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FUndado em 1878

Emancipado em 198'

Improcedente 'acus\ação centro ex-prefeilo
Juiz Federal' absolve. o Sr. Viclor Bauer

Norberto Hafermann e João HermíIio Cardoso os Denunciantes
• I

porque o ex-Prefeito,

como,
duvidar que atire ii primeira ção municipal, em b o r a dentro dos dltâmes da le,i

homem orgentzedo que é, pedra. constasse expressamente. e os materiais tiveram o

poude com detalhes derru O ceéo dll demolição dos orçamentos. Norberto destino de tôda admlnla
bar por t e r r a a grande do prédio <Ia Associação Hafermann, certa vez, ten tração que se presa deve
farsa engendrada pelos srs. de Proteção à Infância, ne' tou um golpe s õ b r e as dar. A justiça, por provo
Norberto Hafermann, o 14 o rua Getúlio Vargas, entre senhoras da' Associação, cação dOI srs. Norberto
suplente da ARENA com II Cadeia Pública e o Pôs- para anexar o prédio ao Hafennenn. e João Hermí-
6.979votoseoex-Verea- to de Saúde, embora SESI,sem êxíto. Tentaram lioCardoso, acebou por
dor Ioão Hermllio Cardo- construido com ver b ii spor rodes fórmas impedir dar maior realce à adml
so, hoje residindo em Bar'l federais, obedeceu li crlté- a conclusão da óbra. Até nistração do sr, Victor
ra Velha. O escandalo não rios de ordem técni.ca. Ja- ii Ação Social, que hoje Bauer. O dr. Péricles Prad.,
existe. O Governo Fede- mets o sr, Victor Bauer recebe os benep.lácidos da illegro Juiz Federal em Sani.

municipalidade, certa vez, Cal.rlna, acabou por enlreD�r o.
por interpostas pessõee, aleslada de honradez ao calunia·
tentou aposser-se do ímö- do Viclor Bauer, o homem
vel. Foi qua n d o o sr. que. meís ums vez provou
Victor Bauer, constatou. ser aínda um c!ltlllizador
a constrangedora írregule- de votos e cidadão de
ridade. A e s c r i t u r a de bem: Mas uma vez o 'Có
dOIlÇão do terreno feita digo Penal foi posto de
pelo então Prefeito Artur lado, porque II Justiç_ não
Müller, não continha a costuma castirar homens
assinatura da então pre. honrados.
sldente. Né!lo era, p o i s,
õeiiiOterreno da Asso- Não se verificou crime
clação, cuja escritura si de : dano e muito meDOS
válida, obrigava a Asso abuso de autoridade. A
ciação concluir o edifício venda do metertel retirado
eJIl fi anos, e não foi pelos .eem lnsrltuir concorrência

I rnoüvos eepoetöa. O sr. pública, tambem não en
Victor Bauer, fiel eo seu centrou guarida. V i c t o r
prfncíplo de homem. correto Bauer foi absolvido. É o
e cumpridor de seus de- que diz a quinra parte d_
veres funcionais, convidou, longa decisão de oito Io
e n tão, ii Senhora Erna lhas: "Por êsres Iundamen-
3reithaupt, a digna e hon. lOS, aplicilndo o prescrilo
rada espôsiil do sr. Arthur nos itens III e V, ambos
Breithaupt e II o g r II do do Código do Processo
industrial Dorval Marcallo, PeRal, absolva o cidlldão
para que se lanallse ii VICTOR BAUER dll- im
irregularidade. Infelizmente putação que lhe foi feila
foram baldados os esfor· pelo Ministério Público
ç�s pa_r� consertar a silua· Federal. Publique·se. Re
çao obrigando, co�sequen- ·gistre-se. Intime· se. .Flo.
lernente. nova medida para rianópolis, 20/10/1970. as.

que o Imóvel voltasse a Péricles Prade - Juiz Fe
perh!DCer a municipalidade, deral em Exercício."
como de direilo. Ocorreu,
por conseguinte, II vistoria .- _

do prédio por engenheirOIl
e técnicos, os quais con·

clulram pelá demolição,
face II vlcios insanáveis.
A demolição, pois,; deu·se

Chega 110 seu final mala talvez pere justificar uma

um rumoroso caso que bem ceprtcheda matéria

p r end e u II atenção dos paga. O sr. Victor Bauer,
circulos polítlcos local e ao contrário do seu tem

do Estado, em tece da peremenro decidido, reco

noticia veiculada p e los lheu se num silêncio dos
noticiários radiofônicos e mais significativos, o que
das imprensas escrtre e deu nove margem, para
televístonede. Muito 110 que se espalheesem norí.

gosto dos que se opuze- eles inverldicas de sua

ram à admtntstreção do prisão iminente, da cassa

então Prereilo Victor Bau- çäo de seus direitos, do
er, encaminharam à [ustí- confisco de seus bens e

,

ça Federal, volumose de- do envolvimento de outros
núncia. Os Srs. Norberto elementos no escândalo
Hafermaon e João Hermí- armado por dois de seus

Iio Cardoso, êste último desafetos políticos. O ex

não mals residindo no Prefeito R o I a n d Harold
município, subsenrarem Dornbusch, arrolado como

unia longa denúncia, onde depoente, e n f e t r o u seu

afirmavam ter sido demo- pronunciamento, ligando
lido o prédio da Associa- ao caso ". demolição do
ção de Proteção à Infância P II r que Infantil por êle
e à Meternldade de lere- construido defronte li De
guá do Sul, lendo o Pre- legacilll de Policia, cujo
·feito Victor Bauer se apro-] destino não sabia precí
priado do respectivo me- sar, Criouse um climà de
rertal. A denúocia, cerra- "suspense" n!'l treme habí- ..

mente grave, foi devida Iídosemente encenada. Re
mente recebida. e épurada ceniemente, Quaodo o ee
pela PolíC�d Federal que', so. já, esteve j�lgado, um
por d�ersas vêzes esteve ex-cendldero a deputado
nesta cidade para ouvir estadual, inseriu num Ior
pessôas ligadas, transfor- nal de Ilaja!, nove infor
mando os . seus inimigos mação môbre o rumoroso

gratuitos, a ostensiva com· I:IIS0 que, não se Silbe I:

parência da policia, em que Ututo, foi. reproduzida
acontecimento de escân- em Joinville e de lá divul·
dalo, pondo em dúvida a gadl.l para todo o Estado.
honrolldll administração do O desejo, seguramente, foi
i1lcaide jarag'uaense. As o de criar mllnchetes es

informações .
radiofônicas candalosas, comprometen·

,traziam grifadas IIS pre· do o seu nome na candi
'senças dos funcionários .datura que defendia e que,
federai� e a televisão rM· apesar de tudo, aClibou
gava. espaço para infor· por eleger· se o represen
mar o povo catarinense tante nll Assembléia Le·
de que o sr. Victor Bauer gislativa, com 11.2Ui vo

estava sendo processado, lOS. O Juiz Feder_I, sr. dr.
pela prática de, irregulari ::>éricles Prade, em Floria
dildes. Certa imprensa, na nópolis, IIntes mesmo da
primeira página, maldosa· realização das eleições,
mente ou não, deu exage· absolveu.o sr. Victor Bllu,
rado destaque ao f á t o, er da infundada. acusação,

Victor Bauer. ex·Prefelto. ·de Jaragui do Sul
vitima de Improcedente denúncia na

Just1ça Federal

ral não foi lesado. Jamais haveriil de suj,u as suas

se conseguiu provar de mãos, com um monstrengo
qUe o Prefeito Victor Bau que deixou de existir em

er havia-se apropriado do nossa cidade. Um fantas·
material. A contabilidade ma que os opositores de
pública mostrou a lisura Victor Bau�r fizeram ques·
de homem público que tão de cultivar. Depois da
tanto beneficio trouxe à administração do finado
laraguá do Sul. Sua cor I Arlur Müller, os prefeitos
reção com respeito à coisa que se seguiram, não mais
pública está intact.1. Quem pagaram qualquer subven

o jazque 'se na Prefeitura

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Enlace
\

Schmitz -" Gazda
1 - Segundo .informa· rua Preso Ep. Pessôa, I

o Curso Supletivo, a mu- o primeiro passo para a Maria Elisa e Silvio gar, logo maia, à. 17,30
ções da FIDESC (Funda· recebeu a v. isita dos ala- nicipalidade deverá orga- solução do problema, que José deverão comparecer horas, na: Igreja Matriz
ção Intermunicipal para o dos, pondo em polvorosa nizar com os Ifderes da visa melhorar IIS condições perante o altar para o de São Sebastião, quando
Desenvolvimento de Santa .os lÍIorildores da vizinhan- comuna a campanha do dos nossos lavradores. "sim" que os apresenta- Berão abençoados os
Clltarina) o SERFHAU ça. O acontecimento obri· MOBRAL,. vizando a erra- rá à sociedade como ma- aneis, tendo como padri-
(Serviço Federal de Habi' gou a intervenção da Pre· dicação do ànàlfabetismo 7 - A municipalidade rido e mulher. Maria EH- nhoB, por parte da noiva,
ração e Urbilnismo) sedia' feitura, que aCàbou com a na zona urbana. está .às voltas com antigas sa, é a benquista filhs do o ar. Nelson Luiz Schmitz
do no Rio de. laneiro·GB, revoada das africanas, fi - Por intermédio do prestações de COOlas. Se· do caBal Waldemiro (Hil" e Srta. Odete Kahlciw e,
comllnica que se encontra tmboril custasse muitos Administra40r Regional gundo o P r o c e s s o D.O degard L e u t p r e c h t) por parte do noivo, o ar.
em fase final de elabora· ferrões num cachorrinho da -CNAE, conseguiu a 232.264/63, do Ministério Schmitz, resident. à rua Guilherme Pradi e Se-
ção pela CONTAP, o PIa· que aCilbou morrendo. municipalidade 100 s-acos da Educação e �ultura, Mal. Deodoro, 226 e o sr. nhora.

