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é

.Nos8.0 DIretor e pre'l rinense, fazendo votos.
feito M uni c i.p a I em que des8nvolv& uma

.menes aos funcionários da Assunto. dos mets palpl- seber.- Prefeito Municipal !lIO ano letivo. exercício acaba de re. atuação que caracterizaPrefeitura. É II segunda tentes, Iol recebido pelo (Chefe). Repre�entante d� 6 _ A ponte pênsil sô ceber telegrama, vazado suas inequívocas virtudesturma. Eatá sendo muito Chefe do Executivo, deter- ACU, Repres. ?o. CDL: bre o rio Itapocú vai iado nos seguintes têrmos: intelectuais e adminilltra.bem recebido e com öumo minando o alcaide as pro- Repr�s. dos
_ Smdlcato�, muito bem. O primeiro pl- "Oumprimento ilustre tlvas.Cordíaís Saudeções.aproveitamento. Duração vidências do seu levanta Re_pres. do Posto de Sau. lar está pronto, com um Amigo eqsejo em quede uma semana. mento e calculo de custeio. de; Repres. �o � o t ii r y, pêso de algumestoneladae. assume Prefeitura Muni. As. Deputado P e d r oli! - O Eng. Agronomo Uma vez realizado; deverá Repres. do Líone: .Coma�. Do outro lado, à rua Ney cípal êSS6 valoroso 6 Colln, Presidente da As.Casagrànde, do Ministério realizar- se nova reunião, do do Corp? de. Bomber- Franco, já se verificou a prospero MU,nicípio cata- sembléia Legislativa."da Agricultura, esteve entre pare solução do problema. ros Voluntérles; �epres. colocação' dos tubos e o

nós pare ii Previsão' da 4 � Atendendo à deter dos �st�b. d� . Ensino. A tntcto do seguddo pilar, OSafra de 1970/1971. Pre- míneçãe do III Exército, Comlssao esta encarregada POVO sccmpenhe' com en
sentes o representante do o Prefeito ein exercício de apresentar � PI.ano de tuslesmo o desenrolar das
Chefe do Executívo, .sr, reuniu-se éom os líderes Defesa do M.umcfplo e dai ébras.

.

Lourenço Gresstnger, o da comunidade, afim de empresas prtvedes.
Extensionista Dejair Pe criar a Comissão de De- 5 - A Prefeitura. está 7. - A rua Emílio Caro
reira, o P r e s I den t e da fesa Internil Civil do Mu levando a efeito campanha los Stein está terminada.'
S A L V I T A, er. Affo.nso ntcíplo, A reunião verifi- pare a instalação da nova Velho, sonho des morado-]
Frenznér e representantes cou se 4a.·feira última, na biblioteca na cidade. O fim res daquela via pública.
dos Sindicatos Rurais, a Sala de reuniões da APM da campanha é a de dotar Muita luta empregada em

reunião foi de grande pro- do Colégio São Luis, com a nossa cidade da uma bene�cio da reslízeção de
veiro na previsão da safra grande afluência. Na oca- moderna bibliotéca pare um velho sonho, Uma no

1970/1971. sião foram apresentados' atender eos reclamos do va rua que ,surge oare

õ -- Uma Comissão de es obíettves do DIC pelo I
crescente número de es lU embelezar a cidade. Óbra

moradores da rua Mal. e Prefeito em exercicio e Te. dantes. Gil Moreis, da E.di. «ro povo, .etrevés a Prefei·
arredores avístouse com o José Bahià. Ao' final ficou graf, está desenvolvendo Jl;lra.

'.,
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I� Ao!�i���rod!m����� vi- I
torioso, lançado pela ARENA de Jaragúã i

P
- do Sul, continúa em grande. evidência. Além fi

Oe S·1a . de,receber. consagradora votação e� Jara· I
. gua do Sul, vem de receber votaçao ,em �

U
-

-I'
- � 63 diferentes municípios, o que evidencia �

nlVerSl arla' � a Sua pro!eçã� no cenário político oaí?ri- II nense. Ate o momento em que encerrava·

O Diretório Central dos colnO a impressão do li·

I
mos a edição a sua candidatura, já havia I

Estudantes I a n ç o u o - :vro.
• .

somado 11.232 votos. �PRIMEIRO FESTIVAL O Diretório Central dos �
CATARINENSE DA DOE. Estudantes objetiva, 'com tf���);1:8:3-��

SIA UNIVERSITÁRIA, a realização da promoção, N' t d; A· ,.

promoção que abrangerá proporcionar um maior -. O a e DlversarlO
todos os universitários pe i'nlercâmbio sócio·cultural
Santa Catarina. enlre os universitários de.
O referido Festival cons· nosso Estado, bem como

lará de 3 fases, como sen· a projeçãó do universitá·
do: ii primeira -' apresen· rio, no meio literlÍrio ca"

tação dos trabalhos até o larinense.·
dia 25.03.71; a segunda -

avaliação dos mesmos por
uma comissão julgadora
II a terceira - entrega dos !

prlmios até o dill 30.0:4.71.

