Ro·
dovia BR-116, encontram se a dIsposiçãoidos interes,'
sados para, somente, pres,tar informações.,

2.- O candidalo deverá entregar no ato di! ins'
crição Iris' (3) fO,tografias tamanho 3x4.

Florianópolis, 22 de setembro de 1970
Hildebrando Marques de Souza

Eng. Chefe do 16. DRF.

Lei n. 267

Agora também no Cartório,
autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura"·Lei n. 268

Lei n. 269,
'!Autoriza !' Chefe do EXlcutfvo Municipaf re·

ceber por doação áreas de terra sitas_nel!lta cidade.
,Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal, de

Jalaguá do 8ul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício ,de suas atribuições. .

Faço sabel>a todoscos habitantes diste Muni·
cípio que .a CâIDara Municipal aprovou e eu san-

ciono a seguinte lei: .

Arl 1.' - Fica o Chefe do Executivo Muni
cipal autorizado receber pGr doação as seguintes
áreas de terra sitas nesta cidade, qúe se destinam

.para abertura e alargamento de rUrls:
De Germano Horst e sua mulher, na rua n.

1, ullla faixa de . terra contendo 4,50 de largura
,por 132,40 de comprimento, totalizando 595,80 m2.
com as ,eguintes confrontaçõe's: Ao Norte com a'
rua Joinville; Ao Sul, com a' rua n. 2 a ser doada
nesta data; ao Oeste, com terras de Aristides Ma
,noel Gon9alves e a Leste com tetras de Maria
Bartel Fodi e outro@. Na rua n. 2, umai faixa dé
terra contendo 14,00' metros de largura por 40,50
de comprimento, totalizando 567,00 metros quadra-I
dos, com as seguintes confrontaçõJ:!s: Ao Norte, 36

. metros com terras de Aristides Manoel Gonçalves
>e 4,50 metros com a rua n. 1, doada nesta data;
Ao Sul, com 34,5U metrus com terras aDquiridas
pela Municipalidade e 6,00 metros com terras do
doador; A Leste, com 14;00 metros com terras de '

Leopoldo Ftiedmann; A Leste, ,14,00 metrol com·

terras de Maria Bartel Fodi 8 outros da rua n. 2,
também doada a esta Municipalidade_:

,

L ê'i a
A,' , .

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO TAVARES

, \,
.. : Um livro dá agradável leitura 5 do me·

lhor quilate literário. ("A Noticia"-Joinville).
A ve,nda nlto .TipograUa- ,Avenida

. e na sua filial.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-Edital de Praça .

o Doutor Nazareno Kuabben, Juiz lubstituto
em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co.

, marca de Jaraguá do Sul,. Eatado de Santa Cata·
rina, na forma da leí, etc ...

FAZ SABER, a todos os que o presente edital

de praça, com o prazo de vinte (20) dial, virem
ou deI. conhecimento tiverem e interessar possa,
que serão arrematadol' por quem mais der e maior

São convidados 6s aenhores associadol para II lance oferecer, em frente às portas do Ediffcio do
Ingo Borehardt, requer' vistoria" e hsbite-se, Assembléia Geral OrdiniÍria Bienal, que se realizará Forum, no di. 14 de ,oullbro ,InfolIro, às 14 horaa, OI

Eruello Werner, re:quer vistoria e habite-se, Erneato no próximo dia 12 de outubro, de 1910, n8 séde so- bens penhorados ao executado H�R.RY GIE��, na
Theilacker, requer licença para

-

construir um aeou- ctal, à rua Marechíd Deodoro, 2.°, andar - do Ediffclo ação executiva que lhe move' Toríbio A� EhslO, e

gue comercial, João Ambrosi, requer vistoria e ha- Bernardino, com início às 20,00 horae, a fim- de de- abaixo descrtmínedos, '

bi Ie-se, Albe'rto Baumgartei, requer vistoria e habi- liberarem sôbre a seguinte Ordem do Dia: a) _ UMA MÁQUINA de c ost u r a, marca

te·se, Walfredo Roeder, requer vistoria e habita-se. 1 _ Julgamento das conrae da díretorle: "CLEMENS MüLLER" _ DRESDE n. 11, com qua-
Odi Jeão Cardoso, requer vistoria e habtre-se, FIo' 2 _ Eleição da, nova diretoria e do conselho dro SINGER, avaliada em CR$ 90,00: ,/
riano José Ronchi requer vistoria e habíte-se Ewaldo fiscal; , " .b) _ UMA máquina fotográfica, marca "PEN.
Wiestaleck, requer vistoria e habita-se, Eg�m Sehmidt,

