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v.� �ilt�D�P�:'�i:.�:� ;:�I�:.gU;:g r��·.i �rU.�
, Apesãr do rempo pouco aterre da estrada, óbra que o cumprimento de tal õbre, .,' �orr�i1, Delegado da Ca- �assaran�uba, vem polu-

,

convldstlvo pare grandes está sendo atacada, em rit Em Gartbeldl, ou mats ExterIor pltama dos ::>orlos do

�S-II_ndO conslderavel�e�te as

õbres, a Pr,feiturill municl- mo de leragué evoluída. precisamente, no Ribeirão' , tado �e Sant� Oarartna ,aguas, co� desJrulça,? da

pai vem desenvolvendo um Na" Estrada ,Ribeirão Cacllda uma nove rodovia O Ministério dos Trens- em �a� Freuetsee do S�I, f ii U D a e fI,óra aquatl�a,
plano de trabalho modesto Cavalo estão sendo retira- está servindo aos more- porres, atravée di Opera- reumu as J 6 horas do dl.a como lambem da ,flora,
mas seguro de sUila ver- das barreiras que impedem dores daquela região, fa- C;ão Mauá, doou 7 pas-. t 9 do c�r�en!e, es pr��el- terrestre quando suas raf

dadeiras tatenções de ser- compleramente Ci) trafego, zendo com que lavradores sagens de ida e volta no toa muatetpats �a r.egla.o, Z�B as absorve� e alem
vil' 'à coletividade. Nem é/nquanto que na Estrada pessam exportar melhor navio GOIlc;alo' da Cíe. pera tra,l.a� da �Iscahza�ao disto, di �bsorça� de do
bem haviam. terminados Trels Rios do Sul, a mu- as suas colheitas. Paulista de Comércio.Ma- da pO,IUlçao do mar, rIOS, ençes por pessoas que,
os trabalhos de aterro do nicipalidade iniciou óbra$ Em recuperação está li ríumo, 'com destino à Eu- l!3woé!s e outro.s_ tratos de sob qualquer fórma! en

. Viaduto, por parte da em- de refifiêação da estrada, cidade, que teve 300 luml- rops, para que recém for agua. Nil ocesrao,
..

com a trem em contato com ilgUtJS
prêse empreiteira, .. muni- cortando as' curvas perl nárias .deetruídas com o medos em engenharia co preseoç� dos, dJr�g�nt�s poluídas.

A.'

eípalldedé assumiu. recu gOBiSS C!llí existentes. recente temporal. O mesmo nheçem, em dez peísee do das entidades l!'uDlclpaI8, , E!" ,cGnseQUenc.la:,;, a
peração dos vias públicas A TUa Terezlnha, no acontece' com as repetido- velho contlnenre, novos f(lrllffi Ira,fldos Inte�essan- partIr daquele data, .10ICIO.U
dentttcades, consenandoe quadro urbano de Nereu rae de TV, canais 4' e 6. equipamentos .e técnlces tes t.e�as com

4

vlatas li a_campanha �e an,,-po�ul
dando trânsito livre às ruas Ram<,ls, recebeu substancial Prejuizos que eslio sendo 'modernas empregando-as pelulção, de acordo com ç�o DOS referIdOS mUDlcí:
Preso Epifácio Pessôa e aterro nll pont� recente- cobertos pela Prefeitura pçstertormente no Brasil. o Decreto n.O 5798, de pIOS, a��unI08' que �eve!a
Pr�Dcisco dê Paula. Para mente,construída, ofeJ'ece� . Muníclpal, Operérícs e fun- O grupo de engenheiros t 1-06-1940, alleraodo pelo ser obJ,et� de �ubheaçao
eVItarA o. esrrengulememo �o trafego ao� 'seus u�ua- cíonénos já receberam o I que viaja para a' Europa Decre!o n.O 6.0.114.. de no prox!mo nUl!'ero. �do trãnsíto, com ii conn- nos nas colheltas de milho mês de dezembro. . é constituido pelos formao- 26-0t 1961, e LeI n. 5357, a�su�to e �a m�ror re�e
nuação do alêrro dá Pres e atroz." . dos Marcos J-austino Dias, de 17.1l-1�67. v�ncla, p.OI�•.lIflng:e �ao
Bpifácio Pessôa, ii ·Prefei· . Ainda em Nereu Ramos Oarlos Roberto Lo�pes de ' A. autorld�de. e�ten.dep 50 IIS �esldenC:la.s ,

partlcu-
lura resolveu ala,rgar a rua deverG ser construída uma MIOr'IOam, Dorot'eJ>a Araújo, Lidinei.§ie Mesquita que o desp�Jo lodlscrl.ml- lares, �omo at I.n 'l,e, �m
Ven.âncio da Silva, Pôrto nóva rua. na 'altura da fir- Neri, RODaido Pereira Lirio, n.ado de detrtfos Das pral.as, sem numero de IndustrIas
em 2 melros, desde ii rua ma Zanghelini. para aten- Nabum Ganem Neto. Paulo rl�s e lago�1 d�s mUDl�í, do �oss() grande pil�que
FraDcis�o de Paula' até • der ao progresso daquela

e Gonz',a,lo,
Fonseca e: Frederico Meo- pIOS �e_ J o I n Y III e, Sao fabr�l, devendo. '. p�r

'

ISSO

Ind. de Madeirils RudoU parte- do municí'pio de _' . des· de'Carvalho. . Fran.cusco do Sul, Ara-, melmo, repercutIr IDtensa-
S.A. - Hoje t'em .10 ms. Jaragua do, Sul. .

qUlsrJ, �arra VelhlJ, Garu- mente.

de pista rolante.
.

