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iza Afividad'es Atenção Agricultores!
. Nota. do Departam,ento

Durante o mês de Ianêl- do sérios íneonvenlentes de Mão de Obra,orga!lis- um. solução sötisfatÓria.

Agro p',ecúár I·oro do eorrente ano, a As- ao Parque Industrial. mo de que o crescente '

10CilÇão Comercial e ln . lelefoaes -: G r ii ç II 8 à Parque Industrial se rea- lurisllo - Foi focalizada
dustrial tratou 'dos seguín ação enérgica di Associa- sente sobremenetea. li necessidade da inclusão

.

tes problemas: .

\

ção, foi concluída a mon- Ginásio lolurno uralullo - de Jaraguá do Sul. no
.

ce-

Energil E li Ir i OI" - FBi tagem di n o v a Central Foi expedido ofício ao Sr. lendário turíat,ico do esta
encaminhado expedlente à ,Telefônica, ameaçada de Secretário da Educação do do. Estão sendo remedes
alta direção da CELESC, plrllização em face da Estado, 'protestando contra as primeiras providências
estranhando íníormeçõea recusa da proprietária da a surpressãc do ginásio' para a,

da mesma quanto ii não agência lotérica em deso noturna grötuito que fun- elaboreçãe é confecção de
inclusão de Jaraguá do cupar uma .das salas do clonava junto IIQ Grupo um folheto llustrado • ex

Sul DOS projetos Itnancta- prédio onde a central está Escolar Ab don Balista. pllcatívo sôbre pontos de
dos pela ELETROBR�{S. sendo installc:la.· O proble- Enfatrlsou-se a S. EXil. os tnteresee turístico, para
Reclamou a Associação ma já está resolvido e graves problemas' que a ti m p I ii distribuição nos

Comercial cootrd" para- contínaem os trabalhos de -prevldêncíe precipitada vai grand�s centros do País,
Jização das obras ,. de re- inst�lação di central. .acerrerer a dezenas de lo-
fôrço da rêde de dístrfbu» Cenlro de Trei.lmenll - A vens que precisam Iraba

çio dé energia no Munl- Associação cenuoue es lhar de dia pare ajudar o

cíplo, iniciadas há circa tudande o problema da orçamento familiar. O pro
de 18 meses e depois sus- instalação em Jaraguá de bleme conUnua em pautl,
pensai,' o que vem trazea- um.Ceatre de Trelnemento esperando-se .1 c II n Çil r

O Departamento Agro em zootécníca da reprodu-
Pecuário da Prefelture Mu ção. \

níeípel de Jaraguâ do S:.II,
iniciou os Trabalhos de !Jossui o D.A.P. Amp'ô
inseminação artificial, pa- las de sêmem de repre

rà tenro, eatá o departamen- dutores de Raças Puras,
to equtpado com atualiza- Mis como. "HOLANDe�A"

"JERSEY" e "CHAROLB-do Material técnico.
SA".O sêmem em ampôlas

está eonservado em ßutí- Elemenroa do D.A.P.
jão de nitrogênio Llquetelro estão li disposição do se

à 196.° c. abaixo de zero. nhor agricultor nll Prefel-
Senhor Agricultor, pro- ture municipal, a fim de

cure melhorar seu Plantel dar todos os esclareclmen
de Gado Leiteiro, aplícan- tos que se fizeram aecea

do o que há de mais atual sário.

AC1J Di nam

principalmente ne próxima
temporada de' 'veraneio
queadó é ,grande o .fluxo
de turiSlas de outros Es
tados ii Santa' Catarina.

Hotéis são obrigados aoH e n ri q·u e InW�Tsa��8AS'
-re'gl·sl·roO n'a 'DI·YleS·a"'o de J c:i c e b i fnformanve D••• llI>d•••. DUAS RODAS - aquele.,

,
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, " órgão d� Distri,buição In- que todos nós ajudamos
�

�O'
. ' terna d08 Funcionários da a fazer - estão levando

P 18'. de Se
.«

e:;.' anos' a
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IndustrfeeReuntdea lere- saúde e alegria não só aos·
, n IC!'la
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. g,l!á �,. Ã�. eati! no,le�u lJ7�o .br�sil�iro.$, 1lJ1S; rambem .
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'nurilero�"'(j seu""fffulo; ou 'para múitos OUfFOS'pOVO$'''� ,

S e r V I ç O ' dOPU ti II C o l'elo menos, o desenho do (sic) encontra complela
Por decreto assinado uin livro �odêlO po�iCi�l. . �

,

,

.

,

"

seu tílulo est6 de roupagem guarida. O sep conteúdo

pelo Governador do Es para o registro de hospe-
'

nova. Para melhor. Muito ealá cada vez mais apri-
. tado, tod08 os estabe,l,e- des, além daI fichas pa '.o cidadão Henriqúe "BrasÍoha", no dia 6 do mais sugestivo. A justifi- morado. Parabens pe'las
cimentos 'de hospedagem ra registro de entrada e Jacobi, a 2 'de f�vereiro corrente, presentes eolé· cativa de "que os produtos, inovafões.
fid'am obrigados aregis· sflida de todos 08 hóspe de 1971, . completou 20 gas, de trabalho, o Vice- .---------------------
tro na Divisão de Pólie�a des, maiorell de 18 anos, 8.,,08 de s'ervi,os presta- Prefeito e Prefeito Hans
de Segurança, da Secre· 'devidamente identicados. dos á' Prefeitura Munici· Oerhard Maye'r. Na oca�

taria da 'Segurança PÚ Na capital,os estabeleci. paI de Jaraguá do Sul. siio, após a saudação do

blica. que expedirá ,o mentos deverio solicitar No,meaQo
� piela Portaria nOSiO diretor, o homen.

cmmpetente a I v a r á de o alvàrá' de registro na n. 35, tornou -:8e luneio geado agradeceu pela
licença. Oif' estabeleci� DSSAP e lU:) interior nas nário pú'blico em 1951,. lembranç'a de tão lIigni
mentos de hosped�gem Delegacias de Polícia do na qualidade de 1Í1Otoris. ficativa data., MONTBVIDÉU, 11 - A notícia de que
deverão manter aberto respectivo Municipio. ta Padr�o "P". 'Como na- O sr. Henrique 'Jaco,bi, o 'Cônsul brasileiro Aloísio Dias Gomide se e.ncon-

quela época a municipa- além dA cidadão exem'- tra em liberdade desde o s6bGdo num ponlo qualquer

'CO,ISAS DO
lidade tivesse necessi, pIar, é modêlo COInfi,-run- de Montevidéu atraiu tôda ii alenção pública d,o
dade

.

de fiscalizar o cionirio público, com os Uruguai.
, ,impôsto então cobrado seus assentamentos sem- '

, .
.' '. _ .

