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F a to Enlace Már.c�a CorreiaOello ·

Helßz GramkowFoto d,QA
Disrente ha milhares de pois de treinar nos �ffon'

'quilomerros de nosse cl- stnhos, na Guanabara. Ho

dede, um aviador parrfcto je cumpre mais uma etapa
deverá desposar no dte na sua Vida Troca a vida
de hoje uma jovem da CII 'de solteiro pela de c-asado.
ottel do Estado do Ri,o Na enfeitada Igreja. de
Grande do Norte. Márcia, Santa Terezrnha, na Cidade
HilI! dileta do cesel ôe- de Natal, às 18 horas de
besnäo Correia (Merre de hole, serão abençoados,
Lourdes Ribeiro) de Meno, sob os olheres dos muitos

um dia enamorou-se de um convivas. a que o nosso

autentico "cerertne", gran diretor deveria esfar presen
dão e bem falante, Éra o te, por 'fôrça' dos laços de
Ten. Aviador Heinz Gram- erntzade ao Heinz e à Fa

kow, filho do casal Erwin milia Gremkow, mas que

(Irma) Gramkow: ex-tun- a distância e os afazeres
cionário de A Comercial e tmpedlrern de reallzer, Nd
estudante diplomado pelá residência da noiva, à rua

E8colll Técnlce de Comer-i 'Mo'ns,. Severiano, 443 ...;.

cio Säo Luís. Fizera seus .Perröpolís, Natal - RN,
estudos'em' laregué, mes .os nubentes serão cumpri
deixou seduzir se p e I o s rnentedos, pelo qúe junta-

o
encantos da aviação. Gra-. mos as nossas feltciteções
dueéo, esré servindo na' às muitas que ali haverão
Base Aérea de Natal, de de ser apresentadas.

..

,
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�
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..: Hi.SlÓrica a foto que ea- 'I;ia absoluta dos Senhores
tempemos ectme, pais mos- Deputados, e por isso, foi
rra dOIS homens públiCOS lhe outorgado o diploma,
em ,grIInde. evidência, no entregue pelo Deputado Es.
momemo, ela fol'lirada no tadual e Presidente da As.
recinto da Asse;nbléià Le· eemblére, sr. Pedro'Colin,
gislaUwr, no dia 3 de Ou- O �lÍg. Colombo Macha
rubro de 1970, ocestêo em do Salles Iez b-eve pro
que foi eleilO o Eng. Co-' ounclemenro, com ótima
lombo Mdchddo Selles, o repercussão em tOdo o
Governador de rôdos 08 ESlado, especialmente en

'carllr'npo�es, à partir de tre os Jaraguaenses que
197t FOI eleito pela maio muuo esperam do futuro

governente, Os leregueen- jusras relnvtdtceções deste
ses haverão de se estor- rerre. At>raçllndo o Gover

çsr mets alnde, para au- nsdor Colombo Machado

mentar a arrecadação de Salles, vemos no c1'chê o

impôsto e fazei' aproximar deputada Pedro Colin, que
a, _I1C)S!,,(! cqÍ1wna, eptrl'!. os. lI!rá eendo '�poi(ldo "elo�
seil" maiores comrtbutnres Jarlll!'uaenns. que irã" con

à Pazpnda EstaduIII. duzí lo 'à Câmara FederoJl,
Querem, tarl,bém' os de onde haverá de aluder

leregueenees safr do de a nossa rerra a deslanchar

primemo 93· lugar em rumo ao seu grande desen
merérla de atendimento às volvlmenro.

Enlace Sandra Wolf -

Alfredo deOliveiraGarcindo
"

'

P.!'aliza-se nesta data ra06, filho da Seohora e

o enJ"ce matrimonial de I Senhor Alfredo de Olíveí
dois jovens, ligando sen ra Garcindo, da mslhoe
tímentalmente . a cidade sociedade de Canoinhas,
(je Jaraguá à -Oanolnhas. joroalilta, ex Vereador e
DeiS' juvenl que a socíe- atual deltacado funcio
dade jar.guaeose admira DArio da Faz'�nda do Bs
e considera D e ver A o, tado de Santa Catarina.
pois, comparecer perante
o AltIIr, Oll Igreja Matriz
de São Sebastläo, nesta

cidade, para o "sim" e

a bênção dos anéis, em

presença dOR padriohos
e 'convidados, a jovem
Sandra, filhll encantadora
da Senhora e Seohor
Henrique WoU, destacado
comerciRnte em nnssa ci·

<lade, ex-Vereador à Câ
mara Municipal phla lo
calidade de- Garibaldi e

o dr Alfredo de Oliveira
Garcindo, brilhaote advn

gado militando nOI fOros
do Dorte éatarinense e

dI) 'fizinho Estado do Pa

A RO U IVO MUNICIPAL Ponte
TUdu IIconteceu atra. c(,isa 'de ap/roVeitáVe! Muito

véM umot corr8RpOndê!lcilt poderá servir aos elltu- .

trocRda com o nosso. ilulI· dio�08 de t10F!!a quasi Sábado último deu-se à

I
de diversos orador�s A

trI! contt'rrâneo, FreI Au- ceotenária cidade. TlJdo inauguração f e 5 t i v a da ponfe em aprêço CU8tOU à
rélio Stulzer. re�idindo e qualquer material, oaB po n I e pênsil "U ii ião", Prefelru,a' ile Sehroeder a

IItu�lmeote. em . Niterói. condições expostas, po. Iigdndo, os municfpios de quanrio de Cr$ fi 000.00 e

FreI Aurélio está escre· derá ser encaminhado à 5chroeder e Jaraguá do' à Iilraguá do �ul, Cor $
Vendo a História de Je- PI;eteitura, oode será Sul. IncalculáveL multidão ·2ã 518.52, e end o Cr$
regui e realiza impor- bem recebido. aU compareceu parll a so 6605,82, II Donti Pinsil,
tantes peFquisas em tôr lenidade, que conlou com Cr$ 1 ã 400 50, O muro de
no doI!' primórdios de.sta as mais alriiis lIulorldades acesso à po nt e e Cr$
abençoada tl'lrra. Sugeriu I f' de ömbos os mUßlclpioll, 41)12,00 a retificação da
nos a'idéià da crillçlio de 'n orma- de depurados e do Presi, 'Eslrada Jrapocuzinho, nas

Um Arquivo Municipal, denle do Assembléia Le- imediações do sr. loão
local onde leriam locall·

tl·VO Duas gisiativa, sr. Pedro Coli" lahn. Inúmeras mães vie'
zado8 cartas, fotografia8, Após ii bênção pelo Rev, ram ag<adecer a provldên
documentos relaciooado. Pe, Elemar, procedeu-se a cia, IIssim como os esr ..
com Jarsguá do Sul, ob R d

inauguração da porite com danIes as irmãs que 1111
Jétlls de interesse à for· O. as 70 melroa de eXlensão, exercem o seu ,misler e 08

maçAo de um mUlIlU sob IIplau80s dos presen religfosos dás duas comu
Estando em cogitação a Já eSlá Circulando a edi- tes,' f"lando na oportunida nidades, '

.

reyitalização de· Dossa

Bibliotéca Pública, o IIr.
Prefeito Municipal, deve
,rá dar especial Iltenção
para incluir no mencio
nado pr"j�to mail eisa

Irias ReunidllS Jararuá S.A,

providência. de grand.. Matiria ,V�rlada nel�, se
Importâocia para It nO!!la conrem de re(ll aproveila
e.muoll. meeto e entretenimento de
Enquanto a' legiRlaçAo seus leitores.

está sendo preparada,
.Voltariamos a fllzer um

�
.

'

.pêlo à população, espe. CIII.�••1 n E-ui,oialmente, 80S que que- .....

CI..Lo-
-

lem bem ao 008ao muni· ,_

clpio, para que partici
.

O haateamento d.
pem do movimento. que Bandeiro e' o CllnlO
dár' ao Arquivo Munic! do Hino Nocional são
p�l. mstsriHI de �xtra�lr obriglltóri08, uma vez
dID6rio v810r'�a pel!qulila por semana,lm todoa
dI! Dlls.al orlgltns. E o os ealabelfclmentos
�V180 está feito desde de qualquer Jréu

.

de
,�go: Da re'fI.A�. de ar- enSino, público. ou
qulvolI, 010 joguem fóra particulares'
OI papl:!ll. VwJhol. Multa

_

Pênsil
.Festejada

Após a ceremÔnia reli
giosa, 08 convidados 8"

rão recepctonados na sé·
de social do .lJ. A. Bae
pendi. Forçado por com
promisBoR anteriormente

assumidos, o OOISO dire
tor não poderá compare·
cer à importante reuniio
social em nossa cidade,
devendo fazer-se repre
lentar ptlla ellpOsa, d.
Brunhilde 8 8 U a filha
Yvonne Allee Schmöckel

"Oorreio do P o v o"

apresl\nta aos nubente�
e respeclivos pais, votOI
de felicidades e venturas. I

OS GOVERNADORES ELEITOS
Bsres são os 22 governadores dos Estados,

eleilos p�las Assembléias Legislativas:.
ção de OUlubro, do Infor-
mativo Duas Rodas,órgão MAIS UM IMORTAL
dos Funcionários da Indús

CATARINENSE
Acre

'Alagoas I
Amazonas
ßllhia

A Academia Catarinense

I
do ESlado, que ile mesmo CellrlÍ

de Letras cOAta com mais organizou, de d i'c a n do, Bspíriro Sanro
um i�ortaJ. Em recente lIinda, -à Casa do Dr, Blu· Goiás
solenidllde romou passe menau, o Seu imenso amôr GuallIJ,bara
dll A c II dem i a o nosso pelas coisas blumenáuen. lIiIaranhão
benqUisto hls.loriador. José ses Pesquizador naro, tem MaIO GroMo

. Ferreira da Silva, progenr muitos trabalhos publica Minas Gerais

ro� do Vereador L)liz Fere dos, dedicando-se à ediçiío Parã '

relra da SII,va. O nõvo do! "Cadernos de Blume. Partlíba
mortol, ..alem, de professor nau", onde enfeixa impor Paraná
e historiador, é o. u· Pre· raole conrribUlção à hisró �Iernambuco
fello MUOlclpê!1 .da clda.:le rio de Santa Catarma.· PIIIU(
de Blumenau, cldllde que,

' Rio de Janeiro
tambem serv u como ve. Apresentamos ao ilustre � G. do Norle
reador Como direlor da coestaduano os n (I lo 5 o s R G. do Sul
Blblioreca' "Frilz 'Müller". cumprimenro& p e I a iua 'Santa Catarina
é o IIIular de uma das pos 5 e na Academia de São "oulo
mals compleraa blbhorécllS Lllras de San", Cararina. Sergip

- Wanderley Danras
.