Em Rio da Luz" uma _ A,� O P Ie: M A eontlDl.!,a
Enquanto. isso, verifica· eSlrada nova dá s�tisfaçio ,Foi !l_a Igreja die Sao movImentando grande nu,

E . 'I d P 'I'· bse o levantamento dos aos moradores, depois de. Se�astnu�, per&nte unia, mero de .e�t9daDtes. por sco a e o' leia a re cursos
pilares da ponte pênsil no aguarda� por dois decênios �s81�têncla d� �estacadas t�do o Jerrllono naCIOnal..
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" dI} sQCJß,d'í!ge JQ- estand,o .. prpgr�mad,as pllua ,O Bel._�o�r�val Bf!lrJ8, delegado de Pol.lola da
110,��1,!,.� ,R""��o.�'t\�-...')"'["_"-c.,.'::i;,*"'<;="-�*"'."'1� ,,- n�'ii.i--:ßQ1'0t�W o<'âít�i1s11'eiííoôo:�0 'fériós� 'C("ntái'(,a�'d'é-, 3'âtagtl1t -dõ"'�,''ql" afecnd'endo SOUcitdcãecabeceIras cll mesma na

M f D"
- [li 'h' G I A ""6

.

'b'l' d' b lOt '11' Q h"l 's b'
.

h D" t d
rua Nei Franco'

"

'. -

t
'

�rsc Ipg e onza o • u vUlgens que pOSSI I I· 'o sr. e. c a,c' 10 QlC U er o rio o, ,Ire or a

A E8lrad� q,ue deverá a ra IS ri.. Paz .Pérez, espsnQol de' tarão à n05�a � juventude Escola. de �olicia �o l�l!!Itado de Santa Catarina,
ligar' o centro da cidade ,.

.
.

nasCimento. e venezuela um .conlato dl�et� com a comumca .al pessoas I�teress�das que encent.ram-Re
com o bairro de Rio Cer ro- _

.

no por, afelç�o. r,8ce�e. real:dade braSIleIra e o seu �bert!i8.! até o, prÓXImo dIa 4 dê f.eyer-:\'ro� as

está em fr,anco progresso, bu' I 'Corres r�m a

benç,
ao nupCIal. atua� processo d.e desiD' lDs0rlço�s p8�a �s concursol de habilItaç80 pa.ra

.. com a conclusão da ponte '

' • ��t.e cas8me�t? u�e, fa- volvlmento.
\
preenchlD�ento d� 91 vagas �a Escola de PoliCIa!

de concreto de 18 metros "

"

c
'. > mIl!as .

tradICIonaiS,
, d,e., "

_
.

" durante � ano letivo de 1971, em 8 cUrSOS, a �a�er.
e sêrviços de retificação e '

nossa Cidade e a' Repu.J 'V" ,

L'.
CRIMINOLOGIA. I, 12 vaga�t para BachareIs, em

pon'deAnC'IBa
bliea da Vesezuela, sen·: era ,Dela el Direito; CltIMINOLOGIA H,li vagas, para quarta-

,

• • J>
' do ,a noiva� filha do sr., ,

' nistas eDi \DireitQ; Pe.rito Criminal; 10 :vagas, p,ta
Nos s a Biblioteca" , Jorg� J��S,Ching"

ilustre

Jose' Uonta'ß"o POJ.'ta,dor�s de diploma d,e. c,urs,o Superior; Escrivão
"

.,' ... funçlOnárlO da, ECT e ex- . ,UI.
'

, de PoliCIa, 12 vagas, Perito d,e TranSito, 16, vagas;

E-', t' C 'd'
�egundo notIcIárl8, a 'Expedi"ioDário de gIo .. ,

'

:.:
.

Agt'nte Flscal. l� vagas, Agente de 'Polfcia;,12
, S a ' r e SC e-n o ��d:?: �d8 M8�a será a riosas tradições militares Véra Lúcia Macedo, filha. vagas, cursos êsses para porta,dores ge Certific8'(Jo

IS rI� UI. ora 8. eorres- de Campanha na Itália e do sr. Nicolau F. Macedo de Curso Secundário eomple,to e, Agente ,Auxiliar,
Es�á preste� a reinstala- ponde�c�a dtarrestre a lEer sua espôsa Lídia Sebmitt e Eduvirges Macedo e José 12 vagas" p.ara portadores de Qertificado do CUfSO

ção de nossa .bibllotéca, encamlDna a para o '. s- Elrsching. O noivo Gon Emílio Zapa'Ía Montafü), Ginasial.·, .

'

,

,
. ..'

tão reclamada pelos estu- Cta'dO d�. Sant.!': Ca�a�lDda. 'z�,I<!' A. Paz Pérez, e�i�o-' filho ,da Sra. Vva. Pruden
'

AIII insc.rições poderão s.er feitas na. secreta:riadantes de nOSSi! terra, A om.8 lDova9ao, (:), . s a o rlahsta de gJ:'ande proJe ciil Montdfío d� Zapata, da Escola, luta à Rua Max Schramm, no Estreito,
campaoha da EOIGRAF BarrIg�",V:e�de, deverá ção na Republica 'da Va· boliviano de bôâ têmpera, em Florianópolis,. no período das 08,00 às 18,00
está'lendQ ótima aceitação ��rt �:n:ef�elad? poráu�a nezuela, é filho do casal deverão casar-se nesta da

: horas, diàriamente, com exoeção dos sabados, do
prefendendo �ncerrar o IS rI Ulçao maIs. r pl a José, Santos _ J u a D a Ia; formando u,m' fe�icíssi, 'mingos e fe,riados, mediante a. aprelentaçio de
trabalho no próximo dia d/a eGrrespondêDc�a, que Pérez e ancaotado pela mo casal ii 'engàlan'ar a um documento de identidade, 3 foto'grafias 3x4 e
31 de janeiro de 1971. As' �orm��mtnte :eg�la p:.r,.. nossa região. A ceremô- ,nossa Cidade. O ãte civil o comprovante de recolhimento da tl;'xa de inscriçãosim sendo, 'aqueles que a.capl a, e, ttpOIS, IS. nia civil deu-se, no último. d�verá ser paraninfadc, por: estipulada. ,

,- " ,', '

ainda não foram procura- trlbuída, para o, resto, do dià 15 do corrente às 16 parfe da noiva pelo Sr. 'e Conforme comunicação do, sr. Diretor da Escola,dos pela Edlgoraf, deverão �stadoãCom c�rtesaáu�a hor�s, sendo test�munhas Sra. Walmor F. Macedo, e a'ceitam-se inso·rições do interior do Estado, me.dia,n-
I filiar se ao movimenlo, lDova.9' <! que aver e

por parte da nOIva, Ar- Sr. e Sra. M.rçal Lisboa te carta, telegrama ou' qualquer outro mela d.
ajudando" assim li dar á contrl�Ul� p�ra a ree:-, lete Maria Schmitt e'José e, por p�rte do nOivo pelo oomunicação, desde que o in'tere8sado 68 compro
nossa cidade uina bibl'io· :�araçao o, ;,mtpoler dl- S. Er8c�ing e, por parte Sr. e Sra. José Antonio meta a ratificar o ato, 24 �ora8 antes d� início
téca à ahuril das nossas SO ptarCa

.

tO .. s a o e do
. n.o I v o, Waldemar Dias, e Sr. e Sra. Jairo dai pr�v�1 que estio previstas· para o dia 16 de

_

'tradições cullur�is. an a a arlDa. Schmitt e Senhora. A Lisboa. A ceremßnia reli, fevereIro.' . .

