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Eleilos Governador' e
Vice�Governador

uma publicação, divulga�'1 de Florianópolis, em nos

da pelo jornal "O Estado", so poder, onde o n0880

A

O clicbê fixa Q, prédio
da futura Fábrica de Tu,
bos It Lajotas da Prefei
tura, do Departamento de
Serviços Gerais. Éra a

antiga cadltia Pública si
tuada DOS fundos do Ce
lDitérlo Municipal, à rua

Cé). Proc. G'omes de Oli
Veira. Depois que a De
legacia passou para a Av,
Getúlio' Vargas, 'servia
aos desabrigàdos. Pêso
1D0rto' e espaço oci080,
que a'cab. de ser utili
Zado. Proj�tou-se, então,
a fábrica, qUe está em

fase de acabamento. Mui
tos tubos para o sant"a

lDento da cidade vão !lair
dêlse prédio. Lajotas em

LOYOLA TELEGRAFA
Do ex-deputado Iederal] trofes o mau' irrestrito

recebemos telegrama apôio à candidatura de
com o s e g u-í n t e taOr: Pedro Colin a Deputado
"Estarei em JoinviIle 3 Federal e OctacUio Pedro

pobre municipio consta de Novembro 'próximo, Rames para Deputado
em 94.' lugar,/�m meio de viajando em seguida para Estadual, como as -maía

'

195 munícípíoa, ' convenientes e seguras
Num govêrno planejado

' à defesa dOA interesses
isso não poderá mais da Região Re c

é b a e

acontecer. Por isso con- t r li n s moi t a aos velhoe
fiamos nos tuturos

,
man- Amigos e Comapnbeiros

datários, certos de que de luta Q meu cordial e

o, engenbeiro planejado!' saudoso -abraço. (a)' Car-
e o industrial pr(lg.ressiMta neiro de' Loyola."
haverão de fazer dealen- A I i á s, por falar 110

char o Estado barriga prestigioso representante
verde, rumo ao pôsto que eatartnense na Câmara
lbe cabe entre os demais Federal, recebemos in-

.

Estad08 da federação e focmaçã.o do vtztuho Mu-
deixe de ser o "enteado" níeípío de Scbroeder, de (

,

entre dois poderosos Ir- que o ex-Deputado é,.
mlos. A diplomação deu- também, cidadão honorá-
se pelo Dep, Pedro, c<i- rio daquele munieípíe,
lin, .Pres, da Aseembl6ia companbeir08 'e titulo que recebeu pelos
e�IBttVá���"" '. ",�l -� �filáf'-<peea6&lme& (, &iB&ladoá-..r,v.iços.pres

aos caros Amigos de Ja� tados aG, povo schroe-
guá e Muniçipios límí- densê. '

A elllliQão de 15 de
Novembro dará 10

Povo mais um ina'
tr.mento da Vitória.

A Assembléia Legisla
tiva do' Estadó, sábado
Mtimo, elegeu o Eng
Colombo Macbado Balles,
o futuro Governador de
Santa Catarina e o Se'
Dador Atmo Fontana, o

Viee-Governado.r,
A noticia é das m'ais

auspiciosas, pois, espera
Jaraguá do Sul no nôvo
governante, a considera
ção que lbe devia ser

dispensada, o que, infe
lizmente não aconteceu
008 últimos anos. É bom

que se frize que, ne aDO

passado, o ,nOISO muníot
pjo passcu � ser o 7,0
colocado em arrecadação
d. impostos para o Es�
do de SaDta Oatatína e,
em mbtéria de atendimen- Cumprimentam(ls os

to às nossse reinvidica eleitos, com os vetol de

_çõ_e_s_,_�__p_la_m_,'_e_g_d_i_st_r_ib�u_i_U � Il_m_a__p_r_o_f1_e_u_a__g_e_st_ã�?_.__._ '

OBRIGA\PO, 'DR., KARMAN N!Grupo da Rua
Ha duas semanas ííze

III
heróíca Eslrada de

poço'lque
ainda não passaram mil chuva atrepelhou o'

(
"

mos �m, epêlo ao J?!efeilO Grande, setor j?invillens�, no Poço, Orao?e, que, o irabalho de recuperação da 'r101-nDI-11�·lO 5ala'5de lotnville, para que' vol Fizemos o apelo e hole epêlo Iol stendtdc. Sabe- estrada; entretanto, manda;J ,�,,'
,

lasse a sua atenção pare podemos, comunicar aos mos, é verdade; queelgu- a luençe que se diga que "
,

'

,

, ',. illí trebalhsram as vtarurae '
"

F
'

t d o' Fat o',
da Cidade das Bíclcletee. ,Foi entregue, dJ. s Ido regilLo da cidade. "

,

. O' ,O ' Não eSlá muito bôa, é corrente, em Florianópo Por solicitação do sr.

verdade. Mas ela esré per- li!!, '{) terreno que 8 Pee- Prefeito Hans Gerbard

,feilamenlé IrafegáveL' A ,leiturlÍ' adquiriu" para '8 Mayar, cabe aqui um
melhoria do rempo heveré construção de um ,m�, agradecimento especial
de dar oportunldede ao Dr. dernu e confortável Gru- aos 'moradores Germano
Karmann de recupéré Ia, po Escolar, com 10 sales Horst e �S e nb o r a, que
compleremente, Os verente- de sula. A área de 7.257;80 doaram à, Prefeitura as

las desla região 'já respt ms2. custou 80S: cofres via I! de acesso; num to

rerem.eltvledos. Comércio municipais, a quantia de tal de 595,80 ms2 e Dona
e tndústrta trafegam com Cr$ 12.81�;1O e foi'entre Maria Bártel Fodí e Nel·
seus veículos a rodo vepõr. gue ao Govärno do Esta soa 'Klitzke e Sen'bora
Foi atendido nosso apêlo. .do de Santa Catar.ina, e Ademir Foeli, que doa

Em aome de Ioda a reiião at r a v é s da Sltcretaria ram outra área de 567

nordeste, o aoslo muito Execu'tiva do Plano de ms2, para vias de cireu-

obrigddo! ' Metas do G o v ê r n o - lação, num gesto dos mais
,

P L A M E G, totalmente nobres de auxiliar a mu-

O P � °t aplainado e com o aces- nlcipaUdade, digno ide
-

,

' relei o 80 devidamente .coneluí· ser 'imitado por tôdos
, 'do. Dentro de aI gun s aqueles que tem amôr

agradece ' ,'mêses a Rua Joinville à nossa querida Jaraguá

I contará com moderno do Sul. elite ge.to jamais
O Prefeito Municipal prédió para abrigar os' será esquecido pelo' Povo

Hanl G e r h a r d Mayer, alunoa daquela populoBa deata terra.

agradeee ,aOB proprietá· :_ •

riol! d,os tern'nos rurail,
grandé quantidade irAo ferência das instalações entre a Casl! Comeroial
naBcer no seu interior dos fundos da Prefeitura de Gustavó Henscbel até
para calçar aB ,rqaB ja para o novl) local, obe' Walter Jahn, na Estrada'
raguaenles e embelezar dece a razões de orde,m Itapocuzinbo, 08 serviços
a nOBBa quasi centenária administrativa. OJlde boje prestados na limpeza dai
cidáde.

,
se fabricam tubQs, o 8S- testadas II valol, tendo

Quem conbeceu a fla- paço é pequeno e inade- em vista a inauguração
deia velba, deve ter cons, quado ao serviço. O pré, ,a Ponte Pênsil "União",
tatado que o edificio foi dio em estado precário, boje, na divisa entre OB

lE'vantado, Providência deverá ser demolido, pa- municfpiol de Jaraguá
que se justifica" pois, os ra dar lugar a uma Imo do Sul e Schroeder..
caminbões poderão en- derna construção e para Embora seja de Lei a

trar no prédio para des- dar lugar ainda ao alat, limpesa periódica de tee:
carregar materiai.. Uma gamento da rua Qulntino. tadas II valetas (Maio. e
vez em funcionamento, Bocaiúva. entre a Mal. Novembro), a limpela
vai permitir a municipa- Deodoro e Reinoldo Rau. daquele trecbo foi espe
lidade dar impulso nas Com is&o pretende-se me- cialmente capricbado, o

óbrall que' a cidade está Iborar o tráfego em dire:

I
que constitil,iU motivo de

a reclamar com tôda ção de Blumenau, '

admiraç,llo pela forma de

justiça. Mas isso é assunto pa como colabo,raln oom a

Por outro lado, a traDS' ra outro clicbê.
,

administra\lão pública.

FeBteja a Vitórill,
desae ji. ,otando
para DepJltado Es-
tlldOll .m

'

OCTACILIO P. RAMOS,
o candida to j 1\ ,ito
rioso da ARENA,
que, tem o número
1218. Pllra Depotado
F8�eràl, v o t a em

PEDRO COLIN,
candidato n. 203, o

oontinuador de Lau
'ro' C a r n e i r o de

Lo�018_
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o velho ressentimento ärabe-lsraelíta que jA
, em 1948 deu origem à guerra da Palestina, em

nada arrefecl'u, mas antes pelo contrário, vem 8e

firmando e tomando corpo com o passar do tempe.
'Um exemplo ev,idenle desta afirmativa .temo-lo

..... ..,..._. c::::::oc:::>c:::::a-.:::::oc::::oc:::::. no recenle a grave incidlml. da, região de .Gaza,

II
em que fôrças do exéroito de Israel e do Egito se

_ empenharam eni combale durante tres horas, resul-
- tando da refrega mais de 100 baixas entre mortos

========="

e feririos para ambas as parles. ,

Dia 13 1!:sse incidente, que não ê o primeiro e nem

A S a Ma" 8th' será o último a se verifioar entre árabes e sioniataa IFazem 'anos hoie .