Afranio Sdlgado Laie
- João WIIJrer de Andrllde
-

"

Antônio C. Mllgalbães
César Cals
Artur Gherardt
Leonino Ramos Caiado
AnrOnio Chagas Freitas
Pedro Neiva de Santana
José: FrlllleJli

-

Rondon Pacheco
Fernando l de L. Guilhon
Ernani Sariro
Haroldo Leon Peres
Erilldo Gueiros L�ile
Adalberto -Tavares Silva
Raimundo Padilha
Corlez Pereira
Buclides Trichea'
Colombo Machado Sales
Laudo Natel

(- Plulo Blrrelo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Registro Civil

A'D i ver s á r í

e s: zenbarg, em Rib. Molh ;'
Herbert AlperSlaedt,

Fazem anoSo hoie f i I h o d9 sr. Gustavo
O sr, Wllideburg Hins- Alpershedt, em' Itspo

ching, nesta cidade; q;[i' cuaiuho;
A era. Adele B. He" Elizabeth, espôse ';;Fdo

mann, espôsa dó sr, Ge" sr. José Steilein Neto, em
, hard Hermann, 'em' Ooru- Jaraguaainho.
pá; Dia 21O jovem Afonso Nagel,
'nesta. A sre. Ligia dA :F-eitas

Pereira,
'

e s pôs a do sr.

Fazem anos amanhã Altino Pereira;
Paulä, espôsa do sr. A Ira. Elizabeth Bru- Ele, brasileiro, solteiro,

Horácio Rubini: nar, em Bela VIsta do operário, .natural de Luiz
Ed Iilhi dE" P

-

PR . Alves, neste Estado, do-
na, I a o sr. rICO aratso-« " míctlíado e residente em

, Bruna, A sra. Hetwig Modro,
• I' Vila Lenzi, neste distrito,

'

Dia 19 espo�,a do sr. A WIDO
filho de Sebastião Mar

O F d
.

S h
Modro, M

'

dler:
sr. re erico c

we.,
O sr. Ricardo Jun.g, em celíao e aria Marcelino.

O' sr, Wen d e I i n o
Pomerode. 'Q Ela, brasileira, solteira,

Behmidt; Dia 22 ,

'. industriária, natural de
Luiz Alvee, neste Estado,

O ar. Leopoldo, Kars- O' Ir. R .dí Franke, em. domiciliada e residerite
ten;

,

Garibaldi; à Rua Walter Marquardt, /

Leurteal, filho do sr. O sr. Batista Araldi, nesta cidade, filha de J a ir ? g U ,a' V e Í c' u los L t d a.João C. Stein; nesta cidade; Paulo Sebastíana ii Sabí- '!!!

O sr, A r n o Blanek, O [ovem Ro' d' r i Ir o na Sebastíana. fl 'à m h I D à 312 N ... )nesta. Nicoluzzi, nesta.'
,

)
vem a arec a ea oro, itunoos

Dia 20 Dia 23
Edital n. 1.317 de 6/10/70 JaraguA: t:J" �ul -:- Santa Catarina

Rosália, espôsa do sr. O 'sr. Sebastião Airoso, Orlando RibeirO' e í, .,.,-----,,--,-/---,-----,----

Luiz G, Air08o; nesta cidade; Mirlla Olínger Iilida e rft-lid(lni" na Ru.. E D' I T A LO menino Edgar) Jua-l Rosa da COEta Meier. Cópia de edital recebida Anita Garíbe ldl. neste
'

,"

res Sohml·dt·, ô d Estef
.

d Ofi I d
. 'dIstrito. Wh, :jo; Arne ldo

esp sa O sr. ano, o, reia o registro
Val�or�i filho 'de Her- Meier, nesta; "civil de Guaramirim Dto· Schulz e Zllca Boehm

m�neg!ldo Manes; ,
O sr. Mauro Scribe; EI b '1' I' Schulz, O Doutor Nazareno Knabben, Juiz Su,bstituto

Hilda Fodi Lizllnberg, A' R 'Id f1h e, ralH elfO, so telro, em exercfcio do cargo de Juiz de Direilfl da Gr;
, lovern em a, I "

lavrador, natural de Ja Edital n, 7< 320 de 9; I O/�O
8spôsa, d'o ar. Carlos Li- do ar Alfredo Kaiserd marca de Jsraguá do Sul, Estado de Santa Catari

.-,=============='===__=='= raguá do Sul, domiciliado , José Trl8tltto s' na, na forma da lei, etc,
, e residente em Ilha da , 'Remltia Sacht

,

V E N D E 'S E I Figueira, neste distrito, FAZ SABER, IlOS 'que o pre!!ente edital de
'-

filho de Antonio Ribeiro Ele, brasileiro, solteiro, citação, com o prázo de trinta (30) dias virem ou

e Rosalia Marangoni Ri, lavrador, nascido em Rio dele conbecilIient9 tiverem, que por parte dI' AL
Um terreno com a área de 20,000 m2 com dos Ce(lros, neste Estado, h ILS'" BARTEL

- beiro.
..' . doml'�, 1'11'110',) e reQI'dent", MA, HEINZ BARTEL e si mui er e ,'" t;

casa de material de bôa, con�trução e, dependên- � n" KU H"'NB0f'KER I 'd
.

t M' de
"

d" B Ela, b.rasilelr,a"soltelra, em Ita,pu�cuzI'nh,), neste
C '" "'''' e II mari o, por) In erm lO

,Clas, com agua 'corrente, sHua o em vão enIo b d'd t d' T dos
d ., I à n J H If ( 'b professõ.ra," natur"l d.e 'd' l'st'I'to, fl'lho de Lu'J'z seu astaute procura oro rl'81 eo es e omlcl 18.
,o "'U "

KUli oão o maon perfmelro urano),,"" 'd d f' "d
-

ã d • pIão
d

�
Gual.'8.m,lrlm, nes, te E.stado, Trl'ootto' e" E�tephanl'Q

oesta CI a e, OI requerI a uma aç o e !Jsu"a ,

servi,n o para pequ�no

'S,íliO
ou loleamenlo, Zooa "u a ..

d .' d
'

t
. ,

I "Uma
b I domlcllJada e. ,resldent.e Trl'sotto.· para adqUIrir o omlDJO o segum e Imove :

de om c ,ima,
.

, f
-

f t
I 'd .

d'
, .

AI f 'd em Gu.aramlflm, neste Ela, br"sl·lel·rq• ,soll.el·ra,
área com as seguintes con rontaçoes: ren 8 com

nletessa os queIram Irlglr-se a r e: o
Est d f Ih d I da..

� 31,85 m na AV, Mal. Deodoro da Fonseca, fllodo8
Klimmek, Caixa posl!lI, t2 - São Benlo do Sul O.a o, I a e ,e,onar.o doméatica, nascida em

com :!350 m, na ROlliepa,de Atiradort'OS, Pro�resso,
, o::�::�. 8 Paula Maria

J.araguá do, Sul, domici, dI' um lado com tres linh!ls de 30,45, 19,50 m e

E D I T A L
lJada � reSidente e_m I,ta. �93,25 metro�, em terras rltl Alfredo Daniel Jan8·

,

"

Edital n 7318 de 9ilO/70 �ocuzlOho. n�8te dl8trlto, sen e du nutro lado com 32975 m em terr�s de

(A' dU')
/

Leandro Marcarini e
t filha de, RelDoIdo J"ão Frederico Barg. com a área total de 7 475,77 012,

\ ção e su,caplão Mari!!. BlllAanelli
Sacht e Amanda Sacht

,digO,
8.164,74 mZ. possuindo OB

re,querentes
o do-

O Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substituto Edital n. 7.321 de lO/IO/7(} míoio de ,7.475,77 m2, havendo portan�o um" px�e
em exel1cíci'o do cargo de Juiz de Direito da Co· Ele. brasileiro, solteiro"

, dente de. 688,9� m2, área esta u8�caplenda Feltll

marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Oata- operário; nascido em Ro R_f.l,l� Marq�ardt e
a justificacião. foi a mesma julgada procpdente,

rina, na forma da lei, eic.
' deio, neste Estado, dOIDi SaDIa Maria Garbe

por sente'nca E, para que c'hegue so conhecimtlnto

FAZ SABER, aos que o presente edital de ciliado e residllnte em Elé, b,rasill!iro, solteiro. de tod,os interílssa<ios e ninguém alegue ignorân.
citação, com o prAzo de t:inta (30) dias virem ou Nova Brasilia; neste dis industrhll, n!lRcido em cia, manda o dr. Juiz de Direito

I

exptidir () pre
dele conhecimento tiverem, que, por parte de trita, filho, de Joaquim Jaraguá 'do Sul, domici. sénte edital, qUI! será afixado no )ocal de cost��e
GUSTAVO e EUGENIO GNEWUCH, residentes e

Marcarini e Garolina Iiàdo e residente à Rua sMe destl!' JuízO, às portas do Forum e por copIa
domiciliados neste município e Comarca, foi re- Marcarini., Wlllter-Marquardt, nesta publicado na forma da lei. Dado e passado nestR

qUl"rida B ação de usucapião, para adquirir o do,·
d Elaé, �raslleira, soltleirda, cidade,fiIl;lo deHeinz Mer- cidade de Jaragoá dó Sul. aos trê!l dias do. mês

mínio do seguinte imóvel:, "Uma área com as se om stlOa, na t ur", e
quardt e Sata Br,eithaupt de setembro do ano de mil nov.ecentos e\ setent�.

guintes confrontações, situada no lu'gar Rio Cerro, Luiz Alves, neste Estado. Marquardt ,

' Eu, (as) Amadeu Mahfud, El'crJv,ão, o s?bscrevI,
neste município: ao Norte com o Rio Ce.rro, ao

aomiciliadll e, residente Ela, brasiteira, solteira, (as) Nazareno Knabben, JUIZ Substituto .e,m
em Nova Brasilia,' nestéSul com terral de' Leopoldo, Laube, entre terras
dI'

auxiliar da Justiça, nas, exercício. , "
,

de Alfredo Utpadel a Leste e ditas de Emilio 8tritu, filha de Henrique cida em Blumenllu, neste ,'presente cópia confere com o original; dou fê.
Gnewuch a O",st .. , com a área total de 84.432 m�, Nicocelli ti Ras&. Balsa·

