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JARAGU.A. DO SUL

'_---------o-rQ....:....ã-o--d-e-m-a-!9-r,-o-ene-
tràção no interior do nordeste catarinense

Fundação: Diretor: lmereeeo na:

Arrur Mill.r f!UOÊNlO VITOR S�ÖCltBL Soe/HoJe Grjllco A".,,'J. LrJIJ.

Ano LI
FUndado em 1878

Emancipado em 19B.

A visita dos Candidatos ao Senado. SENAC, CDL e ACIJ Promove�
Dia 30 de outubro mo- . Esta reportagem IInotou, Curso de Vendas egl nossa cidade

vimeotou-se o alto mundo entre outros, a presença
político da cidade para das seguintes personllllida·
recepcionar os candidatos des: Dr. Jorge Konder Bor
da Arena para o Senado nhausen, Vice-Governador
da República. Políticos do Estado de Santa Cata·

egressos dos antigos po rina; Deputado Estadual
Ilticos deram uma demons· Pedre Colln, Presidente da

tração de educação poUti. Assembléia Legislativa de
ca, comparecéndo ao jantar Santa. Catarina; sr. Hans
8S representantes das clas· Gerhard Mllyer, Prefeito
ses conservadorils e ii So Municipal de Jllraguá do
ciedáde Amigos d.· Iara· Sul; Ex·Deputado federal

(uá, alem de convidados Lauro Carneiro de Loyola;
e vereadores com 'assento Deputado Estadual Mário
.na 'Câmara Municipal. Tavarea d. Cunha Mello;

Otafr Becker, ex Prefeito
de São Bento do Sul; sr.
Arno Enke, Secretário Ge·
ral da Arena de Santa
Catarina; Rev. Pe. Elemar

Scheid, Vigário da Paró·

quia de S. Sebastião; Rev.
Pastor Egberto Schwanz,

d.a ComunidadeBVllngélica
Luteranll e,Sigolf Schünke,
Presidente da Câmllra de

Hoje a Inauguração do Sistema deAbastecimento de Água Vingança Mesquinha
Presença do Ministro da Saúde e do Futuro Governador Colombo .Salles que não conduz' a nada

Óbra de Vulto que beneficia a cidade A tão propalada, deba- a muito centre IrOsto,que
tida e .dtscuuda pacificação o artigo não era de sua

JaragulÍ do Sul s e r

ál
Óbras de Saneamento, e-s Werner Zulauf. O

Bscritó'l
construção de mals um da famnia polítíce foi sê- lavre. Atiraram a carga da

palco de carinhosa recep ã90.000,OO; Prefeitura Mu- rio de Jaraguá do Sul, reservetörio de água, com riamente arranhada. Por espingarda e acertaram no

ção ao Dr. Rocha Lagõa, ntclpel de Jaraguá do Sul, conta com o seguinte cor- capacidade pa ra I.'WO.OOO gente de Ibem. Que tem vizinho. Mais terlam lucra.

Ministro da Saúde do Go- Cr$ 150.000,00 e�fSESPI po administrativo: Diretor litros, ii ser construrdo DO p r o j e ç ã o na sociedade. do, não revidando. Seria

vêrno Médici, na manhã BIO, Cr$ 460.000,00. Geral - Eng." Edison Morro do Carvão, arrés Mais uma vez viu-se ela a lição de humildade, qlle
de hoje. Estarão presentes Dados Técnicos Luiz Calvo, diretor da re- do Colégio São Luis. ramente o fóco dos des- ainda não apreenderam.

iguilimente o futuro Go- A capacidade da Esta· sídêncla de lolnville, com- contentes. A origem doa A htsrôrte, perece repe-

vernedor Colombo Machll ção de Tretememo d'Água, preendendo os municípios Iratlmenlo di Alua revanchlstes. Tudo parecia tlr-se quasi' " enes depois.

do ôelles, o dr. Gastão sil. ii Estrada Nova, é de de São f'rencíaco do Sul, A água servida à popu- indicar o limiar de uma Com o ódio dirigido con-

Cesar de Andrade, Supe ã6 litros por segundo. O loínvílle, Jaraguá do Sul, lação é da mals alta- qua- nove éra. Gente peasendo Ira um Ix-prefeito, acerte

rintendente da Fundação reservetõno elevado tem São Bento do Sul e Rio Iídede, superlor as a-randes com os olhos e o coração ram 'num inocente. Permí

Serviços de Saúde Pública, capacidade para 700.000 Nerrinho. A Administração cidades cerartnenses, em- voltedes pllra Jllraguá do rindo pronunciamento.

dernets autoridades ligadas litros e está em condições e o Setor Quhr.ico de bora só clorada. Á pertír Sul. Os recalques, contudo inoportunos, para o mo

diretamente 110 fSESP e de atender a 5 000 ligações nossa cidade estlÍ confiada de dezembro de 1970, o voltàram à tona. Ainda não mento de I' a c i f i c II ç ã o,

Govêrno federal. a 24 horas por dia. A rêde ao dr. Aroldo ôchulz. O líquido passará ii contar se apa,gou de aues mentis reacenderam o estopim d.

A tneugureção do Ser- de 'dístrtbuíçêo a ser con- Chefe da Secção Admi- com um növo beneficio, um mtserével número. O diacordia e do desentendi

viço Autônomo Municipal cluíde é de ã7.000 ms., dos ntstrartva e de Contebill- através a Iluoreção, que lã71 de 1965. Que não é mento.

de Água e Esgoto, à cargo quers 22.000 ms. já estão dede está II cargo do Téc previne a cárie dentária. número de candidato, mas Octacflio Pedro Ramos,
da fundação SESP, repre- prontos. A Prefeilura Mu- nico em Conrebltídede, sr. Para aprimorar ainda mels a díterençe de bôa vouta- foi II grande vítima de

senta velha aspiração da nlcipel, na gutão do Pref. OsmaP Gumz a quelídade de água, o de que falIa dar, para uma quem tem ódio recalçado

populeção de Jllraguá do Hans Gerherd Mayer, de Desenvol'imenta d. Obra SAMAE de Jaraguá do cortlposição em rerrnos dé no coração. Octecíllo Pe·

Sul, que d'oravante poderá fevereiro I' II r a cá, em A implantação do sla- Sill jà edqulríu um moder- 1970. O . espfrito de viu- dro Ramos, Presidente da

dispôr de excelente sistema convênio com a FSESP, 'Iema de abasrectmeoro de no e completo laborerôrlo gança recebeu nova ínle- Arena, desde 1966. Homem

de abastecimento de água, já fez 17.000 ms. de
"

as- água está dividido em duas de análise química, física ção de IIzeite. Que voltou de conciliação. Octacíllo,
muito contribuindo pare a sentememo da rêde, sendo etapas. A la. com o custo e bacteriológica, no vlllôr a arder como nos velhos não teve vez de fazer sua

saúde de seus moradores. que os primeiros 6.. 000 mS'1 de Cr$ 1.000000,00, ölém de Cr$ 30.000,00, que pliS' tempos. Vingar-se, mos propllganda rlldiofônic'_'
A Realização di Obra f o r am relilizildos pelo da Estação de Tralamento sará imediatamente a fun· ·trando lörCI e poderio. Ser Barraram a sua presençll

A realização da óbra só DNOS, ao tempo da ad e Reservatório Elevado, cionar, para IranQuilidllde lIeDtl com o tacape na mão. como candidato. Mesmo

foi possivel graças. à par" miniatrilção .do sr. Viclor COmpreende 9 lissen tarnen da populaçãl? que.se av.· .0 ridfculo como fantllia querendo pagar o prêço

liclpação do �anéo1nI.er' ß-auer. Aruartneute hha:rrr'" 1C1-d'lt'Têtl�e>tób{l?q1tasl lútna"'rio'�et"fO'91'b«no, tliY él'. 'eÍ;pacf .
� combinado. Coodenaram o

americano de Desenvolvi se ligados 601 registros; tôdo perímetro urbllno com a cada dia que passII.
.