No dia 25 do eorrente completou seus 15 snos,
entrando psra a bela, idade d6 menina-moça, I a
senhorinha Rita de Cássia Mafra Pinto, estudiosa
aluna da 3a. série ginasial do Colégio Divina Pro·
vidência e dileta filha do casa! José,Castilho Pinto·
Cenizia Mafra Pinto, êle funcionárió federal e nos
so 1iS8íduo coh.borador, ela, uma das formandal
do ·Curso Normal do Colégio de Guaramirim e que
estará colando grau como profeesOra normalista

Os trabalhos a serem Uma CHÁOARA, sito no próximo dia 5 de dezembro.
apresentildos deverão

ter.1
em Santa Luzia, com cas,s 'Eotre as muitas manifestações de amizade e

no mínimo 60 poesias, no no.a de alvenaria, '8 con- carinho que Berão cumuladas à Rita de Cá,sia.
máximo, 120 poesias, sen· tendo também 14 mil não só pelos seus pais e irmãol, Inas, também,
do que os prêmios· para o pés d. banaoas: pelas suas numerósas amiguinhas, pela passagem
primeiro 'colocado serão:

I Informações no Hotel de' i!eus 15 anos, juntamos as do Correio do
Cr$ 1.000,00,. um troféu Central, com o sr .. João Povo com votos. de felicidades e que sejam reali-
alusivo ao mérito, bem R.berti. I zados todos 08 seU8 sonhos de menina moça.

Emprê,sa ameaça E,s'a�lct �'.[é,anla;a
circulação dêste 400 Dagas'eml971semanarlo

I
.

A Escola Técnica Fede- tllrina oferece oportunidade -

não sabemos si a inlctetl- ral de Santa Catarina, de formação profissional
Vil parte de

sUbalterno!!1
abrirá cêrca de 400 vagas, a - um maior número de

ou SI ii medida demanda pera o primeiro ano técní jovens cerertnenses. O en

da díreção., Dai porque c�, no_próximo ano. ·Pun- sino técnico prepara pro
publicamos esta nora, para clonara_o.os curso:, �e Ele- fissionalmente euxíltar de
que se fixem as persons- tr�mecanlca, Mec_a�lea� A- engenheiro, além' de .pre
lidedes que, por não se gnmensura e Edlfll:�çoes. prepara-lo pere o ingresso
poderem vínger de seus As matricula.s �stara<:> a- na Universidade, permitin
desafetos perpetram·a áua berills na primeira. qUlOze· do IIssim que ao encerrar

clássica 'morbidez· numa na de janeiro. o curso seCufldário já tenha
simples fôlha de papel. A O ingresso aos c,ursos a sua profissão definida..
persistir a recusa do rec�- de nive.1 s�cundário da E�.
bimento desses jornais se: cola TecOIca requer cerll

remos forçados a rec�rrer ficado de conclusão gina·
ao Correio ,e Telégrafo lo sial e o en�ino é inteira·

cal, para que distribúa os mente. gratuHo;
números nils residências 'Abrmdo mais 400 vagas
dos respectivos assinantes. em 1971, a Escola Técni·

nica Federal de SaDIa Ca-

Diversos assinantes tem
reclamado o não recebi
mento regular de nosso

jorna!. De uns tempos a

esta parre, estariam preju
dicados na l e-í tu r a do
"Correio do Povo" e so

Iicitlm .nosees providên
cias. As providências, co
mo é óbvio, foram tema·
das para se saber das
causas da não'circulação
das sucessivas ediçi)es. E
descobrimos o motivo. De·
pois da publicação do ar·

tigo do nosso colaborador
Pintasilgo. e m começos
dêste mês, determinada
firma tem' se recusado de
receber em sua caixa pos· E publicaremos ;) no'me
tal, os jornais distribuídos I'da firma que' nos brinda
para aqueles JeilQrés. Só com semelhante distinção.

Os interessados em ob
ter informações sôbre os

cursos acima rderidos, po·
derão,

.

dirigir·se à Escola
Técnica Federal de Santa
Cluarina, Avenida. Mauro
Ramos, 150, Florianópolis.

Vende-se

Uma
BandeiraO renomado artista

jaraguaeose Wer n e r DCE,Günther, acaba de con· para ,0
cluir uma obra que é
ti e ver a s interessante, O Diretório Central

p(lla maneira' c01I! que dos Estudantes da pni
8e e�pressa Iltrav�s do venidade . Federal de

quadro que êle conven· Santa Gatarina lançou
eionou chamar de ·'Re. concurlo para a criação
velação". O óleo é uma de uma bandeira para o

feliz inspiração do. con. DCE. Até 15 de novembro,
sagrado artista, represem' 58 trabalhaI foram apre·
.tando ;a "Rainha da pri. sentados, sendo 56 estu

mavera' de Jaraguá do dantel e ? pes8ôalll não

Sul", a bonita Rosa.ngela, e�tudante8. �egundo oU·
filha do caBal Waldemiro CIO do PreSidente Dalto
(Hi! d II g a r d Llluprecht) I

dos Reis, o v�ncedor
Schmitz.,A Bua exposição receberá mag�1flCo. t_:o
de\'erá dar· se na vitrine féu, com aB Inscrlçoes

.

da Relujoaria Hertel, na alusivas.
confluência das 4 gran·
des ruas da cidade. Além
dos cumprimentos à
R08ângela o reconheci·
menta ao famoillo pintor
Werner Günther.

Rosângela
é a Rainha

Correio do Povo'
, um Jornal a

Serviço do Povo.

Pedro GoUh, Presidente da Assembléia Legislativa, eleito
deputado fede�al, com votação consagradora acima de
40.000 votos. SerA nosso representante em Brasília.