Estado, domicHiada,e re-
'"

,

pos�uindo os requarentes o dominio, de 45000 m2, ne!li.; sidente em Pomerode. Jan.guá do Sul, 3/setembro/1970
havendo portllnto um excedente de' 39.432 m2; Edital n. 7.319 de 9/10/70 nesUf Estado, filha de O Escrivão, Amadeu Mahfnd
área esta uimcapienda." Feita a justi'ficaçâo, -foj. a Airson Garcia �. . Hans Max Reinhold .Gar ,

___
mesma julgada procedente 'por sentença. E, pII,ra "DslvlJ;' Schulz be e Maria Arlette Cuns.
que chegue ao conbecimimto de todos interessados -t', ,tam,'k, Garbe, "

e ninguém alégue ign'orância manda o dr, Juiz de Ele, bralilileiro, solteiro" Rep resen taçãoDireito éxpedir o presente edital, que sera afixado bancário, n a8 c i d o �m "E para -que. chegue an co.
DO lócat de cQstume, séde dêste Juizo, às portas Estr.eito" neste Estado, nhwmenlo de,todos ,mandel Elemento residente / em' CURITIBA,
do Forum e por cópia. publicado na forma da domiciliado e residente pa'sar o pfesen,\e .,edJlal que .

d CORE d PR d
.

a re

lei Dado e passado nesta cI'dade de Jaragu� do à, R'u'8 pres' I'�ent'e" E"pI'tá- se,rá ,?ublicado pela h?Jprensa registra o no
.

o '" ese],
.

., 'ii

o, Pes80a."n"�!Ita· cI'dade,' e '.em,""c,art6r,IO. 'onde,. s�r,á, presentar firmas desta 'cidade naquela
S�I, aos' três dias do mês d'ei setembro do �no � de ci ". _

'. -

F
mIl novecentos. e iletenta. Eu, (as) Amadeu Mahfud, filho de Hugo Alves Gar. ahJildo durant� ] 5 dIas

..
,e OAPITAL à base de comlssoes. . avor

Escrivão, (l subscrevi (as) Nazareno Knabben, Juiz' cis e Lindomar Oardoso "lguem sUllbcr de algum Im, dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

d'Substituto em exercicio. 'Garcia' p�dim nto aeusc-o para os

f' I CaixlI Postal, 1398
A presente cópia confere com o original; dou ,fé. Ela, bra.neira, solteira, m� egais. Â

Jaraguá do Sul, 3/stltembro/1970 doméstica, nal<clda 2m AUREA MÜLLER GRUBBA CURITIBA - PARAN
, O Escrivão, Amadeu Mahfua JaraguA do Sul, dO,mici- O,leial !-_......__�--:�

'_

"CORRflO 00 POUO" MUDAS Aur€1 Müller Grubba, ('ficial
do Registro Civil do LOis,
rri:o da Comarca de Taraguá
do Sul, E tado de Santa

Catarina,
'

Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela Ie
afim de se habilitarem para

fundaçó.: !Ir/ur Muller - 1919

Emprêsa Joro' lístiea
"Correio do Povo" Uda.

·1970.
Diretor

EugêniC! Vitor Schmõckel

Fr"uFe',u li O'lIdment.is

Laranjeiras s • Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .Ia
boticabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, etc" etc,ASSINATURA:

Anual • . ." ,Cr$ 10,00
Semestre • .• Cr$ -11,20
Avulso, . " CrS 0,20
Número atrHalio. Cr$,O,22

BNOBAßÇO'
Ca"" Postal, 19

IIvenida Mal. Deodoro, 210
'araguá do Sul . S. Catarina

"
'

casar se:

PEOAM CATÁLOGO,
Ed.Ítal ii, 7315 ne 30/9/70

•
ILUSTRADO

J José Oartos Stein, e,
.

" Adeiaide Junkes
'

Leopoldo Se/dei
- OORUPÂ -

Efe, brasileiro. solteiro"
mecânico, natural de Ja
raguä do Sul, domiciliado
e residente em Jaraguá-

11 S O III"". I A I s' II
Esquerdo neste . distrito. �

- ,"
- filho'de Bsujamln Stein �

"==;======= =========",' e !l'erefJ8 Martins Stein, ,�
Ela, brasileira,

SOlteira'!1doméstica, ne t ur a l dei"
Jaraguá do Sul, domici
liada e r e s i den t e em

Francisco de Paula, neste
distrito; filha de Bertoldo
lunkes e Apolonía Stae-
hélín Juukes.

'

Edital n. 7,316 de 3/10/70
Jordão Marcelino e

Zenaide Seb•• tiana

) i

Dál!'ina 2

GARANTIMOS QDE ·

NOSSAS PECAS NÃO
,

PREGAM PECAS.
'- '

Quando v, instala em seu veículo Volkswagen uma

peça original VW, pode ter certeza de uma coisa:
ela nunca vai querer roubar o espetáculo.
.Porqua as peças õ?iginais VW são: ,

componentes de um e lenco onde todos
trabalham em harmonia,'.
Quando uma peça não é legitima, ó
espetáculo é sempre interrompido, Porque
ela pede muitas atençõesvculdados
especiais, além de lhe dar uma' tremenda
falta de confiança na horä de uma viagem,
E tem mais. A peça original VW é
sempre instalada com ferramentas
especiais para ela, pelas mãos d�
homens especialmente treinados para
lidar com elas.
Mais ainda. Só em nossas oficinas v.

,; pode ter a certeza de que a peça original
VW é original mesmo.
Garantida por 6 meses ou 10,000 km.
Por isso, não se esqueça.
Quando v. prega uma peça no seu VW, _

v. está pregando uma peça em v, mesmo.
'

Chato, né?

'-I o:,
,

,
, -.'�

(Ação de Usuoapião)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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-1'0 d Ú s,t r ia T e x t i 'I �'J ,. r it a
ti

l A� E e. FyAJ.: Wie ic� 18ch BrlSilitl klm, IR. VIII icH VlmHreßd�
, "

OGdMF 8' �3Ó 610/0Ól ,(Ação de Usucapião) .er Ir881el HeUllilila' 1�13/14 frll�re ' (lX)'
RELATORIO DA DIRETORIA O Doutor Nazareno Knabben/�'Juiz 'Substi- Ein wahrheitsgetreuer Bericht von Paulo Kraerner:

Senhorea Acioai.t... ;
tuto em exercido do oarrgo de Juiz de Direito ,Ich setzte ihm �useinander; dass der Kolo�isi,'

,

AtendeQdo, diapoliçõe;. eBtatiJtjriaa e em cum· ,

'

primento 8 lel, a d tri! t o,r i 8 da Indú'tria Textil da Comarca de Jaraguá .do Sul, 'Estado de -Sta. sich nicht um ::>olitik. bekümmere," sondern' erbelrerr

"JARlTA" ,S.A., com aatisflçâo .presenta à 908S1 Catarina na forma da lei etc ,wolle, um v-ür steh und die Seinigen eine Exlst�n:i;
,-

b I 1
' , ,� zu sehaffen. Das fand Torquere recht, vernünflig, wíe 1

apreCllçao o a In90' ger!! encarrado em 31 de FAZ SABER aoa que o presente edital de ena- er denn 'Uberhaupt auf mich den Eindruck einesrech-

agösto do 'corrente ano, ceinta de Lucros & Perdas, çêo, com o prazo de trinta (liO) dias virem .ou dele tlich denkenden, Mannes machte,

bem com,o," parecer do Conselho Fis�al. _
conhecimento tiverem, que por perte de FREDERICO

",,> '<, �I

, Pelo�' d<;lcumeutos .ap�,eBent�doa. flcarao 08. se· BARG, residente e domlciliado nesta cldade, foi re Wo die Münduog des-Rio Cerro in den Jaraguá ,

ohores IICI�JDlstal perfe,uam,ente íuteirados d� suua., querida uma AÇÃO DE USUCAPIÃO, para adquirir etnen rechren W,iokel hildet, wllr vor einiger Zeit eine,

Q.ão da SOCiedade, bem como de �eu de�en,�I!.lmento, o domínro do seguiote tmóvel=- "Uma área situada Roça geschlagen worden. M'att machte dort haÜ und;

fícamoa IIn�retanto, �a t,Me,RQclal a dl.s,!oslçao. para nesta cídede, com aB seguintes confronteçõee> frenié erwi;ihlre dlln freien .Pletz zum 'acampamento. Ein Be

Oll 8sclar.eClmentos que t;t0a forem solloltados. com 26 m à Av. Mal. Deodoro, da Fonseca, fundos gleiter �e5' l1enerâls war' der früher erwähnte '. Vierte

ltapocu�,.�ho, �aJ;ai�� do Sul, 25 de �etembro de 19,70 com 54,20 m com terras da SOCiedade Atiradores Pro. Ilnapekror Maneeo. Torquere rief ihn herao: "'1.'115 ist'

Joao .r:Jjí�l(1) da CO,atll, Diretor C0lI!erCial gresBo, de um lado com três l.nhas de '27, 17,20 e das fUr ein Mann, den 'Sie mir als Führer empfohlen'

,

",
Olgl ,R-. da �osta, Diretora Prasidente 16,60 metros ein terras .de Magrit Metecht e outra li. haben?" fragte er ziéWlich bersch, Maneco halle 11"

Balanpo 8eral, encerradt' em 31 de agôsto de 1970 nhe de 280, m em dtres da JII' aguá Veículos Ltda,. e rade den Mund vol Fàrinha gestopft, und würgte nun

� .
" ,

" do outro lado com 528,95 m em terras äiil vv«: Alma mit aller Macht daran, ihn hinunterzuschlingen. Nach-i
,

"

A' 11' I V O 'Kreis Barrel, Heinz BarteI, Ilce Bartel. Ilse Bartel Ku dem ihm das gelungen, zog er seinen Hut, mechre ;

,11II�1!lzldD, ,.".,,' '( ., '

.•
' , ,

chenbecker e Silvino: K�ch!nbecker, cqm" a 'área t�,tlll elnen wahren Katzenbuckel und sagte:, "Mas eu não'!
l�!?'�l,,� B�nfe!�rl,as�A,&t,o Imobilizado de 1496li,07 m2, poeaurndo . o requerente, FrederiCO quero, não .querol' erwiderte T o r q u at o' mil einer;)

o/r,enahátl8 \,,'. 145579,16 Barg, o domfnio de 12.202,08 m2, havendo portanto ebweíeenden Handbewegung und gab seinem Sekretär:'}

,EstAleI ,,' ,,', "
,

' , um excedente de 2.760,99,m2 área esre usucepíenda.: Befehl, mir elnen Pass auazuBtelleg. da ich sonst lIuf

�Uis & Q',a�_qJlinas, mo)tor,�s "Feita a justificação, foi • mesme lulgadeprocedente, meinem Heimweg leicht Wieder '�aÍlgehahen werden'�

.. Ü1I&aIJlli..'� ,,' "
60105.1\9 por sentença. E, para 'que chegue ao conhecimento kÖnnte."