'Alnda allro está atraves· candidato 1.218 �o silêo·

mento, em que o Banco para atender a 2.000 eco extremoa que 10Cljm nll sado em suas gargantas. cio dos eleitores de"S la

Central é o mutuário e o nomias, dilltribuídas pelas rua Joinville IIlé a cachaça Ao saudar:nos IIS i1us- Um artigo estampado nas terra. Um geilo arbitrário,

Banco do Brasil o Agente seguintes atividlldes: 634 velha; nll rUIl Jorge Czer·. tres autoridades que nOlS páginas dêste semanário, infeliz e doentio. De quem

Financeiro. O val Ô r de residências, 155 estllbele niewicz IIté 2 Km. acima honram com suas presen- chllmlmdo os
.

bem inteo· não tem a noção da de

US$ 555.357.00, representa cimentos comerciais e 12 da CalSlI Comercial Vegini; ças em nossll cidade, nu- ciooados à razão, à com- mocracia e da liberdade.

cêrca de 50% do empre indústrias, IIssim compre' rUII Walter Marquardt até. ma dlllacde tanta signifi- preensão e à colaboração. Gesto de totalitário. Abso·

endimento para PS siste cndidas aquelas emprêsas Corlume SchmiI!; Estr. cação para Jarllguá do Sul, Um malarrato, convenha lutista, que o povo, um

mls de abaSlecimento de que uSllm a água como Rib. Molha até a Fecularia queremos cumprfmentllr o mos, impróprio, para· umll dia já por lIß'tecipaçio re·

água em nOlsa cidade, matéria prima, lais como Rio Molha; Estrada Vila Executivo e Lelrisl.tivo da hora tão infeliz .. Mas bem jeitou nlla urnas. Plira se

São '"Francisco do Sul, fábricas de bebidas, pa- Nova em tOda ii extenção; "Pérola do Vale do Irapo· intencionado, isso nãG há livrar de um pesadêlo que

São Bento do Sul e Rio dariils e postos de lavação pllrte da Estr. Ilha de fi- cú"; seu empenho de dotar dúvida. os iria perseguir. De um

Negrinho, para emortizll' de Ilutomóvei&.
.

gueira, atuill José Ribeiro a comunidade, com ins·tru. Como hoje, o descon· flagelo que não tem vez

ção em 16 anos a partir Ad.lnlstr8çio do SAMAE até o Grupo Escolar; na meDIos de segurança, trole e a reaçiío desorde· para quem já respirou o

de 28 . .01.1971. A reillização A administração do Ser Estrlldll Jaraguá Eaquerdo conforto e saúde, parabe· nada, puzeram tudo a per ar Ifmpido da liberdade e

ela obra em Jarllll'uá do viço Autonomo Municipal alé a Serraria Spézia e, nizando nos, ainda, .com der. Naquelll época, o ins- do direito de ser Iralado

Sul é II maior área e, no de Água e Esgoto d. JII- na Nova Brasília as Ruas tôda a populllçãe por po· tante, si impensado por com igualdade.
lIeu custo, é.o menor. O raguá do Sul, eSlá coo· .Joiio Planinscheck, Albllno derem contar com a efici· parte de um, seria ce re

custo global da la. etapa fiada, por c o n v ê n i o, à Kanzler e Victor Rosen· ência dos Governos F.ede· flexão pelo outro. O pri·
é de Cr$ 1.000000,ÓO e Fundação SESP, que .tem

I
berg. 'ral, Municipal e dll fun· m.eiro geato, contudo, foi

o seu financiamento deu· como seu Diretor Regio· A 2a. etapa alcançarÁ dação SESP. Pilrabens, o revide. E o artigo "O
se da seguinle fórma: Oe· nlll a experime,ntada capa as restantes vias públical5 laraguá do Sul, pelo grlln·' rito e seus eleitos maléficos",
pllrtamento Nacional de cidllde do engenheiro, dr. do perfmetrtl urbllno e II de melhoramento. foi o produto da irrefletida

_____________.________ reflexão. Opinião que
ilinda hoje perdura, porque
não foi retratada ..Quizeram
atingir o diretor' dêste 'se
manário. Processaram·no,
inclusive. Humilharllm com

gestos e plllavras' quem
nada tinha com ii história.
Nadll conseguiram, a não
ser a verdade. De saberem,

Com a finalidade de ministrar um curso iilten
sivo de Práticas de Vendas encontra'S8 em nossa

cidade o .Prof. Enio da Silva Ferreira, Instrutor
Tecnico de Vendas de Senso CatarineDse.

O referido curso será ministrado aos intere.
sados d .. ambos os lexos, militantes do comércio GA' E I d t'l
e da industria de nossa cidade, e vila trimsmitir remlo S U an I

e apsrfeiçoar conhecimentos de vendas, relações São Luís
humanas bem como formar. e qualificar mão de O Colégio São Luis,
obra elpecializada para o comércio II indústria. fundou a 15 de outubro

As auillos começarão dia 9, segunda-feira pró· o Seu Grêmio Estudantil,
xima It terão duração!te 2 semanas, sand.o que visandIJ a proporcionar
inicialmente .erão formadas duas turmas, par� OB

a quantos frequentem o O Prefeito Hans Ger-
horários das lã às 16 e da. 19 às 20 hs. b

.

O curso será intelrame.te Irálls, e as inecrit>ões supracitado estabeleci hard Mayar aca a de re:
Y mento de ensino oportu· ceber telegram. da Gua-

poderão ser feital até 2a. feira, ao meio dia, na nidade de desenvolverem nabara, vazado nos se.