.

'

_

,
Bôbre a venda de pas8s, pre em dia, cump'ridor .

Desde que a .Radlo Pau.amerIcana de r:"0nteyldéu

VERANEI'O' gens em ônibus, f'oi. S de seus devere� Iuncio. dlv�lgou li se�saclOn.al notíCIa, deze_!lé1s d,e Jo�nah!tas,
segúir, designado para o nais, honesto, correto" fOIO�rt)!08 e clnegraflstas foram ale, a �mba:�a�a do

mencionado serviç6. Com com os Jleus interesses Bras�1 a' procura de det�lhes. Mas ,la nao havlil mfor·

de Barra Velha,' entre ou- a apélent8deria de Anto- voltade8 inteiramente pa- maçoes.

Iras não esleja a par. Mas Dio Padri, loi designado ra as coisas públicas. Tampouco as fontes da poHcia puderam conUr
o negócio engrossa. Mó�a� fiscal do Dep, de E8�rada8 .Dai a aS8jnal�ção' do mar ii versão que se espalhou como um rastro de
dores pagando a taxa de de Rodagem. Hoje é fil- räto, como exemplo de pólvora aceso por todo o pais.
coleta de nxo, tendo que cal do Peri�etro UrbaDo. como se pod., honrar o I

úbl' Segundo a Rádio Panamericana, os "tupamaros"
enternar os delritos· para Henrique Jacob.i filho cargo p 1CO,. s�m re-

fugl'r .lO o'od'" de moscas Ib J b'
'

correr 808 artIfI'Clos d8 leriam informado aos familiares e amigos do cônsul
u '..

"

• de A erto aco 1, como b
.

I
-

d' que teriam �coasumado IS negociações às 0300 horlls
Coisa des�gradável que bom Msssarandubense alU açao para progre Ir, 'b d

' . .' .

uma carrocinha com dois .

F4 A em sua carreira tornan- do sa, a, 0, Duma sala da propna embaIxada bras!-
�

. servIU as orças· rma· ,

. d-'" leira
"

rapazotes pode resolver. E das DO 32. Batalhão de do·se .Clds ao ad!lllrado. .

'"

.

'

os veranistas não fogem -:-Caç_dores, em Blumenau, DO .melO em .que VIV�. De A Iiber,tação teri,a sido feUa 'atr4vés do paga·
mais. de onde foi desligado em e�beça ergUIda, �.f!l pu- mento de um mUhão de dólares e do compromilso
A 'CELESC iuterrompe 4 abril de 1942. Em-10 de cisar �a compalxao .ou de que Gomide permanecerill oum ponto secreto de

demais Ci) fornecimento de
maf\ço de 19,43 foLreio� proteçao de nlDguem.

,

,Monlevidéu até que obtivesse uma autorização Pétra
energia. Com tempes!lIde. cluído como' �re8ervist8, :'Correio do Povo" �umw abandonar o Uruguai sem interrogatórios poliCiais
enlão, é fazer o sinal da ond� completou mai8 dois pr1me!lta o sr. HenrIque nem entrevistas 40S jornillist,.s.
cruz e esperar até o outro anos, 7 mê8es e 7 dias. Jacobi, pela pa8sage�, ." ".

dia. Isso oão pode mais. Em 16 de agôsto de 1944, dos seus 20 anos dedica· .

Os tupil�lIroa sert�m o� encarregados. �e
foi incorporado ao efetivo doe ao município de J.•-. divulgar .a n�tícl�, de �ua. hberJaçao de. forma of�clll
d t 1 .R O'imento de In';' Fagua. 'do Sul. qU�Ddo G�mlde J� estlves�e fora do pa�s. Tudo r�aoo

. '. 6"
.' . teria OCOrrido apos a chegada de Maria ApareCida

f��tarla onde, lob. a. Iden
.

�I'
L�al Go�ide, e,pOsll öo diplomata, que está há .1_

tlflca9io 20-127.199, pll�- Clilpanba de' 'E_alio guns dias em Montevidéu.
8(m"a fazer parte ds UnI-

Ciul...
'

dada d. Campanha da ,..
1

Ua.lia, à,e onde loi exclui- O hasteilmeAto d.
;;============.========

,do em ·30 de sete,mbro Bandeira fi! o éanto
de 19,(6, depois de cum- do Hino Nacional são
prir t ano, 9 mêses e 2 obrigatórios; uma vez

. dias. como integrante da por se,milna, am todos
F ô r ç a Expedicionária os e6tilb�leejlmeD.los
Brasil.ira. '.' _ de qUilqller rflliu de

, . � jub�leu d� porcelana I ensino. público. ou
'fOI a8&lOalado ,com um particulares.

,;.__---_--------------- alllloco na 'Churra8caria
_, - -..,.11 =====;o=;============;o========1l
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JARAGuA DO SUL.

Fundado em 1878
Emancipado em 1984

Notfcia
Atraiu

Sôbre Gomide
Atenção

,Ac�ito ,alunos para PiaDO
Maria Salete Zime�mann

,

Rua, Cei. Emílio Carlos Jourdan, 72

Jaraguá do Sul Santa Catarina

As'bôas
Poder viajar alé as praias

próximas,em estradas bem
con'Servadas. Entre elas
está II Estrada P"ço' Gran
de. Par.ben. aos Pref.
Paulino João de Bem e
'Hirdld Karmann. Sem fa
lar na BR�101 que está

, ólima.

Asmás
A onda de roubos DBS

cidades balneárias. É pre
ciso� mais policiamento.
O desleixo na coleta 'do

lixo. É uma calamidade
pública. Talvez o' Prefeito

Convite à ·.Missa
o. familiares de

Adélia Piazera' Fischer /
c0nvidllm Oi parentel e amigo8 para alBi!'..

tirem à lI1is8a que farão celebrar na, sexta

feira, dia 19 às 19 horas na Igreja �atriz
Hij.o Sl"bastião desta cidadd.