_!:)�enç'ão' .dos noivos deu- goiosa, ser� lestémunhada, Poderão .se inscrever' Candidatos de ambol

C I
.

b
'

S II ße no dia 16 do conente por parte da' noiva, pelo OI sexos, maIOres. de 18 e menores de 36 anoe.
, O Om O a - es ás 8,30 horas, na Matriz sr. e sra. dr-. Jairo Lisboa, O. CU.�IOI terão a duração de 1 ano, com exceção

(I,. Siu SebastiãQ, para- sr. ,e sr.; dr. Murilo Abreu, de Criminologia., II que tl'rã a· duração d'e dai.

V -I S', I-
'

ta'O N o r t -e ninfado por part;e d. Doi· sr. � sra. dr. Adércio Domin- anos. Durante. 08 cqrso8, o candid'ato aprovado
,va, pelo dr. A 11 r e d o g2es, s'r. e sra. Ma'noél receberá pj:Jlda de CUltO, no valor do salário mfni
Guenther e Se.nhora 'e Póvoas Fi,lbo. sr. e sra. mo re.gional, a titulo de bôlsa de estudos.

O Governador eleito - nhece que Santa Catarina Orival Rosa 'e Rqsicléris Prefeito" Orlando Becker, ' Maiores explicações poderão ser fornecida,
Colombo Machado Salles não vem sendo contem Ersching e, por parte do .sr. e sra; dr. Fernando A. pela Direção d'a' ES'aala, nQs horár.ios e expedientes
viaitoll a cidade de Joio· plaids com recursos' na' noi,vo, pelo sr._Mário Ni, Luz, sr.' 'e sra. Ademar ,acima estipulados.
ville, pára uma reúnião ciönais adequados para colini • Senhora Otma: Furtado e sr. Guido' Be· Cordialmente,
com 8S classes produto· a melhoria de' nossos Ersching Nicolini' e Osni cker e :Srfa. Líria Knabben Dr. Lourival BQrja, Delegado àa Comarca
raB da Manch8st�r Cata- portos e frizou ,que É Müll&r e S'enhora. ,Os -e, por paNe' do 'noivo, pe
rinense. A uma perguntã DESEJO Dß' SEU GO- convidados feram recebi- lo $r. e sra. dr. Alexaoder
formulada pela Associa- VÊRNO, CONCLUIR a dos nos salõe", de festas Ot86, sr. e sra; dr. Erich
ção Comercial e Indus nová rodovia São Bento do Clube Atlético Bae- Kaufmann, sr. e sra. dr.
trial dtt JoinvilIe, o Hus' a Sio 'FraIÍcis60 do Sul pendi, onde os noivol 'Jo'ã'o Biron,' sr. e sra. dr. .

Dia do Gráficotre futuro governador, para ei3coaJnento da pro- fora.. muito cumprimen Wal dem i r o Mazurechen
respondeu que a melho. dução via Corupá - Ja. tados.' Apés 'tl.ma viagem dr. : Joàquim, AlllJle!da ,\� �=========.=====================�
ria

.

do Pôr t o de São raguá d,(i) Sul. Uma nova de. núp�ias p,elas priDe�- 'e srta. ßlfsabetb j)óvo'a5, José Emílio ZapAtà -Moa- presentes. Nossodiretor e
Francisco do Sul, está esperai:rça D'aSC.e do pro. pais ,cI,dades do. Bra�lll, sr. e, sra. WHmar F,. M�:-' Jano é ilustre médico' em prefeito muni.cipal em exer"
COBdicionado a um pro- nunc,iamento do, futuro Ur�gual;,e �rg8'nt�n�, ?8 c�d?i dr. Mariano Rios nossa cidade 'e após a ce' cício, gen.tiJmente convida
jeto que poderá tornar Governador, de quem' se nOI,vos_flxarao resldeue'la �eiHls e, Srt�. Roseméri; remônia reHgioaa,'os eOn-, do, apresenta aO.8 distiiJloS
nU,m futuro bem próx�mo el!lperam óbras �8queci· na prospera Venezu�la. de' Paula Ie sr., e s,ra_ Ma.:. vidados compareceram à ooivos e respectivos pais
uO) dos principais portos das por governos: ante� Cumprimentos desta. ;f91 'noe( �g"()'à�,,'li:e!o>ê ':Srtá'.: ;Ccà��}�a".,�_9iy�;':;c'a:m:Ae�tl�" .p':� v��9,�,ßt,pçr�De�, f�lici�

,- de Santa .catarina. Reco- riores. Iha.
. Marília ChIOdIDl, O dr. v,a recepçao of�recid. aos Idades.

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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"CORHfl8' DO PDUO"
.c:::::::::oc:::::::ac::::::a.....c:::ac:::::::ac:::::::a .Edítal n. 7.400 de 18/1/71

Elias Hansen e

Renilda Ponath

frlltffer.s e Orn.lfJent.'.
' Ele, brasileiro, solteiro,

I' lavrador, nascido em Ja-
Laranjeiras, Pecegueiros, raguá do Sul, domiciliado
Kakiseiroa, Maeieiras, Ja· e residente em Jaragua
boticabeiras, etc. Roseiras síaho, neste distrito, filho
Dahlias, Oamélias, Ooní-Id. Hugo Hansen e Pau
feras, Palmeiras, eto., etc. lina Reínke Haasen.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e residente na Estrada
Garibaldi, neste distrito,
filha de Oswaldo Ponath
e Lena Zinke.