, 3 ..:.. Oúrros essunroe de ipterês's,e social., GUIN-KERSHAAr EIGHT-20, "Made in England",
requer ,viatoria e habite-as, Leopoldo Klitzke. requer' Pard orientllçao, des eeuhores esaoctedoe, trens- avaliada em CR' 20,00. •

IicençB para demolir um puohado e recenstruí- lo, creve ee as segulnies disposições do Irtigo 32, dos Auim serão OI referidol bens arrematados
Eduardo Francisco ManD, requer licença nara CODS' Estatutos Soc,lais: por quem mais der e maior lance ofereoer ,acima
Iruir um muro de alvenaria, Gerhard Grützmacher, "Arl 32 _ Para eleição' da �iretoriã 'e do con- do preço da avaliação, podendo serem examin�d08,
reQper licença para demolir e recoo.truir parte dos selho liscal, serão observadas IS seguintes normas: por quem inierêsse tiver, DO local em 'que se el!-'
fuodoll de sua casa residenoial, bem como �azer a) _ es candidalos deverão 'ser presidente ou contram depositados. E para que .chegue a noticl�
uma reforma geral, Walter Fischer, requer lieença diretor de sociedade enôníma; sócio geren Ie de firma a püblico e conhecimento dos Interessados, fOI
pira construir um rauche de 4x5, Rioardo Lsopcl- comercial ou industrial; titular de firma individual; ge� expedido o presente edital, que lIerá afixad� no

do Dial, reqo,er'vistoria e, habita-se, José Emilio rente ou sub-gerenre de agência,de banco; U 10cII de: costume, às portas do FOfum e pub�cado
Zapatta, requer vistoria e habíte-se, Franoisco Bn- b) _ as sociedades, Ilrma ou bancá a que' se no '[ernal Iocal "Correio d� POvC):'. Dado e pass�do
gIer, requer licença para 'construtr um muro, Ind. refere o item "a" devem ser associlldas da essocteção; nesta cidade de -Jar�guá do Sul, aos dezenove dla�
Reunidas Jaragu'á S,A, requer alinhamento e níve- c) - convoeeda a assembléia geral 'p�ra eleição do mês de agôsto do ano de mil noveeeptos e

Iamento. m,,;n f!u para construção de um muro dos cargos a .que se refere o presente erngo, estara, setenta. Eu, (ö) Amadeu M,..hfu<l,. elcrivã<! o subs
Alberto Baumgurtel, requer hcença para construir eutcmêücemente,' liberta li epresentação e o registro' crevi. (a) Nazareno Knabben, JUIZ SUl>stltUto e�
uma casa residencial de madeira, Antônio Klein, dos condtderos e chapas, ne 'séde da associação no exercício;

,

,

requer lícença para construir u,m puchado em fre,:!- perlodo das '9 às 11 e das 15 àa 17horas; A presente cópia confere com o original; dou fé.
t. s/casa, AIY,aro �oz, requer .hcença p,ara constru�r d) _ a apresentação e o registro a que se refe- Jar.aguá:, do Sul,' 19 de agOsto de 1970 ,

oma casa -reSIdenCIal de madeIra, LadIslau RosDl- re o item "c" será feito por meio de chapa apresen-
"

O Escrivão, Amadeu Mahfad

o�inic�, reqodr lic,ença para constru,ir uma o�sa re'ltada e enlreg\le, mediant� reêi�o: ao pr�sidente __

da

r;
-,. ""4�

ild8nclal de madeIra, Paulo Scoz, requer. h�ença associáção OU'a quem' o estiver substllulndo, por
d_ ..

para fazer uma reforma no pochado de s/resldeo, qualquer alsociGdo. JD) 1
o

d �'
oia, Ardoino Franceski, requer licença para cons- e) - o registro dos caDdidlitos conlid.s na r Ull71