'

Por maís 'êste ato de r8ligião e amiza

de, antecipadamente agradecem.

.r\

Geral

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



Aaiversários:

E mais uma infinidade de artigos
atualizados para crianças; MARISOL.

CORREIO DO rovo

CÓPI'8 do Oficial de

Laranjeiras, Pecegueiros, -Guaremírim
Kakiseiros, Màeie,iras, Ja- A'demar Jensen e

botíeabeíras, etc. Roseiras Valinga Nord
Dahlías, Camél'ias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etc.

o�.·. .r."•.��������������.

I Revendedor da,
. i

� BRAHMA. CHO�P I
em raragu,á do Sul. ij

Alto, V,ale do ItaiaÍ" e,' agora.�
I tambem integlando-se na I
I Grande Flor�anópolis. ';

ReJistro Civil Edit�l. n. '7.'421 d� .

9/2/71 �� onde além dos seus produtos revenderá ,'�l
��rR�;�;�rtilb':; ';,�;:l Poc.:�:�d.do Oficial de�: B R A H M.A C ' H-� O PP, !.;.}trito da Comarca de Taraguá Elmiro Volkmanft e [� . J
do Sul, Estado de Sapta Renata Volklllann cc!..!·.·.,;,·:.r···�·'e· ..··.·,:!..··....·"r·.··.··... 'l:·.··.····'c··.·-.:,:····.··..:,j�:'·.······,�·.··.·���:'�·.··.. ,:·.··.··.·'D

Catarina, Brasil.
' \

Faz Saber que comparece- Ele, brasileiro, solteiro,
ram no cartório exibindo os agricultor, natcral de Ja-

A MAR'ISOL
r

documentos exigidos pela lei raguá do Sul, domiciliado "

"

Fabríca a "ONDA" do
afim de se habilitarem para

e residente em Rio Cirro, )

casar-se:
nesta distrito, filho de momento: Camísas e Blusas em Malha dêWaldemar Volkmaun e de .

Edital n, 7.417 de 4/2/71 Brnll Laube Volkmeun. A,.lgodão estampado para o verão.
Cópia do Oficial de Co- Ela, brasileira, solteira,

rupA natural de Pomerode, nes-
te Eetado, domiciliado e

< residente ein Rêga Alta,
munieipio de Pomerede,
nesta Estado, filha de
Rodolfo Volkmann e de
Erna Volkmann.

Frlltller.s e Orn.ment.l.
EatprêlA JOl'll8Ultica

"Colft(o do Povo" Uda •

• 1970 •.

Diretor
'

Bugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
AguaI • • • • Cr$ 10,80
Semestre '. •• Cr$ 1,20
Avul... . '. Cr$ 0,20
Mámero atrHatlo. CrS 0,:12

BNDBAêÇO: ,

Ca... Ptital, 19
"venida MaL Deodoro" 210

Jarag-uá d. SUl - S. Catarina
\

c::::>c:::::.�c:::>c:::::ac::::::::=o çalves e de Adelina Do
nato Gonçalves.

M LJ DAS Edital· n. 7.420 ds 8/2/71

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Ele, brasileiro, solt ... iro,
operârio, natural de Gua
ramirim, nelste Estado do'
miciliada e residente em

Guaramirim,neste Estado,
filho de Curt Jensen e de
Adelaide Corg Jensen -.

"COIRflO DO PO:OO"
fundoçtio: "rtur Muller - 1918

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO'

:1 SOCIAIS

Eil, brasileira, solteira,
operária, natural de Mi·

c::::::::oc::::...==>....c::::::::ac::::c::::::- rador. neste Estado. 00-

_ .", ����::()��i�::�'�r:�:�l��
.

.

_

Nord e de Alma Nord.
==============�

Fazem anos hoie
- a sra. Justína, 8SpÔ

Ita do Ir. Alvaro Bertelí;
-.- o sr. Ricardo Gumz,

em Rio do Sul;
:...... a sra. Bríca, espêsa

,do sr.. Aristides Goneal
ves;
- o menino Miguel

Buchmann;
- o sr. Miguel MülJer,

em Vila Nova;
- o sr: AntÔnio Ma

Iheiro.;
- a sra. Hilda Baade, Wilson Kohlbach e

'em Rio Oêrro; Lony Seidel .

_ Ferdinando, filho do Ele, brasileiro, solteiro,
sr. Heíaz e Silvia Blos- induatrial, natural de Ja

feld;
,

raguá do Sol, domiciliado
_.:. a Ira. Emília H. e resiiiente nesta cidade,

Ritzmann, em JoinviUe; filho de Heinz Rodolfo E para que chegue ao 00 Ve"nd·'e se
ßssoeilcDo C_mercial e In�lltrial de Jlr811'í du .8_11_. o menino Ewerson, Kohlbaeh e de Berta Ger- nhecímento de todos mandei

filhó do sr, Ewaldo Enke, truds Ilse Goatske Kohl paS6ar o psesente edital que
-

- NOTA PARA A IMPRENSA _

.

em, Curitiba. baeh. .' .' será publicado pela impreesa ,

Fazem anos amanhã
.. Ela, brasileira, solteira, e em, cartório onde será Uma propriedade com 4 ar- A Aasoeiação Comercial e Industrial de Jara-
doméstica, natural de Co- atixado durante 15 dias, Se ��;�e:e :�:o,ec�!.n,�oó,!1�; guä do Sul recebeu, em sua rennião do dia 8 d'o

....... 8 srla., Marli Vie- rupä, neste Estado,' de- alguém souber de algum im- saCOB de milho. corrente, a .honrose visita de Deputado Estadual
,.brantz; miciliada e residente e� pedim,mt€l acuse-o para os A 1.300 metros do comércio Octacflio Pedro .Ramos, ,que ali. .comperecea .a fim
- o jovAem Nel8poRn Ge- Oorupã, neste ��ta�o, fí- fins legais.