Eatprê... Jornalística
"Comelo deS Povo" Uda.

,

• 1970 •

Diret.r
Eulitênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anal • • • • Cr$ 10,00
Semestre • •• Cr' 1,20
Avulu. . .• Cr$ 0,20
Número atrantlo • CrS 0,22

BNDBÔÇO:
Ca_ Postal, 19,

I\venltla Mal. Deodoro, 210
Jaraguá tio Sul . S: Catarina Dd't 1 74 1 d 19/1/71
__________ c=-o.:>�c::::>c:>.c:=;:. i:. I a n. . O e

Eno Hornburg e

S O C I, A I 8 II: Elvira Lindemann

======== ========="� Ele, brasileiro, solteiro,
, lavrador, nascido em Ja- .

A�ve"árlo� Registro Civil �gddo�l,domicil�do��������������������������

Fes 'anos dia 22
- Aure� Müller Grubba, Cficial fi residente em Rio da

, do Registro Civil do I.Dis- Luz II, neste diatrito, filho
- a jovem Edeltrudes trito da Comarca de Taraguá de Albrecht Hornburg e

Engelmann, em Rio Mo- .do Sul, Estado de Santa Gili Brueh Hornburg.lha. Catarina, Brasil. Ela, brasileira, solteira,
Fazem anos hoje Faz Saber que comparece- doméstica, natural de Ja-
_ Dr. Paulo Nttdeiros, ram no cartório exibindo os raguá do Sul, domiciliada

em Joinville; documentos exigidos pela lei e residente em Rio da

_ sra. Edith Spengler, afim de se habilitarem para Luz II, neste distrito, filha
espôla do Ir. 'Lewinol!l casar-se: de Eugenio Lindemann e

Spengler; Edital n. 7.397 de 13/t/71' Elvira Müller Lindemann.
- a jovem Terezinha

Silvério Aben e
Edital n. 7.402 de 19/1/71

Paulína L au b e, .em

Schroeder;
, Erondina Gereut

' A1fonso Dslsochío e

- a srta. Roseli, filha ,Ele, brasíleiro, solteiro, Juracy Ananias de

d() sr. 'Willy Waeherha- torneiro mecäníco.. nas- Espindula
-gen, em Barra do Río cidoemMalssrandubinha, Ele, brasíleíre, solteiro,
Oêrro; aeste Estado,� domiciliado operarío, natural de Mas-
- a sra. Illa Viergutz, e residente em Vila Len - saranduba, neste Estado,

e$:P'ôsa do sr. Victor Vier., zi, neste distrito, fil!lo de domiciliado e residente
gutz: Erich Aben e Francisca na Rua Joínvílle, cesta

,

- Ja jovem Leonida fi- Aben. 'cidade, filho de José
lha do sr. Erwino Gran- .,

Dalsoehío e Elzira Dal-
kow; Ela, brasílelra, aolteíra, sochío '

"""'7 a sra. Gertrudes, industriária, ,natmal de Ela brasileira soljelra
espôsa do sr.: Alfredo �ar8guá d� Sul, domi?i, domé�tica, natural d�
Ftedler. líada e r�8ldente e� �lfa Itapocu, ,fleste Estado,

-dosMartms, neste dístríto, domiciliada e residente
filha de Pedro �delber�o na Ruà Jotnvílle, I.n�staGereut e MarIa KleID cidade, filha de Tertulino
Gereut.

" João de Espíndula e Ana

Edital n. 7.398 de 14/1/71 Dias Saturnino de Espín-
dula,

Mario Eggert e

Hildegart Hohl Edital n. 7.403 de 20/1/71

Edital n. 7.404 de 20/1/71
Valmor Ernesto Bona e

Maria Lecir, Eberhardt
Ele, brasileiro, solteiro,

auxiliar de ,escritório,
natural de Itoupava. neste
Estado, domiciliado e re·

Ela., brasileira, solteira, sidente o'a. Rua, Rio Bran ..
doméstica, natural de Ita- co, nesta cidade, filho de
jat, neste Estado, domici- GueriDo Bona e Io_êz Bo-

Dia 26 liadf\ e residente em Cu- na.
,

- Ruth, espôs. do, sr. ritiba -: Paraná, filha de Ela, brasileira, solteira,
Renato Gamara; Maria Cassia dos Santos. bancária, Dfitural de Co-
o:- o sr. Heinz Zahler; " 'rup4, neste Estado, domi-
- � m�e n'in o Alidio do sr. Alfredo Vasel; ciliada e residente na

KresslD, fIl�o' do ,sr.. Ru·- _ ajo vem Manuel Rua Oabo Harry Hadlich,
dolfo KressID, em, RIO da Moreira filho do' sr. Da. nesta cidade,' filha de,
Luz .Vitória;. vid Mor�ira, em Itapocu, Osca.r Bernardo Eber-
- o sr. OSOI Müller, zjnhö' , hardt e Sebastiana Eber-

nesta cidade. _:_ � menina Renilda, hardt.
, filha do sr. Daniel Ha·

fundaçio: ffrtur Muller - 1918 M,UDAS

PEOAM OATÁLOGQ,
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORu'PÂ -

Fazem anos amanhã
.

- o sr. Ricardo Sehulz,
em Alto Garíbaläí,
- a sra. Ana Enke,

espõsa do sr, Alwino Bn
ke, em Estrada Nova;
- o jovem Paulo Do

nini;
,

- Adelaide Inez Bor
tolíní,' filha do sr. Vitório
Bortolíní:
- o sr Wil1y

nesta cidade;
Dia 25
- o sr, Ferdinando Scbulz,

residente em Alto Gari
biddi.

,

� 'a .ra. Vva. Clara
Pedroni, em Curitiba;
- a sra. Vva. Olga

CardoRo;'
- Milda, espôsa do sr.

Eugênio Vogel,
"

..:,_ o me ni no Heinz
Edgar, filho do sr. 'Gun·
ther �aeder; ,

'

;_ o garoto Ildefonso
Moreira.. filho do sr. Da
vid Moreira, em Itapocu
zinho;
- a sra. Brunhilde

Mahnke SchmöckeÍ, es·

pôsa do 80SS0 Diretor Sr.
EQgêDio Vitor Schmö·
f?hel, nesta cidade.