'

e .j01Ul7l,:&Iruir um muro, Mario Junkes, reqOl'r licença para chapa e\cha•• e� si,c�jos candi�atos será�m núm�ro de6 � o u.,
construir um.a casa residenc,ial,' d�', madeira, W. lSl!is) para a diretoria - Presldenle, vice-presidente, } --;;--AD'VOGA,DO nos fOros deHinsching Com. Ind. L�c1a,. "requer IIceoça para 1.0 secretário, 2,0 secrelário, l.ôlesoureiro, e em nú �
construir um muro, bem' como 'um abrigo pilenha, mero de 3 (Irês) para. o e'onselho fisca�, observado o.} 811.0 'Paulo _ Guanabara _ Estado do
José Gonçalves de Oliveil'a, requer número plsua que dispõem os artill'0s 21 e seus pilragrafos e 30 e

� Janeiro _ BrasUia.
casa residencial, Genésio S&bastião dos Santos, re- seus parágrafos dos estatutos da associação deverá Processamentos perante quaisquer Mi.
quer vistoria e habite-sll, Jorge Schewinsky, requer ser fella, com antecedência, isto é, a parlir da data da nistérios, Autarquias e Repartições Pt,blicasvilloria e habite-Ie,'Walier Haden, requer vistoria convocação da assembléia para eleição ãté dez dias

J
em geral.I habite-se.

-

�

da data pira a realizaçiio da citadaas!!embléla geral,
C E R T I- F I QUE - S E

_

'

, quan�o encerr,lIr.se-ão, às 17 horas, IIS apresentilções Escritório CaDlral:

Neves' S.A. Ind. Cato de Artef. de y: a d e,ir a, e reglstr.os.. . Avenida Franklin Roosevelt, 23"':' Grupo 303

requ"r por certidão si é ou não devedora de tribu' Jaraguá do Sul, 16 de Setembró de 1970' (Fone: 52·1894)
101 Municipais, Augusto ,Demarchi, requer por éer-

'

Eggon João da Silva, PresideDle i Z C - 39
lidão a relação dos imposlol pagos a esta monici- ,

L:io
de Janeiro

�palidade, Ärtama Ltda, requer por certidão se a
--

Es_d.o· da GUAfiABARA,
.' .

requerente é 00 não devedora em relação a impo. RA D I A DO RES'108, Arnê Schmitz" requer por, certidãO-li o reque- '- -"
rente é ou não devedor em relação a impoatol; Para �'onsertos e li�peza, léve o 'seu Prol·b'l·ç_oAristides Vegini, requer por certidão se o reque '

'

rente é ou não devedor em relaQão • imposto!. radiador na oficina de �udi Bruns, Junto à

C O N C E D A - S E oficina de consertos de' geladeirlls e o já
tradicional Jato de areia tem um especialista
em Radiadores, sol das em Cianques de

, gasolina ê outros serviços de funilaria.
, Serviços oriteriós06 e garantidos

.

EsladD de Sanll Catarina •

Prefaitura Municipal da,'
'"

'

,JarBDlí do Sul J

REQUERIMENTOS OESPACHADOS' PELO
,

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL :.'
Assembléia Geral Ordinária Bienal

EDITAL DE CONVOCAÇAO
r A Vista· da Informação Como Requer

Associação 'Com. ,"e Industrial
. �

--

�"-�de 'Jaraguá- ',-do SU,I

�E D I T A L

Jóão Holler, brasileiro, casado; negocianle, Ivis�
que é expressamente proibid. I entrada de pessoas

"
estranhas em terras de minha propriedade silo II' Rua
Walier Marquardt, nesla cidade de larilguá do Sul,
SC, afim de causarem eslraros, bem como estou de
acôrdo com os meul vizinhos afim de ajustar o ruo

mo do conlrário não me responsabilizo pelo que

po;sa acontecer aos Infratorea.

laraguiÍ do Sul, 16 de setembro de 1970.
João Holler

�tG$·I€·�"��1
Atenção!

Farín�cia Central.