' dOp�:��ti::�I:é�l:�t;��eJ� Mde leya�hinform.açCões Cdolhiddas RjUllt� 8°1 .lrEofe,�8orrent; �m storga.. lha de. Leo�oldo Sfldel e' AtJREA MÜLLER G'RUBBA com luz elétrica. 'oaClr .L omaZI, oor ena or eglOna uO nSlDO,
Dia 15 d'9 Edite Siewert� Ot.icial. Tratar em 'Nerea RamoB' em Joinville, sÔbre o problema da extinção do 4.9
- 'o sr. Heinz BIosfeld. Edital n. 7.418 de 5/2/71 com o proprietér1o B�, Miraldo turno do ginálio gratuito que funcio.ll,ava junto ao

nesta cidade; Voltiloni. Urupo Escolar "Abdoll Batista".
_ o Ir. Faustino Ru- Leopoldo Aloilio Imfo'rmou S. Exa. que a Coordenadoria Regio�

bini; Ma��h����;llrdt Aux,·II·ar de Escrl·,to'r.·o . I
nal do Ensino deverá optar entre duas �0luçõe8

,
- a I!Ira. Silvia, espôsa EI b '1' 'I'

para o .caso.
'

do ST. Sérgio Thomssn; e� rUI elro, 80 lelfO,
,

PrImeiro, ., d�sde que eomprevado número
..;_ o sr. Artur Vasel, "p�dl'elro, nutural .d? Ja- .

NecessRita se para o Escritório Lo'cal Iluficieste de matrículas, seria nomeado mais um

fHho do sr. Alfredo Vasel; ragtJ� do Sul,. domlClhado da ACARESC de JSTaguá do Sul. diretor, especialmente para dirigir, o 4.° turno,
< � & sra. Tereza, espô· e reSidente �m Ja�ag�ã. Informações e inscriçõel!:' na ACARESC, du- embora, em caráte,r exepcional,. visto que 1& legis-

aa do sr. Waldemar Rau; �squerdo, n�ste dlst�ltO, rante o horário comercial. !ação do ensino não permite mais de dois diretores

-+- a sra. Lourdes B. fllho� de )Matlas Scheuer num mesmo estabelecimento de ens100.

Pedri, 8apôsa do sr. Nes- 8 de C 1 a r a Strenger Segundo, 1& matrícula dos jovens desejosos
ter Pedri, ilesta cidade; Sch�uer. " .'

.,

. COloerll'l·V1, Hurl·'oll MI·Stl uIIß1,A'Rß'�" liIII. de estudar, mas carentes de recursos e que, neces;'
_ o sr. Mário Vitório .

Ela, �ra.sIl�lra, solteira, U II II U lu sitern trabalhar durante o dia, no Gin�8iô "Sãº
Rassveiler. mdustrlArul, natural .d.e Edl'tal de Convocaça-o de Ass.embleia �ui8", onge funcionará o ginásio no período notur-

D· Jaraguá do Sul, dOI�llCl no. A cada aluno necessitado será entregue um
�a, 16 liad-a e residente em Jara: 'Geral Ordinária taJão com partes destacáveis, uma das qu'ais'sei'á
- o sr. ÂngelO Pedri; guá':Bsquerdo, neste dis·' entregue, ao fim de cada. mês, ao diretor do Hiná.-
_ o sr. Guilherme trito, filha de Arno Bor- De acôrdo COlD o artigo 29 letra$ II, b, e o dos sio mediante a apresentação do 'qual a ExatoFi,a.

esta·u·os sociais, ficam con,ocados' 08 senho. reeSchmidt Jr.; chardt EI de E r i c B • • Estadual em Jaraguá do Sul efetuará imedi8tameÍl�
-:- o Ir. Airton Fernan- KlabuDde Borchardt. associados da Cooperativa Agrícola Mista "ITAJA, te o pagamento da bôlsa de estudo assim eonce�

do Ramos; . .
.

RA" Ltda .• 8.\111 pleno gôzo de seus direitos, para dida.
.

_ aarta. Erlea Hens- Edital n. 7.419 de 8/2/71 a Assembléia Geral Ordinária a ser realizada em
,

Como a última solução parece a mais viável,
G

. -

PA' .

F
. liIua w"::de "ocial, sha à Estrada Itapocuzinho. � Vila '

chel, filha dQ sr. ustavo edro ntoDlo erreIra e "w.. eonsidel4-ando que a primeira não encontra amparo
Htmschel; Águeda G:on9alfes Oharires; Muninípio de Jaraguá do �ul·SC, àe 8.00 na If;lgis'laçio atuaJ, a Associação Comereial faz
_ o sr. Henrique Fun· Ele, brasile.iro, leIt_iro, horas do dia 27 de fevereiro de 1971, em primeira um apêlo a seus associados no sen,tido de que

S P á 1 Mc,onvocao.ão. com o mínimo de 2/3 de seulil associ.·�e, em Ao anlo; oper rio, natura d.!lB- y enviem à sua séde, com a máxima br,vidade, um
_ o Ir. Luis Beleti, aarandllba. neste Estado, dós; às 9.00 horas, em segunda cón,oc8ç,ão. com o levanta.mento do número de menures. seus empre.

funcionário de A Comer- domiciliado e reside.te mfninio da meaada maia um' de Ileus associados; às gados, desejosol de estudar à noite e que neetls-

cisl, nesta cidade. em Tifa Schumann, nêste 10,00 horas, em aerceira e úl�ima convocação com sitem de auxilio .financeiro -para fraque'ntaf o Gi-
Dia' 17 distrito. filho de Antonio a presença de 10 (d'ez) ul,lociados, na qual bavendo násio "Sio' Luis".

Bento' 14'erreira e de Lidia número legal, lerá dicutida a seguinte: Tais informações servirio de lubsídio' para
Ferreira. Ordem do 'Dia '

a 801uçio do grave problema criado '. com a éxtin.
Ela, br�sileira, solteira, 1) Deliberáção sÔbre as contas e reIatório da çio do 4.· turno gratuito, encarecendo a Associação

doméstica, na t u r a 1 de Diretoria, BalaU90 Geral, demestrati'o lia Conta a seús 8slociados a máxima colaboraçio, com o

Apiúnl, uaste Estado. Sobras e Perdas 8 Parecer do CODeelho Fiecal. re· envio do citado levantamento, com a maior bravio
domiciliada e residente lativo8 aos exercícios de 1970;

.

dade possível.
em Vila Lenzi, neste dis- 2) Destinação, das Sobras verifieadás no' exer- '

Ferdinando Piske, Secr. Executivo
trito, filha de Ilídio Gon�crCIo;' , '

9) �18ição doa Membres do Conselho Fiscal

para o taxercíóio de 1971;
. - o garotinho, Jürgen 4) ASllluntos Gerais.