Rita de Cássia Mafra Pinto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Amario Martini e
Iria Schwartz

Cópia de edital recebida
do oficial do Registro
Civil deMassaranduba, I/E

Ele, brastleíro, solteiro,
lavrador, nascido em

Guaramirim, neste Esta
do, domiciliado e resi
dente em Grota Funda,
neste distrito, lilho de
Ovidio Lorencetti I Maria
Batista Lorencetti.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nascida em

Jaraguá do Sul, domící-

Ele, brasileiro, solteiro,
marcineiro, nascido em

Jaraguá d. Sul, domtel
líado e residente em Bar
ra do Rio Cêrro, neste
distrito, filho de Camilo
Andreatta e Natalia Ma·
ria Rubini AndreaUa.
Ela, brasileira, solteíra,

industriária, nascida em

Jaraguá do Sul, domici·
liada e relilidente em Rio
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Emp.rê.. Jornalística
"COl1'elo do POYo" Uda

,

- 1970 -

•

Direter
Eugênio Vitor Schmöckel r

MUDAS
Boiteuxburgo, neste Esta- te distrito, filha de Octa
do, domiciliada e resí- viano Lombardi e Gerica
dente em Ribeirão Molha, Gaäottl Lombardi.
neste distrito, filha de .

Kiliano Junckes e Ino- Edital n. 7.353 de 23/11/70
cencia Baesaní Junckes. Alfonso Hervino Schmü-

cker eEdital n. 7.349 de 19/11/70 Maria Tereza TOalazlm
Leopoldo Tolardo Morbis

e Paulina Miranda

Edital n. 7.555 de 24/Uj70

"CORRfIO ,DO ,POUO"

Ele, brasil'eiro, natural
de Massaranduba, n�ste
Estado, domiciliado e re

lidente em Massarandu
ba, neste Estado, filho
dI Luiz Martini e Maria
Martini.

Ele, brasileiro, solteíro,
operário, nas c i d o em Ele, brasileiro, solteiro,
Araquari, neste Estado, prctessor, naturel da Ja
domiciliado e reaidente raguá do Sul, domiciliado
em Araquari, neste Esta- e rlsident .. em Barra du
do, f i I h o de Conrado Rio Cêrro, neste distrito,
S c h m ü c k e r e Hilda

I
filho d. Silvestre Stoinski

Schmüeker. e Hilda Horst Stoinski. ----
Ela, brasileira, solteira, Ela, brasUeira, solteira, Campanbl de Educati.doméstica, nascida em industriária, natural de ClvlllGuaramirim, neste Bstado, Jaraguá do Sul, domici-

domiciliada e residente liada e residente na Rua O hasreamearo d.
em este distrito, filha de Rodolfo Hutenueesler, Bandeira e o caoto
Candido Anastaeio To- nelta cidade, filha de do Hino Nacional são
mazelli e-Metha Zpz To. Erich MueIler e Mafalda obrigatórios, um. vez
mazelli.· Sanson Mueller. por semilU, Im todos

os Istabrh.!cimentosEdital n. 7.35� de 2�il1/70 Edital D. 7.1156 de 25/11/70 I de qualquer goreu de
José Lorencetti e OUvio

.

José Andreatta e ensino, públiCOS ou
Maria de Lourdes de Adelia Demarehí particulares.

Souza

liada Cf residente em Cêrro, neste diatrito, filha
Grota Funda, neste dil- de Vergilio· Demareht e
trito, filha de Arlindo Clara SiewerdtDemarehi.
Egino de Souza e Maria
Bísoní de Souza.

BNDEAêÇO:
Ca_ Po.tal, 19

IIvenl.a Mal Deodlll'o, 210
Jaragoi d. Sbl • S. Catarina

PECAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopeldo Seidel
- CORUPÁ -

Lauro Stoinskt e
Iza Maria Mueller

E para que chegue ao QO.
nhecimemo de todos mandei
passar o psesente edital que
será publicado pela imprellla
e em cartório onde será
atixado durante 15 dias. Se
alguém souber de algum im
pedeneme acuse-o para os
fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Oticial

flndaçã.: Rrlur Muller - 1818

Ele, brasileira, solteiro,
operário, nas c i doam
Luiz Alves, neste Estado,
domiciliado e restdeute
em Ribeirão Molha, neste
distrito, filho .de Artur
Morbis e Maria Tolardo
Morbis .:

c::::::x:::>c::::::o-.:::::.c::::::ac:::::a Ela, brasileira, solteira,
;;=========================;; doméstica, .naseída em

Valõel, neste Estado, do
miciliada e residente em

=========' Vila Nova, neste distrito,
filha de Tobial Alves de
Miranda e Matilde Wa·
temba.

Edital n. 7.1150 de 19iU/70
Josél Kniss e

Leonida CIsta

ASSINATURA:
Aaual . • • • CrS 10,00
Semestre • " Cr$ 11,20
Avulso. . '. CrS 0,20
Número atr_tlo • CrS 0,3:3

Fr.tI/er., e Orna..ellt."

Laranjeiras, Pecegueiroe,
Kakiseiros, Maoieiras, Ja
botícabeíraa, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Oeni
feras, Palmeiras, ete., ete.

SOOIAIS

Ele, brasileiro, soIteiro,
comerciante, natural de
Campo Largo, Estado do
Paraná, domiciliado e
residente em Campo
Largo, Paraná, filho de
Francilco Balsageli e

Agrepina Leite BalBaneli.

Bla, brasileira, solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
industriária, nal'lcida em eacriturário, nascido em

Blumenau, neste Eatado,
domiciliado e r"sidente

Dia 04 na Rua Rio ·Branco, nls
- o IIr. Antonio João ta cidade, filho da Luiz

Radtke Braga; Pradi e M a r i a Satler
- a menina Waltrudes, Pradi.

filha do sr. Daniel Ha- Ela, braaileira, solteira, Emmann; professora, nascida em
;_ Francisco Glowatz- - Agostinho Jankoski, Jaraguá do Sul domici'"

COM E IND BREITHAUPT S Aki, filho do sr. Victor filho do sr. Rufino Jan· 'liada e resid�nte em .'.