.

no de Desenvolvimento .\5 - O Departamento de batatinhl.ls, que forllm for!,m encontradas. I�regu· Silvio Joeê é o eompe-
Local Integrlldo,· para ii de Serviços Gerais está entregues à 'Ação Social. larldades na prestaçao de tente e dedicado médico'

Oll convidados serão

Micro Reg,ião Norte·Nor· procedendo à numeração A entidade recebeu o eli- con_ras de u"!a •
Ver.ba re·. filho do casal JOBê (AQn� recepcionados no Salão

deste Catarinense do Es· das casas. Todas as ruas mento e fez .a distribuIção ceblda nO' Governo do Sr. H.) Gazda, residentes em Paroquial "Cristo Rei".

tlldo de Santa Clltarina. estão sendo visillidas pe· pelu 230 familias neces- Roland Harold

DornbUSCh.,
Arapongas, a Av. Arapon.

Os nubentôs déverão

Em vista da conclusão do los funcionários, feroecen- sitlldas.· gas, 948. realizar uma exelente
Plano a FIDESe confir. do 1I0S seus moradores a 6 - 611. feira ú It i m a De acôrdo com a infor- lua-de-mêl per êSSAS bra-

mou para 08 dias 17 e 18 indispensável numeração reuniu se uma comissão, mação, fálta apresentar' o A eeremônia .civil te- ais !,-fóra, .radieando.se
de dezembro de 1970, a

I
dils residências. vizando a coostiluição de comprovante do recebi· rá lugar na residência d.•pOI� na Cidade de Ma

realização do Seminário 4 - O M O ti R A L - um Centro de Tre:inamento I menta' da verba, documen· dos. pai.s, tendo como

pa-,
rIlândla do' Sul, Norte _do

de Apresentação do Plano, �ovimento Brasileiro de Agrlcola pard jovens in· t08 fiscllis de acquisição ranmfos, por parte da Paraná, onde o �on�o
devendo reunir todos os Alfabetização, convocou ciantes na lavoura. Duas de materias, próva de DOivs,o Sr. Elizaldo Leut- exe�ee_asuahumaDltárla
municípios filiados à Fi· a municiplilidade p.ar. um horas foram consumidas recolhimento de diferença preeht e Senhora e por profissIlO.
desc, em número de 18. enCO!ltro em Florianópolis. no Gabinete' do Prefeito, não utilizada aos cofres parte do noivo, o Sr. Cha- "Correio do Povo" cum-

2 - As abelhas africa· O Prefeilo foi representado Ra lIprecillção do impor. da União, inclusive, a jus. quib SeaU, Prefeito Mu· primenta Oll distintos noi
nas derl1m trllbalho à mu pelll Inspetora de Ensino, taote assunto. Umll visita tilicação do não cumpri- oicipal de Marilândia do vos, com votos de muitaa
nicipalidade. A residência Sra. Zenaide Es p e z i m. à Fundação 25 de Julho, menle da cláusula 2a. do Sul-Pr. e Senhora. felicidades extensivso
do sr. Álvaro Hering, à Apeallr de já possuirmos em Pirabeiraba, deverá ser Convênio. O áto Í'&ligioso terá lu· aos respec'tivoa pais.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Registro Civil �0;t�re�:n�11:d:,���az�e Certificado ExtraviadoAurea Müller Grubba, Cficial nella.do Registro Civil do r.Dis
triro da Comarca de Taraguá Edital n. 7.362 de 30/11/70
do Sul, Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que cemperece
rarn no cartório exibindo os

documentos exigidos pela le.
afim de se habilitarem para

casar-se:

Osvaldo Arl e

Nemair Correia
Cópia de edital recebida
do cartório do Registro
Civil de Rio do Sul, n/E.
Ele, brasileiro, solteiro, Ivigilante, natural deste

Estado, domiciliado e re
sidente nesta cidade, Ií
lho de José Arl e Otília FC====�-�=�����������===
Arl.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural deste Es
tado, domiciliada e resí
dente em Rio do. Sul,
neste Estado, filha de
Alfredo Correia e Julia
Ribeiro.

Ele, brasileiro, solteírc,
profesaor, natural de 'Ja. �====================o!1
raguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Jacó
Emmendoerfer, nesta ci
dade, filho de João Ste-

Ezio Spezia • phaní e Teresa 'J.'ecilla
Terezioha Maria Louren- Stephani.

cetti Ela, braaíleíra, solteira,
Ele, brasileiro, solteiro, indultriária, nascida em

cronometrista, natural de Jaraguá do Sul, domleí
Luiz Alves, neste Estado, liada e residente na Rua
domiciliado e residente Jacó Emmendoerfer, nes
na RuaWalter Marquardt, ta cidade, filha de Pedro
nesta cidade, filho de Ghiodini ,e Maria �hiodiBartolomea Spezis e An- ni.

gelina Spezia. E para que chegue ao co-Ela, brasileira, solteira, nhecimemo de todos mandeiprofessora, natural de
passar o psesente edital que F================'===�Jaraguá du Sul, domici- será publicado pela imprensa II

.

II��:� 'Pl:������!��an:s�: e em cartório onde será A u � i I i a r' d e E s c r i t ó r i o
cidade, filha de Dalcedo

afixado durante 15 dias. Se

Lourencetti e Erna Mar- alguém souber de algum i� A ELETROMOTORES JARAGUÁ S. A., .

tins Lourencetti. pedlmmto acuse-o para os oferece vaga para o cargo acima, exigindo:
, fins legais. , "

. - curso ginasial completo
Edital n. 7.359 de 26/11/70 AUREA MÜLLER GRUBBA - boa datilorrafia

O,icial OFERECE:'

- a Fra. Paula EIf�id8
B. KorolI;

- a sra. Irma Finta, ea
pôsa do sr. José Finta,
em Garibaldí;
- Vit6ria Glewatskí,

A. em Gsrfbaldi;
- Tereza Glowatzki,

er. eBPôs� do sr. �ndré. Glo.

watzkl, em Garlbaldl;
- ojo.em Melsio Hann,

filho do sr. Martim Henn, Lauro Gonçalves ti
em Barra do Rio Cerro; Agata Hackbarth
- a .�a. Vva. Cecilia E'f Ele. bra�i1eirro, solteiro,Mahnke, lavraoor, nascido em Ja-
-

� sr. Harbel' Mau- raguá do Sul, domiCiliadocllall,
. '.

e residente em Santa
.

- Clayton. �rlshdes, Luzia, neste distrito, filhofilha do sr, .A.rl�hde8 Gon de João Gonçalves e
çalvel, n�lIta C1dada. Ema Campregher Go.-

.....---.-------'

------------- çalves. Vende-seCamlRi�a�e fuaOlélicl lulerana de ]araBMí �o �.I dO:������il:I!�'uSrO!tfi�a� Terrenoc o N voe A ç Ã o' I Guaramirim, neste Esta·
do, domiciliada ti resi
dente em Santa Luzia,
nelte, distrito, filha de
Otto Hackbarth e Elisa
bath Geberth Hackbarth

Edital n. 7.360 de 30/11/70
Dagomar Roberto Aze·

vedo e

Maria Odete Romualdo

Ele, brasileiro, solteiro, .....-------

soldador, nas c i d o em

Blumenau, neste Eetado.
domiciliado e residente
em Joinville, neste Esta
do, filho de Pedro' Aze
vedo e Francisca

per-I
!!I----------------

gentina Valentim.
..

Ela,brasileira,solteira; "O vera-O esta' chegando"doméstica, _
nascida em

Corupá, nestt! Es t a d o,
domiciliada e residente Sol - Calor.- Praias - Férias - Natalem Vila LelÍzi, neste dis-
trito, filha de Eurides É tempo. de comprar as gostosas malhas de algodão, pró-
Romualdo e Anair da prias para o verão, fabricadas pela MARISOL.
Silva Romualdo.

É tempo de oomprar Shorts, 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 Jim de
ano. Pergunte as condições de pagamento.

E faça uma pausa refrescante,' tomando uma gostosíssima
laranjinha M. W., por conta da MARISOL, Bem geladinha, é OIaro.

"CORRflO UD POUO" MUDASfundaçh: flrlur Muller - 19'1

Emprêaa Jornaliitica
,"Co ....eio do Povo" Ltda,

• 1970 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Fr.tller., e Orn.Ment.l,

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kaklseiros, Macieiras, Ja
botieabeiras, etc. Roseiras
Dahlías, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.ASSINATURA:

ADual _ CrS 10,00
Semestre , •• Cr$ ft,20
Avulso. . " CrS 0,20
Número atrallatlo. CrS O,:l:a

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Edital n. 7.357 de 25/11/70
José Lazsro Martim e

Julía Maria Stinghen
Ele, braaileiro, solteiro,

operário, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado

c::::::oc:::>c:::a..-..:::::-c:::a.c::::::o e reeidente em Tres Rios

<FI���=S�=O�=""'==I�=A�=I�S======';II
do Norte, neste distrito,

-" -' filho de Apolínarío Mar-
tim e Santina Abelino
Martim.
Ela, brasileira, solteira,

industriária, natural de
Jaraguá do Sul} domici
liada e residente em
Barra do Rio Oêrro, neste
distrito, filha de Elleto
Stinghen e Vitalina Gi
rola Stinghen.
Edital n. 7.358 de 26;11/70

BNDBABÇO:
Ca_ Postal, 19

IIvenld. Mal. Deod....o, 210
Jaraguä do SUl . S. Catarina

I espôsa do sr. Bortöle
Scarpim, em Oorupä;Fazem anos hoje - o sr. Kurt Hoffmann

- o er. Candida Toma-: em Rio da Luz,
selli; - a sra. Vva. Maria
- Jurema B. Corrêa, Gascho, em Garibaldí;

filha lio sr. AntoÍlio Cor- - o sr. Udo Bauer.
rêa;
- o Jovem Valmor Jo- Dia 09

sé Garcia, - o sr. Albano Buhr;
- a jovem, Edir, filha - o sr, Henrique Bayer;

do ar. Manoel Albim Duar- - o sr. Milton Osni
te; Stinghsn, .Im Ponta Groll-
- Cecilia Köup Rowe, sa.