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nacído em Tim
bé, neste Estado, domici
liado e residente em Ita

Manke" pocusinho, neste distrito,
filho de Paulo Eggert e

Hedwig Eggert.
Ela, brasileira, solteira,

doméstics, natural de
Guaramirim,neste Estado,
domiciliada e resident�
ns Rua Joinviile, nesta
cidade, filha de João Hohl
e Frida Bartel Hohl.

Edital n.7.399 de 15/1/71
'J;i'lorisval Enke e

Ieda Maria doJ,i Santos
Ele, brasileiro. solteiro,

estudante, natural de Ja
raguá do 8ul, domiciliado
e residente na Rua 29 de
outubro, nesta cidade,
filbo de, ErwiDo Enke ,e

Nair Voegerau 'Enke.

Dia 27 mann.

Dia 29
'

- a sra. Aurora Ana,
sspôsa do S1:. Alwin Bar
tel;

,

- o sr. José Nilo da
Cunha, em Guaramirim;
- a srta. Lori, filha do

sr. Alwino Modro, nesta
cidade.

- a csrta. Elwira }tau,
filha do sr. Waldemar
Rau;
_' a sra. Vva. Olga Mess,

em Gorupá;
,

- Erwald Wielke, e,m

São Francisco dQ Sul.

Dia 28
- o menino Celso, filho

Orlandino Balsenellí e

Armelinda Rode,

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Luiz
Alves, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Joínvílle, llesta cida
de, filho de Augusto Bal
sanelli e OIdina Balsanei·
li.
Ela, brasileira, solteira,

balconista, natural de
Guaramirim,riesteEstado,
domiciliada e residente
na Rua JoiD\�me, nesta
cidade, filha de Alfredo
Rode e Maria Hinkelde'i
Rode.

Praia
, '

de 'Pf
ç arra s

E para q.ue chegue ao GO

nhecimento de todos mandei
passar o pf<esente e.d itaI que
s�rá publicado pela impreaa
e em cartóri.o onde será
atixado durante 15 dias. Se

alguém souber de algum im
pedim�nto acuse-o para os

�ins legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Dlicial

Proqos e Cond;,qões na

Comercial Victor J

Rua Emílío Carlos, Jourdan

Jaràguá do Sul
,

Santa Catarina

jBiBIõASMAXYiiiHEtMS/Al
� Revendedor da . I
I BRAHMA CHOPP r
c ,

J
'

d S 1
J

t� .em arag'ua� o . U I ij
l� �l to "Vale ado Itaiaí, e" agora �1
� tambem Integrando-se na �
� Gr�nde, Florianópolis, , .�
t�, Onde alem dos seus produtos revendera

_

_ �!
�BRAHMA CH.OPP�l
e········*··.r····.····,t:.·..·-..:,,���r·.··.·�.·':o�·.··*··��:·.. ·..···,�····.··.·O:'�c·,.·':.·'$��O

VOCÊ TEM 6 MESES·PARA �

JULGAR NOSSA ECA, �'
, E AVIDATÔDA PARA usA-LA.

altamente especializados, fazendo tes-tAi .'
e mais testes. '

Para q ue v. não tenha de inventar
testes, nem pagar por êles.
Por isso damos 6, meses ou 10.000 \'tm,

de garantia para v. fazer seu julgamento, •
Mais a vida tôda, p�a usar a peça

'

que instalamos,
'

V. pode experimentá-Ia como quiser:
3m estradas boas ou ruins, em alta ou

'

baixa velocidade.
Mas achamos que, além de desnecessário,

isso é perda de tempo.
Acreditamos nas peças que usamos.

São garantidas pela Volkswagen.
("Ie emprega mais de mil técnicos

Jaraguã Veículos
{ivenida marechal Deoooro, 312 (fundos)

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina
REVENDEDOR
AUTORIZADO
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COIlREIO DO POVO .- ,

o ar. João Zocatelli, Agente Fiscal de Polícia Assembléia Geral Ordinária
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa' Catarina, no Edital de Convocação
uso de SUBIi! atribuiQõe@, dando _�Ilmprimento 80 Ficam convídados os senhores sócios para
disposto da Lei 4,265 da 7�1�69 8 o decreto n.O uma Assembléia Geral Ordinária, à realizar-se à
18.130 de 16.7.69, etc. Rua Joinville, em sua sede socíal, as 8,30 horas do

Faz Saber, a todos OI proprietários de cinema, dia 24 äe janeiro d. 1971, com a seguinte ordem
hoteis, peasões, hospedafiaa, tiros ao

-

alvo, circos, do dia:
'

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do $ul ter- parques, salas de danças, beires, empresas ou or- 8) Eleição da Diretoria;
na público, para conhecimento dos interessados que ganiza9ões qua promovam chás ou jantares dan- b) Prestação de Contas;
receberá propostas até às 17,00 horas do dia 15 de !JBntes com números de 'Yariedades com músicas c) Assuntos de ínterêsse da sociedade

fevereiro de 1971, para ,a ,enda de um touro de meeânicas 00 orquestrada, estabelecimentos comer Jaraguá do Sul, 31 de dezembro de 1970
'lua propriedade, destinado 80 abate. oiais que tenham jogos de domínõ, damas, snooker, Amandio Schmidt, Presidente

O Edital encontra-se afixado na Secretaria da �ilhar, bolão, boccs, boliche e outros jogol permi-

�'�--"CI�
Prefeitura Municipal, â A,enida Marechal .Deodoro tidos, emprezal!l ou estabeleeimentos que explorem -

da }l�Qn8eCa n.· 247, onde serão prestados 08 sscla mâqainaa ou aparelhos meoanícos oumanuais, atra-

11}'
o

reclmentos neoessários e forn�cid� cópia do Edital.' çõ.es. recreações. ringue de. patinação!. piseine pú

!
. r 1111111 71

Jaragoá do Sul, 19 de JaneIro de 1971.