Georg, filho do sr. Ger· Aviso
_ o Ir. Augu.to Sarte; hard Hermann, em Coru, ·Outros.im, avisamos os nossos usociadoB que A direção do ColégiO Divi'na Providência Co-
_ o sr. Ademar Abelino; pá. os documentol referidos no artigo número 6, letra munica qUe a8 matriculas reabrirão no dia li d•

.

_ a srta. Ma"ria A Mas. Dia 19 C dos nossos estatutos sociais, encontram-se à sua 'fevereiro, ficando abertas at, o dia 20 nos seguin-
carenha8, filha do �r. - o sr. Alvino Eolte, disP08i�ão, na séde desta Oooperativa, sita à Estra, tes horários:

Pedro Mascarenhas; em Estrada Nova; da hapocuzinho - Vila Chartres, município de Ja' das 8 h à9 12 horas
_ • sra. Maria TeotO- - a sra. Edeltraud H. raguá do Sul-SC, relati90s ao exercício encerrado das 15 h às 18 horas

-gia de Medeiros, espôs8 Enke, em' Guaramirhn. em 31/12/70. '. e das 19 h às 20 horas
do, sr. João Linhares de .

- a srta, R08alinde. Obs.: Para efeito de cálculo de "quorom", de

Medeiros, em Joiaville; Henschel, filha do sr. Gus· instalação esta Cooperativa tem 104 8Isociados.
_ a sra. Doracy Cor tavo .Henschel; . Itapocuzinho, Jaragaá do Sul, (SC),

rêa, espôsa do sr. Pedro - a garotinha Roseae- e9 de fevereiro li. 1.971 ,

Corrêa, em Rolâ�dia; dy, filha do sr. Rudi Voigt; Sil,io Tomelin-Prélidente

- a sra. E1f.rida· Nicoli
,ni; �lpÔla do Ir. Cílio
Nicolini;
- o menino Donato

Friedel, filho do 81'. Bruno
Fri"del, em Três Rios do
Norte;
- a Ira. Dirce Wilma

Funke RibeirO, em São
Paulo.
Dia 18 Escola Normal "Divina ProYidência"

O Cursb Normal funcionará à 'noite, em hor'-
.

rio qne coincide com o do Cientifico Noturno do
Colégio Sio Luíz, isto é, das .18,30 às 22,10 horas.

Irmã Juli�a, Diretora

\
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Emprêsa de Transporte Frenzel S. A.
logo Schuma nn .

Steffens & Hille
Irineu Laffin
Osny Wakerhage'
Laudelino Junkes
Arno Schmitz
Werner Saheller
Teodoro .Hanseu & Oía.
Manoel Milbratz
Krüger & cu.
Igobert PeU.
Bertino Petry
Walmor Bol'o
Bernardino Peres Ramos
Dortval Marsola
Hilário Oani
Silvino Cani
Bruno Koep
Orly Silveira
Norberto Fiedler
Industrias Químicas Nenda Ltda.

. Maria Siamentckwskí
Francisco Luy
Helmuth Wegsnknecht
Indústria e Comércio de Madeiru Ltda.
Hilda da Silva
ASllociação Rural de Jaraguá do Sul
Antonio Müller
Sociedade Cruzeiro do Sul'
Indústria e Comércio de Madeiras Ltda'.
Hafl'Y Giese
Miguel Zermiani
Osmar José Bortolini

MINISTÉRIO DA FAZENDA/SRF r��_""� Estado cre Santa Catarina
(a. RF/DRF EM JOINVILLE lßl\.' P f IM·· I dOperação Pessoas Jurídioas _. Omissas/1970 � lIJ)r lUnl· de' §Oll1llal re eltura unlclpa I

Pôsto da Receita Federal de Jaraguá do Sul } _.:__._.,.___.....___._______.....__ )lrlOli du eul
E'di 1 d' I·

-, ADVOGADO n08 fôrol de U U

lta e'· ntímação } JSaAnOePI'raou!OB-raGsull�an.abara - Estado do Rio de DEPARTAMENTO DA FAZENDA
,. DIVISA0 DE TRIBUTAÇAO

Edital de Intimação . r. �r:oces8amen�os perante 9�aisquer. M!a Beleção dos Contribuintes e Valores Inscritos
nlstêríos, AutarqUias e RepartIçoes PúblIoas

Pelo presente ficam 88 pessoas jurídicas abai- em geral. em Divina Ativa em 31 de Dezembro de 1970,
xo relacionadas a apresentarem, no prazo de quinze Beterente a Taxa de Licença Para Localização e

(15) dias, no Pôsto da Receita Federal, sito a Ave I
Escritório Ceatra I = Renovação de Licença para Localização.

nida Getulio Vargas, 18�, nesta cidade de Jaragu' Avenida Franklin Roosevelt, 23 '_ Grupo 303 Nome: Impartâlcla:
do Sul, suas declarações de rendimentos' relati,os (Fone: 52-1894) Dr. Hélio Alvez Cr$ 31,00
ao exercício de 1970, ano �ase 1969, bem como o Z C _39' .

Dr. Murillo Barrette de Azevedo .. 31,90
recibo da última apresenta9ão. O desatendimento

�iO de Janeiro

�
Paseoal Abelino

" 31,00
sujeitará as referidas .plssoas jurídiclI às seguintes Es.•do da .GU�ABARA. 'Affonso Bollauf l' 31,00
sanções: multa igual a 10 ,êzes o maior salário Albano Bachmann

"

31,00
mínimo eancelamento ex ofício da inlorição noCGC,. . Armim Brandenburg

,,\ 31,00
com extioção dos direitos decorrentes; tributaeão

r;;:_...
'".... '*4. -....... �._..........

�
Bertoldo Bachmann .