Ispô8a do sr. Hilbert Ro
we, em Rio Bonito;

.

- A sra. Gertrudes
Müller Oestsreich, em Bar
ra do Rio Oêrro.

Aniversários:

- o sr. Loreno Marcatto;
- «> ar. Waldir Watzko;
- a SrB' Maria Scarpim,

- o jovem José Morei
ra, filho do sr. David Mo·
reira, em Itapocuzinho;
Dia 11

Dia 10

Fazem anos amanhã
- Paulo Roberto, filho

do ar. Paulíno Pedri;
- o IIr. José Ribeiro;
- o sr. João Weiler,

fim Jaragu!hinho.
Dia 07
- o sr. Francisc·.,

Voigt;
- Rosa, espôsa do

Henrique Bortolini,
- o sr. José Jacobi, em

Itapocuzinho,
-- a era. Elza, espôsa

do ar. Waldemiro Loewln,
neltll cidade.

Dia 08

Convocamos OB aenhores membros deata Co
munidade, para comparecerem à Assembléia Geral
Ordinâria, a realizar· se no dia 10 de janl'iro de
1971 às 8,30 horaR com a seguinte,

ORDEM DO DIA.
1 - Relat6rio do Sr. Paetor;
2 - Leitura das atas das reuniões da diretoria;

r'ilalizadas .durante o exercício de 1970;
3 ..:... Apresentação, discussão e aprovação das contas

do exercície de 1970;
4 - Ap�e8entação, discussão e aprovação do or

çamento para o exercício de 1971;
li - Constituição da Comissão para os ,trabalhos

de apuração dos .otos;
li - Ratificação das nomeaçõee para as Diretorias

das obras assistenciais;
7 - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal;
8 - Assuntoi de interêsse geral..

Jaraguá do Sul, 01 de riezembro de 1970.
Gerhardt A. E. Lessmann, Presidente,

Edital n. 7.361 de 30/11/70
Tercilio- pellin e

Evanilde Zanella

Clube Direllres lujislßB de ")lrDDuí �I �ul"
Informa Horário do N A T A L

1.0 a 10 de dezembro até 20 horas
11 a 23 de dezembro. até 22 horas
24 de dezembro até 15 horas
111 de dezembra até 18 boras
20 de dezembro até 12 horas

Jaraguá do Sul, (SC),!.· de dezembro de 1970 Ele, brasileiro, viúvo,Clube Diretores Lojislas de "Jarlguá da Sul" lavrador, nas c i d o em

Timbó, neste Estado, do
miciliadp e residente em

Timb6, neste Estado, fi·
lho de Luiz Pellin e CA
tarina Pellin.

PERDEU-SE
Foi perdido no trajeto M�ssar8nduba - Jaraguâ

do Sul, os seguintes documentos: livros e blocos da
firma José Dequesch "ESPÓLIO" de Guaramirim. Ela, brasileira, lIolteira,Gratifica-se a quem encontrar os referidos ob costureira, na.cida em
jétos.

. .
Arrozeira, neste Estado,

Guarammm, 04/11/70 domiciliada e residente
José Dequesch. "ESPÓLIO" na Rua Marechal Deodo

Edital n.7.363 de 1/12/70
Albano Stephaní e

Lili Chiodini

"Os abaixo aasinados. estabelecídos neetacidade, declaram para os devidos fins que foiextraviado o Certificado de Propriedade do Beucaminhão" "Mercedes Benz" com aI!! s,eguintes ca
racterístícas,

Motor Nr. 31291003498 - Placa 61 -26-11
Ano Iabr. 1950 - Côr verde escuro· tona 3�'

Chassis Nr. 3t'20!03134_u
Jaraguá do Sul, em 26 de novembro 1970

.

Ind..e Com. Bernardo Meyer Ltda.·
AlfoDSO Buhr, Bócio gerente

L ê i a

Vende-se
3 PEQUENESES
Informações com a

Ira. Joeiting à R u a

João Doubrllwa.

A

"Por' Esse Mund o de Deos"
MÁRIO TAVARES
. .. Um livro de agradável leitura iii do me

lhor quilate literário. ("A Notícla't-Jolnvílle]..
A venda na Ti p o g r a fi a A v e n i d a

e na sua filial.

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construção
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt . Hillbrecht, Caixa
POltal,

.

7 Corupá.

Correio do Povo
um Jornal a

SerViço do Povo

�eruiCI ßulßnomo de BUUD I fSIOl1 (SHMnf)
ESCREVENTE DATILÚGRAFO

Necessita-se de elemento com poesíbllídades
de viajar, para participar de cursos de orientação
profissional fora da resídênela.

Ordenado inicial de Cr$ 257,00.
Redação - Matematica - Datilógrafo, 6 que

tenha idade euperíer a 18 anos.
Semana de 5 (cinco) dias.
Entrevistas no Escritório do SAMAE, à Rua

D. Pedro II, no horário das 10,00 horas ao meio
dia (12,00 horas), • das 16,00 horas ai 18,00 horas
no período da tarde.

- Assistência odontológica no próprio local
de trabalho

- Salário de acôrdo com as aptidões
- Otimo ambiente de trabalho
- Semana de 5 dias

Os interessados deverão apresentar-se às
3as. e quintas-feiras, DO horário das 14,00 horas,
para submeterem-se a teste e seleção.

�-----------------

neuel �. ß. Iß.� Calarineole de ßrlelaloa de Ma�eira
Assembléia Geral Extraordinária

São convidadoll os lIenhores acionistas da
Neves S. A. Indústria Catarinense de Artefatos de
Madeira, para se reunirem em Alls@mbléia Geral
Extraordinária em 8ua liMe social, a Rua Preso
Epitácio Pessôa, s/n,·, no dia 30 de dezembro de
1970, às dez (10,00) horas, para deliberar sôbre a

seguinte, Ordem do Dia:
a) Aumento do Capital Social, c'om aproveita

mento do Fundo p/ Manutenção do Capital de Gi
ro e do Fundo de Correções Monetárias, e conse·
quente alteração dos Estatutos.

b) Outros assuntos' de interêsse social.
Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1970

José Carlós Neves, Dir. Comercial

I

.........................................................Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Estada de Sinta . CatarIna

Prefeitura Municipal da
Jorou.í di Sul

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Fidelia Nicoluzzi, t;6quer licanc;a p[ construir

um rancho de Mad.ira, .FAbio Valentini, requer Ii-
'.

cenc;a p[ cOftar elltrada para irrillllc;ão de arrozeira,
Companhia MAquinu Famlc, requer lieença p[ cons
truir um (Blpão de alvenarill, Floriano Staehling,
requer liceoc;a p[ reformar s[ casa residencial de
madeira, Darde Corria Lopes Ltda, requer Iiclnta
p[ conltrair uma cerca em volla de B[ propriedade,
Aleie Nlumann, requer .istoria e habita-se, Rubem
Voltolini, requer vistoria I habite-se, Oswaldo Lo
dltti, requer vistoria e habita se, Hains Hornburg,
requer licenc;a pl a edificação de muro de alvena
ria beDl coino alinhaDlento, Ingo Creuel, requer Ii
eença p[ co'nstcu9ão de um ranoho, Adolfo Rangel,
rsquee licença p[ construir um sala p/ salão di brio
Ihar de alvenaria, Américo & Gómas' Ltda, requer
aprofBção de uma ecnetrueão de um puchado de
madeira, Gilberto Hort, requer lioenQI p[ ooilltruir
uDla clBa residencial di madeira bem como respee
t1vo alinhamento, A,elino Martins, requer Iic.nça pl
construir uma casa reBideneial ci. plIdeira.

Comarca de Guaramirim Comarca de GUARAMlRIM

Edital de CitaçãoEdital. de Citação

CONCEDA-SE

O Doutor Oarlcs Prudêncio, Juiz de Direito
O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz de Direito Substitute eDl exercicio da Comarca de Guaram!