.' r. ne rngen,
em Piçarras; .' na Terra, Sanla, leva-nos a acreditar que a pendên-

O sr.MaDoel F. daCosta; A sra. Regina GaRcho, cia entre os dois blocos é de dificil solução.
Asta, eapOsa do sr. Jo- espOsa do sr. Eugênio De um lado eslão os árabel, que jamais Ie

lê Watzko; G h J à
.

h conformarão com a existência do Esladº Judeu no

Rosé Maria Teixeira,
asc o, em aragu ZIO o;

'1
. O jovem 8ilvio Paulo seio de sua comunidade e muito menoa com a per-

fI �a ?O sr. José. A'!-toDlo Prodöhl. filho do sr. Au. ca 'de metade' da Palestina' lerra que reinvidicam
'I'eíxeíra, elll: JOlnvllle; gusto Silvio Prodöhl; como da sua inteira soberania. De outro os Judeus,
A. srta. Ed�te .8chmldt, Bosange la Fàtima Fer- que viviam' a vagar pelo mundo 11m um paradeiro

em Itapoeuaínho:
., razza nesta. 'certo, e que consideram a Palestina como a lern

Leuza Lucas Bortolíní.] "?"?" de sua origem e por isso mesmo sua Pátria natural
espôsa do sr. Vitório Bor- Dia 14 desde antes de Christo.

'
,

.

tolini. em Lapa, PR ; Hildegard Albus Barat- E para mais agravar a 'situaçâo, existe, além,
O jovem Norberto, fi- to, espôsa do sr. Sílvlno destes problemas de reivi,ndicsçilo de cada uma

lho do' sr, R i c a r d o Bsratto, das partes, o caso doa deslocados árabes' que dado
Kreutzfeld, em Jaragua- A sra. Anita Voigt. a criação do Estado Sionista, tiveram de abandonar
zínho; parta da Paleslina e abrigar-se uos países vizinhol,

Dia 15 principalmente na Jordânia .. Êsses deslocados, cujo
número vai ã perto de um milhão, por não, lerem
podido encontrar emp,êgo nos 'paisls qu. os reoo·

Iberam, vivem na mail extrema penuria e depen
d!!ndo, para sua lubaistência,: da subvenção que
Iheb é concedida pela ONU e por IIlgúns governan.·
tes do grupo árabe. :Essa triste aituação .dos deslo
cados ,ôbre sär um oaso que confrange OI demais

paVOB árabes, servI para mais aguçar-lhes o res-

sentimento e ° espirito d. luta contra Israe). IIII!_. ÍIII_illilllIIi

Desse estado dp coisas e, não raras vêzes, de

al08 de prov·ollação d� umEi e de outra parte, é que, ._........ .:.. .... � ....x ....- ....-........ -·� .......... ,

lem r?sultado OS contlOuol choques armados entr. ,l' P R E C • S A SE i
OI dOIS blocos, escaramuças que lendem a se avo· -!
lumar e reproduzir·se cada vez mais, até culminar l

1 (UM) tecela-'o com prá'tica em máqui. ,

numa .erdadeira guerra 'rabe-israelita. l ,

A ONU, sob cuja ,responlabilidade foi, criado l nas retilina. 1
o Estado de Israel I Instituido o armisticio no l 1 (UM) vendedor com carro próprio, 1
conflito de 1948, tem empregado o melhor dos aells 1 para pronta entrega. I
esforços no sentido de apazi«uar 8S dUBB partes, l Informaçõel na: INDÚSTRIA TEXTIL JARITA S.A. !
mal 18US propósitos de nada lem valido e parecem __•

destinadol à inteiro fraolBllo.
De tudo isso conclul-s8 que a' Palestina, já

sgora oonlliderada como o estopim no Oriente Mé

dió, continuará a lIer rondada pelo desaçoslêgo
a,inda por muito tempo, intranqllilidade que mais

cido ou 'mais tarde explodirá em nova e fratrioida I'

Clube de Diretores Lojistas deJguá doSul guerra entreJ!��a:�á� :�I:b;��d�OI:;�po Arabe.

hl" 'b Ia 8 'I' klm 'Iod 1111' I'CIi 1IIlILlireoil Escritório ao lado da Prefeitul'á

_wll Ie Iie. rlll,IIß , WB' II wmll U ,1 "URAGU! DO SUL

�Ir IrOSlel RIUlIIUII 1�9S/94 frle�te (I)� Ga.- -.. w .. ._ • �
--

Ein wahrheitsgetreuer Berioht von Paulo Kraemer ,.=======================TI
Erstens wurden sie durch .mein Ersc"heinen nichl

überrascht, und dann musllten sie sich, doch von·

meiner Harmlosigkeit überzeugen. Also slng ich' um
mein Leben, konnte IIber auf meinem Gange durch
den Wald niemand entdecken. So gelangte ich zum

Fährhaus, das jetzt von Chico Mendes bewohnt war.
Ich fand es völlig verlassen. Nun stieg ich die Bös
chung zum Flusse hinab und gewahrle auf der IIn

deren Seile das Kanoe der Fähre liegen. Auf meine

Aufforderung; mich hinüberzuhohm, erhiell ich zur

A firma Ja"agu6 Fabrill ense mantem tOt pessOas Antwort: "Der Kommandant haI ea verboten; wir

S. A., comemorou o en- ocupadas em aua indústria dUrfen niemand übersetzen - aber wie helssen ·Sie?" es aber vor, in meinem Hause zu bleiben; Not bra'

cerramento do ano social, de franca expansão, tendo Ich nllDnte mainen Namen. Das Kanoe stiells Ilb, um uchten wir vorläufig nicht zu leiden. Mit Bohnen,
com um jantllr 118S se�s atilgido no último mês mich zu holen, und man erzählte mir, dass sie erlaub· Mais, Eiern, Milch und Mehl waren wir reichlich
collboradores. O aconteci· nôvo .record de- produção. nis hänen, einer Person meines N4mens Ueberfahrt versehen;, dazu hallen eine Unzahl' Familien, deren

mento verificou-se no dia O jilDtar conloll com a zu geben, Ich. Wilr darüb.er. höchst erstaunt, man Männer geflohen waren, bei uns Zuflucht gesucht.
3 do corrente� nos sillões presençil ae nosso diretor wusste aber nichts weiler zu erklären. Ich traf dort Die Not ebnet allen sozialen Unterschied.

'

do C. A. Baependi, com e Vice-Prefeilo, tendo usa- mil Führern der Expedition zusammen und sprech Eines Morgens hielten die Federalisten ihren,
) a comparêncià da diretoria, do da 'palavrll, na ocasião I mein Befremden aus, dass ich den ganzen Wald I Einzug in unser' slilles Tal. Langsam, vorsichtlich

acionistas, pessoal admi- o sr. Hans Gerhard Mayer. unbesetzt gefunden hälle; .erklärte ich ihnen weiter, um sich spähend, kamen sie' herangerillen und milch
nilltrativo e operários.' A Após o jantar verificou·se dass die Federalisten durch Benutzung der einen Furt ten vor meinem Hause, halt. Ein'Reiler sprengte heran

importante firma Jaragua- umo sessão dançante. ihneD den Rückzug abschneiden und die ganze Trup und' forderte mich luf, auf Befehl des Generals T�r-
pe· auftreiben könnten. Man geriet durch meine Worle qUllto nach der Pikade zu kommen. "Kleiden Sie Sich

C J
in nicht geringe' Besorgnis und schimpfte weidlich warm an und folgen Sie uns", befahl dieser, "�Ie

, omarca tem nôvo uiz auf den Führer, der virgegeben hane, die Gegend sollen u.ns dorr'hin führen, wo die Feinde ihre IrID'

genau zu kennen. Die f'Qlge war, dass, ein Bote cheiras haben." Dills waren für mich keine angenehm,e
em virtude de promoção abgesandt wurdt, um die Abteilung zurückzubeordern .. Aússichten. Da ein feiner Regen fiel, zog ich mtr

por merecimento. Ao novel Nach Hause zurückgekehrt, sassen wir abges- einen Wasserdichten Rock an und stellte mich dem

magistrildo de nossa Co- chlossen von aller Welt da. Die Regierungsleule auf mich wartenden General zur Verfügung .. lch sagte
Wilfen wieder ilbgezogen und 'hallen uns unserem ihm dann, dass ich keine Kenntnis davon hälle, (lb

marca, os agradecimentos Schicksal UQerlassen, Man gäb mir den Rar, mich und wo die Feinde ihre Verschanzungen ,gebaut härr�n,
pela op,orluna comunica- ihnen mIr meiner Filmilie, anzuschliesseo; aenn wenn ging neben seinem Pferde her und unterhiell mich
ção e os volos de bôas die Federalisten sich e.instellen wUrden, könnle es mil ihm Uber die jetzige Lage der Dinge.
vindas. rur uns doch unangenehme Folgen haben. Ich zog ,(Fortsetzung folgt)

r------------. c:::::ac:::::ac:::::a__c:::;:::.c:::;:::.c:::;:::.
\
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Fr"rlfer., e Orna",enb/,

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja'
botíeabeíras, etc. Roseiras
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.
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PEQAM CATÁ.LOGO
ILUSTRADO

BNDBAÊÇO:
Cau. POStlt, 19

IIvenida Mal. Deodoco, 210
laraguá de Sul . S. Catarina

Le�pfJldo Seidel

->·OORUPÁ ,-

SOOIAIS

Ani ver 5 ári O'S:

Fasem anos amanhã
O Ir. LindoIro SChlllidt,

em Itapocuzinho;
Margit Horst, nesta ci·

dade;
A sra. Maria, eilPÔSa do

sr. Martim Henn, em Ja·
raguàzinho;
A srta. Marli, filha do

- sr. Adolfo Bartell em Ita. O sr. Mario 8chiochet,
pocuzinho. ,

n/ cidade; .,

Alrona Bartei, espOsa
Dia 12 do sr, Walter Bartei;
Hilberto .