Associação Comercial coin ° Cap. Piske. . liuas habilidades e sua guintes têrmos: "Diretoria
Esta é mai.. uma 'promoção do Clube 'de Di- capacid'ade i!ltelectual Oonfederaçio Naeion'al

retores Logistas de nossa' cidade, da Associação A primeira diretoria fi· Trabalhadores Industria,
Comercial e Industrial II do Senac. eou constituida dOI se

I
congratula-se com VOI-

Clube de Diretór8s Lojistas de Jaragaá do Sul guintes: Presidente, José sência doa9io terreno

,_---.-----_
------.---- Mauricio dos Santos; Vi séde Sindicato Censtru·

V d· . LEIA E.' ASSINE, ce.Presidente, Giovanni ção e Mobiliário Jaraguá
·en . e-se Zimmermann; Secretário, du Sul, fazendo votOI

eAs Ie
. Paulo 'César Venturelli II contínui governando no

Tesoureiro, Raquel Cor· sentido do interesse das
rêa. .

coletividades. Saudsçõel.
.S e· 'm a n a' ·r ,.0,·0 Cumprime.ntos delta fa- a) Ol",vo. Previatti·Pr8si-

lha. dente"."
� �:., : �- �

..

""';-

Octllcfllo, apesar disso
pode·se dar por recóm·
pensado. Sí o silêncio de
seu pronunciamento foi
para impedir o voto' no

dia 15 de Novembro, •
clrteba hllverii de se' es

lampar, no dia 16, quando
serão obrigados a divul·
gar o· resultado da vonla·

de popular. E Octacílio
�era solenemente procla
mado. A justiçll que t4rda
mils não falha.

Pintasilgo

.

Confederação
dos
Trabalhadores
Agradece

Na ocasião foram sau·
dado•. pelo nosso diretor
e Vice·Prefeito, em nome

eI, Arenll, o Senador An
tonio Carlos Konder Reia
e o [\eputado r-ederal Le·
noir- Vargas Ferreira, can
didatos ao' Sen lido, nas

eleiçõl!!s de 16 de Novem
bro, seguido da fala dos
dois' ilustres candidatos,
muito aplaudidos I' e loIS
Oportunos pronunciamen·
los.

I

Vereadores. '

3 PEQUENESES
Informallões oom a

Ir8. Joesting à R II 8

João Doubrawa.
.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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BNDEReÇO:
Cau. Poatal, 19

IIvenld. Mal. Deodor9, 210
Jaraguá do Sul . S. Catarina

EmprêlA Jomaliatica
"Co ....eio do Povo" Lida.

• 1970.
Diretsr

Eugênio Vitor Scbmöckel

FrlltfFer., e Oru.meut.I,

Laranjeiras, Peeegueiroa,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlíes, Caméli'as', Oonl
feras, Palmeiras, eto., etc.

Certificado"COftftflO DO, POUO" MUDAS
Extraviado

Eu, DR. ERIÓH KAUFMAN-N.alemão, casado, médico,
residente e domiciliado em Jaraguä do Sul. estado
de Santa' Catarina, declaro para os devidos fins que
foi extratiado o Oertificado de propriedade do
veículo,:

Marca - 'Dodge
Modelo - Dart+Bt í

Onassie n.? 001246
Motor n. BF-31S-P-01784. cor Verde Im·
perial Metálico, tipo 1970, ano de fabricação
1969, S cilindros, 19SHP, 4 portas, p/6 pas·
�ageiros R J fi C' • .

1034Jaraguã do Sul, 29 de outubro de 1970

I
ua erge ZernleWleZ,

,;=========D=R=.=E=R=I=C=H=KAUFMANN AntigaFerrariaPiCClninlJ

fundação: flrlur Mul/f#r • 1919

ASSINATURA:
Anual . • •• CrS ·JO,OO.
Semeitre • " CrS 1,20
Avulso. . '. Cr$ 0,20
Número atrH.llo . CrS 0,:12

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Folocópias

ARTAMA Lida.'
Fábrica de Esquadrias de Ferro

Comunicamos que houve mu

dança de enderêço, da:
Rua Cabo Harry Hadlieh.
para

Um terreno com a árel de 20,000 m2 com
casa de material 'de bôa construção e dependên
cias, com água correnre, struedo em São Bento
do Sul. à Rua João Hoffmann (perímetro urbano),.

servindo pera pequeno sírto ou loteamento, Zona
de bom clima.

lmeressedos queiram dirigir-se II A.ll r e d o
Kllmmek, Celxe postel, 12 - São Bento do Sul.

Registro Civil
Aures Müller Grubba, \ ficial
do Registro Civil do r.Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul,' Estado de Santa

Catarina, Brasil. ����:::::::��������������� -------------- ....Faz Saber -r= comparece- I Iram no cartório exibindo os L e'" 1- a Dr. Fraaeiseo AatoDio Pieciln8
,documentos exigidos pela lei

:H::I;: .D -.:cO _ c.:R.:H:. 1:%afim de sec:s���l!��rem para

"Por EAsse M'und o de Deus"
(O.P.F.) N.o 004384879

Cirurgia e Clhlloa de Adultal e Criançal
, Partol - Dcençae de Senhoraa

HOSPIT,AL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ

Fazem anos hoje
O sr. Alfredo Alberto

Stachlín, nesta cidade;
A ara. Clara Glowatzkí,

espôsa do sr. Vitório
Glowatski;
O jovem Eugênío, filho

do er. Martim Heno, em

Jaraguàzinho.
Faeem anos amanhã
Valdivia. filha do Ir. Edital n. 7.332 de 29/10/70

Hermenegildo Manes; Oaní Eugenio Socreppa e

Antonio Carlos, Iilho do Iria Rassweiler ... Um livro de agradável leitura e do me-
sr. paulino Pedri; Cópia de edital recebí-' lhor quilate literário. ("A Notícíav-Joínville). R.sidinoia: Dr. Moreu RaDloI, 411
O sr. Dr. Ilton Stein- da de oficial do regtstro CO.. 'IJ'....A. - !!IANYA CAY.A..lEI.INA

gräber, atual Prefeito CivildeGuaràmirim,N/E. A venda na Tipografia ATenida
__, ...:M�,lDicipal de ?oruPá. Ele, brasileiro, solteíro, e na lua filial.

_Dia 09 " lavrador, nascido 'em à o

IO sr. Artur Bortolini; Estrada Rio Branco, �a-

b
-

R t
,.-

O sr. Helmuth Krüger; rami.ri�. neste E_stado, Correio do Povo Vende se· epresen açaonelta cidade. domtcílíado �. residente .

um Jornal a
•

Elemento residente em CURITIBA,. em Guaramlrlm. nest. .Dia 10 Estado lilho de Lêo Eu- Serviço do Povo registrado, no CORE do PR. deseja re-A sra. Vva Bdíth Fran. genio Socreppa e There Uma CHÁOARA, sito presentar firmas desta cidade naquelaco, em Porto Alegre; za Marangoai Socreppa. Ela, brasíleíra, solteíra, em Santa Luzia, com C88a CAPITAL à base de .eomíssões. Favor
,

A Ira. Asta, 8spôsa do Ela bralileira solteira comerciária, natural de non de altenaria, e eon-
sr. Heinz Marquardt; domé�tica natu;al d. Ja� Jaraguá do Sul, domici tendo também 14 Dlil

I
��ir-se ao Sr. A. J. da Silv�.O sr, Milton Albus.. ,..aguá 11. Sul, domicilia- liada e reeideate à E8tra· pé. de banenas. Oaixá Postal, 139S·