Substituto em exercício, da Comarca de Guaramt- rim, Estadõ de Santa Catarina, na forma da lei IItC ...
rim, Estado de Santa Catarina, na turma da lei etc... FAZ SABER a tcdosquantos o presente edital

-FAZ SABER a todos quantos o presente edital
cem o prazo de trinta (30) dias virem, dêl. conhe

com I) prazo de trinta (30) días virem, dêle conhe- oimento tiverem ou interessar possa, que per parti
cimenta tiverem ou intereMsar possa, que por parte de JOÃO PIAZ. braeíletro, solteiro, lavrador, maior:
d" Venceslau Kowalski. btaaíleíro, casado, lavra· residente e domiciliado no l!lgar 2.0 Br�ço do
dor, restdeate • domiciliado no lugar Sete de Ja· Norte Municipio de Malsaranduba neata Comarca,
neiro, Municipio de Ma8sarandub. nesta Comarca, atravé8 de seu procurador Dr. Hélio Alvel foi re
através de seu procurador Dr. Hélio Alves foi querida uma ação, de Usucspíão de um imóvIl
requerida uma açlo de Usucapião de um imóvel localizado em 2." Br. do Norte, Municipio d. Mas.
localizado em 7 de janeiro, Municipio de Mas!!a· sarandubs com a área de 150.000 m2 com as se
randuba com a área de 176.366 m2 com a8 se,Í1in- gulntes confrontações: Frente, com i75 m, a leste,
tel confrontações: Frente, com l5i! m, com rio 7

com Policarpo Roncki, Fundai, com 275 m, com
de .Janeiro, fundol, com 175 m, com terras de Carlol Spézia; a oeste de um lado com 550 m, ao
Ruti Sp�zia, de um lado com 1.125 m, com ttorral norte, com Alfonllo Roncki e de outro lado com
de Henrique Mar.zana. � de outro .la�o com .1.040 ii50 m, ao sul, com Luiz Feder. Feita 8 Justifica,i.
m, �O.DI terras de. LeontIno A

.. O.lIvelra. Feita 8 Prévia da poss. foi julgada PROCEDBNTE por
JustIficação PréVia da posse fOI Julgada PR�CE. sentença. 8 para que ehequa 80 conhecimento d.
DEN�B por lIenteaça. E para que chegue 80 eo- todos e não possa no futuro ser alegada ignorAn
nheeímento de to�os e não possa �o futuro

.

ser cia, mandou. expedir o presente edital, que .Iri
al�gada IgDorlncll�, mandou expedir o presente afixado no lugar de costume e publicado na forma
edlt,,:l, que ser' afixado �o lugar de costume e da lei. Dado e palilado nesta Comarca de Guara.
publicado na forma �": Ieí, Dado e .passado neste mirim, no Cartório do Cível e Anexos, aos vint."
Comarca d. G:uaramlr!m, no Cartório do C�vel e

e oito de novembro de mil novecentos e setenta
Anexos, aos vínte e Oito de novembro d. mil. no- (70) Eu, (as) Rall FaUin, Elcri"ão, o datilografei e

vece�tos e setenta. Bu, (�s) Ralf FaUln! Escrlvio, sublcrevi.
o datilografei e sub�cr8Tl:. . (As) Carlos Prudênci� Juiz Substituto em
(as) Carlos Prudên�lo, JUIZ SubstItuto em EXlFciclO Exerefeio.

'.'

.

C 8 R T I O Ã � . CERTIDÃO'
. C.ertllico que a presente cópia conlére

comi C.rtlfico que. a presente cópia confére com o
o orIglDal tio �u.e dou fé. original do que dou fé .

Gua.raDlmm, 28 de novembro d� t970
. Guaramirim� 28 de novembro de 1970.

Ralf Faltln, Escrivão Ralf FaItin, Ellcrivão

• Equipl Organiçação Comercial e Industrial,
requer Alvará de Funcionamento p[ iniciar 8uas

atividades de panifioadora, Lindolfo Leopoldo Braun,
'requer licença pl eeta�eleoer-ae como RepreseD
tante Comercial Autônomo blm como alvará, pear
con Pedreira e Art. de Concreto Ltda, requer al
vari de localização de sua firma, Schub; & Cia.
Uda, requer baixar o aeu registro neSBa repartição,
Prosdócimo S/A. Importação e Comércio, requer
alnrá de localizaçlio, Firma Primo IJhiodini, tendo
Mido baixada ai luas atividades comerciais requer
autorização pl que sejam feitaa as anotações no

cadastro' c;le contribuintes:
C E T I F I QUE'· S E

o Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

Documentos ExtraviadosCOIBlrltivl ftlrr�Dta Misll
ii

II B j a r I
"

1I�1.

Ficam convocadol 911 senhores as.ociados da

Cooperativa Agrieola Mieta "ltajara" Uda. à com·

párecer à sua Béde locial na localidade de ltapo.
cuzinho. municlpio de Jaraguá do Sul-SC, no dia
19 (deillenove) de dezembro de 1970, iS 8.00 horas,
em primeira convocaçio, com o minima de 2/3 de
Beui associados; às 9,00 horas, em segunda convo

cação, com o mInimo de metade email um dOI
aSlloeiados; 10.00 horas, em terceira convocação,
com a pre.en,a de no minimo tO aSlociadoB, na

qual havendo núm"ro legal de associados, aer'
discutido e aproyado a seguinte, Ordem do Dil:

l°. _ Aprovação e deliberação do novo Ba
lanço referente ao exercicio de 1969 p/p.;

20. - Aprovação do Relatório da Diretoria
e Parecer do consêlho Fiscal; .

3°, _ Ratificar todos os atoB praticadoa até
a data da realização da aAsembléia;'

4', ._ Assuntos Gerai!l.
Oba.: Para efeito de cálculo do "quorum" de

inlltalação eata Cooperativa tem atualmente 104
(Ceoto e Quatro ) aBsociados.

Itapocuzinho, JARAGUÁ DO SUL, (SC)
03 de dezlmbro de 1970

\
Silvio' TomeHn, Presidente

o Foram extraviados OB leguintes documentei

pertenclntes ao Sr. Everaldo Leandro dOI Palsol,
residente em Jaraguá do Sul:

- Certificado de propriedade do carro Ve
magueU, côr azul, chassis S - 098873, m o t o r n.

098873, ane 1967, tipo 1000-U, placa n; 10-96-57;
- Carteira Nacional d. Habitação;
- Titulo de Eleitor; e
- Cartão de Identificação de Contribuinte.
Qualquer informação Bôbre o pluadeiro dos

documentol, poder' ler dada ao seu proprietário
na Ag�noia de' Banco do Brasil de Jaraguá do Sul.

Jaragu' do Sul (SC), 04 de dezembro de 1970
Everaldo Leandro dos Passos

Firma Primo Chiodini, requer certidão de bai
xa de B[ estabelecimento com.rcial, Mariz. Carcia
Wiest, requer por certidão li a requer"'nte.nio
pOlsui casa própria negte município, Auto Reno
vadora Ltda, requer por certidão o n.O de todos

alvar'a de localização e &i é ou não o requerente
devedor a Fazenda Municipal, Leopoldo Pincegher,
requer por. certidão se pagou ou não impostol no
periodo 196(/70.

DEFERIDO

Elcritórios inescropu
losos estão usando a

deolaração do Impôsto
de Renda como fonte de
receita de S8U8 interes·
ses. Reclamaçõea tem

PORTARIA N. 49
- revelado, que determina-

I dos escritórios em nOSS8

O Preflito Municipal de Jaraguá do Sul, Es- Dr. Fra.eise. ADtGaio PiecioD� cidade, ligados ao INPS,
tado de Santa Catarina, no UIO • exercieio de suas JM[ lI!;.D -.:co-c.K.JM[. 1'% estão exigindo a decla.

atribuiçõés e na conformidade do disciplinado no (O.P.F.) N.ó 004314379 ração de renda de Pes.

8rt.O 15.0 de Decreto n.O 188/69, de 15 de julho de it)iruJ.'l'ia I Clhuca de Adulto. e Criançal
sôli Fisica de pesllôas

1969, Resolve: \ que estio comptetamente
,

Aprovar tabela de preços de corridas de au- Partos _ DoenQBI de Senhoras f ó r a da conoE'ituação
tomóveis de aluguel anen, que fica fszendo parte HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ OORUP.Á. dada pela própria Reoeita

integrante da presente portaria, do ponto de esta· Federal. Gom a finalida-

à h M'i11 t'd d Residênoia: Dr. Nereu Ramal, 4111 d de fatura'r os Cr'"
eionamento sito rua Art ur u; er, nls a CI a G, o 'li> ••.

-em luas diversas direções urbana e luburbsna, CU_UPA - S.....NTA CAT..... :a.IiJ!IfA 10,00 de cada declaração,
'devendo, em caria veiculo, ser afixadas as citadas__ que não se sabe si são

tab lias em local visivel no interior do mesmo. o=,..........,...==-:6=�=� 1'1 � ==nm':'I')

Oomunlque.sc, Registre:se e Publiq.ue-se. �
,. I\..t........ ..

�novo:���::f:::::::;�;;·;::;I;:�::: n BEB IDAS MAX VI I L H ELM S/A. , I
I·

.

_. II Re,vendedor da
' ii

. 'Representaçao :

.

I:Elemento residente em CURI�IBA,

li
B RAHMA CHO pp:

registrado no CORE do PR. desela re- : ':
presentar firmas desta cidade naquela:

�m ,Jaragua" doSI:CAPITAL à base de comissões. FaTor i U • ij
dirigir�a�x:�O���I,A. J. da Silva. : A I tO VaIe do Itaj aí. e. agora

.

tambem integrando-se na

Grande Florianópolis.
: Onde além dos seus produtos revenderá H

�BRAHMA eHo.ppll
or ••••••,��·· •••··.,······�:,,· ••• ···,c ••• • •• ,,······.::\.•••••.•••••••••v •••••• , , ••y..'�•••••••••

Maria Manus, requer Iioença p[ oonstruir um

mauBuléo pI o seu falecido espôso no cemitério
desta municipalidade, Célio Gascho, requer licença
p[ construir um mausuléo para tlua falecida filha
no cemitério desta municipalidade.

Jaraguá do Sul, 02 do dezembro de 1970

o INPS e a

Declaração de'Renda
feitas ou .nio, o fäto é
que acabam intimidando
os póbres beneficiários
da previdência com a

ameaça d!3 que não mais
receberão. beneficios, si
não apreaentarem 8 sua

declal;açio de renda. O
casO da denuncia, envol
ve um póbre operário.
que de p r I p r i e d a d e

posllui apenss uma velha
bicicleta. Urge que ai

autoridadel .ponham um

cobro a eSSl1i abusos.