"

,

'

" ,

"

JI�:' .'." �" ,,' "'"
,,' de todos interessados 'e ninguém alegue ,Ignorâocia, ,�,

\

Oillea .��,
'

, 31.'97,52 manda o dr. Juiz de Direito expedir o presente edital,. ZuHause IIngelllnrt, fand ich ,meinen' grossen '1

Reallilti1,1.0 e ,10111, prlZO, que será afixado no local: de costume, séde dêste Schuppen von Federalisten besetst, die, vor. Regen .

Produto., F G.T.S., ''tetras a reoeber, Juf�o, às portas do Forum e por cópia públicado nl 'und Dezember sonne Schutz suchte'n.,lch fand unter

Fundeao, cantina, audene, lIudepe, em- na forma da lei. Dado e passado neSlll Cidade de Ja- ihnen einen recht analändingen gekleideten Mann "1

b�.tur., participaqão, B. N. D. E. conta ráguá do' Sul, ao primeiro dia do mês de setembro teilnilhmlos' am Boden liegen', und, entdec,kte ,bald,

'inculad .. , '(Beo.· Bril$iO.)mposto a/rea' do ano' de mil novecentos e setenta,"; Eu, '(IS),' Illadeu dass er an ,:in�r schweren, Influenz!! "erkrankt war.

9aliaç�.0, flÍndo a.lti"tência' ao desem / Mlblld, E6crivão� o subscrevi. (as) NalSareno Krlabbéli, leh lud ihn eln,' ins Haus, einzutrele"; was er·�nfange

pregtado,. empréstimo léi ,t:41'/51, Banc\)
, Juiz Substituto,' em exerclcio_

' 'auschlug. Da ich aber darauf bestimd lind ihm, die

Nao,Íonal da h8bi�19ão, depqsito obrigá- A presente cópia confere com o origin�l; dou fé. Gafhr nicht verschwieg, der er ausgesetzt war, wenn

,öel $�abalhistl, correçlo: mODelAria, Jaraguá da Sul, 1 /selembro/1970. er slçh nicht vor dem Reren zu schülze'n wisse, nahm

taxa mlilhoramentos,.Lei ':069/62, n- t.scrivão, Am'adeu Mahfúd er meine Einladung 'an. Es war 'der Adjudant Gomtr-

lislro il,iI, marcas, aoionista�, !ilpoeito.
zindos namens Gabriel Lucas da Costa afis Bagé.

empreaul
"

" ' 368266,82 Seil:J Kommandaot wurde von mir in Kenotnis gesetzt, '

Co.pensaçil .. ," f' ACI] tem Nova D.oreça-o
dasa 'der KllInke einige Tage der Ruhe pflegen mUsse,

Previaio trabalhista lei '357 de 16-7-64 ,

' und der Bote klJm mil de:n Bescheid zurück, dasB

aoöúa oauoionad'as
'

1.550,71 Conforme föra amplilDÍente divul"'ado através'da
der General damit élDverstanden/sei.

Totai do .ti,o 606.999,80
..

"

, imprensa J1!lada e escrita, realizou se no dia 12 da Am nächsten Tage, die Sonne neigte sich Bchon

P A fi fi I V O mês em curso a Assembléia Gerbl Ordinária' Bienal zum Untergange, erschien ein Trupp Federalisten und

da Associação Comercial e Industrial de Jaraguá do forderten die Herausgabe meiner Kuh. "Meine Kuh?"

'15,800,00 Sul Da Ordém do Dia consiou preatação de conlas, fragle ich erstaunt, "ich benölige ihrer selbst für die

"Ieição da nova Diretoria e Conselho Fiscal e Assun- Kinder."

tos Gerais.
- ,

'
,

10101 '2 Após a apresentação do Relatório das ativitla. "Nos vamos levar,a vaca de qUillquer forma", gab
. ,

des da Associação duranIe o perfodo de 20/10/t969
man mit zur Antwort. Sie banden die Kelle von, der

até l2/IOjl970, e da preslação d,e coolas, que foram
Krippe los und logen mit der Kuh davon. Ich ging

aprovadas por, unanimidade, foi eleila, ambém por
schnell ins Hàus, Wo der Adjudanl Gabriel lag und

untllnimidade a nova Diretoria e Conselho Fiscal,
slellte ihm die Sache vor. "Das ist ein Irrtum," sagte

que f,icaram assim con6lituidos:
er, "tier General weiss sicher nicht, dass es sich um

179.547,67 DIRETORIA _ Presidénte: Rodolfo Hufnuessler Ihre. Kuh ·hanJelt. Die L"u�e haben ihm er.zählr, �ass
Vice Presid�: Rubens Nicoluzzi

Siel In der Nachbarschaft eIße felle Kuh en(deckt hallen

1.0 Secrelário: Pedro "Donini
und dat �öngel an Nahrung herrscht,. ha� er Ihnen

2 o Secretário; Cicero F'erreira e_r.laub, sie zu holen, Aber beeIlen S2e .slch,. gehen
,

1 o Tesoureiro: FláVIO Ribeiro
,::)Ie schnell. zum Lager und sp�echen S.!e mil de�

2 o Tesoureiro: Alfredo Leilhold J General. SIe werden Ihre Kuh WIeder zuruckerhalten,

CONSELH,) FISCAL _ Membros efelivos: ,Eggon
Den Rat �efolgle Ich. '

'

João, da Silva, JOGO Prim e Nelson Driessen. (Fo�tsetzung folgt)

SUPLENTES: Rolf Koen'topp, Wander Weege e Jorge
e. cúro;;:;'posto da �CE ���A'�lE�*1

A Associação Comercial e Industrial de Jaraguá �, t e n ç' a o. '

'

311.001.90 do Sul tem a máxima SillisfllÇjjO de comunicar as. u!! '1X

F
'.

C I\ associados, bem como aos empresál ios em,geral, não � a r m a c i a '

e n t r a
3.259,�2 só de Jaraguá do Sul, como também, dos municlpios

Ide Guaramlrim, Massaranduba,' Corupá e Schroeder, '

Agora
\

completamente remodelada e'

que conforme Convênio assinado com a JU!lla Co· sob nova orientação, comunica que está
merclól do ESlado, acaba de ser noml'ado c Preposto
daquela repdrlição estadual, que teriIÍ como alflbUlçiio apta a atender a sua distinta clienteHl. '

a aUlenlicação de livros cómerciais e passará a fuo Rua Cêl. Emílio Carlos Jourdan
cionar na séde da Associação, Rua Marechal Deodoro, �,

'

Jaraguá do Sul, sC, ,

2,· andar do Ediffcio Bl!rnardlno, a partir da pró- � __...... _

xima semana.

I'A .\ssociação cQngratula·se com o t:mpresariado A C h ·t u n g'
do Vale d'o Itapocú por mais esta significativa con'

•

quista, pois o fato conlribuirá em mUllo para fdCllllar Z t
'

a I
'

'A' pot b e k e
li legislação dos hvros comerciaIS ,por parte das! firo � e n r

,

mlls; que dllqui por diante não maie necessllarão des-

I
'

locar funcionários para a capital do ESlado, com, dis (Farmácia Central),
314261 12 pendia de recursos-financei;os e grande demora, pdra

314.261,12 SI426i:i2 solução do prOblema da .lIutenticClção de seus livros

I
Jetzt vollständig remodeliert und unter

O horário para atendimento do público ser,á
I

neuer Orientier.ung, ist fähig Ihrer vor·

Jaraguá do Sul, 31 de agõsto de 1970 .

d 9" 12 d 14' 17 h
'

V lê' d C ,d' d b'l'd d
o segulntl': as as e ilS as oras, dia- nehmen,�Kundschaft zu beliefern.

I rio. a ,08aa, Ir.lI�or e oonta I I a e riamente de segunda a sábado. '"
_

'-', '

'.'
'

"
,

e T6cnlco Im oontablhdade, reg. fob n.
"

,
' . ,

' Rua Cêl ,Emiho Carlos Jourdan

'��-�,
"

�M77 e no D.E.C. sob n. '00 '

,
.

' Jaraguá do Sul -c- SC

Joio Lúcio da Cost.; Diretor Comercial D R i 'ld·... �
Olga R da Costa, Diretorà Presidente P., e no o _upara ��,*�EJo::83-���**

PARE�ER �O CONSELHO,FISCAL. f. II ADT06ADO II' i -----'-,---------:
Oll abaiXO alslnado membro. do conselho fiscal J

" ::_j_
i I .