D"a 11 da e r8lidente Desta eí- da Nova, neste distrito,' InfarmaçõIs no Hotel CUR·TTIBA PARANÁOsmar Meier, filho do dade, filha de Victorio filha de Alonlo Eugenio Central, com a Ir. João
' .L -.

sr. Esterano Meier, nesta; Rauweiler e Herta Franz Nicoluzzi e Igaes Grütz R.blrti.
_ ,�"

O J'ovem Euclides Pico Raa8weiler. macher Niooluzzi ,----------------
" ,eínínt, em SAo Paulo; Edital n. 7.333 de 29/10/70 Edital o: 7.335 dI) 3/11/70O jonm Mauri Gerent, José Jórge dos Santol e Paulo Doníní eem Astorga-PR. Maria Bona Gilda But.chardt

Dia 12;- Ele, brasileiro, solteiro, Cópia de edital recebí-
O sr, Geraldo Meier; lavrador, natural de Ja da do olicial do regístroO sr. Dr. Murilo Bareto raguá do Sul, eomiciliado Civil de Guaramirim N/E.de Azevedo, nesta oidade; e residente em Jaragua- Ele, bralileiro, soIteiro,O sr. Dr. Fernando A. sinho, neste distrito, filho comerciário, oatural do

Sprigmann, em Florianó· de Jorge Eliezer CoUa Joinville, nelte Estado,
polill; dos Santo. e Anna Pral. domiciliado .e r�8identeA sra. lIdegar Kres.im, Ela brasileira solteira nesta cidade, filho de Jo·
IISpÔSll do sr. Rudolfo domé�tica na t � r a I d� sé Donini, e Rosa Donini.
Kres8im, em Rio da Luz; Enoruzilh�da neijte EI' Ela, brssileira. solteira,O Jovem Wal dem ar tade, domieiÜada e resi'l'funcioná.ria púb.li!,a, oa- ' ;, ,

Karsten, filho do sr. War dentá em Jaraguasinha, tural de Guarllm�r!�, nellter Karlten; 'oeste distrito filha de te Estado, domlcIluula e
O Ir. Nilo Zapella, em Alberto Bon': e Tecla residente em Guaramirim,

Itapo0uzinho; Bona.
.

neste Estado, filha
.

de
A garota Iloide Maria Paulo Butlchardt e Erlca

Stinghen, em Cambé-PR. Edital n. 7.334 de 30/10/70 Schmidt Butllchardt.
Dia 13 M a r i e An ton i o E para que chegue ao GO

A sra. Cecilia R. dos Planincheck- e Recilvia nhecimenlo de tod06 mandei
Santos; Maria Nicoluzzi pa'Ear o pf�sente edital que
Arão Paulo, filho do Ele, 'Qrasileiro, solteiro, será publicado pela imprema

sr. Rodolfo P. Pereira;, comerciante, n'atunal de e em cartório emde será
A sra. Carmem Beyer; Jaraguá do Sul, domici. afixado durante 15 dias. Se
O Ir. Narcizo Augusto liado til residente à Rua alguém souber de algum im·

Ferrazza; João Planincheck, nesta pedimento acuse-o para os

A era. Camila Isberner cidade, filbo de João fins legais. '

Schweinie, espôsa do sr. Plànincheck e de Marta AUREA MÜLLER GRUBBA
Erich Schweinh. Weiss Planiocheck. Olicial

SOCIAIS

Aniversários:

MÁRIO TAVARES

Construlora Jaraguá Lida.
Comunicamos que estamos aptos a executar, projetos de instala
ções ELÉTRICAS, E HIDRAULICAS, sob direção técnica do
Engenheiro Dr. BALDUR M. GRUBBA

PROJETOS DE PINTURAS
Orientação do Técnico MAX KOHN

Orçamentos e Informações, à· Rua Presidente Epitáeio
Pessoa, '1207, junto a Casa Comercial

Bernardo Grubba S.A.

Agora também no -Cartório,
autenticadas na hora;:
Edificio da Prefeitura.
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,.� Tem cara de motor nôvo,
, desempenho' de motor nôvo\

e custa menos da metade
de um motor nõvo.

Venha ver em nossa loja o molar
Volkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.

'

fie fica tão,növo, que v. é capaz de
confundi-lo com um molar nôvo.
Felizmenle seu praça evita esta

confusão; cu'sla menos da metade de um
motor nôvo.

Mas faz tudo que um motor
nôvo faz.
As peças originais jnslaladas e as

recondicionadas são submetidas a testes

,

os mais variados, cjue são uma

verdadeira tortura. Mas também, depois
de passar por êsses tesles, êle fica
como se fôsse nôvo.
Tanto é verdade, que êle recebe a

mesma garantia que a Fábrica dã
a um 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 nôvo.

J a r a g u á V e í c u los, L t d 3.

U' ,fi.ven;ôa marechal Deodoro, :]12 (fundos) ,
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José Luiz de Castro, requer o registro de
representante Cemercial Aut.ônomo e o respectivo
Alvará de -Licença, Transpo�tadora Emmendoltrfer
Ltda., requer registro e o respectivo Alvara de
Licença, Benjamin Sabei, tendo começado suas
atividades de carpinteiro autônomo requer licença.

Jaraguá do Sul, 29 de ·outubro de 1970

AproYa a Proposta OrQamentiria para o exer

cício de Hi71.
Hana Gerhard Mayer, Prefeito MilOioipal de

Jaraguá do Sul, EAtado de Santa Catarina, no UIO

e exercíoio de suas atr!buiQões.
FaQo aaber a todOI! os habitantea dêste Muni

oípio que a Cãmara Munioipal aplOVou a eu san

ciono a seguinte lei:
Art. 1.) - O OrQamento Geral do Município

de Jar!lguâ do Sul, para o exercício de 1971, dia
oriminado pelos anexos integralltes deilta lei, estima
a receita e fixa a despesa am Cr$ 2.810.000,00 (Dois
milhões, oitoàentos -e deI'; mil cruzeiros).

Art. 2.) - A reoeita seri realizada mediante
a arrecadaQão du rubrioas na forma da legislaQão
em vigor li du espeoificaQões constantes do anexo

2, abedecendo a seguinte classifioação geral:
Receims Clneates

Receita Tributiria
Recaita Patrimonial

Lei n. 278 Transferências Correntes
Eleva venoimentol do Funciooalilmo Municipal Receitas de ClpllliInati.o.

.. . AlienaQão de Bens Móveis
Hans Gllrhard Maylr, P1'.8felto M�nlclpal de

e Imóveil
Jaragui dO Sul, Estado de Santa CatarIDa, no uso AmortizaQão de Emprésti-• exe.roício de SU81 atribuiQõas.