CaJlpaaba de EllucaGiD
CiYIII

O hasteilmenta d.i
Bilndeiril e o canto
do Hino Nacional são
obrigatórios. uma vez
por semana, Im todoa
os e6ta�t!leeimentos
de qUiilqaer gfiíu de
ensino, páblicos ou

particulares.

Vende-se
Terreno

Situado II k•. do ceDtro
de Corupá, na Estrada
Nova Corup' à Slo Ben·
to. tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 mltros
própria para construçio
de C8sa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Paltal, 7 Corupá.

----�--------------------------�

Vlndedores :' Pracistas
Precisa-se com práticil de Vendlls em Eletro· Domés·
licos. Interessados deverão .presentar-se na Av.
Mllrechal Deodoro, 890, no horário comercial.
.

REDELAR COM. E REPR. LTDA. Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado 5-12-70 Pagina 4

A Bayer do Brasil Indústrias Qulmicos S. A.

inaugurou· em seu conjunto industrial de Belford Ro
xo m.is uma fábrica para produção de 100 toneladas
,diárias de Ácido Sulfúrico, pelo nôvo processo de

"duplo contato". Trata se de um projeto elludado e

dp.senvolvido DOS laboratórios da Farbenfabriken
Bayer AG - Leverkusen e montlldo no Brasil pelos
engenheiros dll Bayer do Brasil Indústrias Químicas
S.A.

.

O nOvo processo, que permite um rendim�nto outra é uma classe para melhorar como em que se

aClm� de 99 p�r cento do �nxôfr� queImado �a lOS I consideram problemas do ministério. A quinta reunião
talaçao, apres�nta como prlnclp?ls c?racterbllcds o é uma conferência pública sôbre um tema biblieo .

. m�lhor aprovellomento da materla _prIma, �..conco Depois que um novo estudante expressa estar dis � _

mlla.ntemente uma a�en.tuada re�uçao de dl�xldo de
posto e se dedica a fazer a vontade de Deus como

enxofre nc� gases flOa.ls que sa� lançados a.o!mos- Jesus fez", disse sr. Müller '''se lhe ajuda no ministé
fera, red��I�do ao míDlmo o Indlce: de polulçao do rio no cllmpo da pregação encarregllndo-se-Ihe um
ar atmos,erlco.

. " .
ministro maduro, que lhe ajuda a desenvolver suas

A �aYlr que Ja p�slula e'!1.Belford Roxo du�s habilidades como publicl!dor". "Todas as fazes do

o�!r�s fabncas de ÁCIdo Sulfur!co, co� produçao programa regular de treinamento serão consideradas

dIanil. de 90 ton�ladas, vem, asstm duplrcl!r a sua
na aS5embltsia de Blumenau", disse êle. "Não obs

cllpacld..de anterIor. tante, estl!s reuniões estarão debaixo da direção do
Sr. ERICH KATTNER, Superintendente do Distrito,

pr��� !!!�!!.�ei Aurélio tSaudações em Cristo Jesus!
É com o maximo interesse que tenho aoom- Comunicamos a todos OB parentes, amigos

panhado, no "Correio do Povo", o seu editorial, � conhecidos a trifte notícia, que Deus ouí- Llquidando com antiga dívlde do Ministério da
E I araponga não clnlou mais no Jarlluá, escrito em potente chamou a sí nessa querida mãe, s6gra, Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, após eatu-

forma de crônioa.
avó e bisasõ. dos e dtversee provtdênctaa, val afinal concretizar a

É pena que não indique as datas e fontes PAULINE FEHLOW SEIDEL tão aguardada devolução dos seguintes "empréstimos

históricas mais precisas, o que talvez pudesse (Vlúv.a Roberto Seidel) compulsórios" de Peesoas Fílicl!s: "ADICIONAL
RESTITUlVEL LEI N.o 1.474·61, "EMPRtSTIMO

conseguir junto aos deeendentes da família aí no dia 2 do corrente, com a idade de 85 anos, PÚBLICO DE EMERGeNCIA LEI N.· 4.06962 e

mencionada. Outra fonte valiosa seria o Arqui- ap6s longo sofrimento,

I
"E.MPRtSTIMO COMPULSÓRIO-LEI N.o 4242.63".

vo Nacional do Rio de Janeiro.
.

Ávreaentam08 nossos sinceros agradeci- Com reepetro ao assunto, em declarações preso

Quanto ao primeiro homem branco a pisar mentes a todos que nos auxiliaram neste redes à repertagem, o Delegado da Rec'!ita Federal

as terras 'de Jaraguä, dou-lhe uma pista num
duro transe, a08 que e n v i a r am flôres e de [oinville, Ir. loão Pessoa García, esclareceu que,
eondclênciaa e acompanharam a falecida alé nesta semana, sua repartição concluiu os trabalhos

trecho de conferência do Coronel Osny Vascon- à sua última morada, bem como ao Pastor que vinha realizando com aquele objetivo, tendo enca-

celos ex-comandante do exército de Niteroi e Ingo Seil pelas c o n I o I a d o r a.a palasraa mtnhado à rêdê bencéríe e ·ás emprêsea da Jurisdição
atualmente fáz parte da Escola Superior de Guerra, proíertdaa na casa e a sepultura, e ainda, da DRF de Joinville as competentes ordene de pllga-

por ocasião do 97.0 aniversário de São Bento particularmente, pela presença e ahl8ção do mento dos referido. "empréstimos" destinadas, respec-

do Sul em 23/09/70. O coronel Osny é natural C ô r o d a Igreja Evangélica Lutherana, nvemenre, CI contrlbulntea não assalariados e assele-

agradecemoB também ao Dr.' Sil,io Lennert rtedos, êstes últimos como empregados de emptêsea
de São Bento do Sul. e às Irmãs do Hospital São Francisoo pela por ocasião da cobrança dos "empréstimos".

"Narrou, então, o palestrante que foi o es- dedicação COlD que atenderam 8 inesquecível Tendo em vísta que será encerrado, impreterl-

panhol Don Alvar Nunes Cabeza de Vaca, o falecida. velmente, a 31 de dezembro próximo, o prazo esttpu

primeiro homem branco a pisar as terras de Corupã, 3 de Dezembro de 1970 lado para a realização do pagamento dos "ernprésü-

São Bento. Dom Alvar Nunes Cabeza de Vaca
Alvim Seidel 8 Fa.milia mos" e suas bonificações, por rutermédto das Agên
Germano Ramthun e Pam.lía elas locets do Banco do Brasil S.A., o Delegado da

estivera antes na Flórida, juntamente oom Pon- Famílía Leopoldo Seidel. Receita Federel de Iolnvílle solicita a todos os tute-

ce de Leon, depois naufragou no Golfo de ressados que procurem receber, o quanto antes, as

Charleston, mas, salvando-se, saiu pelo Texas a importâncias que lhes são devidas pela Fazenda Fe·

dentro, numa expedição e foi bater no México, TestemunLls de Jeova' derel, fazendo, ainda, IIPêlo espectal às emprêsas pare

voltando em segui'da à Espanha, de onde, com II que providenciem, no menor prazo poseível, II entrega

C B b I'
dos cheques a seus empregados beneficiados.

40 galeões, foi mandado para o Brasil, rumo O r g a n I' Z Imon g r e s S o I' I C o Noyos Modêlos de "Decllra�ão" de "Pessoa Jlirldlcl" Plrl 1971
à Assunção, no Paraguai. Chegando à Ilha de I ,

Santa Catarina, para fazer aguadas e descansar,
Ud'

_.

Informa a Delegacia da Receita Federal de

b �···nf d B A' ma IIS esaocraçoes que mers crescem no Joinville, por sua Assessorte de Relações Públicas,
reoe :u notícias 1 orm_an o que u�n�s Ires, mundo e que não gradua a maioria de seus mJ,n1s- que a Instrução Normativa N. 49, de 13-11-70, do

qse fora fundado anteriormente, havia Sido des- tros. "0 curso crtsrêo nUOCi! termina e o ministro Secretário da Receita Federal. aprovou novos mo

truida pelos índios. Cabeza de Vaca resolveu sempre pode melhorar sua capacidade pera o minis dêlos de formulários para "declaração de rendi

então marchar para Assunção por terra. E téri�·:. Estes s�o �s Testemunhas de leové. Por lI.sta meatos" de "Pessoa, Jurídica e determinuu a dís>

assim à frente de 800 a 1.000 espanhóis, razao.a orgaplzaçao p�o.move um p.rograml! contínuo pensa da juntada de documentos na declaração, a

't' ,

di doa
ä d" -

d de rreinemearo para ettvtdade para Jovens e adultos. fim de facilitar aos contribuintes, ressalvados: o

mUI os In 1O� agrega os a expe rçao a en- Uma parre especial desse programa será uma assem. Recibo de Entrega e Notificação de Lançamento,
trau o Contmente na altura de Barra Ve- bléia de quatro dias das testemunhas de Jeová orge Certificado do I B. D. F. para os que optaram pelos
lha-Itapocú, iniciando 'uma viagem que du- ntzsde pare um futuro próximo em Blumeneu. Seu incentivos de Reflorestamento, e Informação de

raria 2 anos. presidente é RUBENS ALBACH, representante da Rendimentos Pagos ou Creditados a terceiro .. (Mo-

Segundo o conferencista o diário que Sociedade Torre de Vigia de São Paulo. "Desde que dêlo "1").