. , . .

dll Indústria Textil "JARlTA" S,.A., no exercíoio' Esoritório ao lado da Prefeitura
" Dr. FraD.Clsc:o An�oDlo Plcelone

de suas fun,õlla, d�olarsm Da fórma da lei que: tende :iM :2 D T Co _ C.K.:M. �:'Z'

examinado m,inllciolamante OI li9ro,s da Indúatria � JARAGUÃ DO t;!UL � (C.P.F.)'N.o 004314379

Textil "JAJiUTA" S.A., com referência ao balanço
__ ,

. Cirurgia e Clh..oa de AduIto. e OrianQaB

geral encerrado elD 31 d. agösto do corrente Ino,
-

tiIh- _" • .",.., ... .,. -.,.,.. .. -��

examinando tamb6m a oonta de Luoroa &' Perdas, sejam aproud08 todos os atos praUoldos 'pela Pa,rtos - DoenOBl de Senhoral

bem como todoa OI Iinoa relacionados com CI refa· dit'etoria.'· HOSPI,TAL JESÚS DE NAZARl!: - ClORUPÃ

rido balanoo, tendo oonltatado estar todo n'a' maia Itapocozinho, JaraguA do lu1. 25 de lIetembro da 1970

parff>ita ordem, exprimindo exatidão" mOli,o porque \
'Reinholdo KGehler

'recomendam a Boa apro'aoio em Asaambl6i. Geral, aSR. Lod,6ro Tepusé
para iale fim oonvocada, bem oom,o reoomendam Wer�er Jahri

liD, EIII"el
Capital
ReSI"I' ,

Fundo resena legal, ,fundo devedorell

du,idoso" fundo depreciaoão
Eliglrel I cario e lIDa0 prlzo

Contaa correntes, BSlDerindus, Banoo
do Eiltado do ParinA, Fúodo especial
aumento capital,'" aboDO natal II 13.,·
8alArio. lucro a lliapoBição di aBliembléia,
fundo ações bonifioadas reaenção na foole
COlpensaçio

Fundo indenizaoão trabalhista, caução
da diretoria, t 550,71

Total do Pessi,o 606 99980

hapocuzinho, Jaragui do Sul, 31 �e agösto de 1970
João Lúcio da Costa. Diretor Comeroi&1

Olga R. da Costa, Diretora Presidente

OeÓlon$tração da conta de Lucros & Perdas
C'RÉ D I T O

Lucro bruto, 98) ificállo em

Produ�os
Idem na conta de Juros &
desoontos

'nÉDITO

Reaidincia: Dr; Nereu Ramol, '19

cO_UPl!I.. - !!IAlsrA C.A.rÁ:H.I::NA

13. salário, indenizaçõeÍl, Bêlos,
salärios, dêspesas (je ,iagens,
abono família, de�pee88 gerais,
impostos, 'substituições, con

ee,nação·e limpeza, fôrQ8 e

luz, conslrtos, material de

escrit6rio, aeguros, publicBção
e propaganda. juros & des.

contos, oomi.iões muIta, dl's'
pesas cobranç"., lubriflcJntes,
e combusUgeia, fr6tes, abono
Datai e 13. salário, lucros 8

disposição da asaembl6il,
aposentado.ria, lu�ros & Perdu

-------

--�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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,

foi prorrogada a' çjrç,lila�ão do. CRUZEIRO VRHO Resultado
'

do, Concur.so falar, co� 0: mJb�'
.

o Conselho MonetirJo

I
estabelecendo IIOVO. prÍlzo

I
bu não. ,,' .

-,

' é em· primeiroNacloDl1 aprovou, reeen- pira recolhimento das 'an- '

Igualmenle, foi' aprovada 'O'
...

"B "I'd' F t ." : "

'

temelle, uma sé�e de I!.'e tI,lI� DOIIIa de papel !;D0edll. fl lIIél!1or distrlbúiç�o dos pera"ao rasl O u uro' lugar DUVlr,dldal de grlude Importan.. Por e8sa reseluçâo, foi prezos dos recolhimentos' .'" {
.

cla !lI! p'olflicl!, financeli'á prorrogldo alé 30 de junho que' II réde 'bancária eslá. ,
. '.'

. ,

.

< (Mtjlhel Qúcitet. em' "Cons,
do plis, uma das 'quai. II de 1«;71, e prllZO' de vig@IJ, obrigllda a fazer 110 Banco ,

O chvte do PO�to �a Re.eeita �ederal de .1a- truIr o homem e omündo"),
, ,p.rlllissão para' colocação cia legal dasan(iias DGta8 110 Brasil. no que se refere raguá·do Sul torna pUb!,lco ? seguIDte ,.'e�ultado 'Escute, o outro, 'escillede açöe. pel. rede'privadl de 100, 50, lO' e ,1.0 eru- às contribuições 'para G do, .ooocur,80, Opt!�aCã() Bra81.1 do Futuro que vel' mais bind .. , dcute ap';i..de baDcos comerciais e zelres Intigos cilrlmb"dös IN'Pô e o FGTS. I 811 ill)bre o II VI',O DODa Formiga, Mestr. �41tU e o 'X,'oDlldamen,e. .' '"'

Impôllto da ReDda�': ,
' "

F;.;B"·E'u'·
..

B'c·,·
..

"O·
....

·A
....

·'·S':'A·
....

··MX.'(l'
....

'A·\�iII-XX-x-
..-·..

-··Wcn··\,
..

·l'·
..

H
....

;E",,·\·L�
..

·M····u
.. · ..

S-···I
..

�A·M
...

J i ,:.� l�::ii ii2:b�t�i!::��:ira LSouza.
..•.. ;����Ji� �����r��h;p;!�

. l,
r

I

1". I:' por S:D��ê�!r��r�i�O;r:���r:sd�or��é�:q�·i��1;: ��1�r-8� �g,�t�::,�m pa�:
• Provtdêncla'' desta cidade, .

'

' ouvt-Ios

:
.

. Os trabalhos selecíonaríos foram' t''XpClitoll Dlit Se y�cê, q uJ s e r ser
'H ev-e D,ei e d o r i I vit, in8,da loja Marcos ,Dslprá desta eid"d� eserão agradllyel as .pessollS que

"

eno minhadüs à Delt'g>lcia da ,Receita Federal em, ,encon.ra., laie Ihe� �lIq��O,
JoJllvUle pllra nova seleção e .partlcipá,CAo fifJ�1 qtn.IHes ,hll�re�!la:e ·oao

do j-'rêmio de uma vlagem à 'DysDellâoClia. daqu lo que ,inleressa a
- ,foct. ,

-__..:;
..-.,--------i-------�-,__'., ':l,if'alar com o 'dulro 'f, '\' .

, Ipt�!O eséil'.r;�cÍs Irtlli.
e'm 'Ja''ragu'a' "ao" S�u'I' G E 'I:'B S" ,

d I.
-.

OSAiS�ifôtÍ\'ir,
• .' .

.

"

:," , .", J;iI', ',. au a 911,�,ei!Írãó VltzlOà:

'Alt' V 1 d It
-' i "

I ' .
.

oa•.cé,!ÕiJ.euifft
I .

o a e,., () a) en, : '�" a�goJ:a �',g' ,1'5 de outubro ,'- �ja do Professor J fa', ,,'>./;� ,,�

I'
t a·.mbem 1n teg'rand.0·-8e 'na, 'Ü·. '1

"�ef' pr,ofeseor é ser cad:mo Ub·lIl{. 'Jllrol gigaiJle'scp para filIIr .ar:,r.• ,.���.lU umme r .11 un(i)� secemos o se er.
• , 'fillir 'ilil i lé (thli'dlf :-"'G d FI

- "

l-
: I1i comberer o monstro da IgDo.anclll 'com.,. S v eea,. 't',' v IIran .

e ' OrlanOpO18'1.

arma ioe�g,?lável do seber."
'

Illdee 'd�c c���;,'c°TtItIi�b, Rllfdcl .morllli �ou.8e n�, tel�, I 'di ulil,_ ti "aell �re.peltö 'é

: B ÖR'�rdeA'aléHmdMOS, saAus p�O.'dc�tosHre'_V1Oen.dep�â p' 1:;.;)' ,��;��I DÂ:g���'�a es�ullura, Si�:� .�ue $Ó :�ensll e,m iI�.
, Be.hoven Da mÚSica, -', �

o

öcê peDIl! e?,. SI,

I � 'ma o Educador super. ,nli se entr�gue 110 ou�ro.,s •

r Mas, se' IIconte'cer qu<e,

"
,

vv \." •• :.. :l " ,r: :l "::I< ' :::>M , )
,

�
:" tooos de!llehS, porque' s,e diumorta IZllq' . Voe@lenhadefalar(lesl,

, em ca II Omem que e ca, por ue ' , ,. .

ril'f _

se eterniza �m clI;]a um dbses corllções. que ,s.e) II sempre .� unçao.
Mesirel'I1is responsável pela .Iuz que profe(asl dO'OUI�O, para �sclarec�.lo"
O Grêmio EstudantU "Elpidio Barbosa" .élcal�1I lo, enrtqurcê,lo, e

sllú�a .

os t:1�atres la�agua�nses, em especi<!1 '1I0� (jP. np�n��a pa��m�f���lz:� seul!Coleg.lo DIVIDa Prov.dêncllI. ,s '. .

s
.

Em nome do GEEB, IS presídente, Lisele Conlln m�earvg:êd:li::'�'r;clcupa
do, trisie, 'e 'iligulim chl?gcl
para lhe fallIr, pegue coi
mllmen·le seU -ne, võs'sma,
se,u mau humor. e dê ,udo
ao Senhor, fi, mais' depres·
'sa do que

.

você pensa,

e'X_o'm',a' r.. I·d'o eSlará hvr.e ,para 'ouvír,
,

,r,�ceber e comungar.
'. ,\;', Se você, deve responder,

lesse Calhoun, de 351 (lnde lomou banho. comeu não procure o que, d'�er
anos; morador. de Cleve- e lavou sua rouRa. lesse, enquanlo o ourrofala, po.�.land. fói considerado cu·l. que acred,'ava ler ainda anle� de. mais �ada, e e

-pado de violação de,do'mi- f as p. rerrogal1vas demarido, p�ec:�a de alençao, .e só.'cilio, por .er enlrado na es.á sujeira á pena de um dep-l18; de ,palavras. Em
casa de sua' ex. mulher "cinco' anos de cadeia. segu.dll abandon� se ao

,

'EsplrllO Sanla' POIS equllo
..'..

'
.

, __;;,_ ,que loca as' almas não li

',', Não coloque fóra o seu' voto "Ii:;�:� �: ;r�i;:fOlo" �as o

'( , "". Não haverá verdadeiro
Para Deputado Estadual I.i diálog.o, se

v.oc.
ê não·f zer I

'

-
.

. -
,
'.

, ! em SI um profundo silêncio,

O 'H.' A R,··N O' S" 'E' A H 'A
I um sllçncio rel·gioso .. para
! acolher o oUlro. pois no

outro e pelo. outro é Deus
que vem a você,. e �6' a

FÉ podf,!' dispô lo ao diá
logo.

'

Em,
COM. E IND. BREITHAUPT S.A., "

Situado 9 koi. do 'centrá
"

t
' ., .,.,

F I
,. de Corupá, Da Eelrada

vo'ce encon rara o nOVISSlmo, -.0 oco.pIas. .

Nova C�rupâ à São Ben
,

""8
"

to. tendo 10 a 12.000 m'Z..

..

�
- J '."