Kaiser, filho Dalia ROWEI, filha do sr.

do sr, Alfredo K a i s e r, Hilbert 1\owe, am Pira-
neata cidade; beiraba.

A 'sra. Tereza, espôsa
do sr. Juliano 8thingen,
em Londrina, PR.

.

Leonllr Tomasslli, filho
do sr. Santos Tomaselli;

O sr. Adolfo Bartei.

Dia 16

'''Balconista'(llço Ia mOCI)
Temes vaga para O· clrgo acima. Inútil apre-
sentar-se sem prática."

'

COllJércio e Indústria BREITHAUPT S.A.
JARAGUÁ DO SUL - SC

\

NOVA DIRETORIA
Presidente Evaldo Schiewe
Vice Preaidente Aldo Piazera
Tesoureiro. Hermes Krueger
Secret6rio Bertodo Klilzke
Relações Públicas e \

Publicidade Yolando Vecchi
Diretor SI Pasta Henrique Geffert
Diretor SPC Ivo Ewald.
Jaraglá do Sul, 08 de outubro de t970

Jaraguá Fabril Comemora

/

Dia 2 do corrente, o dr.
Millon Cunha, assumiu o

cargo de Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguií
do Sul, vago com a pro
moção do dr. Heliodoro

I Franzói. O dr. Millon Cu
nha vem ocupar o pôsto,

�t��!:r��!��· t �I�!�I�,�I�DI�I�!.d�.
Freunden und Bekannten mit. dass es Gott, dem
Herrn, gefallen hat unseren Heben

Erich Marquardt.
um 3.80 Uhr des 30 ten. September 1970, aus diesem
Leben abzurufen .

Er war geboren am 18 Dezomber 1892, bei Sel
kental, Munlzlp Blumenau, Sohn dei Hermann Mar

, quardt und Martha Hakbarth Marquardt, verheiratete
lich am 24 April 1918 mit Alwine Hoge. .

An dieser Stelle danken wir allen Verva�dten,
Freunden, Nachbarn und Bekannten für den Trost aUI
Gottel Wort im Hause und am Grabe, insbesondere
Herrn Paltor Egberto Schwanz, die den Heben entsch.
lafeneR d8s letzte Geleit gaben und Sarg, und Grab
mit Blumen schmückten.

'

Jaraguá do Sul, Oktober' 1970.· .

Die trauernden Hínteeblíebenenr Wtwe. Alwine
Hoge llarquardt, II Söhne, Z Töchter, 3 Schwiegertöch
ter, II Schwiegersöhne. 2Z Enkel, 29 Urenkel, 3 Brüder,
1 Schwester, 1 8chwager u. 1 Schwägerin.

.

NACHRUF, -

Jaraguá do Sul, Outubro de 1970.
A Famllia enlutada

(Vamos transcrever o artigo intitulado "P81�s
tina", de autoria do nosso colaborador José Oasti '

lho Pinto, divulgadO pelo Cerreio do Povo em 13
de Março de 1955, por onde podarames verificar a

precisão cOOl que O autor pre'ia, jli hA 15 anos

passados; os acontecimentos bélíces que hoje 18CO'

dem o Oriente Médio).

Traurig trug man dich zur Ruh, treugeliebter Vater du,
Unsere Hebe Tränengabe folgt dir jetzt bis zum Grabe
Du hast gesorgt, du hast geschaHt, gar manchmals]

über deine Kraft.
Schlaf, müder Leib, schlaf wohl zur guten Nacht, weU
Jesus dichbewacht. Verschlafe die erHttenenSchmerzen
wir Ichliessen dich In unsere Herzen.
Stili Ist dein Grab, tief unser Schmerz, Nun ruhe sanII,
du treuel Vaterherz!

t Agrad�cimento
Pesaroso comuDicamos aos parentes, amigos

e conhecidos, o falecimento de

Erich Marquardt. . , I
ocorrido na residência de seu genro Ernelto Thella

. cker, às a,80 horas do dia 30 de Setembro de 1970.
:!tle nasceu a 18 de dezembro de 1892, em Sei·

kental, Mun. de Blumenau, filho de HermannMarquardt
e Martha Hakbarlh Marquardt, casandc-ee em 24 de
abril de 1918 com Alwine Hoge.

Por êste intermédio desejamos agradecer a to
do. os parentes, amigos, vizinhos e conl!.ecidos que
nos confortaram durante o transe, em especial ao
Rev. Pastor Egbérto Schwanz, a08 que acompanharam
o féretro até a última morada e que ofertaram nôres
e corôas.

II

.,. \
- �-.

n•. Reinoldo lIu••••

, 11 A_VOGADO II===="==

I

-

O Hospital e Malernidilde JaraguéÍ, oferece

vilga à moço que preencha os seguintea requiliJos:
- idade m6xim. t6 IDOS
- curgo ginasial
- noções de datilografia
- domioic) da linguiÍ alemii.
Inútil apresentar·se sem preencher as

çÇí.es acima,

condi·

I
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"

Farmácia Ceotral
Sindicato R�ral de' Jaraguá ,do Sul

.
Agora completamen�e' remodelada_ e

,

E D I T A L I
sob nova orientação, ,comunica que está

O SINDICATO RUR!L DE JARAGUÁ DO apta a atenâer a suá distinta clientela.
DepartamentlO Nacional de Éstradas de Rodagem SUL, com séde à rua Presidente Epitlicio Pessôa, . Rua Cél. Emílio -carlos Jourdan

16. 'Distrito Ro�oviário Federal 284, encarrpgado de fazer a distribuições doa

AVI-I Jaraguá ,do Sul - SCSOS DE DtBITOS refarentes ao INCRA (ex-IBRA)
I "-E d, ,. t a, I e Contribuição Sindioal Rural, aviM- a' todoa Pro-

'A h' ,prietlirioa de Im6nis Rarais, que o prazo normal ' ,C t u O g.De acôrdo, com determinaçãe do Diretor Geral
de cOQran�a, seDl multa, ,;�ce�ra e�t30 de outubro, '

Z" t r a I A o t h e k edo D.N.E.R., EI Eng. Chefe ,do 16. Distrito Rodovill- ;1 od�e���e::r��zo, com o e mu a encerra eDl
, e o prio Federal comunica que, encontra se aberta BIé o O t

.. .

tI.
.

du rOB81m a"S3 aos prop'rle .. rIOs que possuam

(FarmÇl'Cl"a Centr'a'l)dill .15 ,de o,utubro vindouro; a inscrição para can i- mais de um im6V'el CADASTRADO poderão fazerdatos ao Concurso de Pllt7ulheiros AuxiliIIres II se- o requerimento à Delegacia Regional do Trabalho,rem contratados por est� Autarquia, pelo regime da
para plllar uma Contribuição! Sindical somente ,Consolidação dlls Leis de Trablliho. , .ôbre a atividade Rural, 6ste devará,' dar entrada1,� O caRdldato deverá: '

até 30 de outubro na DRT.a) ser brasileiro ou naturalizado; Jaraguá do SuU 3ßlde setembro de 1970b) estllr em diil com as SUIIS ebrigações eleito- A DIRETORIA
'

rllis e com o 'serviço militar;' I

Germano Hentllchel, Presidentec) ser motorista;
d) ttr idlde compreendida entre 18 ilnos comple·

tos e 31 incompletos, até II data da abertura do con-
curso;

,

e) ter no mínimo a altura de 1,65m.;
f) não possuir maus olltecedentes ou nota desa

botiadora;
g) possuir conhecimento no mínimo correspon-

dente ao nível escolar de 2.° ano ginasill; ,

h) gosar sllú�e e não possuir defeito físico que
Impo8_sibilite ii exercer a profissão., '

-,:2.- Documentos exigidos no alo di! inscrição:,
a) Certificlldo de reservista ou outro documento

de comprovação de que está o candidato quites' com
as obrigações militares; �

b) THulo de eleitor ou outro documenlo que
Comprove estar em dia com as obrigações eleitorais.

3.- A inscrição será feita medillnte o pagamen·
to da taxa de Cr$ 5,00 (cinco cruzeiros).

4.- Postos para ,inscrição It demais Inforlllllçõel
sôbre o Concurso:'

'

I - Unidade da Patrulha Rodoviária FelIerlll -

Sede do 16. Distrito Rodóviiirio federal - Praça do
Congresso s/n, Florianópolis.