. • .. mos Conoedidos 1.036,10
.
FaQo saber a todos ��. habltantel daste MUDl- -Transferências de Capital 199.106,95 220 aS.05

C�PIO qua a Çãmar� MIIDlClpal aprovou I eu, 8an-
TOTAL C • 2.810000.00Clono a 81gumll lei:

r

Art. 1.) - OI proventos do funcionalilmo pú- Art. 3.) - A despe8a leri realizada na forma
bIico municipal inativo, a partir de 1.- de setembro Ispecificada no anexo n. 2 e seri diltdbuida pelos
de 1970, slrão elevada na ordem de 10% (dez por seguintes órgãol:
canto), sôbre os atuail parcébidol. PODER LEGISLATIVO

.A.rt. 2.) - OI reoursos ,ara fazer faCI as de.' O - Câllarl �e 'ereadores
Pesas dloorrentu com o aume'nto constante do ar· PODER EXECUTIVO
tigo 10, são encontrados na lei oroamentãria .igente. 1 - G.�lnele do Prefeito

Art. 3.) - Esta lei entrará em vigor na data 2 - DeJarta.enlo de IdlDllislra,ãl
de sua publicaQão, revogad81 IS di.posiQões em 2.1 - Di"isão di Pllsoal la.601,�0
Oontrário. 2.2 - Divieão de Material 21,602,40

Os interessadoa deverAo apresentar-ae àB
3al. e quintas-feirai, no horário daa 14,00 horal,
para submeterem·ae a· teBte fi seleção.

CORREIO DO POVO Sábado 7-11-70 Página 3

Prefeitura
Estado de Santa Catarina

Municipal de Jaraguá do Sul
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO Palioio da Prefeitura Municipal de Jangui

dOl23
- Divisão da ServiQos

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL lul, 26 de outubro de 1970
.

Gerai.
. _

Hans Gsrhard Mayer, Prefeito Municipal 3 -- DeJarllmenlo de EdlclçãoA Vista da Informaçao Como Requer A presente lei foi publicada nu ta Diretoria de tallare e Asslslêlcil Soclai
Alan Sasse, requer licença para a colocação E.xpedieDle, EducaQão e Assislência Social, aos 26 3,1 - Divisão de EduoaQão 335 614.69

de uma placa, Adalto Grezõrío Ossowsky, ·requerldl81
do mêil de outu�ro de 1.970.. .

3.2 - Dívísão de Cultura 22.250,00
licença p/um� reforma no

r;

puehado, Onório .Kan- Joao MathllB VerbIOenB, Diretor 3,3 - �ivisão.de Anistin-
zier, requer licença p;constrUir lIua cala reslden-. Cla SOCIal 46000,00 403.864,69
eíal, bem como a numeração do/ prédio, Marcol Lei n. 279 4 - Departamenlo da fazllda
Silveira, requer licença pjconstrutr uma cala resí- Autoriza o Chefe do Executivo Mu·nicipal a 4.1 - Divisão de Oonrab.
dllncial de madeira. Bernardo Rosniah, requer firmar convênio com o "PLAMEG". 4.2 - Divisão de TributaQão
vistoria e habtte-se, Arthur Eggert, requer licença Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipsl de 4.3" - Divisão de Tesouraria
p/reformar um rancho, Osmar Miellce, requer he- JaraguA do Sol, Estado de Santa Catarina, no uso 5 - Deparllmenlo de a�r.s de
bite-se de Bua construção de madeira, Hínschíng e exercicio de BUU atrtbuíções, .ilção'
Com. Ind. Ltda., tsnäo coneluído ali obra. de lua Faço saber a tedos os habitantes dêste Muni- 5.1 - Divisão de Obras 361.321,20indústria, requer habite se, Waldemar Rau, requer cípio que 8 Cãmara Municipal aprovou e eu saR- 5.2 Díeisâo de E8tradaa
licença pjoonstrutr um abrigo plvetculoa, Eletro- oiono a seguinie lei: de Rod"gem 856883,24
motores Jaraguá S.A., requer alinhamento e o Art. 1.) - Fioa o Chefe do Exacuti"o Muni- 5.3 - Di.il!lão de ServiQolalvará de Construção, Hilbert Sehulz, requer níve- oipal autorizado a firmar oon.ênio de delegaQão d. Urbanos 603.314.09 1.7!U.IH8,53
IIl!Dento e alinha.mento, Franci�co I!a.nst.i�, reque.r encargos e recursos co� a Seoretaria �:recu�iva do 6 _ Deparlamenlo larripecujriaalinhame1?-to e nivelamento, �lardlD1 LUIz Lenzt, P!a�o de Met�s .do Governo "�L�MEG , cujo con-

61 _ Divisão de A ricultura 16 066,�Orequer Ilcença para demolir. e reconstruir um veme .Isa objetivar a construção do Grupo Eseolar 62 _ Divi ão de P 'ouiriar�ncho, Erne�to The�la�ker, requer .vistoria e ha- Estadual a ser edificado à rua Join,�lle, .nBlt� o!dade.
.

7 _ G�bl�sele do 'I:e Prelella
92.459,60 1�8.�2:'�gbíte-se, Severíano Oliveira, requer licença pjcona- Art. 2) - As normas e demals dlSpoBIQoes de

1 5.
truir uma cêrca em frente sua casa residencial, que tratam 88 delegaQões de enoaraoa e recursos, TOTAL Cr$

..
2810.1100,00

bem como respectivo alinhamento, Lourival M. d. quanto a eua aplicabilidade na sopervisão das obras Art. 4.) - Integram a prllll!ltl lei:
Souza, requer licença par� demolir uma casa, Rolf do citado educandário. serão pelo Chefe do Execu- 1) - SumArIO lI',!Iral da receita por Fontes e

Marquardt, requer vistoria e nabíte-se, João Olíarí, tivo Mllnicipal disciplinadll através rell'ulamento da de,pllill por Funcões do G�vêrno. .

requer vistoria e habíte-se, Wally Müeletz. requer próprio. II) - Quadro demon8�.ratl"0 da �.celta e da

licança pjconstrute um rancho de madeira, bem Art. 3.) - Esta lei entrará em vigor na data derpesa segundo as c�teg.or!u �oonôm1C8I",
como alinhamento, Fecularia do Rio Molha, requer de sua publieação, revogadas a8, di.posiQões em III) - Qua�ro dl�crlm�nah,o da receita por
licença p/reformar Bua casa de alvenaria, Erich E. ecnträrlo. Fontes e respectiva legll!liaçao.

_ _

Schmidt, requer -llcença plconstrutr uma calçada e Paläoío da Prefeilura Municipal de Jaragui _IV) - Qlladro. �al '!_otIQoes. por órlaol da
melo fiG bem como alinhamento e nivelamento, do Sul, 26 de outubro de 1970. Governo I' da AdmlOlstraQao.

.

Ewaldo Gerent, requer licença para conatruir um Hans Gerhard Mayar, Prefeito Munioipal Art. 5) - Acomp_anhalll a prasente lei:
_

puckado nos fundoa de sua casa residencill, Adolfo A prel8nte lei foi publicada neata Diretoria I) - Demo!l.t�aQao da _!I,�plsa pai.. FunQoel
Ringel requer lic8nça p/fazer uma reforma geral de Ex!,ediente. EducaQão a Assistênoia Social, 808 segundo ss Categorial! �oonomlcail.
nos fundos de sua residencia, Textil Cyros S.A., l!6 dias do mês de olltubro de 1970. .' 11 II) - I?emonstraçao di d,sp�sa pelu cataro-
requer licença .p/proceder pequenos reparol e João MathiSB Verbinann, Diretor rl88 EconÔmicas .ell'und� 88 Funçoes.