.. 31,00
com base em rendimentos arbritados sôbre os dados Bobina Wert. Ltda.

"

31,00,
exiltent8s na repartição e aplicação de outras pe- Dr. Reinoldo lIu••pa José Boaventura

" 46,20
nalidades relacionadas COlD o erêdito bancário.

I
.

Danilo Balsanellí
"

31,00

Contra os seus responsheis [direterss.. s6cios,
.

,II A.TOGADO � Daroldí Bona
" 18,60

títulases, etc) lerá ínstaurado ,recesso porcrime' � Egon Bruns
.. 31,00

de sonegação fiscal. Ingold Buettgen
." 31,00

y Esoritório ao lado da Prefeitura Oscar Carlos Baggenstol8
.. 31,06

Contribuinte Número do CGC/MF JARAGUÁ DO SUL Ricardo Butzke
" 31,00

Carmurwíu Ltda.
" 31,00

_..-.-:':1 Contec Organizaçõefl Ltda. 31,00
84.429.851 =-- ""! João Hermélio Cardoso

.. 31,00
8�.429 919 José Jair Cani " 31,00
84429 943 E M P R E C A D A Arduino Demsguollo

" 31,00
84.430.461 Precisa-se de uma com referências, que

Francisco Dalprá " 31,00
84 �30 560 saiba cozinhar e que fale alemão. Paga-se bem. Alfredo Emmendoerf"r

"

31,00
84.�30.586 Idade mínima 23 anos. Inútil apresentar- se sem Oscar Ehlert

.. 31,00
84,430.875 êstes requisitos. Ferragricola Stoinski Ltda,

.. 31,00
84.�30 990 Germano FUlile' .. 18,60
84431.287 Enderê'çó: Rua Vidal Ramos, 440 - São Silvino Franzner

" 166,20
8� 431.485 Bento do Sul - SC, Fone 23 11. Eugênio Gregolewitz

" 31,00
8�.431.501 Edmundo Hansen

.. 18,60
84 �31 931 MUNIClpIO DE SCHROEDER Otto Hidlmayer

to 31,00
8�.432.145. Wiegand Voelz . 84.090.281 Theobaldo Hagerdern " 31,00
84 43� 442 Waldemar Angelo Vicenzi 84090.a98 Haroldo Imroth .. 31,00
84..432.517 Dortval Jurk 84.090422 Alfredo Klein " 18,60
84 �32.525 Leopoldo Duwe 84090:612 Arthur Kühne 31,00
8�.432.673 Ad.lfo Inácio da CDI'a 84.090.628 Helmuth Kelbert 31,00
84.432.731 MUNICípIO DE MASSARANDUBA Othmar Kre.utzfeld :: 31,00
84.432749

.,

.

. Conrado Leier 31,00
84 ..432830 SIIvlDO Petry 84.090.547 João Lehnert " 31,00
84432.913 Nicolau Gelctilei.ch&er 84,090.570 Antônio Müller aino
84.433.23� Adolfo Ranghstí 84090885 Genésio Marcelino

.. 1860
84 �33.283 Paulo Kazmierski 84.090.943 Gerold Meier

.

" 96'20
84.433.4Õ8 Alex Koslopp 84.091.180 Gen'isio Marcelino 18J60
8�.433.473 José Safanellí 84.091.453 Hilbert Manske " 31'00
84.�33.572 José Tomas Radwanski 84.091.768 Metalúrgica João Wiest S/A

" 406:20
84.433.762 Alfredo Dalprä 84.091.817 alívio P. MarCElino " 1860
84.433796 Organização Somar Ltda. 84093.079 Pedro João Meurer .. 31 '00
8�.�33 812 Organisaeãc lomar Ltda. 84.093.392 Marlene Pamplone Nícodemos ", lP'60
84.�33.929 �I�redo ZtlPpeli!1i 84093.681 José Olska " lH:OO
84.�33 986 Joao Soberanskí 84,093.7�8 Faustino Ristow.

"

31,00
84 (33.99� Transportes Welema. Ltda. 84.094.150 Flordoardo Vieira da Rosa 3100
84..434.059 Modal'ena Raimondi Renkawieki 84.094.226 Judith Piaze.ra Rettck I .. 18:80
84 �3�,075 MUNIClpIO DE CORupA Reck Irmios .. 31,00
8� 434.083 Tpcelagem Vitória Ttda. 83.645.622 Alberto do.s Santo� .,', 3.1,00
84.�3� 323 Pôsto Corupá Udt. 83.645.747 Ana Perrel�a da SllYa

..
31,00

8�.434 331 Godofredo Gessner 83.645.754 Arno Schmitz
.. �l,OO

84.434406 Empresa. Fôrça. Luz Oorupá Ltda. 83.645.887 Ingo Schumann 31,00
8� 434.430 Max Adler 83.646026 Ingo Sc1!.!lmann

.. 31,00
84 43�,448 Natália Etelvino 83.646075 Ialvan �OOI .

18,60
84.�34.�71 Roberto George 83.646.257 José. LUJz da Sllv.a

.. 31,00
84.434547 Hugo Winter 84.532.316 Fl�v�o Dante S�hIOC�..t .. 31,00

. 84.�34 562 AnD8mi AJbertina Liilchka 84.532.324 OllvIa. Lombardi SchlOchet 18,60
84.�3� 620 Francisco Judachewski 14.532 456 Oswal�o Strelo� .

.. 31,00

8� �34 653 Ralf Schneider 84.532.647 Gerô.Dlmo. TrentInI "" 31,00
84434687 Raimundo Bauer

.

84.532662 Mortlm TIlles " 18,60
84.4347!9 Eurico Schmidt 845ã2.688 Tamoyo S/A Com. Rel?r. d. Transp. Ltda. (6,20
84434737 J08é Alberto Berlls, 845S2.761 Tra�8portadora PaulIsta Ltda. 96,20
84.434.760 Julio Jorge 84.5ã2.787 Dan�el Vogel

..

3l,00
8�.434.794 Exportadora de Frutas Borzan Ltda. 84.532.837 Oanl Wackerhage

"

31,00
84434.802 Gbrmano Arthur Franz 84.53�.860 E�aldo Zenke ,

..
81,20

84434.851 Jacob Bernhard Schmidt 84.532.886 LUIZ Zonta 31.00

84434893 Cirilo Damarchi 84.532894 TOT A L: Cri 22.711,60
8�434.919 Walter Rubaoich 84.532 928 Jar�gu' do Sul, 04 de jaDeiro de 1791 .