II - Núcleo-P.R.F -16/1 - Sede na Sub Resi
dêncíà 16/1 do D.N.B.R" em Ararllnguá,

HI - Equipe do Núcleo P.R.F.-16/1 - Sede Re· ABsim e�rão os rt>feridol bens
-

arreD;latadoBaidência 16/1, em Tubarão. I por qu.m maia der e maior lance oferecer acima
IV - Núcleo P.R,F.-16/3 - Seqe Da, Residêncill do preço da avaliação, podendo serem examinados,16/2 do DNER, no Km. 40 da Rodovia BR·101, em por quem inierêsse tiver, DO local em que se én

Jolnville.
,

"

contram depositados. E para que chegue a noticia
V - ,Núcleo P.R,F.-, 16/4 - com Sede no Km. a público e conhecimento dos interessados, foi

MI da Rodovill BR.116, em La,ges, -

expedido opresentt' edital. que lerá afixapo no
OBS.: Os Postos da Patrulha Rodoviária Fede· local Ide costume, às portas do Forum II publicadoral localizlldos em Serrllrill e Itajaí na Rodovia BR·l01 no jornal local "Correio do, Povo". Dado II passadoe o Põsto localizlldo em Lages no Km. 351 da Ro·, nesta cidade de Jaraguá do Sul, ao,8 dezenove diaa

dovia BR-116, encontrllm se II disposição dos interes' do Iilês de agôsto· do ano de mil- novecentolil e
eados parII, somente, prestar informações. setenta. Eu, (a) Amadeu Mahfud,' escrivão o subs-

2.- O co!Jndidlito deverá entregar J;]O ItO da ins crevi. (a) Nazareno Kna�ben, Juiz �ubstituto em
crição trb (3), fatografills tamllnho 3x4. exercício. '

\ f '

Florianópolis, '22 de setembro de 1970 A prelilente cópia confere com o originsl; dou fé.
Hildebrando Marques de Souza Jaraguá do Sul, 19 de agôsto de 1970

,

Bng. Chefe do 16. DRF. O Escrivão, Amadeu Mahudf
__, __

Aten,ção para êste' anúncio .•. Ain�a '''Por Êsse Mun�o di Oeul"
,

Se as maiores emprêsaa 'i'este País confiam
em nõs, por que ,ocê não faz o meamo com seu
Impôato de' Renda?

Um falo imporlante na hist6ria do mercado
de capítaís: nos últimos 18 mêses, o BIB - Admi·
oistrad9r do Fundo de In,eR'im�ntos BIB-Cr8lcinco
(D.�. 157) - liderou ou co-liderou 26 lançamentoa
da aCJõrJs no.mereade, num total de Cr$ 249.242.365,00.

Em,rieas como Alpargatas, Melhoramentos, "!taperuna 22-9-1970Moinho Santisla, .(\rno, Bslge-Míneira, Lojn Ame- Prezado Dr. Mario Tavare.rieanas, Fundiçãa. Tupy, Trorion, Vuleabrãa, União
da Bancos Brasileiro e ootras deram ao ,BIB' uma Muito sensibilizado agradeço a remessa de
dá. maiores prO'&8 de_ eonííanee que se pode dar

seu livro, que 'ma proporcionou momento. agradll-Y bilísaímos, 'pelo estilo simpl81 e espirito observador• um Banco de In'eatimento: a tarefa de 'garantir e deaerttívc que nele retela.parte doa leus lumento. de capital.' Apezar de ser médico di roça, um pouco1\(as n6a temol outros motivos para você apll- fossilizado, eu me prezo dt" ter certa doae da s@n-car aeu impôsto de rendi no Fundo inB·Crescinco� sibilídads psra J apreciar o bom e o belo. '

,E. 1969, o F.ndo rendeu 109% e desde o O 'seu livro faz-me lembrar a "Viagem Senti-
seu princípio já IUngiu 277%. mentaJ" de Afranio Peixote, narrando suas pare-

Mo,imentando uma quantia superior a Cr$ 60 grinlçõel pelo 'elho mundo, com o mesmo tal�nt�
milhõea, somos -o lDaior Fundo 'de' Investimento e senaibilidade do u1'l0r de "Por 11:8811 mundo d.
criado pira ,aplicaçl'o des recursos gerados pelo Deus". Lendo-e tive a impressio d. estar na Gale'
Decreto-Lei 157. ria de Arta em Londres, no Escorial e no Louers,

seguido pelo -olher e o sorriso de Mona Lisa, aOutrl prova"de confiança em n0881 experiin- imortal creação de Leonardo. Freud.vem sua psieoeia eão os nesses partioipantes, qua [ä foG.sm mais analise, .atrtbue rio sorriso de Gioconda e de outrosde 5,6.000 peasoaa. retratos do gênio florentino, a impregna,ão do
Faça como el.. - aplique no Fundo BIB· lIorriso materno, pois a mãe era uma linda campoCrescinco e ganhe c.m nossa experiência. Procure nesa de Toscana, cuja 'isão nunca mais se apagou

ainda hoje o nosso Agente BIB nesta praça, sr., em lua memória. ' I

ROLANDO JAHNKE, estabelecido a rua Marechal 'EstA em meu programa uma Viagem ao Sul,
Floriano Peixoto, n.O40.' estando ipso fato inéluido em meu roteiro a Bua

Aa 'emprêeas n08 confiam milhões. Jaraguã bem como ao 'vale do Itajai, lendo entio,
Você, pod. nos confiar seu impôsto de renda, oportunídads de conhecer pesloaljllenle o autor do

h litro que tanto 'me encantou.para ganhar din eiro. ,

Esperando com ansiedade o prazer de abraça-
lo e ao nosso, amigo Eugênio Schmöckel, termino,
agradecendo mais uma vez seu belo llreaente •

envia/jldo recomendsções de Laura e minhas li sua
Exma. espõsa e fHhoB. ,

Cordialmente '

Stoessel Garcia de FreilaiI."

A propõsito do livro "Por Êsse Mundo di
Deus", o seu autor nosso amigo Deputado Mario
Tavares da Cunba Mello, recebeu do ilustre I con·
ceítuado médico, de Itaperuna, Estado do -Rie de
Janeiro, Dr. Stoessel garcia de Freitas, a leguinte
carta, em agradecimento ao volum. autografado
que lhe foi enviado pelo nosso Diretor Sr. Eugênio
Vítor Schmöckel:

FUNDO DE INVESTIMENTO
BIB CRESCINCO (DL 157)

administrado por
BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL

Cspitlll e reservas: Cr$ 50,384,005,i6
Cartal Patents A-2941/66

Distribuidor autorizado em

JARAGUÁ DO SUL - SC
à Av. Marechal Floriano, n. 40

,

sr. ROLANDO JAHNKE

Edilal de Praça
O Doutor Nazareno' Knabben, Juiz substituto

em l'xerCíeio 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) dias, virem
ou dêle conhecimento tivere. e interessar possa,
que será arrematado por quem maia der e maior
lance oferecer, em frente àa portas do Bdiftcio do
F o rum, no dia 13 .e aulubro ,Indoura, às 10 horas, o

imóvel, penhorado �o executado JOSÉ BOAVEN
TURA, na a,ção exeeutíva que lhe move Olto Bäu-
mIe, e abaixo deserímihado, '

a) UM TERRENO, aituado l1eata cidade, à
margem ••querda, do Rio Jaraguá, com a área de
825 m2., com 15 m. de frente, por' 55 m. d. fundo,
fazendo �rente com terras dos vendedores, �rav:es.são dos fundos, com o Rio Jaraguá, de um lado
com terraa dOI vendedores e de outro lado com
terras de Fernando Lange, registrado no Registro
de Imóveis desta Comarca, aOD número 36.350, do
livro 3 S, avaliado em CR$ 2.000,00 (doíe mil cru
zeíros].

Assim será o referido imóvel arrematado por
quem mais der e maior lance oferecer aeima, do
preço'da avaliação, podendo ser examinado,' por
quem interêsse tiver, no, local em que S8 acha
situado. E para que chegue a -noucía a público e
conhecimento dos tnteressados, foi expedido o

presente edital, que será afixado no local de coa
tume, às portas do Forum e publicado no jornal
local "Correio do Povo", Daqu e passado nesta
cidade dá Jaraguá do Sul, aOB quatorze dias 'do
mês 'de agôsto do ano de mil novecentos e'setenta.
Eu, [a) Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a)
Nazareno Knabben, Juiz Substituto em exercício,
A presente cópia confere com o original; dou f é

O Escrivão, Amadeu Mahfud

I
Jetzt vollständig remodeliert und unter Ineuer Orientierung, ist fâhig Ihrer vOr·

nehmen Kundsohaft zu beliefern.
Rua Cél., Emilio éarlos Jourdan 'IJaraguá do Sul - SC

����������.

Edilal de Praça
o

-

Doutor Nazareno Knabben, Juiz substituto
em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co.
marca de Jaraguá do Sul, Estado d. Santa Cata
rina, na ,forma dil l�i, etc ...

FAZ SA,BER, a todos os que o presente edital
de praça, com o prazo de vinte (20) dias, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,
que serio afrematados por quem mais der e maior
lance oferecer, em frente às portaR do Edifício do
Forum" no dia 14 de oulubro ,in�D:1I0, às 14 horas, os
bens penhorados ao e:x;ecutado HARRY GIESS, na l-- ._

ação executiva que lhe move,Toribio A. Elisio, e
abaixo dellcriminados:

,

a) - UMA MÁQUINA (Ie o ost u r a, marca
"CLEMENS MÜLLER" - DRESDE n, 11, com qua.
dro SINGER, avaliada ,em CR$ 90,00. '

b) - UMA máquina fotográfica, ma'r�a "PEN·
GUIN-KERSHAM EIGHT-20, "Marle in Englaod",
avali�da em CRS 20,00.