C b d V d
.

'

ití h' iniciaram, as testemunhas de Jeová tem sido uma Por outro lado, -referido ato, torna obrigatória
a

.

eza e aca eixou, perrm iu aos IS-
associação de publícedores" disse sr. Frederico Mül- a utilização des novos modêlos a partir de janeiro

toríadores fazer o levantamento do seu ro- ler. A parte que cada cristão crente na organização próximo e determina ao& Superintendentes Regie
teiro pelos acidentes geográficos que êle toma na atividade cristã de maior importância - a naís da Receita Federal a coinpetência para autorl
mencionava e que, embora tendo hoje outros R!0�açii� de sua fé; êle põ� à pr�va de fato a

..

sua zarem ss gráficas interessadas a procederem a

nomes puderam ser facilmenie indentifica- fe. Aplicando este método contlDuou o Sr. Muller impressão dos aludidos formulárioll, visto que os

'. .

d h 1 "durante os passados dez anos as testemunhas au- mesmos não SErão distribuidol pelall repartiçõea
dos: O guerreIro e conqUIsta .or espan {)

mentlirilm para mais de 1.300.000 em 203 terras. Sb· da Receita Federal.
subm O Vale do Itapacu e sam na gargan· mente no Brasil aumentou de 12.992 em 1948 pira Áinda. o supracitado ato, estende a utilização
ta do Rio Vermelho. Estava então em ter- 64.119 em t970·{. "Como estímulo aos métodos de do DUA-Documento Único !Ie Arrecadação, a par

ras que hoje pertencem ao Município de pregação das testemunhilS de Jeová'o programà de tir de I. de janeiro de 1971, no pagamento dai

São Bento" Blumenau tem um temI! 'HOMENS DE BOA VON quotas do lmpôsto de Renda de Pesloas Juridicas,
. •

. • - TADE', êste servirá de fundo para o curso adiantado inclusive para os duodecimos de antecipação do
DeIXO aqUI a sugestao. que se planeja", disse sr. Müller "O programa é em tributo.

.

Com um grande abraço do reillidade umd eXlensão e uma recordação do progra-
Pe. Bernardo de Claraval ��mmendoerfer ma regular de 'treinamento que se efttua em todas as

congregações das testemunhas", expliCOU o sr. M'Uller.
"Um dos reqUisitos que tem que alcançar cada crisião

segundo a Bíblia é ·que seja apto para ensinar", disse
êle. Isso quer dizer que êIe não só deve ter bom
conheciml!nto bíblico, mas deve estar familiarizado
com as técnicas da pregaçâo. Jesus levou os após
tolos consigo em sua viagem de pregação pela Ga
liléia e êles puderam observar como ensinava. EDtão
os enviou de dois em dois mais tarde, depois de
treinar II outros, enviou oulros setenta de dois em

dois." De acôrdo com o sr. Müller as testemunhas
efetuam um programa regular de. cinco reuniões se

manais em todas ilS SUIIS congregllções. Seu objetivo :- --:;

é fazer que cada creßle chegue a ser um publicador.
Duas claSseS se efetuam como estudos avançl!dos
da·Bíblia, outra se efetua pera melhorar a filia e a

habi,lidade de falar em público com sermões de prá·
tica apresentados pelos eatudantes matriculados. A

Hgríldl!eiml!nlo
Ol18gacia da

Joinville
Receita federal

faz a Devolução
"empréstimos compulsórios

da

Fotocópias
Agora" também no Cartório,

autenticadas na hora,
Edifició da Prefeitura.

dos

Rotary elege novo Conselho um representante da Sociedade Torre de Vigia de
São Paulo:' O programa de Blumenau que tem sido
marcado para os dias 24 a '!7 de dezembro próximo
no Pavilhiio da PROEB atrairá um número bem ele
vado de congressistas vindos de todo o Estldo de
SlInta Catarina, junto com um número incalculável
de pessoal que estarão presentes. Haverão il!mbém
drömas bfblicas, usando se réplicas de: personagens
blblicas como o Juiz Jefté e outros, muito apreciados
em congressos anteriore,. Todos serão· bem-vindos.
Não Be farão coletas!

Campanha de Esclarecimento

Nôvo processo de fabrica

ção de Ácido SulfHrico

Para o mês de dezembro do corrente ano o

Diretório Central dos Estudantes da UfSC., iltravés
de. seu Departamento de Assistênciil, elaborou e fará
execular um plano de arrecadação de verbas que se

destinam ao FUNESBB . Fundo Especial de Bol!!as
de Estudo.

O J-UNESBE é um órgão daquêle Diretório que
visa atender financeiramente, através de concelsão
de bolsas de estudo, universitários cl!rentes de recur

sos.

O R o ta ry C I ub de

I
ro: Lourival; 2° Tesou·

Jaraguá do Sul, elegeu reiro: Januário; Diretor
o novo Conselho Diretor. «A»: Behling; Diretor «B»:
para o periodo 1971/1972. Schmöckel; Diretor «C»:
Os eleit"s foram Oll lIe· Osmar; Diretor cD»: Cruz;
guiotes: P r e 8 i den t e: 10 Dir. de Protocolo: Tei
Ewald; Vice: Norberto; xeira e 9,0 Dir. de P-!,o
Secretário: Aldo; 2° Se- toeolo: Guenther.
cretärio: Prim; Tellourei

�a
, ADVOGADO nos fôroB de

J} São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
Janeiro - BrsBilia.

Processamentos perante quaisquer M!.

l
nistéri08, Autarquias e Repartições públicas
em geral.
Escritório CeDtral:
Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

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

Estado da GU�ABARA

�81������Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Certificado Extraviado RE SE RVISTA 1
Apresente-se de 9 a 16 de dezembro de 1970

Eslão chamados para apresenlação
OFICIAIS R/2 - Das armas, QMB e Serviço de

Intendência, com a idade máxima de 30 anos.

Dos S e r v i ç o s de Saúde e Veterinária, com 8

idade máxima de 35 anos.

O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da

Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca

tarina, na forma da lei, etc ...
FAZ SABER e todos os que ó presente edi

tal de leilão, com o prazo de vinte (20) días, virem
ou dele conhecimento tiverem e interessar possa,

que rerão arrematados por quem maís, der e maior

lance oferecer, em frente às portas do Edifício do

F dí 15 (
.

) d d b·
.

d Massaranduba, 17 de novembro de 1970
orum, no ia quinze e ezem ro vm ouro, ILÁRIO DELAI ASP OFICIAL R/2 - Das armas QMB e Serviço

às 10 horas, os bens penhorados ao executado de Intendência formados nas fi últimas turmas ãe

Harry Gíese, na ação executiva que lhe move CPOR e NPOR
Toribio A. Elísío, e abaixo dercriminados: ;-----------------.-----,

a) - Um'a Máquina de costara, lIIarca I;Cle_ F I
,. PRAÇAS - Reservistas de 1.& e 2.- Categorias dai

mens Müller" Dresde n. 11, com quadre SINGßR. O OCOplaS classes de 1946, 47, 48, 49 It 50.

b) - Uma máquina fotográfica, marca "Pell- Reservlstaa de clssees anteriores a 1946 licencia-

guín-Kershan Eicht 20", "Made in Englanll". �

Agora também no Cartório, dos entre 1966 e 70:

Assim serão os referidos bens arrematados Locais de Apresentação:
por quem mais der e maor lance oferecer e para autenticadas na hora,'
que chegue a noticia 8 público II conhecimento

OFICIAIS E ASP DF R/2 - c o m • e II tin o: nal

dos intereasados, foi expedido o presente edital, Edíücío da Prefeitura. Organizações Militares de destino.

que será afixado no local de costume, às flertali
sem destino: nos Serviçoll Militares Regionais.

do Forum, e publicado no jornal local "Correio do "

-- PRAÇAS - Nas Organizações Militares por onj8

.. D d
.

J I
foram Iícencíados,

povo. a o e passado nesta Cidade de sraguä
do Sul, aos dezenove dias do mês de outubro do r;:_....�--o�--o Observações
ano de mil novecentoa e setenta. Eu, (a) Imade. Mahfud,

lTh ]L
o

d § Os reservístas residentes fora dOI lo c a i ÍI de
escrivão, o subscrevi.

� f. Ullll71 P dlIlill71-JI(a) Milton Cunha l!.IL /L \\" �JI /L (QI. apresentação acima fixadol deverão apreseater-se

,
Juiz de Direito _.............._ .............._�

no Orgão do Serviço Militar mais próximo de sua

A presente cópia confere com o original; dou fé. ADVOG DO
residincia (CSM, Del SM. JS", DA).

A
I
no� fÔros de O s C e n t r o I de Apreaentaçêo funcionarão DO

Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1970.
y

.

O Escrivão, Amadeu Mahfud Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de período de 9 a 16 de dezembro, durante todo o .

Janeiro - Bras1lia. dia, inclusive 110 sábado It domingo.
Processamentos perante quaisquer Mi. Aqueles que deixarem de apeesentar-ae incorrerão

nistéríos, Autarquias e Repartições públicas

!
nas multa", e sanções da lei.

D•• Reiuoldo Mupapa . em geral.