.

retalhar um galpão, Nicácio Oonçalves, requer III) - De�onstraQao da despiU �elaR Unld�-
licença p/coustruir uma casa relidencill de ma- Lei n. 280 d�s OrQamentArlas segundO .. edegerlail Ec.ollo·
deira, bem como alinhamentô e nivelamento. An' H G h f M" 1

mloas.
.

_ .

tônio Zimmermann, requer licença p/conlltruir uma
ans er ard Mlyer, Pra eito UDlClpa de IV) - De�opstraQao da despe8� peI8ll,Unlda-

casa. residencial de mad·eira, Oswaldo Belarmino, Jaragui
do Sul, Estado de Sanla Catarina, no uso des OrQamentárlas segundo BI .F!lnQoel.

r,equer licença p/construir' uma· casa residencial
e eXlrcício de soas atribuil,lõel. '9') - Quadro demonstratIva. do Program.a

de madeira, bem como aUnhameato, Egon Mar. l<'aço BIber a todol oa habitantes dêate Muni- ,\n,u_al dI) T�abalho do Go_vêrno e termoa de reah-
cípio que a Câmara Municipal qapro"ou· e eu san- ri Ab t d S l'91"oaquardt, requer licença pJcQns�ruir ,uma.oasa rllai- oiono a se.-ihl�'lei�' _. � ... - � .•.__ =- � _._" zl,Çll,!. I....., f�S. e"Pl:eS �oe. a. � .. �-. ,_ �

dencial belD como alinhllmento e nivelamento, o;u • .Art 6) Fica o Chefe do ExeoutIvo a�torJZldo a-

Ernesto Theilacker, requer licen"a p/constrUir uma
Art. 1) - Os interessados .em lotear terrenos 1) - Proceder a abertura �a. cr�dltos .Su,le:Y arruados ou não, além diS exigências do art. 288 t d d

-

f ncelro decasa residencial, João Murara, requ(!r alinhamento ... aeguintes do Código de Con8truQõeil adotado pelo
mlln are!!, no. �correr. o exerc�xlO ma. .

bem como numeração, Ingo Manske· requer visto- Decreto-Lei n. 73, de 12 de outubro de 1940, fioarão
1971, até o l!mlte mAxlmo de 30 o da receita orQa-

ria e habite· se. mentiria estIma�a. .' .sujeitos a doar à Municipalidade. 5%. (cinco por II) - Rllalizar em qualquer mes do IXlrClOIO
cento) da érea líquida do ·total a s'er 10teadQ, IIta financeiro oplraQões de crédito por antlcipação da
destinada para iren verdes.

.

. receita, para atendar a insuficiência de caixa, até 'o
Art. 2.) - Esta lei entrarA em "igor na dat. limite de 25% da receita orQamentária e.timada.

de sua publicação, ruoradas SB disposições em Arl. 7.) _ Bata lei entrad em "igor em 1. de
contrério: janeiro de 1971, revog'adaa as dilpoliçõe8 em con-

Palicio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá Iririo
do Sul, 116 de outubro de 1970. Palácio di Prefeitura. Munioipal de Jaraguá

Hans Gerhard M9yer, Prefeito Municipal do Sill, 26 de outubro de 1970.
A: presente lei foi publicada nesta Diretoria de Hans Gerhard Mayer, Prefeito Munioipal

Expediente, EduoaQão e Assistência Social, aos 26 Mirio KrutzBch, Contador - Reg. ·c.a,c. S.C. 5.293
dias do mês de outubro de 1970.•

João Mathiu Ver binenn, Diretor

55 77B.6�. 191.982,44,

91.599,96
49359,00
41.2�2,60 182.201,56

-DEFERIDO-
Maria JOl'lsting, requer licença p/construir um

mausuléo n8 sepultura de seu espôso, Bernardo
Sborz, requer lioença para construir um maululéo.
Oswaldo Horongoso, requer licençà p/construir um
mausuléo, Alfonso Henu, requtlr 1 i c e n ç a para
Conlltruir um mansuléo, Adolfo Chiodini. requer
licença para construir um mausuléo, Albano Kan
zler, requer licença para construir um mausu!éo,
Vva. Francisca Ott.o" requer licença para construir
um mausuléo na sepultura. de S6!U esposo, Marmo
raria Hass, requer licença p/constrUir um mausuléo.

- CERTIFIQUE-SE-
Auto Renovadora Ltda., requer certificar se

o requerente é ou não devedor a Fazenda Muni·
cipal, Bertholdo Max Doeriog, requer por certidão
o pagamento dos impostos efetuados, Franoisco
Engler Sobrinho, requer por certidão se é ou nãe
devedora a Fazenda Municipal, José flibeiro, requer
por certidão que o mesmo não recebll por 8ssa

munioipalidade nenhum auxH�o ou subvenção, Re
Clpadora Coneza Ltda., requer· por certidão o

pagamento dos impostos efetuados.
- C-O N C E D A - S E -

6.560,00

II Auxiliar de Escritóriol
A ELETROMOTORiS JARAGUÁ S. A.,

oferece vaga para o cargo aoima,· exigindo:
- curlo ginasial completo
:..... boa datilorrafia

O F E R E C E:
,

Assiatência odontológica no próprio local
de trabalho
Salário de acôrdo com as aptidões
Ótimo ambiente de trabalho

- �emana de fi di811

Lei n. 281

720.000,00
5.700.00

1.713.806.95 2.589856,95

Certificado Extraviado

20.000,00

Eu, Udo Borsehardt, brasileiro, solteiro, lavra
dor, rllsidente e domiciliado em Rio Cêrro II, nea-
te municipio de Jaraguá do Sul SC, declaro para
Oll devidos fina que loi extraviado o Certifil!ado de

Propriedade do veiculo FORD "9, com ai leguin- I
tel caraeterístical':

Motor n.o. 98 BA - 363779, cor azul claro, blm
como o Bilhete de Seguro.

Jaraguá do Sul, 04 de novembro de 1970
Udo Borllchardt

Vênde-se
Um DKW Belcar, ano 63, .em bom estado.