.

• •'Glowatzki, em Garibaldi. koski, em Blumenau. Barra do Rio Cêrro, nes- Ao

t"
".

�=, , _" ,.. iC " , �" , , .., rx=. vace encan rara a nOVISSlma

I BEBIDAS MAX WILHELM s/A·I 'G8GOOOjiEJlR
I· ß Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos ,e garantidos.

R evend e d o r d a �� Antes de· comprar qualquer pneu passe sempre em

B RAHMA C H'O Pp � S�r!�t:li7va!�,��:�r�!!��u�R!nt�:t�: - Fone 262

� .

/ ij
Caixa postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Telegráfico "SREITHAUPT."

� em Ja,raguá
_

do Sul.' ij
li Alto Vale ·do Itaiaí, e. agora il
� tambem integrando-se na �� Grande Florianópolis. �
� Onde além dos seus produtos revenderâ �
Ei' B R A H MI. A C H O P P .fi G8-segurança total nas curvas' G8-milhares de quilômetros extra G8.comcordonéis3T-proteçãocon-g. g graças aos ombros ,"rredondados. com a nova borracha Trocsyn. ta calor, choques e r�chaduras.��t:r.XJ:.)c····.. ,· .. ··.�.·· ·,r··.· ,.······.,. ,c ...•.• ,·•.••••·,.·:ICiK)�.··..·,········.

Aniversários:
Faeem anos hoje· ,

- Catarina, elpôsa do
Ir. Mathial Panstein;
- O menino Agenor,

filho do sr. Hermenegildo
Manes.

Fasem anos amanhã
- Florentino, filho do

Ir. Inacio Tomaselli;
- a sra. Maria Corr.a

Fagundes de Oliveira, em
Itepecuzínhe;

- Dr. Clayton Karam,
em Florianópolis.
Dia 30
- o sr. Venâncio Ni

coluzzi;
- o Ir. Francisco Mor·

biB;
- o sr. Dalmari Bona;
- o sr. André Fodi, em

Ribeirão Molha;
- a srta. Oracy Maria

da Cunha, em Itapocuzi
nho'
_:. a srta. Lori HoUmann,

em Rio da Luz.

Dia 01
- o ·ar. Heinz MoeIler;
- Elcina Baumann,

filha do Ir.' B e r t o I d o

Baumànn, em Três Rios
do Norte;
- a sra. Amantina Ne.

ckel Manke, espôsa do
Ir. Ademar Manke.

Dia 02

Relistro Civil
Aurel Müller Grubba, Cticial
do Registro Civil do r.Dis
trilo da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz. Saber que comperece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela lei
afim de se habilitarem para

casar-se:

Ele, breslleíro, solteiro,
operário, nascido em Ja·
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Ilha da
Figueira, neste distrito,

Edital n. 7.3�7 de 17[11/70 filho de Sebastião Kniss
e Maria Malheiro Knils.
Ela, brasileira, solteira,

índustríärte, nascida em

Itajai, neste Estado, do
mieiliada e residente na
Rua Rodolfo Hufenussler,
nesta cidade, fi l'h a de
Hercilio Vosta e Antonia
Pinbairo da COBta.

. Vende-se
Lma Biclcleta marca

PILOT, estrangeira em
estado de nove, preço ii
comblner. Ll m a paitl
Todeschlnl, em perfeito
estado.

.

Trat!!r Besta redação.

Edital n. 7.351 de 19/11/70
Mario Vieira e

Otilia Bassani

Darlei Thadeu Balsaneli
• Celina Terezinha

Junckes

Ela, brasileira, natural Ele, brasileiro, soIteiro,
de Maslaranduba, neste operário, nascido em Ja
Estado, domiciliad_ e re- raguá do Sul, domiciliado
sidente nesta cidade, filha e residente em Ribeirão
de Udo Schwartz e Hilda, Molha, nlstt! distrito, filho
Schwartz. de Amaro Vieira e Irene

Bollauf Vieira.Edital n. 7.348 de 18/11/70 Ela, brasileira, solteira,
doméstica, nascida em

Jaraguá do Sul. domici
liada e residente em Ri
beirão Molha, neste dill'
trito, !ilha de Auguatinho
8assani e Nilza Junckes
Bassani. _

Edital n. 7.352 de 21/11/70
Orlando Luiz Pradi e

Ivete Lombardi

- a sra. Inêz Nicoluz
zi Spézia, espôsa do sr.
José Spézia;
- Neila Maria, filha

do ar.' José Izidoro Copi;
- o sr. Adolfo Laffin;
- o sr. Vitorio Borto·

Iini;
- a sra. Helena Thie

me, em Corupá;
- o sr. José Scheuer,

em'Estrada Jaraguá 84.
Dia 03

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Eu, Ilário Delai, brasileiro, calado, residente
Comarca d. Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca- em Curitiba. Estado do Paraná. declara para os

tarina, na forma da lei, etc... detidos fins que foi extraviado o CERTIFICADO
FAZ SABER e todos os que o presente edí- DE PROPRIEDADE do veículo Sedan, marca

tal de leilão. com o prazo de vinte (20) dias, virem AERO WILLYS. 19ti2, cor cinza pérola, motor n.O
ou dele conhecimento tiverem e ioter8ssar possa, B-2-123088, ehasaia n.O 2.114505900. cujo número
que rerão arrematados por quem mais der e maior do Certificado é 116,005 emitido em 29/02/68.