I II i
Escritório Central:

.Finalidade de Apresentação:

A.DTOGAD!_jL Avenida Franklin Roosevelt, %3 _ Grupo 303 1 - Realizar exercícios' previstos na Lei do

=='=== (Fone: 52-1894) Serviço Militar, não hanndo motivo d. alarma;

EsoritÓl'io ao lado da Prefeitura Z C - 39 2 _ Treinar o pellaal da Reserva no mecanismo

JARAQUÃ DO SUL � L:i. Rio de Janeiro

�
de convocação pr�vi.to para o eaeo de mobilizaçio,

,

EII.do da GUANABARA,
.

vistq, que. Reserva é iadilpenlA.... l à Segurança
-... 11_". II �� �@) da Pátria;

Eu, Ilãrio Delai, brasileiro, casado, residente
em Curitiba, Estado do Paranä.. declara para os

devido. fins que foi extraviado o CERTIFICADO
DE PROPRIEDADE do veíoulo Sedan, marca

AERO WILLYS, 1962. cor oinza pérola, motor n.O
B-2-123088. chaasís n.s 2.1145.05900. CDjO número
do Certificado é 116 005 emi tido em 29/02/68.

Edital de Leilão

--------------------. 3 - Atualizar OI fichários;

Vá em frente
com pneus

G8
G�ODIiEAR

� .'\

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: GB Gocdyear, com

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

Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

COM. E IND. BREITHAUPT S.A. �

, Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraquã do Sul - Santa Catarina - Fone 262

Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n •• 29 - Enderêço Telegráfico "BREITHAUPT."

Vende-se 14
- Obter o congraçamento eatre es militarei d.

Reserva 8 da Ativa; .

. .

5 - C o o p e r a r na açlo educacioRal, 1D0rai •
Lma Blclcleta msrce cívico.democrática dOI bra8ileirol em i d a d •

PILOT, estraDtreira e� m i I i t a r.
estado de nova, preço a

combinar. Uma G.aita
Todeechlnl, em perfeito
estede.

Tr.tar Deat. redação.

R ES E R V IS TA - Você é UIU falar de lol"r.lãD di pitrl.
5a. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR

Jaraguá elo Sul - SO

GARANTIMOS QUE ·

NOSSAS PECAS NÃO
'PREGAM PECAS.

-

í
I
t
;

Quando v, instala em seu veIculo Volkswagen uma

. peça original VW, pode ter certeza de uma coisa:
ela nunca vai querer roubar o espetáculo,
Porque as peças originais VW são

componentes de um elenco onde todos
trabalham em harmonia.
Quando uma peça não é legitima, o .

espetáculo é sempre interrompido. Porque
ela pede muitas atenções, cuidados
especiais, além de lhe dar uma tremenda
falta de confiança na hora de uma viagem.
E tem mais. A peça original VW é
sempre instalada com ferramentas

especiais para ela, pelas mãos de
homens especialmente treinados para
lidar com elas.
Mais ainda. Só em nossas oficinas v,

pode ter a 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:es.tá pregando uma peça em v, mesmo, f
Chato. né?

1"11.. ,

l","
1
l

-1

Ja '",3 g u á Veículos Ltda.
fivenkJa marechal Deodoro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul -:- Scmta Catarina
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Por êsre Intermédio,
desejo expressar minha
gratidão aos cerrelegtonérios, companheiros, ernlgos,
vereadores e ex-prefeitos de Jar.aguii do Sul, ôchroe
der, Campo Alegre e Corupá e demais comunidades
vizinhas que se integraram na campanha cívica, 1I0S

quals manllesro minha dispos!ção de trabalhar com

dedicação e Intereese IJ(I solução doa problemas de
cada uma das comunidades.

Com muita satisfação reproduzo ebelxo o rói
dos municípios que me honrarem com a confiança
do voto: Jaraguá do Sul, 6.232 votos; Guaremtrlm,
1.227; Campo Alegre, 800; Mas s II r a n d ri b a, 790;
ôchroeãer, 638; Corupä, 521; Iolnvllle, 198; Barra
Velha, 122; haja!, 97; Araquert, 93; São Bento do
Sul,81; Florillnópolis,53; RiodosCedros,'48;
Blumenau, 46; Luiz Alves, 42; Penha, 26; Ma!rll, 24;
Oenotnhes, 18; Po m e r o d e, 18; Rio Negrinho, 16;
NaVegantes, 16; Ibicaré, 8; Lagusa, 8; Tubarão, 8;
São Francisco do Sul, 7; lndetal, 7; Rio do Sul, 7;
Brusque, 6; Garuva, 6; Taió, 5; Benedito Novo, 5;
Tijucas, 4; Ilhota, 4; C 11mb f) r i ú 4; Itaiópolis, 4;

O Delegado de Estalfs

Canelinhll, 4; A s c u r r a, 4; Presidente Getúlio, 4;
fica acaba de enviar lele

Ja b o r á, ã; Curitibanos, 3; Trombudo Central, 3; grllma, no seguinle teôr:

Xanxerê, 3; Orleãs, 3; Xavantina, 3; sao Ludgero, 3; «Concluindo em Santa

Santa Cecilia, 2; Piçarras,2; Timbó,2; Rio do Oeste, 2;'
Call1riDa o Oenso dé IUIl

Concórdia, 2; POrio Belo, 2; São José, 2; Treze de popul!lt:ão, cumpre-me nes·

Maio, 2; Ibirllma, 2; I I a p i r I n g II, 2; Joaçaba, 2; til oportunidade ressaltar II Mulheres: 14.974. TOlal:

Oaillnduvas, 2; Rio do Caml)o, 1; Rio Fortuni, 1; coillborllção
e f e t i va da 30.262. No mesmo dia fo

Salete, 1; Lages, 1; Modêlo, 1; Criciuma, 1; São imprensll calarinense à ram recenseados mail

José do Cerrilo, 1; São Miguel do Oeste, 1; Caçlldor,l; qual desejo apresentIIr o 163 não moradores em

Gravatal, 1; Guabiruba, 1; Papllnduva, 1; Jaguaruna, 1;
reconhecimento e os mais I Jaraguá

do Sul: A popu

São. Bonifácio, 1; Aurora, 1; AgropomiclI, 1;
sinceros agradecimentos lação,comligeiraalterllção

Descanso, 1; ßalneario de Cllmboriú, 1; Governador desla Delegacia. As. Ami· divide' se e n I r e a zona

Celso Ramos (Ganchos), 1; A n Ion i o C a r los, t;
rico Gomes Amarll!.» . rural e G quadro urbaDo.

Urubici,); Fraiburgo, 1; Rodeio,l; CampOl Novos 1; ;r========================;;
Gaspar, 1; Rancho Queimado, 1 e Chapecó, 1.

'

A tôdos o meu melhor obrigado.
Jaraguá do Sul, Dezembro de 1970

.OCTACíLIO PEDRO RAMOS

Escoll lécnlci de comércio Lessmann, Nelson José dll
«Siu lUiS,.. Dia 4 do cor- Costa, Nelso Rauh, Neusa '!================�=�===:!!

rente, colaram grllu, no Kohlbach, N i I d o GlIva,
Chie !araguá, os técnicos Ralf Täschner, Ronivaldo
em contAbilidade de 1970. HoffmaDn, Rúbia Roeder, Edl-ta'} de' Cl-taça-oo patrono escolhido foi o Sara Elisa Maltar, Suely
sr. Nelson Driessen e o Dumke, Valéria Freiberger, O ,Doutor Carlos Prudêllcio, Juiz de Direito

paraDinfo é o sr. Pllulo Vicente Donini, Waldenir Substituto em exercício, da Comarca de Guaramirim,
More"i. Os formandos são Freiberger, . Wilson Fer- Estado de SAnta Calarina, na forma da lei elc ...

os seiuintlis: A dem a r nando Dornbusch e Wilson FAZ SABER a todos quantos o presenle editAI

Gonçalves, Almir Grueiz· Waldemar Gumz. com o prazo de Irinta (30) diils virem, dêle conheci-

O Prefeito Municipal em geren Ie da filial de Joinville. macher, Altino Vieira, ColégiO Agricell - Arlquari mento tiver�m ou interessar possa, que por patte de

exerc1c-io, sr. Eugênio Ví «Correio do Povo», Aluizio Demarchi, Alvaro A Turma Flávio Gomes Francisco Koslopp, brasileiro, casado, lavrador, resi·

tor Schmöckel, recebeu a saúdll a nova organização, Tomazelli, AméliaStinghen de Oliveira cola iráu, hoje, den Ie e domic.iliAdo no lugar Linha Massarandubll,
visita dos dirigentes da com os. votos de cons- Antonio Zanon, Arloboldi corr.o a primeira turm II de Municipio de Mallsaranduba nesla Comarca, através

importante organização IGlnte progresso em nosso Osowllki, Carlos Alberto técnicos agricolas forma- de seu procurador Dr. Hélio .\Ives, foi requerida uma

paranaenle. Os visitontes meio. Voigl, Celso Lenzi, Delcio dos através .. Nniversida- ação de Usucapião de um imóvel localizado em L.

vinhi!m ratificador a dis- Correia, Dietmar Müller, de Federal de Santa Ca Massarbnduba. Município de MlIssaranduba com a

posição de instalar em Dorwé!l1 Neumann, Ernaldo latina. Dentre os formllndos área de 46.117,50 m2 com as seguintes confronlações:
n08so meio, mais uma E I Barlei, Eugênio Foersler, destaca se o jovem jara Frente, com 167.70 m com a ESlrada Geral, fundos,

filial da importante emprêsl quipão naugura Flávio José Marcallo, Fri- gUllense R u i Henrique com 16i,70 m, com terras de Julio Wenk, de,um lado