Sebastião Martins, tendo encerrado as suàs
alividades como pedreiro em 31 dI' dézembro de

1969, requer, a respeotiva baixa, Sebastião Martin8,
requer licença p/estabelecer'se c/Carpinteiro Au,tô
nomo� bem como o respectivo al98r4, Cia Jordan de

Veículos, tendo encerrado soas atividades aolicita Rua Venâncio da SilVIl, P'orto

cancelar, os impostos, Teatro NH'Ana, reqoer licen- (defronte à Tribrasil)
,a p/estabelecer-se, sito na Av. Mal. Deodoro da

� T_el_e_fo_n_e_2_8_8 _

Fonseca p/apresentar 48 espetáculos e a respectiva
'i8toria. ' I I :

AKS/ Jaragu4 do Sul17 de setembro de 1970

I (Ação de Usucapião)

,

'

Represéntação em e�efc'I��;OJoNc8azr��ndoe ��fzb��n, ti���t:,u�:titö!�
Elemento residente em CURITIBA, marca de Jaraguã do !3ul, Estado qe Santa Catari

.

t d COR'EdP'R' d e' 'na, na 'forma da lei, etc.' "regls ra O no O. es]are·
,

'

FAZ SABER ao! que o presente 'adUal de
presentar firmas desta cidade naquela' citação, com o prazo(de trinta (39) diss virem ou

OAPITAL à base de comissões. Favor' dele conhecimento. tiverem, que por parte de Affon-

dirigir-se ao Sr, A, J. da Silva. ao Eugenio Niooluzzi, residente e domiciliadg nlst.1

Caixa Postal, 1398 �
município e Comarca, f�i ,r�querida uma !<OAO DE

,

, USUCAPIÃO, pa�1l aqlJlslçao do domiDlo do SI

h ,CURITIBA - PARANÁ guinte ioiM.l:- "Um .tlirre,no, situado ,à Estrada ,A c· tun ,g '
•

.... ..... Nova, neste mUDicípio, fazendo,frente na Estrada
Nova,' com 4 linhas de 47 metros, 154 metros, 69,28 Zen tor 'a I A p o' t' h e k ,emetros, e 78,80 lIIIetros, fundol! com 227 metro. em

terras dI!' Alvim Klitzke e Ari. Brohna, extremando
de um lado com 645,80 mltros em terras de Otokar (Farmác:;ia Central),
O. Ereiberger e de ootro lado com 470 metros em

térra8 de Artur Mathias, Cilly Van Vos.en, Walde', Jetzt\vollständig r�inodeliert und unter

mar Rau e Faustino Packer."
I

neuer Orientierung, ist fähig 'Ihrer vor·

,Feita a justificação, foi a me.ma julrada pro· nehmen Kundschaft zu beliefern,
cedente; por sentenQB. E par" que chegoe ao' co- RUa Cél. Emilio Carlos Jourdannhecimento, de todos )nteressados e ninguém alegue
ignorância, mand,a o dr. Juiz de DireUo expedir o Jara�á �o Sul - S�
presente, que serã afixado no looal de' costume, �
eede dêste Juízo, Edifício, do Forum, e, por eqpia, IC-_ IC__

- .

pobli0ado na forma da leI,
, '! P- R E C • S A

"

S E i
Dado e panado nesta eidada de Jara,04 da'! _ ,.!Sol, aos lete di8s do mês de julho do aljlo de m-n! 1 (UM) tecelão com prática em máqui. ,

novecentos e ietenta. Eu Amadeu Mahfud, EscriYão, ,
il' �

o subscred, ! nas ret ma.
"� .

J I:

Nazareno' Knabben, .roiz Substituto, em exerclcio 1 1 (UM) vendedor com earro propno, J
A preslnts cópia oonfere com o original; dou fé. 1 '

,
para pronta entrega,' I

Jaraguá do Sul, 7 de julho d. 1970
, 1 IDformà9õel na: INDÚSTRIA TEXTIL JARITA S.A. 1

O Escrivlo: Amadeu Mahfud.•_ ....__ ......._........_ .... .....__•__•

Agora' completamente remodelada e
sob nova orientação, comunica que e�tá
apW a allender a sua distinta' clientela.