Represen tação ..

Elemento residente em OURITIBA,
registrado no CORE do PR. deseta re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base' de comissões. Favor
dirigir-se ,ao Sr. A.. J. da, Silva.

'

Caixa Postal, 1398

CUR�TIBA PARANÁ

VENDE-,SE
, ,Um terreno com a área de 20,000 m2 com

clJsa de materi.1 de bÔII construção e dependên
cias, com' água corrente. si:uado em São Bento
do Sul, à RUII João Hoffmi:lOn (perímetro urbapo),
servindQ para pequeno I sítio ou loteamento. Zone
de bom clima;

,Interesslldos queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, Caixa pestIlI, 12 - sao Bento do Sul.

'--Dr. Fraaciséo Antonio PicCÍone,

:M:::e»'J:co "'" �lIiIt":M:. 1'%
) , ,

Cirurgia e Clilu" de Adultos e Criançal
Partos' - Doençss de Senhoras '/

I

HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - OORUPÁ
Residência: Dr. Nereu Ramol, 419

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eslado de Sanll Catarina

Prafaitura Municipal di
o Doutor Nazareno Knabben, Juiz. Substitute JlIrllU' di �ul O Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substituto

em exercício do cargo de Juiz de Díreíto da 00· U U lu U' em exercício do cargo de Juiz de Direito da Co-
marca de Jaraguá) do Sul, Estado de Santa Oatart- REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Cata-

na, na forma dá lei, etc. ,. rina, na forma da leí, etc.
FAZ SABBR, aos que o presente edital de SENHOR PREFEITO MUNICIPAL FAZ SABER, aos que o presente edital de

citação, com o prázo de' trinta (30) días virem ou A Vista da Informação Como Requer citação, com o prázo de trinta (30) dia. virem ou

lIele conhecimento tiverem, que por parte dI'! AL dele conhecimento tiverem, que por parte de

.MA, HEINZ BARTEL e s/ mulher e ILSE BARTBL Severino Schíechet, requer licença para fazer GUSTAVO e EUGt;:NIO GNEWUCH, residentel e

KUOHENBECKER e s/ marido, por intermédio de pintura e diversos repares em s/cala residencial, domiciliados neste município e Comarca, foi re

seu bastante procurador, residentes e domiciliados José Holler, requer licença para construir um pu- querída .a ação de usucapião, para adquirir o do,
nesta cidade, foi requerida uma ação de usucapião, chado de madeira, Alfredo Vasel, requer licença mínío 'do seguinte imóvel:- "Uma área com as le

para adquirir o domínio do seguínte imóvel: "Uma p/construir uma garagem de madeira, Recauchuta- guintes confrontações, situada no .lugar Ri,o Cerro,
área com as seguintes confrontações: frente com gem Zonta, requer número para s/construção de neste município:' ao Norte com o Rio Cerro, ao

31,85 m. na Av, Mal. Deodoro da Fonseca, fundos alvenaria, Adolfo Kohls, requer licença para fazer Sul com terras de Leopoldo Laube, entre terras
com 23,50 m. na Sociedade Atiradores Progresso, uma reforma geral na s/casa residencial, Vicente de Alfredo Utpadel a Leste e ditas de Emilio
de um lado com trfB linhas de 30,45, 19,50 m. II Martini, requer vistoria e habíte-ae, Ivo Gregório Gnewuch a 08St.. , com a área total de 84.432 m�,
�93,25 metros, ein terras de Alfredo Daniel Jans- Fodi, requer licença pjconstrutr uma caaa restden- p08,suindo os requerentes o dominio de 45.000 m2,
sen e do outro lado com 329,75 m. em terraß de etal de madeira, Manlred Wilhelm Albus, requer havendo portanto um excedente' de 39.432 m2,
Frederico Barg, com a área total de 7.475,77 m2, vistoria e habíte-se, Emilio Jung, requer vistoria área esta usueapienda.' Feita a justificação, foi a

digo, 8,164,74 m2, possuindo os requerentes o do- e habíte-se, Joel da Silva, requer vistoria e habita- mesma julgada procedente por sentença. E, para:
mtnío de 7.475,77 m2, havendo portanto um exce se, Leopoldo Klitzke, requer licença para construir que chegue ao conhecimento de todos íuteressades
dente de 688,97 m2, área' esta usucapienda." Feita um puchado, João Paulo Ronchi, requer 'licença e ninguém alegue ignorância manda o dr. Juiz de
a justificação, Ioí a mesma julgada precedeate, para construir uma casa residencial de madeira, Direito expedir o presente edital, que sera afixado

por .sentença. E, para que chegue ao conhecimento Herbert Enke, requer licença para construir .ums no local de costume, séde dêste Juízo, às portas
de todos interessados e ninguém alegue ignorân- garagem, Silvestre Siesz, requer vistoria e habíte- do Forum e, por cópia, publicado na forma da

cia, manda o dr. Juiz de Direito expsdír o pre !Ie, André Leithold, requer licença para censtruír lei. Dado e passado nesta cidade de Jaragui do

sente edital, que serä afixado no local de costume um puchado, Durval MarcattCl, requer licença p/ Sul, aos três dia!i do mês de setembro do ano da

séde deste Juízo, às portas do Forum e por cópia construção de uma nova casa Paroquial, Ootese- mil novecentos e ._atenta. Eu, (as) Amadeu Mahfud,
publicado na forma da lei. Dado e passado nesta Campanhia Catarinense de Telecomunicações, re- Escrivão, o subscrevi. (as) Nazareno Knabben, Juiz
cidade de Jaragu,á do Sul, a08 três días do mês quer aprovaçãeo de plantas p/reformar s/agencia, Substituto em exerctoío.

'

de setembro do ano de mil novecentos e setenta, Osní Nagel, requer licença para construir um mu- A presente cópia confere com CI original; dou fé.

Eu, (as) Amadeu Mahfud, Escrivão, o subscrevi. ro de cimento armado, Clotilde Farias, requer lí- Jaraguá do Sul, 3/setembro/1970
(as) Nazareno Knabbeu, Juiz Substituto em eença para construir nm puehado de madeira, O ElcrivAo, Amadeu Mahfud

exercício, Lourenço Gressinger, requer número para s/casa
A presente cópia confere com o original; dou fé. residencial, Osnlr Schiochet, requer aprovação do

Jarsguá do Sul, 3/setembro/1970 projeto p;coDíltrução d. uma sala, de alfaiataria, Dia'22 de Setembro de 1970, verificou,se o

O Escrivão, Amadeu Mahfud Luiza Figueredo, requer licença para eonstruír
tranacureo das bodas de

�

prata do distinto casal
uma casa residencial, Rolf Hermann, requer Ileen- Tobias (Marta }!;Ifriede Sehmöckel) Wahrhaftig. O
ça para construir um muro, José da Sill'a, r'ôíquer acontecimento reuniu íntimamente 08 familia,�s, em

T I G· t
'

S A licença para construir um muro de tijolos, Maria Curitiba, com as tradicionais trocas de brindes, Pelo

ece agem Un I eX· ••

do Nascimento Chrodini, requer vistoria e habite-
grato avento, OB cumprimentos dêste Beman'rio.

. S6; Recauchutagem "Zonta Qe Walmor Zonta, r�-

CGCMF 8' 432 475/001 quer viztoria e habite.se, Tecelagem & Conlecções Reiner & Witt, Leopoldo Reiner e Sociedade Grá,
n.O 'to A. Bauer Ltda, requer vistoria e habite-se, 'l'oribio

É A
fica Avenida, Oleto Franzner, requer por certidão

ASSEMBL IA GERAL ORDIN RIA A, Elisio, requer licença p/construir um abrigo ao
o pag�mento dos impostos, Iugo Klitzks, requer

São convidados os senhores acionistas desta
lado de S/cas8 residencial, Dieter J. P. Kusz, re-

por certidão se é ou nio devedofa a Fazenda Mu
,

d d t'
,

d blé'
.

1 quer aprovação de plantas p/construção de uma nicipal, Max João Rudolpho Kohn, requer por oer-sOCle a e para par IClparem a assem Ia gera casa de madeira., DeJ'air Pereira, requer licença .�

ordl'nárl'a que terâ lugar n'o dl'a 31 de outubro de tidão o pagamento dos impostos, Con.strutora He-
I

, .