Prosdocimo S.A., sediada Equipe _ Organizaçio dolino Hoffmann, Guido Watzko, residente à rua com 275 m, com terras do requerellie e de outro lado -

na Praçil Tiradenies. Ã Comercial e Industrial Rosá, Guiomar FrtlOzner, Harry Hadlich, 224, nesta com 275 m, com terras de Julio WeÍlk, feita a Justi
loja Prosdocimo já está Ltda., deverã inaugurai H é I i o Rengel, Hermann cidade. ficação Prévia da posse foi julgada PROCEDENTE

em plêno funcionamento, 8ua8 instalações, hoje, à8 Suessenbach, lIário Bruch, Aos formandos, êste Por senlença. E para que chegue ao conhecimento

desde o dia 1.° docorrente, 16.00 horas, na Rua Mal. IIdemar Sohn, IIson Nol- semanário, apresenta os de todos e não possa no futuro ser alegada igno
DO prédio da ComerciiJl Floriano Pliixoto, 67. Con- teneo Balltos, Ingomar VOtOI de progresso a rância, mandou expedir o presente edital, que será

Victor, à rua Cê). Emflio vites foram expedido8 Hornburg, Iris Sohn, João Iodos. ofixado no lugar de costume e publicado na forma

Carlos Jourdan. Para co
para o áto inaugural. Benz, Leonilda Enke, Lilian ----,------ da lei. Dadõ e passado nesta Comarca de Guorami

municar o Iluspicioso fáto, Formulamos votos de exi- Eggert, Lourival Karslen, VENDEsSE rim, no Cartório do Cível e Allexos, a08 vinle e oito

a municipalidade teve a to no nôvo empreendi.
Lucio Schmilz, Luiz Carlos Uma CHÁOARA, sito de novembro de mil novecentos e setenra. Eu, (os)

honra de palestrar demo· mento. Garcia, Margid Trapp, em SaDta Luzia, com casa Ralf Faltin, Escrivão, o datilografei e subscrevi.

radamente com o Ir. Pedro Margid Neitzel, Maria Iris nova de alvenaria, e con- (as) Carlos Prudêncio, Juiz Subslituto ein Exercício

Pro!ldocimo, diretor presi·
------.----

Moser, Maria Ifma Tome tendo também 14 mil
.
C E R TI DÃO

dente da organização, o Leia e Assine lim, M a r í I i a Chiodini,

I
pés d. bananal. Certifico que ii presente cópia cGnfére com o

sr. Gunther Hoffmann, di Marina Leier, Mário Pas· Informações no Hotel original do que dou fé.

retor de vendas e o sr. S qualini, Marlisa BuchmaDn, Central, com o sr. João Guaramirim, 28 de �ovembro de 1970

Benjamin Kuno Frank, êsle emanário Mauricio Woehl, Miriam Reberti. Ralf Fallin, Elcrivão

CORREIO iOD POVO
tADOU' DO SUL (S"NTA C"T"R"U) - SÁBADO, ã .DB DBZBMBRO OB 1970 N.O 2.612"NO LI

Ao Eleitorado Catarinense�E VAI PELO LlONS Ao e I e i I o r II d o

catarlnense que ouviu

e sentiu o chamamento
cívico para as eleições
de 15 de novembro
último, desejo apresen
tar es meu s m a i s
sinceros agradecimen
los pelo apôio dado à
minha candidatura à
De pu re do Estadual,
que logrou alcançar
11.273 votos em 84
muntcípíos, transfor
mando o meu modesto
nome no 22.0 lugar na
colocação dentro da
ARENA.

Paulo MoreUi prapara-Ie para as féri... As
tarefaa de fim de ano não lhe permitem continuar,
por enquanto, com 118 SUa. crOnioRs nuta eoluna.
Orõnícaa re.lment. belas, coa conteúdo, apreciadas
por todos aqueles que tem aede de cultura.

Paulo ..• apronite as férias, que nÓ8 procura
remoa preencher a lacuna. Iniciaremos transcresendo
histórias que neceasitam ssr lembradas.

.

I . "lembre-se de que Ilnguém ChIli um cã. morto"
"11m 1929, ocorreu um acontecimento que des

pertou Isnlação nos círculos educaoíoaaís do país.
Eruditos de tõdas a8 partes dos Estados Unidos

seguiram para Boston, a fim de' verifioar o que se

esta,a palHRndo. Poucos anoe antea um rapaz cha
mado Robsrt Hutchina � br hl caminho a través dos
cursos da Universidade de Yale. Par» faze-lo, t,,�e

d. trabalhar como garção, lenhador, preceptor e

vendedor de roupas feitas. Agora, oito anos depois.
assumia a presidência de uma das quatro uníverst
dadss mais ricas dos Estados Iluidos - a Univer
sidade de Chicago. Que idade tinha? Trinta anos.
Inerísel. Os velhos edueadores abanavam a cabeça.
Rugiram oriticas centra o "rapaz fenômeno". :ll':le
era isto, era aquilo - muito moço, Bem experiência,
de idéias educacionais eurtas. Até oa jornais parti-
ciparam do ataque.

-

No dia em que temeu posse, um amigo disse
ao pai de Robert Hutchina. "Fiquei chorando, esta
manhã, ao ler no jornal aquêle editorial atacando
o lIeu filho".

"Oom efeito", r8Rpondeu o ,elho Hutehíne,
"foi uma critica segera, mu lembre- ae de que nin

guém jamais ohuta um cão morto".
Sim, quanto mais importante um cão é, mai.

os outros sentem latisfação em chutá-lo. O prfneí
pe dI Gales, que depois s. tornou Eduardo VIII -

hoje doque d. Wind,or -, recebeu 98te chute lia

parte trassira du calças. 'Freqüentava entio o Dart
moeth Oolleg., em Devonshire. O príncip. tinha
cêrca d. catorze anoll. Certo dia, um dOI oficiais o

.ncontrou chorando, e par.untou·lhe o que tinha
acontecido. A princípio, reCUlOU'lIe a dizer, mu, fi·
nalment., admitiu a gerdad.e: eltua lendo· ,ítima
de pontlpés, por parte dOll ladetes na9li •. O dire'
tor do colégio chsmou OB rapaZtic e explicou Ihea
qU8 o príncipe não se havia queixado, mall que êle,
diretor, desejava saber por que é que haviam e8CO

Ihido o príncipe para ,itima d. UID tratamento
tão ruds.

'

Depois de muita relutância, OI cadete•. alllba
ram finalmente confels'Bndo que, quando se tornas
lem capitãea e comandaDtel da Marinha Real,
gostariam de poder dizer que tinhlm dado um

pon'"pé no rei!
De modo que, quando 'ocê fôr 'ata.cado 00

eriticado, dete lembrar·ae de que isso é muitas fi·
zea feito porque dã a qoem chuta um sentimento
de importância. Isso quer dizer, oom freqüência,
que BS ellã· realizando qualquer coisa, e que Ie é,
por ls'so, dirno de atenção. Muitas pe8l0al lêm

grande satisfaqão em atacar aquêle. que Ião mai.
bem educadolll e têm mais êxito do qoe êle8.

Schopenhaeer já o huia dito, há muitoa anos:

"AI peS80as vulgares sentem imensa satisfação COOl

as faltas e as loucura8 d08 grandes homens".
Elta história é de Da Ie Oarnegie. Parecl-noa

que mereoe aqlJi aparecer.

Formaluras

G. E. Baumer

uma Loja ProsdocimoMais

Agradecimento
A fii'ma Wal dem i r o homens do fogo mOltra_

Schmitz, diante do íneên ram a BUIL encienoia, tan.
dio ocerrlde num de seus to DO B.tor técnico como
d.pósitos, na tarde de 3.a_ médico, que tambem ••
feira, vem .prolanclar palavrls fez presente para alguma
que traduzem agradeci- eventualidade.
mentes à todos que eon- O destaeemento poli
tribuiram em transporte eial, com OB seus Guar
de marcadorias ameaça- das·Mirins, mostraram'.
da8 pelas chamas. lua habilidade, favorecen�

I
O Corpo d. Bembeíros do o maís breve acellSO

Voluntários de Jaraguá da água àe chamai e ve.
do Sul, com coragem e lando pela segurança do
prestesa, venceram a8 povo que a tudo presen·
chamas que poderiam a ciava. l:::Ie8 merecem tam
Iastrar-se pera Da prédlos bem o nosso reconheci.
vizinhos. Sim Jaraguaen- mento.
ses, são êlea a custódia Diante de tudo isso
dos n0880S lare,I, são diante de tanta fraterni�
êles a sentínela de n08sa dade maís uma vez eon

grandesa, finalmente, são firma se que somos todos
êles os prlmeíros que írmãos,
abandonaram o seu ser- Um muito obrigado II

viço para proteger os Deus. lhes paquet
lares ameaçados. Oom, Jaraguádo Sul, Dezembro
convicção e à viva voz i de 1970
podemos dizer que os i Waldemiro Schmitz

5a. Delegacia de Serviço Militar
Jaraguá do Sul - S. c.
RESERVISTA DO EXÉRCITO;

A Lei do Serviço Militar determina que
os Reservista8, quando chamados, deverão apre
sentar-se nos P08toS Desígnadoe. Oumpra fiel
mente essa obrigação, apresentando-se entre
9 e 16 de dezembro na PreleUar. Municipal. Assim
vGeê estará contribuindo para maior eficiência
da Defesa Nacional.
�---------------------------------

Censo Agradece
Á propósito, recebemos

I comunicação oficial da
população de Jarllguá do
Sul: Homens. no dia 1· de
setembro de 1970: 15.288.

VENDE-SE
Um terreno com ,a árel de 20.000 m2 com

casa de material de bôa construção e dependên
cias, com iÍgul! corrente, siluado em São Bento
do Sul, à Rua João Hoffmann (perímetro urbano),
servindo para pequ�no sítio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Interessados queiram dirigir-se a A I f r e d o
Klimmek, C1!ixa postal, 12 - São Beuto do Sul.

Ccmarca de Guaramirim

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