'Rda CéL Emílio Carlos Jourdan "

Jaraguá do Sul - SC'
-

Iluas Sllof.\CIIBrjoIßse de ßrtefltls di Madeira
Assembléia, Geral Extraordinária,

,

São convidodcs os senhores acionistas d'a Ne·
\'es S,A-.- Indústria Clltarillense de Artefatos de Ma

deirei, para se reunirem em Assembléia Geral EXlraor
dioiiria ém sua séde social, ,a- Rua pres. Epilácio Pes
sôa, s/n,·, no dia 17 de outubro de 1970, às 10,00
horas, para 'tratar da seguinte, Ordem do,Dia

a) Modificação dos Estatutos Sociais, em seil

arr. 12.0 - (autorizando a Diretoria II insillar sucur

aais, filiais, ilgências e escrilórios em qualquer ponto
do pais.) ,

b) Deliberar söbre propos!a da Diretoria e pa
recer do Conselho Fiscal relativo à distribuição de
dlvidendo's referenles ao lucro liquido do exerclcio
de 1969., I ,

c) Outros assuntos de 'jnterêsse socia).'

JarRguá do Sul, 16 de selembro de .1970.
,

'Alvaro. Neves, Dir, Presidente
, Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c o R 'R E I O O O·· P O y O Arapo�nga não ca�tou
mais no Jaragua

, (

kNO LI tARAoo4 DO aDI. (SAH:fA CATARIJiA) - 8ÁBAOO, 26 De Sl!TeMBRO OB t970 N.O 2.602

Ie O· QUE VAI PELO LiDas C�tiveiro
'AumeDto de Sócios ativo no

Nordeste!
- CL Paulo MoretU

Recrutar novos sõcíoe requer um critério 'se
letivo em que a boa voutade e o' interêass repre
santarn o zêlo ., I!I prudincia dos OCLL no exame FDRTALEZA _ Quatro mil operários,de.apaixonado des nomes peopestos. Emllio Carlos Jourdan qU8 tem tempo». O maf.

O reerutamentc indiscriminado de candidalos, a maioria nordestinos, fugiram da sêca e enfrentava situações di- tim-pescador techou du.
III indicações feitas ao acaso ·red.ndam senãn em in· estão sendo torturados e escravizados nu- ficeis, sem medo. Media ma á r v c r B, fez um
IUO'SBO, ao menos em mero aumento quantitativo em ma fazenda localizada nas 'proximidades 8S T e r r a 8 da Princesa 'I'schung 6 'lá vai uma
prejuízo palp6vel e evidente da qualidade. do município paraense de Conceição do Senhóra dóna Isabel. Bn. piaba no seu bico. «BaD'-

Faz-.I mi.tlr agir com eqüidade' e discerni- A
. .

dí
.

M' h .quanto seus h o m e n s dido, como arranja fácil
mente, necessário s� torna o respeito i liberda�e raguaia, �a IVIsa com o aran ão, cujo descansavam 'descia s o de comer.» .Dues gar.
individual e ao dirl(ito da opinar, indispen8á'YBl é proprietário mantém em permanente' vigio marg,em do rio Itapocu. ças braneas sobrevoavam
qae a leleçio de nOVOB caadidatca Beja prudent!l' lância mais de 450 pistoleiros, fortemente Hora boa da boia. Aquê- o rio. Para Gnde i.am?
minta encaminhada, para se evitar futuras decepo armados, que obrigam os trabalhadores a les una iam a S. Bento, Alguém Ihe8 gritava, COlD'
,çõe. e diuabotlls. serviços forçados. A denúncia foi feita comerctnho p EI q 1,1 e n 0, fôrça. despeitado: «bem-

Do balaneo du qualidades 8 Berem exigidas em Fortaleza pelo c e a r e n s e An t ô n i o p o r é m o mais perto, te-vi!»
de um futuro OL e Domadora deverA resultar um mesmo sendo longe, para Rumou a canoa até I
salde Ihamente pOBiti'o no que concerni àfam1Jia, Martins dos Santos, que-conseguiu fugir e os eompanheíros não banco de areia. Aqui
à positio social e sobretudo à idoneidade moral. chegar aqui, depois de enfrentar a selva passar fome. Se a gente flstá bom.· Salto. Puxo a
Os fatôral hlllnanos não podelll e não detem ser amazônica e 1I0frer ainda, numa outra encontra, vai trazer a canoa para dentro. Raça
desprendo., já 'quil ai qualidadea morais exigam fazenda do Pará, os mesmos. vexames. rarinha, (onde falta a Ia- de mosquito como enxa
Dm bem Bubstrato natural. . Ir t id dr" drinha, Deus do eéu, nem meiam! Parece ,vapor de