I
blt�a, teatros, alto falante, fIXOS,) secçoes de Jogos •. lUUlL

Eugênio Vítor Schmöchel líeitos carteados em clubes, socbdadelil e demaie -- _-_....-...-._on;.,_________
. Prefeit(\ Muóicipal, em exercício entidades reoreativas, sociais, culturais, literãrias, ADVOGADO nOI fôros de

.

esportivas e eongeneres, bar, restaurante, confeita·
riaa 8 outros estabelecimentos similares que mante
nham aparelho de televisão, rádio, rádio emissora
e estação de televisão, postos de gBlolina, casas

comerciais de vendas de fogos de artifícios, cami
nhões tanque: para que eomparecam na Fiscalizs'
cão Regional de Armas e Munições. a fim de re

querer seus altarás de licença do preseD'� exercí
cios até o dia 31 de janeiro de 1971-

Aos que inflingirem a Lei, serão acrescídaa
as muitas previstas eDl Lei. sob pena do fechamento
do estabelecimento. .

Jaraguá do Sul, 15 de janeiro de 1971.
João Zocatelli, Agente Fiscal

Lei D. '292
Àutoriza o Chefe do EX�Qotivo Municipal
a realizar operação de crédito por ante

cipação da receita.
Eugênio Vítor Schmöckel. Prefeito' Municipal

de JaragulL do Sul, Eatado de Santa Catarina, em

exercício, no uso de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes dêste Muni

cípio que a Câmara Municipal aprovou e eu saneio
DO a seguinte lei:

.

Art. 1.0) - Fioa o Chefe do Executíeo Muniei
paI autorizado a realizar operação de crédito, até
o m'ximo de Ur$ 40.000,00 (Quarenta mil Cruzeiros),
Gom o Banco Brasileírn de Descontos S/A., median- ,.,=========0==========,.,te pagamento de juros oonsignados .em lei, demais
comissões e taxas. II II

Art. 2.0) - O resgate da operação, juros, domis- II E'scrl·to"rl·o Jurl"dl·co Conta"bl·1sões e taxas. serão feUos ne corrente exercício, Com I'
.
"'., I"' Pr�cis•.se com prática de Vendas em Eletro- Domés-

recursos oreamentãrtos. II
licos. lateressedos deverão apresentar-se Da Av.

Art. 3.°) - Esta lei entrará em vígor na data
"

II Merechel Deodoro, 890, no horário comercial.
de sua publicação, refogadas as dlsposiçõss em' Max.Roberto Bornholdt . " RBDBLAR COM. B RBPIl. LTDA.
contrário. II II

Palãoio da Prefeitura Municipal de Jaraguá n Luiz Henrique da Silveira 'I ' l-do 801, 18, de janeiro de 1971. . " R"
-

. Eugênio Vítor Schmöckel
" __

AD V OGADOS ,',' epresen t'açao .

Prefeito Municinal, em exercício . -
.

A presente lei foi publicada nesta Diretoria de II II Elemento residente em OURITIBA,
Expediente, Educ�ção. Ssúde e Assistência Social, II Hl�tfl\ 1l\tn\MrrNrtn\� \t1 A 1D>tr A � II registrado �o OORE do �R. deseja. re- '

aoa 18 dias do mês de Janeiro de U71. II \UI lUJ\UI!VJll1 \lIr\Ul� � .8\1fi.\lIrß\.� II presentar fIrmas desta c�da�. naquela
Joã. Kalhias Verbinlnn, Diretor II Contador II C���TÀL à ,base de cOJ;ll�ss_oes. FaTor

II .

.

'

,

. II dIrIgIr-Se ao Sr. A. J. da Silva.

I d' t' d' Md' R d If 'S I II Registro de Firmas IPI IIL Caixa Postal 1398

,n us na· e a eiras u o . A. 'u' Escrilas Fiscais Im,p,. Renda II
'

CURITIBA' - PARANÁ

Inscriçlo no CGC(MF) 84 430644·001 II .....;._-----------------'

• ASsem�V�ç��Dária I �:��:!!Ii�::ais leM II r-- ---:_._--._--.�
. �elo presente f�cam conVidados 08 s�nhor.'11

INPS II J Dp. ReIDoldo lIu••p. 1
aCionistas d'elta Sociedade para a assembléia geral " FGTS ',', f ., II _.......... '� �

,

ordinária à realizar-se no dia 25' de Janeiro de . ',JS"" 0.,..A80 II
1971; às 15 hors8, no escritório da firma, na rua II A M I D d 210 II ='====

Venâncio da Silva Pôrto s/n., n",sta cidade de II V.... a. eo ,oro, II . Escrit6rio ao lado da Prefeitura
Jaraguá do Sul, afim de deliberarem sôbre a S8' II fiLgointe Ordem do Dia'

.

.---------.------- •
JARAGUÃ DO -SUL

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

1. -- Julgamento dos documentos e contai. -do -

I V d
,.. o � ...,._.. .. ..

exercicia t'ne�r!sdo elI! 31 d.e,Outubro de 197('), Campanha' de Educação en e-se
....__4�......��..............� -..,...�. ...(§M......_....

2. - Elelçao da DJretorl8 e dos Membros do
'

Conselho Fiscal. 'Clvlca Tratores de Esteiras H C I Pd'" I O· I d.3. - Assuntos de interê8se lociaI. O hasteilmeato d. das mareai, FIAT 70 CI, IcurllS 80 fI .,an 1.1 OI
'

IB IIDI OI
A V ISO , Bandeira e o canto e CATERPILA D-4-:-D,. ,

Acham-se à disposição dos senhora. acionis� do Hino Nacional são ano 68 8 69. I?OIS recurI,?s deram. entrada seman� pasll8�a
ta., na sede social, os documentos a que se refére obrigaf6rios. um� vez Preço à vista, ou @m

no T�lbunal ..Reglonal Elelt�ral, c.ontra a dlplomaçao
o artigo 99 do decreto lei n. 2.6�7 de 26 de Se� por semana, Qm todo. oondiqõas, 6tima oportu·

de tres candIdatos estaduaIS, .eleltos a 15 d� �o-
tembro de 1940. 'os eSldbeJecimenlos nidada. ,�mbro do ano. passado e dIplomadOS no ulttmo

Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1970 de qUdlquer grãu de Tratar em:
dlB 7! segundo IDformoa o Desembargador Nerberto

Joio Germano Rudolf. Diretor G.rente ensino, públicos ou TERRAPLENAGEM FUCK LTDA. de MUand: Ramos. f
.

d
Ewaldo Radolf, Diretor Comercial particulares. . _

m OB, recursos 01 a�resenta o oontra a

Rua Cel; Fedderson,2309 elelçao dos senhores Walter Vlclnt. Gomes fi João
__,_______________ C i P t 1 3 T I 38

Bértoli, ambol da ARENA. Bendo reeorrente e Sr.