. para conlltruir uma casá residencial de alvenaria,
1970, ás 9 horas, na sede SOCIal, à Rua Jorge Czer· Jaime Dias, requer vistoria� e habite se, Geraldo

wokra Ltda, requElr certidão negativa, AS80ciaçlo
niewicz, n, 1074, na cidad� de Jaraguá do Sul, a 'Oberthier, requer'licença para construir uma casa

Profissional das Indústrias da Alimentação de Ja-

fl'm de dell'beraram so-bre a segul'nte raguá do Sul, requer atestado, Elpídio Campregher,
� resideacial de madeira, Silvino Cani, requer licen-
ORDEM DO DIA requer por certidão. comprovar junto ao INPS, o

, ça para construir uma casa residencial de madei-
pagamento dos impostos,

L°) --; Exsme, discussão e votação do relató·" ra, Mathias Scheuer, �equer li��nç� para co,?struir D E F E R I � D O
rio da Diretoria, Balaoço Geral, conta de Lucros uma cerca �e tela, Htlberto \\ olz, requer hc�nça I'
e Perdas Parecer do GonseJho Fiscal referente ao para constrUIr ummurode concreto, Edgar SchneIder, Ioland .. Fagundes Machado, requer Icença

exercíció encerrado em 30 de l'unho 'dill 1970,' re,quer !iceno.a para. construir uma casa reeideu. para construir um mausuléo na sepultura de seU

1 d d faleci,do pai, Maria Luiza Rosa, requer licença pa-

2") - Eleição dos membros do Conselho Fis, Cla . e ma eIra,
� ra con.truir um mausuléo, Afonso Flor da Silva,

cal e respectivos suplentes e fixação dos seus C E R T .I ·F I QUE - S E requer licença para construir um mau8uléo, Apo-
hop.orários; Associação Patrimonial da, Indústrias da Ali· lonia M, RedDierski, tendo alterado o enderêço de

3.0) _ Outros assuntos de int,erêsse social. mentaQio de Jaraguá do Sul, requer uma certidão, sua' verdureira lIolicita anotar a' ocorrência bem

João' Emilio Guilherme Schreiner, requer por c,erw como alvará de licença, Valério Miguel I;\'olodo·
Aviso aos Acionistas tidão se as Firmas.lmex Internacional Ltda. e João zelik, requer licença para oonstruir. um mausuléo,

Encontram-se à disposição dos senhores acio- Schreiner Com. e Ind. Ltda. são devedores em rI> Augusto persbun, requer licença para construir
nistas, na iede social, os documentos a que se lação a impostos e pelos quais os talões efetuaram um mausuléo,
refere o 8rt. 99, do Decreto Lei n,o 2.627, de o paga'!lento e a baixa, Álido Hanemann, requer C Ó N C E D A - S E
26/09/1940. por certidão se é devedora em relação a impostus, Leonel R. Schewinsky, requer licença p/e5ta·

Jaraguá do Sul (SC), 14 de setembro de 1970 Associação Profissional das Indústrial da AHmen- belecer·se com o ramo de loja d_!l tecidos, bem

tação de Jaraguá dO Sul, requer par certidão quan· como alvará de licença, Belarmino Garcia, tendo
tas indústrias do ramo da alimentação existem no encerrado suas atividades com a Fábrica de Doces

riiimicípio, Antônio'Hosa, requer por certidão se é requer a baixa, João Dalmo Rocha, requer baixa
if"========�===============-=====;: 'Ou não devedora em relação a impostos, Tomas de sua firms, Dorival Lange, requer cance�amento

Size, requer por certidão o pagamento dos impos· dOI impostos.
tOil' devidos a esta r.epartição, Augusto Persuhn, COMO REQUER
requer por certidão se é devedora em relação a ..

impostos, Juliano Zangheline, requ�r por certidão Loja Maçonica "7 �e Setembro", requer alva·

se é devedora em relação aos imp08tos, Leopoldo_ rá de licença para funCIonamento da. mesma.

Reiner, requer certidão individual das Firmas: Jaraguã do Sul, 6_ de .outubro de 1970

I � 2\ , I," < I C I , , c· �;· • ·:':8'

:;��:;�� I BEBIDAS MAX WILHELM S/A·I
do Hino Nacional são J iI (obrigalórios, uma vez •

. R e vend e d o r . d a i '

por semana, em 10dolS •

��:.1E.::;�::Et�: I:. B RAHMA CH O�PP'::parliculares,
fi

EDI'TAL
(Ação de Usucapião)

E D IT A L
(Ação de Usucapião)

Bodas de Prat_

Josef Holzinger ...:. Irio C, Piazera
\ Diretores

L ê i a
A

"Por Esse Mund o de Deus"
MÁRIO. TAVARES

�

... Um livro de ag'radável leitura e do me

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

Á venda na Ti P o g r a f i a A v e n i d a

e na lua filial.

ADVOGADO nos fOros de r em Jarag'uá 'do Sul. �T8rrenol� Alto Vale do Itaiaí. e. agora i
" Situaêi09km.do centre

I'
tam b e Iil integrando-se na

:1de Corupá, . na .
Elltrada ! 1:�0Y8 Corupá à São Ben, i Grande Florianópo is. :

'

to,
_

tendo 10 a 12,000 mil. ! , ,

:'

altJtu�e cerca 800 m.tros
g Onde além dos seus produtos revendera i

próprIa para construção g i)

deln�:�':n.::õ::r::::,iO�·,sr. g B R A H M A C H O P P �
Kurt HIllbrecht, CaIxa g B
POltal, 7 Corupá.· e���=��''''''':!''''''''c''''''''''''''''''''''''r'''',''''''r�

São Paulo w Guanabara - Estado do Rio d e

Janei·ro - BrasUia. •

Processamentos perante quaisquer M!.
nilltérios, Autarquias e Repartições Públicas
em geral.
Escritório Central:
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo S03

(Fone:, 52-1894)
Z C - 39
Rio de Janeiro

Estado da GUANABARA.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO ,DO POVO Sábado dia 10-10�70

Araponga não cantou mais A' Difamação no
no Jaraguã (III) Exterior ", ,

Frei Aurélio Stutzer - literói (RJ) ,

Mldame lourdan, jovem «A medame desemberque!» Em discurso que prole-
e desíemlda, senlia medo DODa Helena ainda grilou riu em Londres, o gover

d. noite, Nunca oe Indíos com as crÍllDças. cVocí!B nador A.breu, Sodré efír

unham incomodado al� en- sallam Da mão! Esperem!» mou que o falo de o Bra

lio sua casa, seus haveres. Seriam baldeadas. Agora sll imergir como a nação·

Nem do pal, o enérll'ico I
sim. Vem uma, vem outra, chave da América Latina,

Monsieu Oaffier. Tudo pa- o terceiro, e o quarto, di em virtude do 'progresso

recia um fim do mundo. retemente dos braços de que expertmenta em Iodai

Os COIODOS contavam euee uma' para os braços da os selares, após 1�64. fiZ,1
desdita•. Desl. vez, além outre, Os poucos IreDS eu que se moaresse centre

de sério, o ceso-ere deso- deeemberco. As mercado êle "uma publicidade diri·

ladar. Quando ia parar a rias eu também. E se alo- gida e faecloee", deslinada

IiInha dos bugres? jaram Da casa abaDdonadl I impedir o Pars de pros-

S.bia d. alemão evsdí- do Irepocu, LODge a ara- sea-uir em seu illual ritmo

do e da amizade que nahe ponga desferia o s i I v o de deeenvelvímento.

a seu esposo. eSlridetÍle de sua bigorna.
É Ião ruim quando falIa Ourre ,vez! Um' dia que

o pai!, " 'SUSIO! Ouviram barulho de Sodré apontou cs
,
mo-

«Mama! O Emi clemorl! ren Ie. Do Celíxto não erl. tivos da .campenhe. "Sa

na, Corle! Os negõclos an- Pescava longe, d. canoa. bemos que o nosso desen

dam mal, Agonias bugres! Que medo grande, Tudo volvtmemo, sem secrlftcíos

Bmi aqui, com o papII, se acalmou. Ninguém epe- do bem estar e das aspi

dava letro bom nesta Ira- receu, .
rações beslcee do 'homem,

palhada. Malheur! Não fico «Volcl, Helenel um favo é o maior obsreculo, Da

mais aqutl» de mel allvesrre.s Quem America Lenna, iÍ tmposí

«Filha, Iícerés aqui. Tua trouxera? ção no Hemisferio Sul de

obrfi'açãd é Iunto de teu Mais -'arde, passados doutrlna que não DOS per-

marído!» êstes rempos ruíns ela rence; compreendemos que

«Mas. como posso, com conteve: «Um dia foi o' a nossa devoção em eous

• gravidês passando da favo de mel. Assim come; Iruir com trebelho Itvre é

merede do, lernpo. Não é çou, Outro dili er. um tem a defesa mais eficaz con.

pira fugir! Quero um lugar vivo. que dá uma cerntnhe Ira os ataqaes das mtno-t'

mais soeeegade. Ao lere- mecte, Pelo pé amarrado ria� agressivas que, co

iu6. volto depolsl» num cipó. Moqueado, que nfan!lad�s do EXleri.or, teu-
Noutro dia o pai Caffier d e l

í

c i II, E queria fugir! Iam subjugar a vontade da

8ssistill a. partida. Callxte, FlIZia um barulho exquiaito ime�sa. ,!!aiori_l do povo

fiel e dedicado remava. A com aa unhas nos paus. brasllel:l'o .
.

canoa descia com as águas. As criançlls nem querlem '
E ecreecenrou. "Entêe,

Partiam a esposa aborre chegar perto. Era um peixe q�aJldo essas balelas Iodas
clda, a filh. ccnerrenglde, da mar. Baco-bert, também s.ao acompanhadas de no

madlllIÍe [ourdem, e os num balalnho. Eu nrave nctes sobre massacres de

quatro netinhos para outros as frutas e repunha no indios e outres lnveuclo

deslinos. Dor de corlção! mesmo lUlrar. Maria Luizlll nices, o laIa simplesmenIe
Cilmer abanou a mão e perlrunlava se já era o dia cai DO rid!culo para os que

suspirou., de P.pai Noel. O medo possuem, como vós. co-

A canoa alaslava-se IIgi- ia,'e acabando Iigeirinho. nhecimenlo do Brasil".

lando as águas: Porque a !"'�Iurava, qUIt rOs�e.o IIle-
.