.io deioamol, no entanto, ao ridículo'de exi- II!ISe que �SA a� orI.a e� pO!CIaIS .

evem é bom p s n s a r de tão agua, chuva passada,aol
gir coisas de scmenoe importâncil, mBB tenhamos tomar providências Imediatas, a fim de ruim que 'é) a carne sêca, ardendo, subindo para o
em mlnte que o futuro associado devirá' Ie eonsti- ,eTitar que as "torturas EI a escravidão que resolve às paradas, céu.
tuir lIecessàriamente Dum elemento preo,ioeo de trs- continuem". o feijão de muita aubs- Pegou a tabaqueira,
balho e nio num fardo incômodo ou num pêao tânoia, o café. o açucaro 'papel a enrolou o cigarro
morto para o Olube. Seus 'dotes de inteligênoia,

t
- Jourdan empurrou a para pitar um pouco:

suas qualidades de alma, BUal! habilidades human.. Cans rUP,aNo de Hotel em ,Jaragua' Ido Sul canoa. As aguas se abrí- «A binga, .onde deixei a

lhe garaDtirão acolhida Bimpática e fario dile 'se- Y _ ram e tudo faiscou por binga? Ohl está aqui.»
não um luminar do Leoniamo, ao menos um solda- A obra do sol do meio dia. «Que barulho é êste?

� Comissão Coordenadora pró constrBnão l'Ie
do di tôdas as horal. Bempre na lina, 8empre� dia '

.. Decisão certa não te!lho. Vira:se. Faz uh surprêso... ,. moderno hotel em Jaraguã do Sul, constituída em ..,posto à luta porque sabe que é das lutas que re' reunião efetusda no dia 22 do corrente, composla
Um boràejo por ai. Fácil. c.cste homem melo indio,

Bultsm 88 vitórias. Descendo. E véncia, as meio branco" quêimadopelos Srs. Haos Gerhard Mayer, Eggon João daDe nada vallm exteriorizações esp,ecalatius II Silva, Dietrioh Huffenuessler " Rudolfo Huffenuess- murmurantes águas do ao 80l. Está hiv5ntando
.

teóricas, ou inteligências fulgurantes e aeomodadas, ler, coloca à disposiOão de todos os interessados, Itapocu: �8 árvores pas- as mãos. Se é de p.r.z?
maior v,alor represenlam IS disposíoõeB leaia e de savam, de todos os tama· QUI será que êle quer.
b

-

1
listas' de 8ubl!lcrição, podendo, quem o dess,jar, par-oa lOdo e que, cultivadas e aperfeiçoadas, repre' ticipar com a quola de Cr$ 500,00 (quinhentos cru.

nhos. Tucaneiro, não vale Vou dar·lhe um cigarro.
'lentam uma ,esperança renovada de sucesso. zair,os), tornando-se fuodador do empreendimento. nada, lIlasolha, baco bari, Aceitou! Bom. Vsu lazer

Faoamos, p,ois� dOI apresentados, dOI candida' no mato f8'chado' guarda, ou -t r o para mim. NiloFicam todOI oe intpreRsados em dolar JaraguãtOB, dOI propostos, a vera efígie daquele. 'que Oi d:(!I Sul de um moderno hotel, convidados para a
dos Oi jacarl'ndás, à largo ôlho de éima dêlel.

apre.entam, os protótipol daquelêa qUI oa indicam, próxima reuuião, dia 85 de óulu,t)ro, às 20,00 horas, canjarana. Aquilo lá é o Fumavam 08 dois. A
II medida exata do valor e daa qualidades daqualeB no Bajara Tinis Cillbe, quando serão conlilluadas louro. Clareira não havia. c o n ver s a saiu, meio
que avalizam o &ell ingrésso no Club., que del!eja II! demarchea de constituição da emprêsa.