A Vista da Informação Como Requer lance oferecer, em frente às portas do Edifício do Massaranduba. 17 de novembro de 1970
, Rubens Nicoluzzi, requer licença para demolir Forum. no dia 15 (quinze) de dezembro vindouro. ILÁRIO DELAI

/ às 10 horas, os bens penhorados ao 'executado
e reconstruir um esucho, junto a casa de s pro- Harry Gíese, na ação, executiva que lhe move
priedade, Vva. Paula Cidral Lima, requer .istoria

Toribio A. Blísío, e abaixo dercriminados:
e habite-ae, Clotilde FARIAS, requer licença para a) :.._ Uma Máquina de costura, marca "CIe.
construir um puchado numa meia Agua já eonstrut-

mena Müller" Dreade n. 11, com quadro SI�GER,
da, Orde Correa & Lopes Ltda, requer lioença p/ b) _ Uma máquina fotográfica, marca "Pen
construção de um .barraeão de madeira sito á Rua

guin-Kershan Eicht 20", "Made in England".
-

CeI. Procópio Gomes, Ponciano Velóso reqoer vis-
ABsim serão 08 referidos bens arrematados

toria e habíts-ae, Moacyr Silva, requer lieença para
por quem msís der e maor lance oferecer e paracolocar uma porta em soa casa residencial, Oarde

Correa & Lopes Lida, requer licença para construir que chegue a noticia '8 público e conhecimento

um puchado de 5x4 mts., Siegfried Kreutzfeld, re- doa íuteressados, foi expedido o presente edital,

quer licença pàra construír um raneho da madeire, que será afixado no local de costume, às portas
Alvaro. Planínohek, requer ,istoria e habite-se Ver- do Forum, e publicado no jornal local "Correio do'

gilio, Picölli, requer ,istoria e habita-se, Osmar Gla- ,Povo". Dado e passado nesta cidade de Jaraguá--

/ do Sul, aos dezenove dias do mês de outubro do
senapp, requer licença para construir s casa rssí-

ano de mil novecentos It setenta. Eu, (8) Imade. Mlblud,
:---------------......�-----,

deneial no Loteamento Baependí, Allino Graf, n- F· ,.

qoer licença para eonstruir oma casa residencial de escrivão, o subscrevi. O"'OCOpla,S(a> Milton Cunba ...madeira sito à Rua Henrique Mlirquar"t, Rigo Juiz de Direito
Brand, requer licença para construir uma casa ra- '

A t bê
'

C tõrísidencial de madeira sito à Rua n. 37, Comercial A presente cópia confere c.om o original; dou fé. gora am m no ar rIO,
Jaraguá Ltda, requer licença para colocar uma pia- Jaraguá do Sill, 19 de outubro de 1970.

.. t t' d
'

h. O Eacrivio, Amadeu trlahfud au en ica as na ora
oa em frente de soa loja, Primo Ohicdini, requer- ;===�_=================e

. ,

licença para demolir e reconstruir p'arte do muro Edificio da Prefeitura.
de alnnaria 'em frente Bua propriedade sito a Rua L e'" 1- a'Waller Marqua,rdt.

João �a�o� �:u�r Ip� �r�d-ã� � o rsque- "Por Êsse Mundo de Deos" �-d"�-'O�
rente e si mulher, constam no cadastro dessa Pre- MÁRIO TAVARBS f""'r Iuíz Jile �t1\1illl-1lfeitura como proprietários de casa residencial, Ma' � �_.�. LU. ijl

\
.J \11

..

ltlL
Doei Luiz da dil,,,, requer por certidão, cópia du ... Um livro de agradável leitura e do me- � -----
leis, decretos baixados, alusiecs a aumento de ..n IhOr quilate literário. ("A Noticia"-Joinville).

J
ADVOGADO no. fOrol de

cimentos, Ronaldo Brandenburg, requer por eerti (Silo Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio dedão li o requerente é 00 não devedor em relação A venda na Ti p o g r a fi a A'f e n i d a
a impostos, Luiz Zonta, querendo Instalar uma far- e na sua filial.

Janeiro - BrasOia.

lBáeia na localidade do Barra do Rio Cêrro, requer Processamentos perante quaisquer Mi.

por certidão se exil te ou não Farmácia naquela $l nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

Iecalidade, em um raio de 6 (seis) kilometros, Au N tící d FEl' "ESC )
em geral.

gueto Damarehi requer por certidão si é ou não O leiaS a
. nil E8critório Ceatral.

fdevedor em relação à impostos, Etiith Prochllow Cellros de trel·lamento par. f-Ilhol de Ilrl·Plltores . .

'

Ehlert, requer por certidão sí o lIeu marido estna U."
Avemda Frankl�n. Roosenlt, %3 - Grupo 303

,clld.lIStrado na,_.Prefei1?ra cpmo_ Vende.dor Au.tônDDlo_ A capacitação,de filhos_ ,L'D:� �IVe.ll,_�9<!�á I!er9'j' ' ._. (F��e:.52-1�4) "

e BI pafou os respectivos Impostos. de agricultores, para o prlmlilro a Implantar o f Z C - Sir
.