I
"

'I ProfessoA'ra TaAx;6 �8S 't ã t '. Gentil Bellani, pri�e�ro luplente do partidO.
Dr. 'FruelseG Aaloaio Piccione .

.

an a a arIDa Em 8ua expollu;ao contra a diplomação dos

" "

,

.

� "�
dois deputados, o Sr. Gaatil Bellani alega que o

A. Escola PartlCu· Correio do Povo Sr. Walter Gomee estava impedidO de participar 110
lar Jaraguá". ofe�ece um Jornal a ple_ito, pO.f .ar irmão do Prefei�o Municipal de São

vaga para Professora. . Serviço do Povo Joa� Bausta e c�)ßtra o S�: Joao Bértoli, por ser o

com prática. Interes- gemtor d,?, Pref.lt� d. ,TalO.

d d
-

.

Gentil BIllam, apresentou recurso, .em dar
ia as everao apr.e- Vende-s. conhecimento ao partidO.
sentar-se n.a secretarIa Fund. Cercai Ford Wlllys .

O legundo recurso foi encaminhado pelo Dirl-
da ComumdadeEvaD- tório da ARENA, atendendo solicUação por ofício

géliea Lutherans. Intereressados, tratlr no dQ.Sr. Gentil Bellani, contra o Sr. Ililo de Freitas,
,-- ---_---------= Hotel Ideal com o,Sr. lor- el81to segundo suplente pela leglilnda do MDB.

����-------���-��---------�----�r� hi�"adanoíhn6° Lêka � oomb�.do
João Jorire AlbltDO com os hens 5, Litras A I!' B, todos do artigo 1.0

da, Lei Complementar n.O 5. por Dão ter o oandidato

V d
se af�8tado da chefia do PÔitO de Saúde d. Timb6

, en e-se 4 lIleses antu da eleição.
r----------------------------------------------

A MARISOL Fabríca a "ONDA�' do

momento: Camisas e Blusas em Malha de

Algodão. estampado p�ara o verão.

E

Uma propriedade com 4 ar
queires, CAIa e rancho. Uma
vage de müho, com SD ou 40
aacos de milho.
A 1.300 metro. do comércio

do grupo escolar e da Igreja.
Uma altitude média, também

com luz elétrica.
'

Tratar em Nerea Ramos
com o ,proprietArio sr. Miraldo

� � VolWom;

mais uma infinidade de, artigos
atualizados para crianças. MARISOL.

Estado de Santa Catarina

Pr8faifura Municipal da
,JorBDui do Sul

Concorrência Pública n, 01171

AVISO

:H:�.D -.:Co "'"' C_lIiIt.� .. :f.'Z

(C.P.F.) N.O 004314179

Cirarl'ia e CUtuo. de Adulte,. e Orianç81
Parios - Doenç81 de Senhoras

HOSPITAL .JESÚS DE NAZARÉ _' c'ORUPÃ
Kleidincia: Dr. Nereu \Ramol, '11

co_uPÂ - .Àl!!Ii:r..,.. GA7ARINA.

SAbado 23..1·70 Paginll 3

Sucie�ode (aBortivl e Recreativl \ ViereallEDITAL

SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio' d 8

Janeiro - Brasßis.

.

Processamentos perante quaisquer Mi-
nístéríes, Autarquias e Repartições públicas
em geral.

.

Escritório CeDlral:
Av.nida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

(Fone: 62-1894:)
f ZC-39 .

1 Rio de Janeiro
'" . i��r=��=!�

Yandedores - Pracistas

E MP R 1:;.0 A DA
- Precisa",:s. d. uma. com referênoias. qu�
saiba co�i�har e que j fale !11�mão. Pa�a - se bem.
Idade mlDlma 23 anol. Inutll apresentar· se sem
êstes requisitos. .

Enderêço: RUß Vidal Ramol, 440 - São
Bsa,o do Sul - SC, Fonl 23 11.
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, '. \I

. .

Lançamento ','
da Apolo 14

��RAODA' DO SUL '($ANTA CATARINA)
_

SA'BADO; ,23 DB JANBIRO DB 1971' - M.O 2,617 CÀBO KENNEDY Começa em Cabo,
• '"

, Kennedy a.'contagem regressiva para o
.

VigQrislas ... Salsicha de Carne de Jumento t��.a'3i�n;� P��X:�.aL.����Om�! �;i��ni:'
RECIFE, 21 (M-Via Telex) _' Um mata- água e f�)Dtes de, energia do. que as eaps,u,:

'

P' I dl douro clandestino que transformava carne de las an�erlores; afim de garantir ,o retor_!lo
r·e ·en "Iam, "

jumento em salsioha, foi descoberto pela policia, d.o� tras astronautas em caso de emergen
em Peixinhos. Foi apontado por Josué Alberto CIa. Se houver algum proble�a,q_ua�do �o
de Oliveira, que foi prêso quando transportava lançamento, a data para o r�IDIcIo da, VI�'

Ludíbríer carne e' salsicha, de jumento e, n� Delegacia de ge� s�ra a 1. de ,Il!arço devido a'pOS!Il:V,�IB
,

Costumes, confessou que trabalhava para o co.' varI.�ç?es de posiçoes da, Lua. A Umao

.
merciaate João Marques, resídente DO Espinhei- �ovIetICa, de 0!1tra parte,

...

informa que, des:

A
'

".
'

"

'

I'
, roo Também a oamíoaeta conduzida por Josué l�gou, os controle� do robô que se acha ha

'grleu tores foi apreendida abarrotada do, "produto". �emanas no satéh�e natural, da Terra, que
, ',Agora, foi expedida intimação para os res-

Invernará os 15 días da noite lunar.