Vai me dar trabalho para amarrada. Homem exqui·
critério de seleoão para, que o nôvo associado se , Pelo comparecimento I ,or todo apôio que

abrir as pica�ail. Como sito êste! B me conti
constitua IIBl mais um baluarte do- LSlilnismo e njo b d�ve de' ser u b e r to s a coisas tristes. Fugiu 8

. rece er, a Comissão Ooordenadora, agradece p.nho· ,

_em==m=a=i=s=u=m=l=i=m=u=I=8=cr=0=d=o=s=er=v=i=,0=d=e=l=in=t=e=r=es=8=a=d=0=.=;; radamante. esB. terra. Galhos nave· meteu-se entre osíndios.
" gavam. Aquêle um vinha Alemão, não declarllVl

Jaraguí do Sul, 23 'de setembro de .1970 de prancha. Out r o de se era das colonizaçõ'l
A COMISSÃO

.

mastro levantado.' Ohega de serra-abaixo, Blum.·
perto da margem 'perde nau, Joinvi!ls; ou serra

a carreira, Mas espia só, acima, São Bento. Uma
o remoinho pegou, torcia, pesB,oa matara. Não d�va
torcia; revira feito um clareza se era o vizinho,
pião; enlouquecia; aman· ou a própria ,mulher. No
sava, outra vez,correndo mato vivia, no meio dOI
a carreira espiloteada. bugre8, como se bugre
Deu uma r&lBaàa. Des· 16sse. A que viaha o ho·

caDsava Pra baixo vai mem da canoa? Medic
bem. Quase que não ca· terras?, Para·a Princeza'l
rece de impulso. Belesa E nós para onde iremos?
de terras! Quem me d'era! Jourdan procurou tran-

,\ Faço! Vou fazer! lato IIqui quilizá-Io. Povoaria e co

,v,j ser meu I;,uidado Ionizaria 6sta8 terras.

I:Igora! Aquela itoupava «Nem til, "�"_ ,,,. índios
ali. Fôrça leva, eontra· se a p a TO!' 3 m. Dou 'SI

fôrça não resolve., Estu- ordens e reoebo· as 811'

dava. É pelo meio? É jeiçõ8's das obediências.,
pela e!lquerda'? É pela Tudo na paz!»

.

direita? À esquerda um O a p a r e·c i d o parou.
m�tacio de pedra, outrl!s Estava imaginando. De·
menores, fazendo de ni- pois, como veio, Be me

nho. bom. P r o t e g e as teu no mato; num repente.
segundas. *guàs. Reman· O mato denso das mar,

çOBal. «T o e o por lá»! gens esquerdas do !tapo·
- «}jaÍlmo ê s t e remanso cu.

esconde o impulso de

I
Jourdan pegou a canoa.

débaixo lias águas». Fran Quem houvera de pensa!1
ziu a testa. Desfranziu. Penlativo deu ali primel
«Bonito, êste banco de ras remadas de volta ao

saibro e pedras ensow- acampamento. , .

breado de árvores da A araponga feriu estrl

margem.» Um meditabun, dente o ferro que nunel,
do 80CÓ levantou o TÔO parava de bater

-

preguiçosamente. «Por- (Continua)

DISTRIBUICÃO
TRIMESTRAL

+'0. CONDOMíNIO DELTEC

(Uma reßexão,bíblica)
'No dia a'de agô8to passado� em Rio Cêrro,

"pareceu bem ao Elpírito Santo !l ii nós presbite
co .. com tôja 8 coo'Junidade" anunciar o Sínodo pa
ra o povo crilitão da Ig;�j_ .IIé.dicular de Joinville,
lend9 nOS80 madiador e enviildo o btlpo D. Gre
gório.Warmeling (AtOR 15, •.22.28).

Pareceu bem ao Espírito Santo - pois li :b:le
qu�m inspira, feounda. anilll8, nnova I IllltuiiasmB
conltancemente .

a 'doutrina ,conciliar, as riuniões
.pastorais, a liturgia, 11& orações 8 a vida fraterna
'das nIlSlas comunidades eolesiais de basa (Aios 2,
4H7; 4, 32-37).'

,

ESBa criatiVidade, esaa inspiração e animaoão, eesa

".!lo'ação· e äase entusiasmo de Espírilo CarBcle'ri
zlm ,OI grupos lalesiail em ritmo de um nôvo pen
,tecostes (A:tes 2) e dêl.s emergem OI líderes cristãos
(biapol!, presbíteros, diáconos, reli.ioeol e leigoI)
Clom carismaB diferentes' e' ministériol específicos;
colocando·se todos juntos a serviço de sua plena
edificação Da caridade (Tim 12; 1, Cor 12; Ef 4).