- trabalho no campo, é uma seu centro de treinamen-

�iO
de Janeiro

�C O N C E D Â . S E necessidade para a sua to agrícola, para filhos de I Estado da. GUAliABARA,
Hardt & Cia. Lida, Tendo encerrado s/ativi· fixação futura na prática agricultores. ��

dades com o ramo de açoullJe. requer a respecCÍu agricola. Esta conclusão
baixa, Firma Oswaldo Lodetti, tendo iniciado BUas foi a que chegaram os

atividades comerciais, requer o reapectivo alvará de participantes do curlo

licença e looalização, Com, e Repr. Douat S/A, ten- sôbre sindicalismo, pro
do encerrado suas ati,idadlls comerciai. reql1er a movido pelo IADESIL e

r'éspectiva bal.'xa. Ronaldo Rei� dOI Santoil,

requer]
FETAESlJ, em LUiS. Alvesestabelecer se como Distribuidor de Títulos e Valô- 8, cujo encerramento

res �Mobiliirios, Age�te Autônomo, Redelar Com. e oeorrt'u na última sema

Rep�. �tda, requer hce�ça. para estabelec,er-se co� na, Este objetivo identi
comermo de eletro dome8l1c�s e Beu� de'lvadoB, SI· fica-se CQm opensamen.
to à Av. Mal. Deo,doro da F enS8ca. -

to da Federação dos Tra-
Jarag,uá do Sul, 19 de novfimbro d. 1970 balh�dore8 na agricultura

do E8tado de Santa Cata
rina. Depois de uma sé
rie de contactos, no inte
rior do Estado, 08 diri
gentes da FETAESC, sen
tiram ser nece8sário a

concientização dos jovens
sôbre as técnicas primá
ria. para o trabalho na

terra. Esta concientiza·
ção, poderá ser feita
atravé8 da criação d.
Centros de Treinamento,
onde o ensino agricola,
seria miniltrado em nfvel
primário ou mesmo em

nfvel gioalisl. A disÍlimi
naçilo de.tes centros,
através dos sindicato. de
trabalhadores rurais, se

ria 'inclusive uma fórmu
Ia de cooperação com o

:Poder PúbliQo, na cam·

'panha da produção agrí
cola, e da'elevação do ni
nI do trabalhador rural
brasileiro.

Estado de Santi Catarina

Prefeitura Municipal de,
Jaraoud �8 Sul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Edital de Leilão Certificado Extraviado

l-Dr. Fraaeisel ADtoail PlccilDe
:..:1::o'1:CO _ C.R.:H..' 1'7

(C.P.F.) N.o 004384379

Cirurria e Clillica da Adultol e CrianqBl
,

Partol::'" Doençaa de Sanhoraa

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - flORUPÃ
Residência: Dr. Meren Ramol, 419

�OR.'IJ'PA - !!!iAJ!li7,A. CAT....H.INA

Segundo o presidente
Zacarias Pedro Schmitz,
este problema está sendo
devidamentlf equaciona
do e será uma das metas
para serem cumpridas
pelo Departamento. de
Educaçllo da entidade no

próximo ano. Em virtud6
das condições que apre
senta, inclusive eom áraa
própria, o Sindicato dos
Trabalbadores Ruraia de

.... !AVISO
r

l
I!
!

A Prefeitura Municipal de Jaragui do Sul,
tendo· em ,i�ta a existência de loteamentos não
aprovadol, na forlila da Lei, afim de resguardar 08
interessados conlra posBiveis danos, avisa Que o

DEPARTAMENTO DE SERVIQOS GERAIS B
ÓBRAS PUBLICAS, sito à Rua Quintino Bocaiuva,
ti.· 50, estA I'm condiçõeB da prestar todos ollBola
recim�nto!l sôbre construções para cssos deSBa na

huesa.

,Jaragui do Sul, 23 da no.embro de 1970
Eugênio Vitor Schmöckel,

Prefeito Municipal em exercíoio.

Fábrica de Esquadrias de Ferro

Comunicamos que houve mu-�

dança" de enderêço, da:
Rua Cabo Harry Hadlich.

para
Rua Jorge CzerDiewicz, 1 03 ..
AntigaFerrariaPiccinini

Tem cara de motor nôvo, ' ,:;
desempenho de motor nôvo j
e custa menos da metade 1,:'1

d t
- �

e um mo or novo. ;41
os mais variados, que são uma .1
verdadeira tortura, Mas também, depois 'l
de passar por êsses te.stes, êle ficll

.

/

.. �-comó se fôsse nôvo. f ,;

Tanto é verdade, que êle recebe a 'I"
mesma garantia que a Fábrica dá r_i' ..
a um motor nôvo:

j ,'f1 _i
10.000 km ou 6 meses de uso, .,J;J

Se v. gostar, tanto melhor para seu
" �

carro: em .90 minutos, êle vai sair
.', �

de nossa Revenda como um carro de 'I
motor nôvo.

Venha ver em nossa loja o motor

Volkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.
Êle fica tão nôvo, que v. é capaz de

confundi-lo com um moíor nôvo.
Felizmente seu preço evita esta

confusão: custa .menos da metade de um

ARTAMA Lld'ci]

'andedores . Pracistas

motor növo.
Mas faz tudo que um motor

nôvo faz.
As peças originais instaladas e as

recondicionadas são submetidas a testes

� _---------

,Precisa-se com prática de Vendas.em Eletro.Oomés
licos. Illteressados deverão apresentar-se oa Av.
Marechal Deodoro, 890, no horário comercial.

RBOELAR COM. B REPR. LTOA.

Jaraguã Veículos Ltda. �.
REVENIJEIlOR
AUTORIZADO

fivenida marechal Deodoro, 312 (fundos)
Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



De a.:ôrdo com o Con- dos, projetos. laudos, pe
selho de Eogenharió, Ar- rfcias, arbilramentos e quais
quill'lura e Agronomia, uma outros trabalhos, nem par·
série de firm!!s não estão ·ticipar de· concorrências

,,_---------
aplas a executar, serviços públiclls pari! óbraa ou
de Engenhl'lrla no Estado serviços técnicos. As fir
de Santa Clltarina. Dentre mas em situação irregular
as muitas, figuram duas são a Boavista Terraple
de Jarllguá do Sul, que nIlgern Ltd�. e Edilson
não poderão realizar estu- Dornbusch.