103.696,7� Aceita·ae negócio com GORDINI. Prêço ii vista
Cr$ 4.900,00 ou em condições com 60% di entrada.
Inlerelsadol tratar na Rua Santa Catarinll, 2473,
Joinville.
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'P' I A . Atuação dos ,Candidatos
O r re I O o' OVO pa�lo;:��:r P��I;�i�:�;i�:: �i�Oepd��UJ�o�s�d���aç:�

,
'

'

'C â m a r a Municipal de J,uaguá do Sul. E, c'omo
mentira tem perna .. curte, vamos traçar UI1l comparativo

SÁBADO, 7 DI! NOVBM8RO DB 1970 N.· , 2,608 entre os ex-vereedores O c r e c f I i o Pedro Ramos e
""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,,,,,,!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,,;,,,,!!!!!!= Norberte Hafermena, nos aDOS de 1967 a 1969:

LI JAllAOO' DO SUL (SANTA CATARINA)AJlO

Alberto Bluer S,I. -Ind., e Com.
Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
Ser Leão é ser Presença ,São convidados os Senhores Acionistas para

,

CL Pa 1 M ft·
a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar

u o ore 1 no día 05 de dezembro de 1970, as 15 horäs, em
O trabalho bumano, nas suas naturals eontln- 'sua sede social a Avenida MarechIlI Deodoro da

gências e nos seus. normais desdobrameuros. eXi-1 Fonsica, 739/781, nesta cidade de Jaraguá do Sul,
g.e presença. Não q';leremos nos referir aqui à com a seguinte ORDEM DO DIA

'

atmples presença fiSIClI, Tislumbramos prtneípal- 1) Aumento de Capital com'recureos do Ativo
mente os reflexos, q�l'. tal prl'8ença irradio como I c Imobilizado. Lucros em Suspenso e Reserva.
fruto natural da parttcípação. ,

.

, 2) Alteração dos Estatutos Sociais.
'

O simples ato de presenea já é um cumpri- Jaraguá do Sul. 05 de novem.bro de 197�.
meato do dever, contudo, se essa presença nio Al�erto Bauer, DI.retor Pre8lde�te
fôr marcantemente desenTolta e atuante, talvez VIctor Bauer, DIretor Oomerelal
não chegue a despertar aquêle relacionomeíÍto de .1"'=--====:::::::::::====:::=====::;::;::::"
ação, fruto de uma atividade de grupo, I,'

, ii

Face a isso, sejamos presença que envolva e I Vota a 15 de Novembro, em I!enebrie energias latentes ou cambaleantes para III n
que se projt>tem numa simbiose harmoniosa de D
trabalho, fruto' do serviço desinteressado, sustentä II II
eulo de uina presença que não descrê dos méritos II l!
de quem jamais deixa de assinar o ponto no Iívro II li
do dever. '

'

'II Il

Se�.mos presença que. se. identifique e se" II

,::�:�n:� :�::m��:so�B��n�1:!�d�:0��I�co:�rt1�i� II li Wil,ic� lach Brasilien kam, und 'was icH wil!Hren�
pação de todos os leõe. que, amadurecido. nas II II der .ro"en Revallll'oD lIlß!I/ß4 'frlehte (WnHH)suas disposições de trabalhe, convencidos do II II II �IJ Uild ii U' ,,&.
quanto a participação de todos é neceesã-ío para II P

,

'a preservação da responsabilidade de cada um ii H Ein wahrheitsgetreuer Bericht von Paulo Kraemer

jamais Ie afastam daquela linha mestra que mar: ii Il Währl�nd [der Revolulionszeit hallen hin und wieder
ca a rota segura da .erviço desinteressado.

'

II � einzelne Wanderer den jarllguá passierl und íest alle
, Sejamus presenea atuante, não importando ii li kehrten bei mir ein, um zu nächlingen oder sich be-

leja ela silenciosa ou bem falante e sim atlmt. II, li wirren zu lassen. Von diesen erfuhr ich so Mancherlei.
tanto para

: ouvir quanto para opinar,' que Ileja n II Einet wurde ich a-efragl, ob festern nicht ein Maon,
equilibrada .tant.o para orientar quanto p!'ra obede- g II vo,rüberllegangen sei. Als ich dies verneinte, wundert�
eer, que sela portadora d8 uma mensagem não de 11- IIIII sich der frarer. Es sei ein Spion der Pederellsten
lI.usêncià presente e sím de uma presença eloqüen.' ii u gewesen und l) a be ,s i c h wo h I heimlich durch die
te. 'II II Capoeira geschlichen, um, von Blumeneu sichere

Sejamos presença confiante, mesmo conhe- ii II Nechríchren zu bringen, Die Lleberfehrt hebe er ans'

cendo as naturais Iímltaçõee que nos' aão impostas II li lall des Geldes mir einem Stück Fleisch bezahlt, mil

pela fraqueza humana, mesmo sabendo daa even- II ß dlim er überhaupt reichlich ver s e h e n wer, Ich

tuaís carências a que estamos sujeitos, contudo, H II lelle Gp! dieses Gesprüch keinen werl, weil eine sol-

confiemos na legitima aspiração de nossas fôrças, II I. ehe Persoo mich in keiner Weise interessierte. -N.ch

que não' podem deixar de, inveltir energias para II'" !! Abzug der Pederillisren erschreo des Abends eio

plantar esperanças, que renas'cem em cada dia que O t '1- P dR'"
II Wanderer und bat um Herberge, die ihm gern gewährt

passa, que dellabrocham em cada manhã que re· II ·C ac'I '1'0 'e' ro amo'S II wurde. Die Art'und Weisé, wie er sich gilb ulld na,ch
começa. " II ,," "

, 'I: seinen eigenlümlichen Reden zu schliessen, musste es

S '11.1 ',,', ,III eiD halber Idiol sein. Zuweilen aber schien es mir bei
ejamos pr.lença para não sermos tardígra·

' Q' b' h d h'
'

'

d b
d f 'li candl'dato da' Arena,' n'.' 1.218 ',li genauer V,eo ae lung, ass mrer semem son er aren

08 na tare a de lie!,vir; não façamos de n09sa Belragen ein Teil Verschmitzlheit hervorschaute. Er
preleoça 'uma mera obrigl1ção de rotina, mas que � '� '''hl k 'd

-

Z d 'h
.

I
.' l' Eficiência leoislativa comprovada,' - I

erza Ia rauses un wirres tug, ass man ,I n 10

e a Bela a p,lnituds .de .ma obra ii. ,realizar, obra .". Blumenau als Spion gefangen habe. Er sei aber inil
que justifique a procedência e a legitimidadé de ii Atuação brilhante aa Câmara de Ve· II Hilfe eines Kolonisten seinen Häschern enlwisch!.
DOI!ISa afirll1açio leonlstica, que prova e comprova IIII readores. Moral pública e particular'

'

'I! Nun lebe er in sleter Angsl, wieder als Spion aufge,
que Ser Leio é ser Presença. 'ff d A f

'

D ' -

d h
'" Vota em Octacílio para Deputa,do Estadual,. ß gri en zu wer en. u meine ,'rage, wie 'er enn nae

Blumena" gekommen I!el, erklärte er mir. dass er vor

T'.
I E não deixe de votar em PEDRO COLlN, II einigen Wochen an meinem Hiluse vorbeigtkommen

,_ O X I C O S II para Deputado Federal, n. 203. ii wäre. je,zl erinnerle ich mich plölzlich des Marines,
"' II Participe da gl'l1llde Vitoria! II nach dem man gefratgl hlllle,

-

"Hàben Si� nicht

Juventude, palavra lubJjme que muitos atual. II, -.' ,'. II dllmals die Ueberfi!hrl mit einem'Slück Plei'sch bezahll?
mente não aabem aproveitar por uma única rllzão II ..