Ag t' 'b'
,

C
-

tór·o altitude cer.ca 800 mt'tros

,

. G,O'O' D,,'I�, l' .
E' -R' ora am em no 'ar 1" própria para .coDstrução

,

... ,.. " autenticadas na hora,', de casa, de yer!:lDeiV,.
Informacões com o Sr,Encontrará também ,melhor atendimentó; serviços rápidos e garanlidos. , Edificio da Prefeitura. Kurt Hníbrecht, CaixaAntes de· comprar qualquer pneu pas,se s�mpre 'em ,"': Postal. 7 Corupá,

Com. e Ind.:Breithaupt S�A� :.===�===-:.'-:..-:..-:..�--,,_......................�......

�

�
Avenida Getúlio Vargas, (268 - Jar,aguá do Sul - Santa Catadha _ Fo�e 262'" I J,'''' ,

, .Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Te,'egráfico uSREITHAUPT." Construtora

/.
. ". �. .' .

II '�rlenta9ão do Técnico MAX'�OHN
Orçamentos e Informações, à Rua P,residente Epitácio

Pessoa, t 207, ju..to a .Casa Comercial
G8·com c�donéis 3T:protoção con· 'Bernardo' Grubba S.'A•

tra .,calor, cboques e r:ohaduras.; 11ii. ...,_iÓiii__�__ijIiIiiiii i;ÍÍ;;;iIi;i;i_i;;;;i;;iii.i;;;;;;;'i;;;;;;;--.....

I
I'

I
I

i
,-

. G8-segurança lotai, nas curvas·

\
\gra�as aos ombros .'rredondados,

G8·milhar9� de quilôm�tros �x!ra
. com a nova borracha, Tracsy�.

'

I.

ARENA'
N.o 123;4 Vande-si ' Jirreßo._---------.;_----------

Jaraguá, _,

Lida.
Comunicam�s que estamos aptos � 'executar, projetos 'de instala
ções ELÉTRICAS E HIDRAULICAS, sob direção - técnica do
Engenheiro Dr. BALDUR M." GRl)BBA. '

PROJETOS DE 'PINTURAS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Autoriz� o Chefe do Executivo Munici-
,

'. ,paI, a adquirir terreno nesta cidade,

!, Hans
_

Gerhard Mllyer, Prefeito Municipal de

�araguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suall atribuiçõ�s.

Lei n. 274
Dá nova redação an �I'tigo 1,° ,da Lei

no 169, de 27 de abril, ae 1967.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá, do' Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e ex�rc.cio de suas atribuições.
Faço (label' 11 todos os habUantes dêste Mu

Dicípio que a Câmara Municipal aprovou e eu

sanciono a tleguintf' lei:
,

Art. 1.) - O artigo L, da Lei n, 169, de 27
de e.bril,de t967, passará a ter a seguinte redação:
,Art. 1 ) - Fica concedida às viuvas dos ex-servi

dores municipais, os quais não. tenham sido ins

critos no devido t�mpo na qualidade de associa

dos do IORtituto de Previdência Social do Estado
de Santa Catarina "IPESe", pensão mensal corres-

DEIICR.IE�O JS. 200/'70 I

, I O Prefeito MuniCIpal de Ja, aguá do Sul, Es,

ponâente a 70% (setenta por cento) sôbre,o salá· tado de Santa'Catarina, no' uso e .x�rcício dI' Sl18S

rio mfnimo local, a vigorar de 1. de setembö de

1970�"
, atribuiçõeb e nR conformidRne da "uto' ização clJns-

tante do art, 6. da lei n. 237; da 5 de (j�z ..mb!'o de

Art. 2.) - Cootinúa erp vigor, para todos os 1969, Decreta:
.

,

'
.

efeitoil, as disposições da supra citada lei n. 169 Art. 1.) _ Fica aberto por contá do �XCl'lgSO

1i� concessão de beneHcio, cuja falta de observâo
Cla pela heneficiária leva ao cancelamento da

de arrecadação do C,orrent.. ·(!xercíclo, o créiilO ßU

.pensão
plem�ntar de Cf $ 49,340,40 (Quaf enta e nove mil e

Art. 3.) _ A despesa decorrente das pensões, trezentos e quarenta cruzeiros e qU'Henh cBntav.os) CGCMF N·, 84430610/001

C á à t d Ó
' pará refôrço das se,guintas dotaçc)as do orçameuto Assem'ble'l'a Geral O'rdl'na'rl'a

orrer con a e dotação pr, prla do orçamen.,
t

.
vig'ente:

d� ,�;:s�t:t: �;:r�l���� do excesso de arrecadação 3 1 1 1-01/09 6800,00 3 II! -.03/129 '1,000,00 EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Art. 4.) -'- Eata lei entrãrá em vigor na da,
311 1-04/11 1.000,00 .312 0':'_08 150 100.o0;CO Fic'jm conv;dado8 os srs. acionistas para uma

ta d ua publI'cat>a-o
.

voga'" d'
. - 3130-11/16 1000:00 312.0-09/151 1.200,00 8ssemhléi" geral ordinária, à realizar-se em. !tano-

e 8 y ,re aasas Isposlçoesem 31:3.0-11/28 12000,.00 3233-20,'158 63600 I
"

Contrário. ,

-

,

' lJUzinho, município de Jaraguá dO' Su'l, às 08,00

Palácio da 'Prefeitura Municipal de Jaraguá
3 1 1 1- 02/44 6.500.0.0 3 L2 0-.09/169 4.500,00 horas, do dia 28 de nov<lmbro de 1970, em sua

do Sul, 5 de' outubro de 197.0.
3 1 1 1-04/46 200,00 S 2 3 3-20/173 606,00 séde social, com a se'gninte, Ordem do Dia: ,

, H�ns Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
3 l 4 0�12/53 800,00 3233-20/192' 98,40 a) � Ex�m", di,cussão e votação do relatório,

A presente lei foi publicada nesta' Diretoria 3,� 4.0-12/66 1000,00 ,Total Cr$ 49 3�.o.40 balanço,e parecer do cónselho Fiscal, inclusive conta

de 'Expediente, Educação e Assistência, Social, a08 41 10-25/72 2000,00, Bncen ado e.n 31 de agôsto de 1970;
.

5 di�8 do mês de outubro de 197.0,. Art. 2) - ]j;�te decreto entrará em ,vigor na b) - Eleição da nova diretoria';

João Mathias Verbinenn,' Diretor data da sua publioação, revogad"as 118 ,disposições cl - EIHição do conselho fiscal para o exercí-

em cont'rãrio. , cio 1970/1971; .

.'
.

Pallicio da Prefeitura Municipal de J-araguá d) - Assuntos de interêsse da sociedade.

do Sul, em 30 de setembro de 197.0. .
A V I SO'

, 'Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal Acham-se à' disposiQão dos srs. acionistas na

Publicado o presEjnte decreto nesta diretoria séde' social os' documentos a qne se tefere o arl,

de Expodiente/ E luc"ção e Assistência Social, aos 99 do decreto-lei n 2627 dA 26 de setflmbro de 1'940,

30 dias do mês de selembro de 1970. Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, 05 de outubro de 1970
.

João Muthias Verbinenn, Diretor em Comissão' João Lúcio da Costa', Diretor

.

, Sindicato Rural de Jaraguá do Sul

do Sul . EDITAL ...

I
'

o SINDIOATO RURAL DE JARAGUÁ DO
SUL, com séçte ã rua Presidents Epitácio Pessôa,

" Lei n. 272 I
Faço saber a todos os habitantes dê-te Muni- 284. �ncArr"gado de fazer 8 dietribuicões dos AV]..

cípío que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
SOS DE DÉBITOS referentes ao INCRA ((·x-IBRA;)

Reconhece de Utilidade Publica o Gru-
& C tr ibui

-

S' di I R I' d Pro
clono 8 seguinte lei:

c .on rt uiçao In IC� ure , avrsa a to os ra-

po Escoteiro Jaeorttaba. Art. 1.) _ Fica o Chefe do Executivo Muni pri"tários de Im6v1eis Rarais, que o prazo normal.

Hans Gerhard Mayer., Prefeito Municipal de de eobr nç It c
'

30 d • b
cipal 'autorizado 8. adquirir por ajuste amigavel

"a, sern mu ", en err-a em 'e ouru ro,

Jarsguâ' do Sul, Estado de. Santa Catai ina, no uso e o segundo 501 d lt
�.

ao preço de Cr$ 65\)0,0.0 (Seis mil e quinhentos
lO prazo, com 10 e mu a encerra em

e exercício de suas atribuições'.
. .31 dA dezPID'bro, ",'.

Faço saber' a todos' os habitantes dêste Muni- cruzeiros) II doá-lo ao Sindicato dos 'I'rabathuoores O
nas Indústrias da Ounstrução e do Mibiliario de utrossim aviaa aos p-oortetär+os que possuam

eípío que a Câmara Munlclpal aprovou ti eu sari- Y mal' d
.

ó I ()ADAS'TRADO d
-

f
Jaraguá do Sul, um terreno com a área de 652,815

s e um Im ve ./' po erao azer

ciono a seguínte !ei:
•

,

"m2, de propriedade da Sra. Bronílde Moeller Die- o requerimento à Dslegaci« Regional do Trabalho"

Art. t,,·) - Fica reconhecido de Utilidade ,PÚ- DOr!! pag"f u Co t ib
. -

S· d' I t'
r

ner e seu esposo, contendo as seguintes confron
n

,

b ma n n uiçao lü ica somente

blica o Grupo Escoteiro Jacorítabe, fun'1,,"o\',eu1 sôbre a atl';'I'd"de Rur I eA t d V tI< )i:1 t d
I' tações:- Frente na rua Presidente Eoitácio Pessoa ' • Ga. 8 e e era ar en ra a

1.0 de março de 1969, com séde "nests cidade de ate' 30 de o t b
.

DRT
com 23,00 metros; Iundos em terras do .sESI COm u u 1'0 na .

Jara'guá do Sul.
'

,

'

25,90 metros; de um lado com terras do Sr. Lauro Jaruguä do Sol, 30 de setembro d� i970

�rt 2b·l� - Esta leí entrará em vigor ,na data
Pereira de Oliveira com 28,.0 metros e do. outro . A DIRETORIA

de sua pu teação, revogadas as dísposiçõea em
lado com terras do Sr. Luiz Manoel Azevedo com

Germano Henrschel, P, residente

contrário.
Palácio da Prefeitura Municipal de' Jaraguä 25,00 A�i.t��)Il._ A área ora doada se desuns t'x-' r;:�����---<!�

-

do Sul, 5 de outubro de 1970. :
Hans Gerhard Mayer, Pret-Ito Municipal

clusivamentê para construção da séde p ópria da

lI)) 'l'·.
'

A presente lei foi publíeada nesta Diretoria
mencionada .enl�dade e não poderá ser ut!lizll�a.... r· Dllll71 tll. e- � If) llll71.l1

de Expediente, Educação e. Assístêncía Sccíal, aos para outra Iinalldede, revertendo ao patrtmônío '( o· lUl u., \\fi� Ul�V· <tlJ.

li días do mês de outubro-de 1970, i' municipal se a edificação da mesma não Iör UOII- r �-----�............. ri

João Mathias Verbinenn, Diretor eluída no prazo de cinco (5) anos.

f
ApVOGAD0 n08 fôros de

Art. 3.) - As despesas 'decorrentes com a

aquisição do térreno éonstante do fl-rtigo .] ,cor-
São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

.Lei n. 273' rerão à conta da dotação 42,1 O 33/83; 'da Lei Or- Janeiro - Brasília.
.