Grêmio
Estudantil
Elpídio
Barbosa

Io GEEB tem nova di�
reção. A sutl diretoria fi
cou constitufda pelo. se
guintes estudantes: Presi
dente - Ellen J a ne t e

Schmitt; Vice-Doraci Léia
Maba; Secretária - Célil
Gaacho; Tesoureirll - Mar
'lia Diazera e Suplente -

II Angelt! Rubini. Correio do
Povo, apresenta cumpri

_______________________________..,; mentoa à nova diretoria. :.... -

CORREIO' 00 POVO
AHO LI }AMOU' DO SOl. (SANTA CATARI"A) - SÁBADO, 28 DI! NOVBM8RO DB 1970

Banco do Brasil s. A. PLANTA
I. Anésia MaideI

Agência de Jaraguá do Sul (SC)

Comunicação à Praça Planta que cresce à beíra dos eamínhoe,
e nos vales pantanoseos,

.

na supertícíe dos rios,
sôbre uma rocha,
em chão fértil ...
Cada qual povoa o seu cantinho de terra,
e aproveita do que ai ae encontra.
Eu 80U uma planta ...
e onde quer que a Providência me coloque,
aí deTO viver.
Estou enraizada numa imensa bonda", inteligente;
A graça de Deus sob. em mim
por todos os canais de meus desejos.
Durante muito tampo
procurei lançar raizes em mim mesma.
Ainda agora surpreendo me muita. vêz.s
a recomeçar.
Pensei que eu era, por mim só,
o meu meio e o meu solo,
e que eu não precisava de Cristo
nem dos outros, para me tornar
o que queria ser

Não pensei que Ele pudesse ser
o Jardineiro da terra I
onde cresce a minha vida.
Contemplo 8S belas Ilõres,
o brilho das verdes fôlhall
contendo gota. de orvalho ...

':;==============='====="11
Tudo isso me eleva.

A U X I· II' a r d e Es' t
�. Mas é preeíso começar. a. ereacer pela raiz,

e r I o r I o colaborar com o solo diVIDO. ,

_ H6 um comércio contínuo
A ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A., entre o 1010 e a planta.oferece vaga. pa�a o, cargo acima, exigindo: f} Eu 10U uma pequena plaDta

- curso gtnasíal completo do Jardim de Deus.
- bos datilografia Fui plantada pela mão do Pai Onipotente.

O F E R E -O E: Por Isso lhe entrego
- Assistência odontológica no próprio local o cuidado de me abrigar e dar crescimento,

de -trabalho para que ,eu mergulhe cada dia mais,
- Sálário de aeôrdo com as aptidões nas profundezas de Deus,
- Ótimo ambiente de trabalho prendendo-me cada Tez mais
- Semana de 5 días ao Eterno que me alimenta.

Finilncillmentos paul importação de máquinas
equípementos originários da França.

O Banco do Brasil S.A. está em cendlçõea de
ateuder oe senhores empresários com pedidos de
empréstimos para tmportaçãe de bens da FRANÇA
nas seguintes bases:

'

Blnefleiarios - emprêsas ladustrtete, exceto' as do
ramo têxtil, ,

Limlle dos IInaneiamenlos - 86% do velor CIF das
méqulnae e equtpamemoa, 110 pôrto de desembarque.

S.ruills - Alienação fiduciária dos bens ii im
portar, complementada por garantia de híporece, pe
nhor mercannl ou fiança, de sorte CI amparar rellular-
mente o crédito. ,

Prazo para pagamenlo - Até 5 anos, deacôrdo com
o valor do empréstimo.

Farm. de resoale - pagamentos semestrais suces
stvos de iu-ual valor, o primeiro dos quais com ven
cimento para 6 meses após a data da expedição da
mercadori•.

J.ros: ;:- 12% _a. -,
'

Risco de-1:âlbla - a cargo do importador (ünan
clado), .' iCoaríauem

'

em pleno vigor, ainda, ds ünencte
meatos tradicionels pard CAPITAL DE TRABALHO
e PLANO ESPECIAL PARA INVeSTIMENTOS_

Os tnteressecos deverão apresentar-se àll
3all. e quintas-feiras, no horário das 14,00 horas,
para submeterem se a teste e seleção.
"============:=!'lNúcleo do Instituto de Pesquisas

Providência "Rodoviárias já está agindo' em

G�násio e lJolé- San t a C a t a r i n a

Colégio Normal Divina
Matriculas para 1971:
JlIrdim da Infância, Primário,

gio Normal
Dias 3 e " de dezembro.
Documentos nect.ssários para o ingrellso nos

Curs08 GinBsial e Normal: Certidão de nueimento,
Atestado de saúde e vacina, Certificado do 4.° ano
Primário ou 4" série Ginasial"

Atenção - O Curso Normal funcionará à
noite desde que o número de candidatas, na!! pri
meiras séries, seja suficiente para manter o refe
rido Curso.

No mê. de janeiro, iião ba,erA expediente escolar,
nem de .ecretariB. Qualqul'r documento seja pro·
Tidenciado, por obséquio, até 20 de dezembro.