Dois. tadívtduos, usaado fundar um. Óelegacia, na- pons�veis pelo matadou:o,olàndestino _pela D�- ----,...-----�--------

Ob nomes supostamente quela Cidade. Com e legacia de Orde�.Econômiea. Prestarao d�P01- C d I B A M'Filiso de ROSldvo Gonçal- colaboração do Sindicato, mentos nas próximas horas, devendo o comereíante urso O· ,

ves e José ,Mluias, arma- de imediato, instalaram ser indiciado em' inquérito, por transacionar
ram uma "arapuca", em um ,Escritório, em lila com alímeatos imprestáveis para o consumo Val- EnsínarIelnvllle ende. pretendiam alugada DO Centro da Ci- público I

ludibriar . llrriculfores e 'dade, anunciando que a
.

pusoas Inceutas. Alertada referida Delegacia teria �-�----�---��---..:..'�--

L- U b'.. tempe, iii Federação doe jurisdi�ão sob 60 Rluoicf

Ope'r�do m'.eOI-no t d IlDpeza r ana
"Trabélhadores Da Agricul· pios de .5anta Catarina e por a or .

tUFa do Estado de 'S�Dta meís alguos 00 �stado do
-'

A Escola Nacíonel de Serviços Urbanos do
Catarina, através' doa seus Paraná. 'd-- D A I

Instituto Bresíleíro de Administração Munícípal
Assessores Jurídicos Dr. Montado o Escritório os a, oença zu ' (IBAM) vai ministrar, ao Rio de Janeiro, um cur
Antonio.' Henrique Bulcão '''vigaristas'' anunciaram II BO de limpeza urbana, no período de 1 o a 31 de
ViaDI e Dr. Herculano abertura de um concurso. PORTO ALEGRE, 21 (M-Via Telex) ,março, Bob o patrocínío do Ministério do Planeja-
Klaumann, constatou a vi. cUJ� Ilnaltdade era recrutar mento.
gGrice e agóra os dois fiscais e secretárias, pare Delicada intervenção cirúrgica foi.realízadà pela O objetivo principal do curso é ensinar aOB
falsários estão recolhidos atÍla� junto a Delegacia equipe médica do cirurgião Jair Saad. seus partic-ipantes 8S modernas técnicas de límpe-
ii Delegacia, de Polícia de fictícia. Editâis foram pu- Trata-se da primeira operação no gênero za urbana, aplicádas aos serviços de coleta, trans-
Joinville.

'

blicados nos lornete de na América Latina e o' paciente foi o menino porte e destinação final do lixo das cidades. Da
"arapuca" Ielnvllle, ofereceade 200 D' ,. de So d 7 t d r da d programação do curso constam es seguíhtes temas:

NQ di. 4 de janeiro "os vagas com ordenado .su-' iomsio e uza, e a!10� por ,a o
,

0-
aspectos epteoemtolõgicos; econômicos e Iínaneeí-

individuos' Rosalvo Oon-. períor 'ii Cr$ 500,00 men- enç� azul, oom r�ra associaçae de defeitos oon- r08 do lixo; organização; concessão e administra
çalves, cujo verdadeiro eaís. Os candidatos paga genítos no ooraçao. ' ção doa servícos de limpeza urbana; métodos e
nome é Washington SO-I vem Cr$ 10,00 no ato da Segundo o médico Jair Saad, o caso é muito Intínerärlos psra a coleta domiciliar; destinação e

�rej!,� o ros� Mafia,s, cuja tnscrtção �'. s_e�und� P�P�' raro na literatura médica. Frisou que se o me- aprove�tame,nto do lixo; véieulos e outros equipaIdentidade e M�tla.s, de le�aa �ubhclfar!a.s distrtbul- nino não fôsse operado morreria antes dos 12 meatos e amda, contrôle, .manutenção e aprcpns-
Souza Cavalcanti, tnntu- das peles, falsarIos o, cop' 'I" .

,', _ ção de custOB '
'

lando-se fiscais da Con'- curso seria realizado em anos,_ �o�s 'os ?efeitos o�servados, no ooraçao O número de vagas é limitado a 25, podendQ
federação Ncciooal do� meados de fevereiro, acre· de Dlomslo eram os segUIntes: qumtupla ano:- participar 08 d�retores � chefe@ do serviço de
Trabalh�dore8 na Agric:ul:- ditando-se que. até il�uela malia, oonhecida como peßtalosia de Fallat, ra- limpeza .urba0!i das cidadoa com p8pulaç�ó ac.ima
tura C0t:'lTEG, se apre data arrecadariam mais de lamente associada como foi o caso do menor de 20 1Q11 habitantes. .

senlaram DI séde do Sin- doià mil cruzeiros, conai· ,

h d
'

d"
I d· CId

'
. O curso é inteiramente gratuito e as inscri'

diclltO dos Trabalhadores derando o número de cano' ao ...
que e c ama o na ,me 10ma e rena,ge� ções acham-se abertas até 15 de fevereiro na sede

Rurais de JOinville, dizen didatos que estavam, se anomal� total das velas pulmonares em' sela d� IBAM, Rua Miguel Pereira, n. 34, ZC-02
do.se credenciados 'pari inscrevendo diáriàmente. ooronárlo". Humaitá - Guanabara,

'

\NO LI

Vende�se
Terreno

'\ \ - I

TOME ESSA MEDIDA D� SEGUR�ÇA NESTE REVENOJ::DOR:

COM.' E IND. BREITHAUPT ,S.A. 1�
,

"

I
.

. - 0" , >--�5:�
,

'

Inscrição Estadual nQ 29 ':" Ender:êço Telegrá1ic9: "BFtEi:ITHf\tJPT"
'"

".

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaragl,Já do Sul - Sta, ,Catarin� - f"óne:,262; Cai,,ª- Postal: '3
I

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

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá.

VENDE-SE
Um terreno sito à Tifa

dos Pereiras. com boa
localizäção e água corren-
te.

'

Um balcão frigorífico
c/2 câmarae congeladoras'
e S para frios e bebidas,
com 8S séguintes medidas:
1,5m de ahura ti 4 m. de

, cumprimento,

.Pre,os a combinar
Tratar ile�,ta redação.

"

'Vende-se, .

,
. �

Uma CHÁCÁR�. sito
�m Santa Luzia, com oasa
noya' de alvenaria, EI C(;)8-
tendo . também a mil
pés de bananas.

. -

lnforDiações :Qo Hotél
Oentra], com o Ir. Joio
R.b.rti.
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