A n.utra�ld.ade não. dá. a D1nguem o inquirierte ich ihn. "J<I,", gilb er gllnz verblüfl zur
o T.ÓXICO .

'

'!! direIto de partICIpar da VItória. II Anlwort. Ich erinnert ihn noch an verschiedeoe Einze

O jovem que 8e vicia nllo tem mais razão �::=--'--:::=:::===:::I==-====:::=--=====:::lI Iheilen seiner Wanderung, von denen ich Kenntnis
sôbre IIi, '

J F dSI' erhallen hille. Er gestand alles ein, aber seine Ver·

Sou jovem mas nu,nca quero ir' no .caminhc osé erreira a i Ta recebe comenda, blüffung ,nllhm immer mehr zu, "ja, Mann", sagle ich

dessa juventude desorientada, e talvel! até mal edU- Em ceremônia realizadÍl nos". gaõz ruhig zu ihm, "dano wllren Sie doch lIuch eio

cada. a 26 de selembro dI!! 1970, ' .,' Spion, denn einen solchen Mann hai, man bei mir

Jamais irei no caminho deua juventude de- DO salão de áros da Biblio. ,Ao alo esllverem presen- gesuchi." Weiler inleressierte mich die Sache gar

lencorajada, que para enfrentar a realidade recor- léclJ Municipal "Pritz Mül- tes c representante do Go- nIchl; wie grass war, aber meio Erslaun�il, als mir

re aos entorpecentes.,
'

ler" em Blumenau lai en vernador do ,Estado. o einige Tage späler von Herrn Alexllnder Schlemm

Jovem, porque nllo 'abres o. olhoB para a tregue, pelo sr. dr.'Rolllnd D_refeito MuniAcipal e �re- die Nummer eioer joinvillenzer Zeitung zugesandt
realidade; por que tens mêdo de en!rentá 111? 'Zimmermann

cônSUlale-1
SIden Ie da Camora, JUizes wurde, in der unsere Unl_erredunr ganz enlslelll wie'

O n0880 Brasil é tão belo, Bua natureza tllo mão de prim�ira classe, CI d� D,ireito, Vigário dI! �a- dergegeb�n war. Dass er io meinem Hause nicht
laudável, porque vocês estragam êsse belo, que ,é comenda da Ordem do roqula, Pastor EVllngelrco, mehr, seines Lebens sicher iewesen wäre und die

um dom de De1ls, que somente o Brasil possui. Mérito dll Repúblicil Pede- Reitor,da �niv�rsid.deR,ei. gllnze NaEht, in sleler PurchI verbracht hälle, d.5S

Juventude, Bois o futura de amanbã. Não 8S. rlll da Alemanha. conlerida lar da Un,lversldade Reglo, ich den Verräter an ihm spielen würde llSW.

tragues elta oportunidade, Ilinda podes ,te recupe· ,ao sr. 'José Perreirll da nal de Blumen�u, prolea-
rar. Nunca é tarde. 'Silva, fuódador e direlor sares, Delegaço,es dll Aca usw. - Alexllnder,:Schlemm bat mich durch ein Brief-

,

Colaboração: Beatriz Emmendörfer de "Blumenau em Cader- demill Calarinense de Le- chen, mit meinen Aeusserungen doch rechl vorsichl-
tras, Lions, ROlary, Clube' lich zu sein, da die Gelahr einer weiteren' federalis-

P'-!"'"---------.-------------------� dos Direlores LOjistllS, da lischen Invasiön noch nicht vorüber, wäre. Herr Paul
: ASSOCiação Comercial, e Schlemm IraI donn dis Rächer �u( Als ér den Kerl
grande número de amigos auf der Slrllsse iu Joinville 'I'ral, wurde er von pllul
,do homenllgeado. Schlemm lüchtig mit der Reitpetsche verhauen, so

dlllls er unler einen Wllgeil kroch, um vor den Hie-.
ben Schulz zu suchen Er erhob geren Paul Schlemm
anklage wegen 'achwerer Körperverletzung, doch wurde
Herr Schlemm von der Jury freigesprochen. Das war

da. Ende der Revolution jo Slo. Calhlrioa, und hier
mit will ich auch meinen Bericht für diesmal schliel!Sen,

�UE VAI· PELO LlOHS
Anõ�sões realizadas Falias Observaçõel

Norberto Ocractlto
'

1967 4ã 19 02
1968 40 \ 23 03
1969 36 23 ' 06 I)Ylde aballD
3 anos 121 es 11

As 6 ra ltes de Octecíllo, em 1969, originllram-se
com a ida do ,mesmo à Prefeitura Muntctpel, onde
exerceu o cargo de Prefeito por 60 dtas.

A eficiência dos dois candidatos méde-se pele
rrabalho desenvolvido no legtslauvo:
Nomes Requerlmenlos rrvjetos de parecere8'iiã8
____

apresenrados Leis Comissões

Octéeílto 26 Oli
Norberto 041)Vide 8�8i10 'nenhum

87,
nenhum -

x) - Dos 4 requerimentos á"resenilldos, um
dêles custou aos cofres da Prefeitura uma despesa
de quase quinhentos mil cruzelros e, quando entregue
ao vereador, pera exame, limitou-se fi dizer "que IÓ
queria ver se tudo estava certo",

'

É, meus amigos, nem só de propaganda vive o

cendtdeio. Pela exposição acima, prova se que ti

publlcídede aceita tudo. :':>or isso devem eceuteler-se
os elenores centra as conversas enganosas.

Juv'entude

'''Novo Conceito, no, Comércio"
A enlreg. da comenda

da Ordem do Mér.ilo se

fez lIpôa vibrllnle discurso
do Cônsul da Alemanha
e a honraria com que o

Prof. fosé Ferreira da Sil
va foi distinguido é oma

das poucas conferidal I
personalidades em. Sanla
Catarina.

A ,MARISOL é da opiniãO que nem sempre se,tem dinheiro
para comprar tudo ã vista; por esta razão, lança uma ino·
vaQão am Járaguá do Sul:' "O Crediário Organizado, com

Carnet". Veja como é fácil comprar pelo crediário
em Lojas Marisol: '

"Basta ser Honesto··

V8n�ador8s - PracistasAlém das malhas, de sua fabricação, dispõe também agora, espe
cialmente para você e sua familia, de variado sortimento em te-
cidos e confecções, das mais renomadas marcas. ;iC<>rreio do Povo"
MARISOL, um novo conceito no comércio de artigos do veStuâ-

.

J S IIpres,enla 00 agrllciado os
no em araguâ do uI. Verifique pessoalmen�e. "

---------------------....-------IÍII!Í.'-I seus cumprimentos.

Precisa se com prálica de Vendas em Eletro.'Domés
licos. Illteressados deverão .presentar-se na Av.
Marechal Deodoro� 890, no hor6rJo comer,eia!.

REDELAR COM. E REPR. LTDA.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