84.434072 Cine CorupA 84,512·.936 VI.8TO.: Eugênio Vitor Schmöckel
84435 205 Mfrado Melchert 84.533.017 Prefeito Municipal em exerclcio
8(.435221 Sílvio Bude 84533.124 Erich Sprung
84.435304 Viceote Vieira Garcia 84533.140 Diretor do Dep. da Fazenda
84.435.304 Antonio C.uzinl�i.

84533.157184435346 Alfredo Blanchu!ll . 84.533.199 p.84:.4S5.353 Comércio Irmãos .Will Lt�a:
.

.' 84,533249 reClsa -se
Eacritõrjo Contábil e JundlCo Hermann 84533.272

Patronato SagradO Coração de Jesus 84.435.387 Bertoldo Hein

84.533.3-481
Técnico em Contabilidade recém· formado

Helmath Kalbert 84.435.544 MUNICIPIO 'OE GUARAMIRIMMilton Walz 844.�35.642� José Dequech Espólio 84.090.240' Companhia Máquinas· Famac
Anéllio Costa 8 . �35.6 OI Canta:Ifcio Erico Flores

.

84.090.356 ------_---_----- -=

Elida M. Bauer 84.435817 Ind. e Com. José Amin Ghanem S.Á. . 84.090.414 :----------------

Margarida Lopes Horch 8(.435 908 Luiz Gonzaga da Silva 84.091.214

Calixipo de Paula 84.435 981 AHredo Neumann 84.091.263

Alois Scherer 8(.435.957 ��w���iStrelow :::g�t�g� .

Wiegando A. Lessmaan 84.435.999 .Almo Wiese 84.091.495
Arthur Behling 84 -436 211 Valmol' Pereira 84.091.990

CarloB Heideoke 84.436.302 Walter Meier 84.091.21%

4 4°7 AdoHo da Luz 84.09%.386
Ehlert Irmãos Ltda. 8 .436. lO

Eugenio Karsten 84.0IIU77
João Kamer 84436.484 Sczepan Baudoch 84.092.733
Indúsiria e Comércio de Madeiras Jagaaçul

- An"riarta da Costa Dalprá 84.092.�J5
Ltda 84.436.559 Dino Camprest1ni -84.093.160

I!.l\ni�1 VOlel . 84 436.765 g:�!�dB���zke :�:g�:'::A
José Te.odoro Pereira 84.436.914 Representaçõel Hermann de Av:a�tl' Hermann 84.093.756
CUlDunidade Enngélica La.terana EmanuII84.437.789 Ernesto Sasse '. 8U93.947 � ...... _

/

..

COR�EIO DO POVO Sábado 13-2.71 Pagioll 3

Munioípio de Jaraguã do Sul

AgripinQ Dantas de Medeiros
. Expresso Jaragu6 Ltda.
Wigand Probst
Flores I'reib9rger
Tlreílio Moser
Harry Giese
Alida Leitholdt
Severino Pedri
Eroa Wille Kustar
Halm1.1th Kelbert
Paulo KI9ck
Miguel Guilherme Manto
Helga Ulrich

.

Guilherme Klin,enfuss
AJido Hanem.nn
A,elino Franzner
Adair da Silva Medeiroi

.. Alfonso Müller
José Ovidio Magalhles
Emprela de Trans'porte Zelo Ud•.
Diva Gon98lfes Martins'
Venésio da Silva
Francisco Lu)"
Salse E. Eche)ler Ltda. I

José Ferreira de Macedo
Alberto Bortolini
Antonio Carlos da Costa'

Represen tação
Elemento residente em CURITIBA,

registrado no CORE do PR. deseja re

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

\

Caixa Postal, 1398

CUR:::TIBA _ PARANÁ
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"-001.' DO 8DL (SANTA CATARINA)
_

SABADO, lã DI! FEVEREIRO DB 1971 N.O· 2.620 'II Max. Roberto Bornholdt "

Chuchuzeiro FO�TES·VIVA S � LuizAH��iÓ�:� g�veira II
COllo �e los6 Casillho Plnlo E_trevlstande 0& Antig•• " ,n

Tinha morada DUlÍla� fenda larga" escura e
-

,
'(por frei Aurélio Stulzer, Ni.teról (RI) "'I lfLln\trl\ ln\t1l\MlfNtr 1flI� �r A lO> tr A �

'II
pro.funda 80b uma pedra enorme que ficava no CURT VASEL '(II) 11 1lJl\Ul, JUJ\tVJ.V1111l.�\UI\ijI..J) � .8\ll\.'UI.8\� ti
.elo de uma vasta • abandonada plantaçãQ de· .

'

. '. II . II
chuchus nos altos do "Morro dos Papagaios", e De outro.1 ploD.�r08 falou também Henrique II Contador II
algúmas pessôaa que all iam apanhar os maehu- Marquardt TelO do RIO Adda,. em 1902, e estabele-

II
�

"
eh08 e mesmo OI eafadores nas sua8 andanças ceu se com negócio na atual «Marisol».' Pösteríor- 'I Regisb.'o de Firmas IPI

"

,

tinham-DB visto por baixo do chuchuzeiro à espreí. mente caea e negócio passaram á Sociedac!e for- '.
' I

ta d. palsarinhos e preäs, mas apenas de relance, lD;ada p�10 dr..CeBar Pereíra de Souza, Angelo ti Escritas Fiscais Im,. Ren.da II
não Só porque amedrontadol dali Iile' retiravam às Plaz�r!1 e �arlDh. �obo. Grande comerciante I ' ft
pre�sal mas ainda porque deseomunal serpeate era adqutrtu -;nultas propriedades DO Ja.r,�uá sede, As II Contabilidade! ICM II
hábil em esconder se. .

,

mercadorias maDda,!a puxar de J,olDvllle em ear- II
.

.

No invérn_!>. quando o machueheiro ficava pe- roç.õ�., �ela -eltl'ada Itapoeu�inh!> � Bananal das II' Defesas Fiscais INPS .,"
lado �om o cair daB fôlhas, 0, grsnde ofídio desa- mais anllgal, ou melm!> a prfmeíra,

.