Dá nova redação IW artigo 1.0 da Lei çameutaria vigente.
Processamentos 'perante quaisquer Mi,

n." 27.0, de 16 de setembro de 197.0. Art. 4.) - Esta leí entrará em vigor na data , níetérloe, Autarquias e Repartições Públicas

,
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal de de sua publicação, revogadas as dlspostcões em )

em geral.
. ,

Jaraguä de SuJ, Estado de Santa Catarina, no uso contr.ál'ÍlI
,

J
Escritói:io Central:

e exercício de BUSS atribuiçõe8. Palácio da Prefeitura MiI'nicip'il de Jaraguá
Faço saber a ·todos os habitantes dêste Muni I

d':) Sul, 5 de outubro tie 197.0
Avenida Frankli!I Roos�velt, '23 - Grupo 303

cfpio qut' a' Câmara Muni,eipal aprovuu e eu san·' Hans Gerhard Mayer" Prefeito MU!licipal (Fone: 52.1894).'
,

ciono a seguinte lei: .

A presente lei foi publicada nesta' Diretoria f Z C - 39 .

,Art. 1.,0 - O Artigo 1,°, da Lei n.O 270, de 16 de Expediente, Educação e Assh'tência Social, sos �iO
de

Janeiro.
'

�de setemb.ro de 19,70, passará a ter a seguinte re- 5 dias, do mês de outubro dt' 1970.
.

Estado da GUANABARA .

dação:- Art. 1,°) -:- Fica o Executivo !\lu.nicipal o'
João Mathi,as Verbinenn, Diretor ���---<!'

autorizado a �dquirir por ajuste amigavel da firma
,,'". .,

Textil Cyrus S A, um terreno cQm a área de LEI JS 2 ....6 C 8 t' ß f I M' t "I
' ti

l d
1.281,26 metros quadrados, dividit10 em três áreas, Autorize. o Ch�f� 00 .t<.:xecutivo .Munici- uuperolva Dr cu B IS I taun t B.
sendo qué duas medem 424,.07 m2 cada e a 'outra pBI � <1oar área de terra nesta Cidade ,

453,12 m2, com 8.S seguintes confrontações: Duas HaDs Gel'h)\I'd Mayer, Prefeito Municipal de-

frentes sendo uma com, a: rua Reinoldo Rau com Jarsguá do Sul, Et!tado de Santa Catarina, no uso

26,34 metros e a outra com a rua Oswaldo Mar- e exercício de !iuas atribuições.

quardt com 44.7.0 metros e ambos os lados com Faço sab9r li todos Oll habit�Íltes lt1ê8�e Mu· Pelo presente, ficam convocands OB senhores

/terras da firma vende'dora, sendo qUi! a linha Sul n!cf�io que B. 'Câm�ra Municipal aprovou e eu san· as�ociados d'a Cooperativa Agrfcola Mista "Itajsfa"

mede, 32,20 e 12,50m enquanto a linha Leste mede Clono a seguIDte leI:
. LIda. à comparec--rem à 8ua séde sooial na. locali-'

34,.65...e-.8,31� me.trGs.. .. -

' - .

-.

'

Art. 1,)... - Fica o Çhrfe do. Executiv,!},.."M.uoi,< dadß- de,- ,It"pacozi,nhJl, "mqnicipio
1

de Jaraguá do

Art. 2°) - Esta lei entrará.' em vigor na data c,lplil, !luto:lzlldo.a râ�lirD �,� InslI.tulo NaulOllal .�e Snl . 80, no dia 24 (vlDle e quatro) da outubro de

de .sua .publicação, revogadas li!! dispqsições em F reV:ld.êncla SOCIa,1 IN, IS ,'um terreno próprIO 1970, às 13.00 horas .. 00 primeira convocação, com

contráriO, mUDlClpal, nesta Cidade, com a Art'a de 1 2!ll,�6'm2, o mínimo de 2/3 d1l seus assobiados' às 14 .horas

Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá com as seguintes cocfrontações: - Duas frentes. eúi !H<gunda 'co�voc8ção, com li mínimo de mp'lade

do Sul, 5 de outubro de 1'970. sendo uma cOl11, a rua Reinoldo Rau' CO� 26,34 e mais um dos 8SllociHdos;' às 15,0.0 horas, em tef

Hans Gerhard Mayer. Prefeito Municipal mt'tros e a outra com a rua Oswaldo Marquardt ceira convocação, com a presença de no mínimo'

A presente lei foi publicada nesta Diretoria �om 44,70' metros e ambos os lados. eom tetl'l:IS oa dto 10 associados, na qual hqvendo uúmero legal,

de Expediente, Educaç�o e Assistência Social, 60S ,firma ve n d e d o r a, sendo que a lIoha Sul mede, será discutido a seguinte, Ordem, do Dia: •

5 dias do mês de outubro de 1970. 32.20 e 12,50 m, enquanto a linha Leste mede 1°)_' Assuntos a tralar de empréstimo junto

João Mathias YerbiO'enn, Diretor 34,65 e 8,31 mett;Vs, i
ao B.ooo do Bra'sil S A, para, ser, empregado em

Art, 2.) - A área de terra ora dcada se des Coostl uçõ,"s;
tina especificamente para construção de uma Agên- 2°)- Assuntos Ger&is.

cia do aludido Instituto de Previoência SOciál, re· ,

vertendo à Municipalidllde se não estiver edificada
!tapocuzluho. JarAguá do Sul (SC),

a citada Agência dentro do prazo de cinco (5) auos,
07 de outnhro de 1970

contados da data des.ta lei. '.'

Silvio Tom<;)in, Presidente

Art. 3) - Esta lei en;rará· em vigor oa data

de gua publicaç.ão, revog!ldas a& disposições em'

contrário;
.

I LPalác,io da Prefeitura Municipl>j Od' JarlJgná
do Sul, 5 de outubro de 197.0.

,
..

Hans Gerhard Mayer, Prddto Municipal
A presente lei foi publicada n,,�ta Dirtltoria

de Expediente, Educação e Assi!ltência Social, aus
5 dias' do mês de outubro' de 1970,

'

João Mathia;s Verbinenn, Diretor

Estado de Santa Catarina

,prefeitpra Municipal dê, Jaraguá

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

A •

ela
A .'

"Por Esse Mundo de Deus"

... Um livro de agradável leitura 1;1 do 'me

lhor quilate liter__á!io., (HA Notícia"-Joinville).

A venda na 'r'ipografi� Avenl.da
, e na sua filial.

��==============================�

In�ústria Textil Jarita S. A.

, , Lei n, 275

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO 00 POVO Sindicato dos 'Trabalhado(es nas

Inds" da ,Construção e do Mobiliário
AGRADECIMENTO

o Presídente do Sindicato doa Trabalhador••--

Qua n d o TranS I
nas Indústrías da Construção e do Mobiliário de

O QUE VA'I p'ELO LI'ONS
-

Jaraguá dlI Sul, cumpre o indeclinável. de,ver de'

apreaentar o seu Imorredouro agradeclme,nto ao. '"
'-

.'

"D .e d Senhores Vereadores, tia Câmara Municipal e aocorre o ,'! I a, o Senhor Prefeito l.!unicipal Hans Gerhard Msyer,aa"=========,
providências legals da doação da área de :652,815Dia do, Professor

P f " ms2, eita à rua Presidente Epitácio Pessoa, onde�CL Paulo Moretu ro esso r a ��tldade classÍsta mais v�lha da cidadll, d ....a,...

5 tbC't' o
.

. erIgir a Ilua futura séde socíalN. da�� de 1 de ou u ro. n8S IlPIIlI�, u

�
Jaraguä do Sul, !5'dA outubro rle 1970no Interior;DaB grsndel metrõpoles e nas peque,

Prezado Profeslor I
tam e emitam

\ / Ewáldo Alberto Patry, Prl!sidenlenas aldeiaa, recebem oa professôres ai hOIDenagenl '

80 '" ,

de que 11110 merecedores, quer partam "elaa dto Empreiteiro de u m II Meu caro meatre,
do

� Cf -:---criançal ou; suoleacentes, doa 'paill ou doa alunos, obra cujo valor tranacen- ensejo do trancursc
da coletividade ou do 'Govêrno, homenagena ai de ao'pröpríovalor das obras "D i a do Profesaor", a

Aª��M� Lida'mail JU8tai pelo valor exoepci?aal dos !,ltoll. ser- humanes, arquiteto -de sinceridade dêstes cum- '.viço. prestad08 por ê8ilel herõía do magtstêrto aOI um porvir que alíeeree, primentos do Colégio São (�,' l!� 1<itLvcll tJ.< (7o-Jg/l { H"!(Q..1)
eureos prlmári08, aecundário e superíor, eursoa suaa ba8es

.

DO presente, Luí-s e de sua direçl10 Comunicamos 'q, e houve mué.181l dilseminadoa neste imenso território nacío- o verdadeiro m e II t r e
, constrôí o tldificio de'8ua pelo .muíto que fêz em

ança de enderêço, dá:.al.
':É válido aalientar que taii ho�enÍlgeDs, mar. personaUd&de e Imprime prol da educaç

cadaa pelo mai8 sincero preito de gretídão, não o sêlo de sua autentici Imenso que o Brasll co Rua Cabo Harry Hadlich. �L 'L Y..'.podem -envolver nenhum Mentido demagógico. nem dade na alma dos seus tinua eaperando de touos
I

_,.

tampouco baixa literatice, Embon me considere níseípulos, que vêem nêle nÓ8 .