Existe paz
Iraponga lere o ferro. que mao-bugre. a m I g o do
nunca deixa de malhar? lourdan. Não sei como foi, 25O a-overnador paulisla
eSle passarinho me perse mas 6pareceram bananas acenluou que, os empresti.

rue, com enfado peDSOU qUIse de ve�. ,Laranjas mos ingleses e os de ou'

Dona Helena. lambém uma vez. Não eei tros pafses podem "le&le-

Calixlo vigiava as 1I0u- explicar ,donde vinham», munh.r o que somos e o

pavas. Na I expeäição en. Madame Caffier IlIvava que eslamos fauDdo; que

frenlilra mil dificuldades. roupa no rJo. Reponla uma SOrr.Ó8 uma palrill em paz;

'Agora não. Seis anos de, canoa nll foz larga do rio qu� ,somo� um povo. Iran·

corridos, inúmeras viagens lIapocu. Os remeir08 lula- qUilo e. nao. alemorlzado;

p'ra cima. p'ra baix1J, o vam rio �cima. Um senhor e que. porlanlo. o quadro
rio Ilhe'" era flImiliar. Sou magro e alio vigiava as com que. no� apresenla�
como se fôs�e peixe vivo, remadas. SapriSlii Que 1'10 EXlerlor /e lalso. mas e

dentro deslils águas gran. quer aquela s'enhora? Ges- IIrdiloso� porque quer com- �1!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_!!!!!!!!""'!""!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"""'lIdes. Coitada de donll He· licula nervosamenle. Es,6 p�o,m�ler o cenlro. dia gr�. C
.

lenal Môça dll Côrle cria-' grilando para um _prelo. vllaçao
. dem�.crallca lalr· .' oDslrulora Jaraquá. Lida.

da' com carinho e luxo, Que pegue a canoa e siga no-ame!lcano .

inelidil agora com a genIe os homens? Mon Dieu. É " Lembrou que "a poaição
Desle serlão brulo de bu a grand milmll! Que faz economica do Brasil, já
ires alnllldiçoados,l Nós aqui? «Toquem para lá!» vanguardeira no quadro das

nascemos para sofrer. Mu- O encontro se deu com tlações em desenvolvimen·

Ih,r não devia de. Que se alegria para Madame Caf. lo. alnda deverá melhorar

IClbasse ludo e ela VOI:olS fier, cem, anciedade pa'ra num fUIUr?'p.roximo, dadas
ae para as belezas da Côr lourdan. Que significava a� pOlenclahda�es de �ue
Ie. As crianças. que dó! aquilo? A Helene ali? Na- dispomos. se lar manudo

Bem cuidadas, .no 'meio quele JUSlo momenlo a o aluai rilmo de cres�imenlo
tlesla grassaria de mala, arilponga deu seu grito. que alingiu a laxa de?% n�
onça, bugre e genIe mal- Dona Helena••'raida pelos ano de 1969. �or ISSO e

vada. Aquela ali ii Mllria grilos de
.

sua' mãe, nem que somos alvo .

Luiza, um anjo querido, deu alenção, desla vez. ao

bOIando a mãozinha na passarinho perseguidor.
águll. Bale, Água frill. �e «MOI Dlea C'esl Ie Jourd8D!»
lira suspe, e faz carelinha Correu alea-re, feliz. Dare-I' L.ma Biciclelll marca

engraçada. A laabel com cia·lhe que COrria. Mais PILOT, eSlrllnreira em

os olhos esbugalhados, pela vonlade, que o eSlado �slado �e nova, preço à

olha para a mãe, para a não permitia. Falavam-se. combinar. li m li G a i Ia

avó, repara nas aves aquá· TanIa coisa para,conlar. Na Todeschini, em perfeito
tiCilS, depois para as nu·. CarIe? Mais 'ou menos, eSladQ.
vens fugindo depressa do «Arrllnjei ::m sócio. O ne- Tralar nesla redação.
sol. como os franguinhos gócio vai m,elhorarl»
quando o gavião batia .nó Bnlrando Dá casa aban.
lerreiro. Dá Irisleza ver donadll seu coração san

genIe pequena - O'S dois grou de dor. Os buracos!
hominhas· ChArles e Emi- Que horror! «Da passeil les
lio no_ colo - e mulher siurls, el II eleOlae IUSSi!?»
fugir. Olhou e sorriu cheio de

Grand·mamll descasca solicitude para sua queridd
Um ii banana-onro e dá e sofredollh esposil. E tOCil

PIUI as' meninas comer. a lapar com papel dos

Depois um brioche, o gas jornais da Côrle.
loso biscoito francês. A Um mês iOleiro ali ficou.

viaiem continuava e pare.. julho.
eia que era -no escuro.

Enfim chegaram.
OalixlO sallOu e puxou

II canoa. Islo não é Iilgar.
Mas já IInhi! nome: ItIlPOCU.
Uma casll só. Abandonada.

Motivos,

Vende-a.

do pai.»
For.am a ballzá·la no

Paralí. vollariam !lO jara·
guá, que' desafiava as co·

rllgens e o espirita de lUla
do lourdan. Pe n s II I i v o
olhava· as águas do Itapo
cu. Nem viu nada. O mala
se abriu e na aua frenle
es J a v a o IIlemão·bugre
eSlendendo-lhe I mão:
«Adieu. arapongll vai ao

Tlliól»
Meleu se no mala. com

cerla rapidez, e nunca mais
foi vislo DIIS imediações.
Nem mais se ouviu grilo
da araponga no laraguá.

,E a 2 de agôslo, dia
consagrado à Nossa Se
nhora dos Anjos, nascia.
chorando, uma menillinha
magr., ii Helena Conslân·
cia. «Vejam é a c.rinha

4+) Vá em frente
com pneus

G8, -"

__.OD!iEAR
�'

.",!,._�l.
1< ...

��·�t
'.'::,,�

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt'"S.A.
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: G8 Goodyear. çom

ombros arredon.dados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
proporcionando mais resistência e segurança. ,Venha visitar-nos.

Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

COM. E lHO. BREITHAUPT S.A. v

Avenrda Getúlio Vargas, 268 .. Jaraguá do Sul .. Santa Catarina - Fone 262
'

Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n,o 29 .. End'erêço Telegráfico "SRE1THAUPT."(

Comunicamos que estamos aptos a executar, projetos de instala

ções ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, sob qireção técnica do

Eng�nheiro Dr. BALDUR M. GRUBBA.

PROJETOS DE PINTURAS

Orientação do Técnico MAX KOHN

Orçamentos e' Informações, à
..

Rua Presi�ente Epilácio
Pessoa, 1207, JDDto a Casa Comercial

\

Bernardo Grubba S.A.

CODPerativl ßlrr�oll Mistl "I t I j a rf lt�l� Centenário da Es-
Edital dé Convocação

Assembléia· Geral Extraordinária cola "Olavo Bilac"
. -

Pelo preslÍnte. ficam convocados os seDhorea
associados da Cooperativa Agrfoola Mista "Itajara"
Uda. à comparecerem à sua séde social na locali·
dade de Itapacuzinho, munic1pio de Jaragui do
Sul-SC, no dia 24, (fillte e quatro) de outubro de

1970, às 13.00 horas em primeira confooação, com

o mínimo de 2i3 de seul 31Bociados; is 14 horas
em segunda oonvocação, com o minima de metade
e maia um dos aillociados; às 15.00 horas, em ter

ceira convocação, com a presença de no mínimo

d,e 10 associados, na qual hnendo número legal,
serA discutido a seguinte, Ordem do Dia:

1.°)"': Assuntos a tratar de empréstimo junto
ao Banco do Brasil S.A" para ser empregado em

oonstruções;
2.°)- Assuntos Gera)s.

Itapocuziflho, Jareguã do Sui (SO),
07 de outubro de 1970

Em Testo Central, Mun.
de Pomerode, desenr.loll
•• dia 2 Itingular aCQnte
cimento: o cllDtenirio d.
instalação da Escola
"Olafo Bilae". Pari tanto
8municipalidade elaborou
com It Comunidade Esco
lar, 'extenso programa
comelllorativo, p a r a o

qua I o Prefeito MArio
JlaDg teve ocasião de.nol
convidar. Embora tardia
menle, a',reBentamos' l
Oomunidade Escolar e •

Prefeitura, OB no. SOB

cumprimentos, ao .om da
nossa Ban d a Lyra dá,
Aurora.Sill'io Tomelin, Presidente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E 10 O O· 'P O YOI�UE,VAI PELO L10NS
Salve, ,Estudante Leonístíeoj"

CL Paulo MoretU
Representas um .írobolo, um símbolo de lut.s

e de 9h6rias, um símbolo de humildes e de POda
, rosos, um límbolo de pal60ioB e de ohoupanas, nlll
símbolo para liões e domadoral. ,,'

A' l'
.

d·d
Pelo que representas, dominas oorações e II-

P a,U
.

1 OS
mas, para sêrl' aplaUdido por mãos oalosas e dl-

, I!,oadas, _doentes ou sadiaa, por quantos fazem di
ti a razao da, .er do SI,U apostolado laeníetíco.