A nó. presbíteros també-m pareceu bem entrar
III1l ritmo de Sinodo! Quero dizer; correr juntos IJ
riaco! ,,Aslumir juniOR Dossa hislória (lessoal e pas
toral! OOllatrangidos pelo Espírito, 'amos ser exem'

pio para o povo cristão .(Tim 4, 14-16)� Difiouldades ...
mas nada disto temeremos, liem fazemos CISO da
nossa vida, contanlo que termine a nossa carreira
e o ministério da Palavra que recebemos do Senhor
(Atos 20, 22-241.

.
-

,

.

SYNODÖS - Vamos dar-nOB asmão. eandar Dp. Reinoldo Mopa••
juntos para um anúncio da palavra mail interiori- 'II IIzada i! para uma multiplicaOão de núcleos cristãos )

-

ABTOGABÖ
(presenç.aB locaill da Igreja) lIempre mais o�iati,oB,

f
.

'irradiantel e aimp'ticos (AtOl 2, 42; 5, 7; 9, 31)
,'SINODO - Naua' .issão sinodal e ,rSlbilaral Escritório ao lado' da Prefeitura

�����n.��zir a Igr�ja de DaDs em

;:r;:: :::g::te �. a. .�::G:Á.:�.S,:L �

o Hospital e Maternidade Jllraguii, oferece
vaga à moçQ que preencha 08 seguinte. requisitos:

- idade máximil ,16 anos
- eurgo ginasi,1 .

__.. noções de dlltilografiiJ
- domillio da Jingua alemí.
IRúlil apresen'Jar-sl sem preencher as

ções acima.

Presbíteros em Ritmo de Sfnodo

Coligindo dados para a Hietória de'Jaraguá,com Vllta.
a seu próximo o.atenirio, vieltel 'a lamßla do fundador-'
EmfiIo Ca.loll Jourdan, que me conflo,u os elemento., PIIlI
a narrativa abaixo. Verldteos 1110: 1.° - o encontro de J'01ll.
dan com o homicida refugiada entre es Intlios e a amizade
surgida entre os dois; 2.· - a ca�ada dos dois trmloe, ter.
minando na moJ:,te dum selvicola, e na subsequente do PlI
doe moços; 3." - a vingança de.fechada contra Oll 00101101
• II fuga da madame Jourdan a Itapoeú para dar a luz a
Bua filha Helena Constânola que peBBollmente me conton
elta passagem.

Frei Aur6Ho Stulzer

A I 38.aI distribuição trimestral, de CrS ,-1__D_,D_25__�

por cota está sendo paga aos inversores

registrados até I 15.09.70
.

Valor da cota ex-distr.: CrS I 1,3.6I>:=J
Valor do Cond�mínio: CrS I 141.264.637,10

Vll.lor de CrSl00,OO Ijquidos, investidos em 15.5.61,

com reinversão das distribuições: CrS I 9.786,00

Valorize o seu dinheiro aplicando noCondor:nínio Deltec,
, administraao pelo

6 BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL

. Capital e Re�ervas: Cr$1 ' 50.387.&93,22 ,I
Carta Patent. A-2941/66 '

Se você ínudou de e,nderéi;:o, 'informe-nos.
Milita coisa boa podê estar acontecendo, com
seu investimento. Ajude-nos a localizá-lo.
Escreva para a Caixa Postal 4778. Säo Paulo.

.�'
.g

}NFORMAÇOES E INVERSOES COM

ROLANDO JAHNKE'
Agunle Aulônomo Reglslrldo nu Banco Central do Brasil

RuaMal: FlorlsnQPeixoto. 40· la,ragui do Sul-SC

Dr. Fra.eise. A_toai, PiteioDe
I lH[�.D'ICO ,.., c..1IiI..:... 'i'-"Z

Oirur,ia I OIibila de Adultol e Oriançal
ParteI! - DoenO!lB de Senhoru

HOSPI;t'AL JESÚS DE N,AZAR:I: - CÓRUPÁ
. :ReBidincia: Dr. Nerell Ramal, (II

CO_UP.Â. - •.&.Nr.........�.....H.II!fA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