•uspeíto na .'mis.lo d68l1es\ conceítos.. já que me menos. a pesaoa que res JI&raguá do Sul, outu-
Je" 1 034,.lhiho entre OI homenageados, 0110 o faço por fa peitam e acatam., muito bro de 1970, RUé\. orfe. �érDI�W!CZ!ria.lsmo prosaico, nem argumentando em CàUS8,

mail o amigo que escu Irmão Alcídío, Diretor I él.tJ ,""1Q. ". r-VIII.b;-tta Cf 1(.4- -UI�própria, faço o, Isto stm, pelo muito que os
, pro

�
) -r ,

felBôrell dll.o de ai para receberem, em troca, o � i t
P"d

;

trespeíto, a simpatia, o apoio e as homenagens pe resl eo elo transeurso do seu día.

A MA" C o'c "I d a d aN osExercendo O \1l8U mi8ter com altruÍllnlO e de Oseu S m Ig O S e O
S d��:���aOq�:Il�r:aaée e:i���!f:r�h�u:v�1;8 oco:�:u MOI;vos de ô�dein tmpertose me constrangem a renunclar ti t rO e"s o e r, o

d. ql6rito !ia mill.lo a .que a•.propôs: lDiltruu e mtnhe 'candtdetuee à reeleição à Assembléta Legislalivl do �s'ado, no �, "educar, levando e elevando a. Juventude para Oll "pleilo de 'Novembro vindouro. Paraguaicaminhol qua cunduzem à civilização e ao pro Óigo motivos de ordem imperiosa, porque .são ligados I sen'!men ,gr.Bso. los pessoais que, cumpre não recalcar, como exiglrlll • csmpenhe elettorel.
Por ísso, quando Iile fala em profe8aor não se Sempre idealisei para as compe'iCões democr6liclls uma essen adq'ul"re'pode deixar ge ali!ir ao leu nome o inequlvo l!Ie�, cial condição dr. élica pcHlica, que exclu(sse processos 'ão comuns as,'

,tido de carinho e de reconhecimento que con8tl, �isputas alllbiciosas. '

,
,_ •�ui a mtllhor homenagem e a D;laior pagá por. um -,

.

Tive li lode> o tempo para comigo a CODVtCÇIlO de que o VOlo res:l"dAocla' 'emtrabalho que exige 8acrificioa, mal que também popular, expressão eloquenre de esponlâneir manifestação da vontade e
" liproporciooa alegriail.

. . ,
' do cllrério do eleilor não se mercadeja lI'anOnCiosilmenre, " ( ," ,

Credor da gratidio dill crlançaa �e hOle, dOI "

Dor isso carecem-me ânimo e energias para prossegu,i.r nl

C·' b
" �alun08 de .ontem e d08 bomeos de amanhã. o pro campanha, na qUill' timbrei .pell! lealdade de palilvras e alil�,des, !m per'-, am orlufellllor, em todos os graul de enaiDo, deaempenha milDecer em all1plo2no, szm suspeilar, s�quer, de segundas Intenço�s p.orumlS açio deciaiva e altamente patrió,tiea. mercê delrás do, aparenre rralamenro parlid!Írio que Vinha recebendo. "iI.1 ensinamentos que transmite e dos exemplos O Norle Calarinense que modesiamente represenro na Assem- "

que 88pargll. . bléia 'do ESlado; sofreu alravés d� pro.::esso dlscr,iminarório, um infldc�o-.

Homena'geando 08 professôrea de todo oBra-
namenlo de cdndldalos cujo resulrCido, absoJul<lmenre, favorece a. reglao.ÍJil, queremos salientar aqui ,�ue I!omen.te .at�a!és. Persis'em, ainda, apezar' d,a revolução de 1964, no eeior pol,{tiC<>.,do continuo aperfeiçoam�nto de nOSSa81D1!IItll1çoes _ vícios ainda não eXlirpado"l, ,,", ' ,;,jl8colàres atingiremos a plenitude (jos. n�1l80a ide�Wl O açodllmento com que se prega a volla !'iO pl\lno exuc1cio

de !1�a patria ,epgrandecitJa, qu.e contlnu� a confiar da democrilcia é prova de que aindd não eSlamos amadurecidos 'para a
Da llIais alta qualidade'e ila maIor fOrça IDtelectual prárica dêsse regim,e.

'

,
,it'aquettls q'ue. plasmadores dainteligência, artUiges '. Sol dário Que sou com os postulados'de 31 de Março, com od� ,um trabalho hercúleo, aglutinadores de fOrça8 grande Dresidenle Médici, acompanho ,sem pressa, o ,rabalho de recons.'iatentes haverão dtl elevar ainda mais o 'sentido

Ir::ção do 3rasil '

. _d.o· patriotismo que desp'erta e. inflama �s' senti- Por Iodas essas r"zões, desislo de 'concorrer ao plello, nao
'mtont08 democráticos. da Cl)mUmdlide naCIonal. só para escllpar a umd compelição cujö caráler qeriv,a ddquele senlldo

democráliCo em que se'mpre apOiei as minhds atlludes polhicas, mas

tap..bém para que os meus ge"eroso,� amigos, ,aquel�s de quem espera�d
ler a' reafirmada 'prova de ,solidariedade e dpreço;, nao se SIOlam lambe,m
envolVido;, num fogo absofutamenle alheio à sua iDlegridClde moral e as

suas convicções. ,
'

An1ecipo me assim, para evilar que amigos II quem lanre pre1.0
sejam induzidos' a acompanhar-me num'a, empreza inglórta,

Não seria cerlamenle assim se, verdadeiramente, eslivessemos
já em adianrddos passos pard uma. awênrica renovação dos pmcessos
polilicos-parlidários. ,

,

, .

SolIdário C'om o Governador eleilo e d'plomado o tluslre en'

geiJheiro Colombo Machado Salles, I1dima esper<lnça d?s céHarinenses
em melhores dias, conciro 08 meus amIgos e conc\dadaos a V�'ii1rem
nos candidalos da ARENA, especialmenle aquêles Que se ,propoem a

PiHI depulado fe- defender a nossa lerra e a nossa gent�, �

deral, vOla em Pedro Quero por úllimo-declarar, sem o menor resQulcio de ressen·

Colin, o homem que timentos com o leslemunho de gratidão aos Que me acempClnhdram e
Lauro Ca,rneiro de incenliv�ram, ti disposição em Que' per,m<lneço de preslar, aos meu:'!

LoypJa, indica para cODJerrâneos e à minha lerra os suviços Que ·de m:m _possam ,esper,!r,
seu sucessor O seu 'denlro das minhas limit';ções e possibilidades.

_número é 20�.

I' Jaraguá do Sul" 15 de outubro de 1970

Mário Tavares da Cunha Mello. 'Depútado Estadual

Az de' D·u ro '-'iiiiiiiiiiiiiiö------�.......iiiiiiiiiiiiiii���

�----------------_-----,..----------------------�

Excursiol1a "Novo Conceito no Comércio" !-Y-en·-de-.se-Depoil de quasi um IIn(l cÔres.'O PresidenteiHein-
A' MARISOL e- da opiniãO que nem sempre,se tem dinhe.ir,ode negociações, realiZIl,- "ich, o Secretár;o Silva;

Be hi>je à noité um, iote O Il'esoureiró ;Su,bi, e ds para CQOlprar tudo, à, vista;)}ór �st�� r.azão, l�nça urna InO-
reS8ante embate bolonls- Oradores Scbmöckel ti vação em< Jar:!'1guá do Sul: O OredlarlO\ Or'galllzB:�o� com
tieo entre o Az de ouro, Milton, e.stão encarr'ega- Oarnet". Vej � opmo, é fácil cO�Rra� peto 'CredlarlOde nos�1I cidade e o Gru dos de trazer a "equipe,

em L,oJ'as Marlsol:po de Bolão dos "14", da �ão e sslva, devoJta.
Socierlade Rio Branco. Jarsguá do Sul. Daqui . "Basta ser Honesto.·de Curitiba, Precellido rI� <le!lta coluna en�iam os

grande f"m8; pois o G'lpO componentes do Az de Além das malhas de .sua fabricação,' dispõe também agora, espe- ,

Curitibano já f..i camp"ã'l oure as saudaçoes" fra· dalmente para você e sua.' familia, de variado sortimento,:em te-'
pur diverso8 ano!!, o. 'terna8 ·a08, cl1ritibaoo�

da' d r sd .

b eidos e confecções, s malS renoma as �a ca. .
nossos eslorça OI íepresealan- que tanta8 öas recurdll

MARISOL, um novo COll�,l'tO no comérCIO de artigos do vestu"ã-les. de,vtl1'ão' cllprichl1r çoe8 deixaram na "Pérol ..
pllraalcHDç>lrumreflulta loVale do It ..pocú" Gut rio em Jar;aguã do Sul. Verifique pessoalmente. .

do sati ..fatório às nOSS8S Hulz, Çompanheiro8! 1. .;.. ---------------

ANO LI tADOO' DO sm. (lANTA ,CATARlIlA)

A Unlãa' laz a fôrça!
/VOlando, em

Ociacílio P. Ramos,
candidoio n,O 1.218,
você eSlará. enviando
à Assembléia Legis
lativil, o homem Que
a Região precisa para
defender os seus in
tere.ses.

Dando pr'ovà da
.. exc�:

lênoia das praias o!!-ta.
rilieoses, vem o Presi I
dente Stroesner, do Pa·
raguai, de' adquirir um

Imóvel no Balneário dI!
';amboriú para o seu

descanso de verão. ,

Como se �abe, após
passa,r o último verão em

nos80 Balneário, o pre·
sidente Stroesner, ficou
tão impressionado com a

beleza da praia de Cam·
boriu que imediatamente

providepciou a aquisição
l1e 'uma residência, para;
juntamente com 'seus ta.'
milial,"es, aqui passar "

próXimo verio,
Sabe que· também o

preRid,nte da Câmara �Ol!
Deputados, da ArgeotlOa
deverá passar· n1!quele
balneário a é p o C II d9

verll'neio, allmentaôdo'
desta fotma consirlerà-;
ve)mente o número de'
sul americanos' que vem

para descansar e spreciar.
as belezas' naturais de,
nO!!S8S praÍJls.'

.Vende-se
3 FEQUENESES
Informações com a

na ...Joesting à R u a

João Doubruwa.

Uma'. C'HÁOARA, silO
em Santa Luzia,. com C"SB

nova de alvenaria, • coo'
lendo 'também 14 mil
pés. de bananas.
Informações no Ho�el

Oentràl, com o sr. JOIO

,

u'ROb:�reiO do 'Pov�o
'

um JOrD;!1 a

Serviço do, Povo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