Domingo úlli!Do, no Par- "Arlur MUller". Inúmeros

1
Prefeito de Corupá .: jorlia� de Campo Alegre. A apre-

� .Pelo que sintetizas, aprendemos a ver em ti a
que Agro Pecuário "Minis- oradores fizeram-se ouvir Iisla Willy Gessner; ex- eentaçäo dos candidatos p�ova mais nidente do nosso seniço deaintere8lldo,
rro João Cleophae", verifj� Da oportunidade, para se Prefeito de Campo Alegre, teve repercussão favoravel .. nao ob8�ante as naturais fraquezas daqu.les qoe
couee a apresenta,ão. dos referir aOI candidatos, seus sr:'Benlo 'SflVio Munhoz; vlbraado os munleípíos do tudo fazem para desfraldar-te altivo e seberaDO DO
candidaíos da ARENA ja preferidos, concluindo se ex-Prefeito de Schroeder, "Vele do Itepocú" e do tôpe �os_ IIIl1trol. onde t��mul88, par ao par 00111
rlllfullense, nas,pessôas do' cadll oração com 'prolon- er, Ludgero Tepllssé; olllpillno, com as candlda- a. psyllhao de no�sa brasllídade, Duma harmaRiosl
Dep, Esladual Pedro Colin, gada uiva de pelmas, Eugênio Tabert, Vice Pre- luras de Pedro Colin, pare, sl�blOse de seJ;lt��entoR qu.e �emansm di nOllaa
aluai Presidente da Assem- quando o orador não érll sldente da Câmara Muni- Depurado FederIlI e OCIII mall pur IS e legitimas CO!lvlcçoe�..
bléia Legislativa do Eslado, interrompido duranie a SUII eiplIl de Campo Alegre; dilo Pedro Ramos, pdrll Teú,� defena.ores.' na luta cotídíana que trualll
candidalo à Deputado fe- alocução. A nossa repor. Ir. Sellm 'Dequech, SiJ- Deputado ESladual. en.! busca doe IdealS qu� encerras, abrem auas
deral e o sr. Octacíllo Pe- 'Iarem 1111 presente, teve vestre Mannee e Herculano maoa para receber o prêmío da tua generoaa . illa-
dro Rimos, candldato à ocasião de anoter 'a pre- Reinerl, vereadores \ di piração, erguem OB braços para acenar a di'ila qUt
Depurado EsladulIl, IIPon· sença das seguinles per- C â m a r a Municipal de nio oenténs, mas que encerras implicitamente 110-
rado pela agremillçiio local. lonali,dades, além de mui" Guaramlrlm; Alfredo JIICO- Lad rõe'S'

con,tr8lte de tuas côres: SERVIR DESINTERES-
À repercussão do fálo ui lai ouirea que esceperem bl, ex-vereador residente SADAMENTE._
Irepassou à IodIIs as es- de neseo �egislro: Prefei em Massarandubll; Affonso ·r Perfilados ante tüa simbologia graodiloqüenta
pec!alivlls, p�i�, uma lncel- lo Municipal,' er, Haus Wllgner, ex-vereador resi. do ,serviço desintereasado, teus .fiIhos renotam
culävel mulrídão alf eom- Gerherd Mayer; Vice Pre dente em Jacú-A.sú Gua- VO Itam, a sempre a promessa de proseeguir na trilha do dever,
pareceu, vindo �e Iodos Ielre, Eu g � n i o Vítor ramirim; ex.Vereedor por oara r-eceberem 8S prebendas que consegues uans-
OS QUldrantes do munlclplo 8 dos Schmõckel, Sigolf ôchün- São Benlo do Sul, sr. ferir /àquels8 que buscam em ti a r,azio de 18U8

.uRlclplas 1I.ltral,s, que .Plla-I ke,
Presidenle da'Câmllrll Arlhur Carlos Pfürzenreu- ii legítimoS sDseios e 'aspirações, em p'rol daquelea

diram frenélicame.ole os de Vereadores de JarllguiÍ ler, sr. Kaesemodel, da ag'l r que eio o Iitóul do nosso trabalho, a razão de

cllndldaloS! quando d� S�ll do, S!ll; Viclor Blluer, ,ex "Pelr6polis Catarinense"; nosso ser,ir.
'

aprelenlllçao, no Pavllhao PrefeitO dt; jarllgliá; ex. e vereador Anfblll Blllillll, Peregrinando a outras plagas ou s outroa
A Dossa cidade volta C1ub.s, ou referenciado pelo exéncito de reões, que

a aer palco de allsaltaI!' se espalham por todos os continentes, contiDuls a

II roubos na 'calada da i.spirar o nOS80 trabalh'o, con.inua� a aproximar
noite. Moradores das ruall teus leguidores, continuas, a promover a união e o
Luiz Kienen e ·Cêl. Proc. congraQamento di toãos 08 companheiros e doma
Gomes de Oliveirlf, tive- doras, que, sempre haterão de te desfraldar COlllÓ
ram suas moradia's vio- o .ímbolo do sert.iço deAinteressado.
,ladas pelos mt!liantes, 1

l�vllndo razoável fruto --'----------------------

de sua audácia. Em ou·
tros s6tores da 'cidade,
ve'rilicam-sll rouboB no

turnol, pondo de so,bre-
Além das 'Jnalhas de sua fabricação, dispõe também agora; espe-

salto a população. A

cial � nossa palicia, embora
mente para voce e sua familia, de variado sortimento ,em te:- sobrecarregada de servi·

cidos e cohlecçõés,' das mais renomadas marcas. ço, pelo �sc8sso/matllrialMARISOL, um novo 'conceito no comércio de artigos do vestuá-
J d S humano, nio tem podidorio em araguá o uI. Verifique pessoalmente. fazer frente a 8ssell la·

.. ....._ • mentáveis c 8 s o II. Daf
porque apela.os para o

Governador e, particu·
larmente, ao ar. Secretá
rIo da Segurança, para
que providencie um re·

forço, policial, porque do
, jeito como está, o alsun-'

.

to nAo pode lic.r. Tem'os C tcertesa de que o Gen O n r aVieira da Rosa) haverá, '

de saber interpetrar a
nOlla .ittiaçli.o.
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,Candidalos
,

"Novo Conceito no Comércio'�
A MARISOL é da OpInIãO que nElll1 It9mpre se tem dinheiro
para comprar tudo à vista; por esta razão, lança u�a ino
vação l:lm Jaraguá do Sul: "O Crediário Organizado. com

Oarnet". Veja como é fácil comprar pelo crediário,

,em Lojas Marisol:

"Basta set Honesto"

;
I

, Tem cara de motor nôvo,
,

desempenho' de motor nôvo
e custa menos da metade

de um motor nõvo.
• Venha ver em nossa loja o motor
Volkswagen, récondicionado pela
Volkswagen. ,

J:õle fica tão nõvo, que v. é capaz de
confundi-lo com um motor nôvo.
Felizmente seu preço evita esta

confusão� custa menGlS da metade de'um
motor nôvo.

'

Mas faz tudo que um motor ' 1

nôvo faz.
As peças originais instaladas Be as

. recondicionadas são submetidas a testes

os mais variados, que são uma
verdadeira tortura. Mas também, depois
de p�ssar por êsses testes, êle fica
como se fôsse nêÍvo,

'

, Tanto é verdade, que êle recebe a ,i
mesma garantia que a Fábrica dá "'.

a u'm motor nôvo:
, 10,000 km ou 6 meses de uso,

'Se v. gostar, tanto melhor 'para seu
carro: em 90 minutos, êle vai sair
de nossa 'Revenda como um carro de
motor nôvó .

V,eiculosJaraguá L·td 3.
fivenida marechal Deodoro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul -:-:- SaDla Catarina.
I

Médici Ab�e
Semana da
Cricinçci�
RIO _. Em compaAhili dando infcio à SemllDa

de dODa SciJa,' do Gov. ,dll Criança. Gêrell de Irês
Negriio de Lima e oUlras mil crlançlls receberllm
autoridades, ó Presidenle clliorosamenil o Chefe do
Médici eslêve segundll- Govêrno, que ass i s I i u
feira em visita ii Fundação missll na capela inslaillda
do Bem,Eslar: do Menor, no plÍllo da Fundação:

a S�'negação

Vende-se'

,em sc

A Secretaria da Fazenda no iníoio da pró
xima semána, deSenaadeará é� todo o Estado

----------

de Santa Catarina, uma "bljtz" contra os SOlle

gadores qo Impôsto de Circulação de Mercado·
rias, ICM. Tal medida é motivàda pela baixa
que houve na arr�dação do Estado.

Uma CHÁCARA, sito
em SaDta Luzia, com oalla

e

no•• de al,enari8, e con- C 'e n s' otendo também nela a
mil pés de bananas.
Informações no, 'Hotel

Central, éom o sr. João
R.b.rti.

'

Em 63 Mún:iCipios, e outros em anda·
mento o total do censo -em Santá. Catarina
até o momento é de 2 milhões, 252 mil e

._--------_ 692 habitantes, eom 458 mil581 domicílios.,
Tais números representam 78,30% do total
estimado. '

'

... )

),.),;

Não Coloque fóra o
seu voto, para

Deputado Es�dual

_DA_r.:_:_.:�_�__��A__, fE;;;P;:6g�
.....--------- fi .. Oferecemos.oportunidade para,pessoas .1·Vende-se fi que tenham interêsse nas seguintes, i,

�' , ,atividades: '. I�DrO����!E�!! a

�
-e LABOBATORISTA (Moça ou Rapaz) �.'Ira. Joestilig l R 1J a 1 - CONTATO COM CLIENTES E �FORNECEDORES =.=Joio Doubrawa.

,fi. Exige-se personalidade, bôa apresentação, �:g escolaridade mínima: Curso secundário. iI
_"!'h,-'-11'-,ea-·

....

o-d-o-,-p-o-v'-o-I
Melàores informações poderão ser obtidas �.

qm Jornal a em nosso departamento de pessoal. .

�Serviço do Povo �:��c��..!�����.,!�.����..���:':""cuw��Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