"Educação é óbra de fé"

Instalado' há menos de dos de óri'ãos públicos,
uma semina, o Núcleo privados, economia mixta
Catarinense do Instituto de· e estudantes em fase de
Pesquisas Rodoviárii!l�· pré formatura. Segundo os

IPR, já está minislrando infórmes colhidos, o IIlto
um importante cura0, ten· nfvel do currículo de tllis
do como 10cII o Auditório cursos está despertilDdo o
do Edifíci.o Séde do 16.· mais vivo interêsse do
DR!>. Com uma relação mundo especializado de
de mais de cem cursos nosso Estado.
técnicos, o IPR já tem
mais de uma dezenIl dêles, O Curso de Admioistra
programados parll 1971 em ção Profissional, ora mi
SlInt. C.tarina. Cursos Distrado, tem o patrocinio
altamente técnicos, mlnis- do DNER e DERSC e

trados por me.tres de

1
conta com • parlicipilÇão

renome internacional em de técnicos do !=l.raniÍ,
suas áreas especificas, Rio GraDde do Sul e São
estão alendendo interessa- Paulo.

Em nome da. Irmãs, Corpo Docente. Discen
te dêllte Colégio apresentamos a todos um feliz
término do ano escolar, agradecendo, cordialmente,
o apoio e colaboração que eempre prestaram ao
melmo.

A Direçio

I Vende-se
3 PEQUENESES
Informações com a

8'a. Joesting à Ru 8

João Doubraw8.

"O verão está chegando"
Sol - Calor . Praias - Férias - Natal

É tempo de comprar as gostosas malhas de algodão, pró-
, prias para o verão, fabricadas pela MARISOL.

•

É tempo de compranShorts, Saídas, Biquinis, Blusas, Ca
misas e grande variedade de artigos fabricados pela MARISOL.

É -tempo de comprar Chapéus, Bolsas e uma infinidade
de artigos próprios para .a temporada de PRAIA.

,

Veja a seção especializada em artigos de artesanato e )

produtos da região Veja como é fáoil encontrar uma maneira
diferente de presentear nêste fim de ano. Com presentes bem
diferentes.

Verifique os preços e os descontos especiais de fim de
ano. Pergunte as condições de pagamento.

E faça uma pausa refresoante, tomando uma gostosíssima
laranjinha M. W., por conta da MARISOL, Bem geladinha, é claro.

OPINIAO

DEMOCRACIA
N.· 2.611

Sidney Meirelles, di
Agêncil Brasileira de ImpreRII.

Discordo da chamada Democracta Orgânica, pe
la contradição Intrraseca que apresenta. A representll�
ção classista, através os organismos congregadorls
das diferentes categorias profissionais, traz, em si
mesma, os germes da desunião dos homens pelol
choques de inferêsses distintos e até mesmo anlilg4-
nicos da injustiça social (porque algumas classe!.

I
marginalizadas pelo Estado, não poderiam se agru·
par em sindicatos); II 'opreeeão de umas classes
sõbre outras (elgumes são mats numerosas), EtC.

E íseo porque, nªo sendo possível reunir numa
Câmara Leglslattva TODAS as classe. de trabalha
dores, fatalmente colocaria em plano secundário, as
que não estivessem represemedas. Terfamos estls,
no iníeliz papel de párills, de órfãs do grupo social
a qUI pertencem, em contraposição chocante com
aquelas outrae efonunedaa, porque permanentemente
amparadas pelo meeânísmo Iegtslerante do país.

.

Suponhamos, contudo, que rõdes as classes se
stndlcellzem:

E os desempregados, vítímes da conjuntura
econômica? As crianças, filhas de pais desajustados
socialmente? Os detentos? As domésncee ? Os es
tudantes? Os liberais?

Seria edmtseível a stndlcellzeçêo também destes?
Tenho, que o dever do legislador é atuar em

benefício da coletlvldade, mas coletividade formada
na sua meís ampla significação. Não na acepção
restritl de grupos, facções que, sempre, possuidos de
interêssel anta�ônicos, e, por isto egoísncea, cada
qual ii tratar apenas de seus próprios negócíoa.

Indica o bom senso que o legislador, PAGO
Indtvlsemente por todo o povo, deve, logicamente
funcionar como mlndatário de todo o povo.
Forl disso é pernculerísmo melsão e ímparrtctlco

============================.==-==�========�

�Leopold Janssen
und

Thereza Piske Janssen
danken an dieser Stelle allen Freunden, Bekenn
tsn, N a c h b a r n und Verwandten fuer die
BhruDgen, die ihnen anlaesslích ihrer

EISERNEN HOCHZEIT
zuteil wurden - fuer die Tielen Blumen und
Geschenke. fuer die einenden .Glueekwuensohe,
fuer den Gesang des Kirchenchors, fuer die
dankbaren Worte und Segnung der Kirche
durch Pastor Egbert Schwanz, fu!,r die ehrende
Brinneruog des Correio do Povo, Iuer das per
soenliehe Erscheinen der Freunde und Bekann
ten, die ihnen hierduch eine solch grosse Freude

II
bereitet haben - fuer alles das danken sie auf'.
herzliehst. mit einem Vergeh's Gott.

foi estabeleciila matrícula única
para a Rêde Estadual de Ensino am 1971
A Secretilria de EduclI- responsável,. por criaoça

ção e Cullura do Estado, dos 7 aos 14 anos, deverá
através Beu Departllmento procurar o estabelecimenlo
de Ensino, comunica que de ensino mais próximo
a matrícula nos estilbele de sua casa, efetiviilooo
cimentos da Rêde Estadual sua matrIcula.
de Ensino, vai ser em É bom lembrar, que ne

época única para o IIno nhuma criança neata faixa
letivo de 1971.

I
de idade, pode ficar forl

No período de 1.. a 12 da escola. É o que diz, II

de dezembro, todo pai ou Conslituição do Pais.

Impedidos de
Trabalhar

Representaçãol
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

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

Caixa Postal, 1398

CURITIBA - PARANÁ
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