.

- I
parecia por completo, pois superalímeatendo-ae A. passagem do RIO Itapeeú se faZia pela I II FGTS ti
na véspera, ficava hibernando ne lundo da toca balsa, no local onde na Adminlstração Dombusch ti II
sem Dada comer durante os meses da estação fria, se fez a �tual ponte Czerniewcz, seu proprietária. II A'" M' 1 D d 210 II
após o que aparecia de pele aöva • oôr muito Antes delr. VaIeI trabalhou de canoeiro. -'GO,staT8 II V.· a. eo oro, '

II
bonita assim de um negro aveludado cem manebae de traaaportar o eng. Antonin Gibrat, porque ,

.

amareladas 8m forma de losango e'que formaTam sempre escorregava um tostão, que era dinheiro. 1---------.- ß
no centro da cabeça um dezenho lembrando uma Depois veio a ponte baixa que 9. enchente

--------- -=======,=::;:.

âncora, sinal, aliás, que caracteriza a 'sua raça - carregou: (Na ca8.a da. filha do funda�or d: Helena Leia e assine
Urutu. Mas no Terão, prínelpalmeate nos dias de ConstânCia J. Ruíz VI esta Ictcgralle, tirada do I

Correio do Povo

canícula, deixava�s�e ficar enrodilhada à beira da la�o esque!d� do rio:, no primeiro plano a pente .

um Jornal a êste-
morada e quando o Sol se apresentava preguiçoso baixa, .negoclo do H. Marquardt, dali até a filial Serviço do Povo semana'rio' "

de quentura poatasa-se estirada sõbre a pedra que do Steln-Doubrawa, nada; mãos direitas, a �asa _, ....:

lhe se,rvla de cas,f que decerto por estaI," meia de mO�8da do fun�ador,. a �asa, grande (�emolIda) --------!----

aqueelda pelos ralOS sclaresae lhe torDa-Vil sgra- que fOI de �e� paI Benjamia Stulzer (VIla Rau). uma ponte, inaugurada a t6,de janeiro de 1909 à

cláveI. E era nesses oC8iiõe's, quando S8 acbava De quando seria? Antes da enchente de 1907?) qual foi dado o nome de "dr, Abllon Batista")
,

.sp�chada a. dor,mitando em� cima da pedra, que S8 A. II balsa, no prin�ípió a�nda do Czerniewicz Desta uma con�a VaseL «A ponte oaíu. Os

podia apreciar bem a sua c'ôr bonita e avaliar me- era pilotada pelo Antönío MIra, que che-gou o carroções de Walter Marquardt passarem muito

Ihor o 1118U Tolum� incomutti: pois tinha uns dois e oficial de Justiça e foi, inspetor' de quarteirão. A bem, pela manhã, com mercadorial, rumo ao Ga.

meio metrol de eomprimentó e na sua parte' mais' ponte Abdon Batista inaugurada em t913 dul,"ou ribaldi. De tarde veio o Rumor Duma ,carrocinha

, grossa a espelsur:a duma' lI}anilha de quatre pole, até a d,éçada de 60.. (Mas ha,:_i'a outr� ,com éste de. dois cavalol. Ai caiu a �onte, a c!1rroeinha, os
gada,s. Quando es.tav.a �a porta do esconderijo, en, nom.e, Juoto ao MartlD ,St�hl, sobre o rio Jaraguá; .dols' c�valol!l e o Rumor Junto. Nunca mais foi

rondIlhada, não ,POS8Ibihta�a esta aTaliação, embo- Â pll,astra I� � dev! eX!8t�r" e dela (a �onte) da conitrUld8». (
.

ra pelo "monta' que fazia�desse bem idéia do seu notiCl!, o Dlclon.árlo Hlstorlco e GeográfICO de S. Um tempo, ao depOIS passaTa�8e dentro do

alentado tamanho. C�tarIJla, do BOiteux, Bob ê�te. verbete: ·«Jaraguá, rio, 'perto do felho Ouirine, que ali mantinha uma

Mas para apanha la assim, quer nlA beira da RIO afluente da margem Qlrelta do Itapoou,. com canoa, à frete, até que nos tempos de Henrique'

toca. qu� sÔbre a pedra, era difícil, pois o imeQllo' .

. .

-

'

\iazera, intendente, e papai, BenJamim' Stulzer,
réptil' dispunha como, todos OB animais selvagens que inoculou. E desse 'dia em diante cresceu ainda mais o fl8cal das estradal ehegau uma ponte de eatr.da

d t'd 'd, t d-' .' respeito dos caçadores e das demai. pessôas pela erande d f .tI'
'

d d T b
-' . .

"

.

e sen I os gran emen e apura 08! prelssntlndo cobra, dado o que- passaram a evitar aquelas pàragens não
e err�, a vez VlD a o

.

u ara0, q�e ali .servIU
qualquer ruído estranho 80 seu hábltat. E ,quando mais apanhando"Ílem cãçando. �ois ao invés, de colherem e por mUitos anos, até que ruIU com dOli camlDhões

aco�tecia de l8�r surpr�endid.a à eatrada do es.con- caçarem, bem podiam ler a.panhados e cao��os �elá enorme ear:regad08. (SuponhO que tenha sido montada por

d&rIJ.o nêle .'e lDtroduzia rapidamente. S8 em ci. e valente Urutu, mais conheciga como A. Serpente do volta d. 1916 ou 1917. Lembro�me que o P Fran-

d d
., Chuchu�e1ro", que êwha e, segundo consta, alnda te� mora- 'k'

.

d
.'.

d' J á It d 'R'" C
� "

ma a IJ8 ra C9mo u� raio se atIrava por entre a da na mesma lenda em baixo da gra.de p_edr� que fica IJO
..

en alD a vlgarlo e aragu, vo ou ,o 10 err9.

folbagem do chuchu�elro, des�pareoeBllo veldZmen meio, da vasta. abandonadá plantação do chUchUs nos altos c!>n08co, BO BOSSO carro de mola. PIA.samos pelo
te sem dar tempo Illquer para um tiro ou cacetada. do "Mono dos Papàgaios". ,

FIM rio)
Ma. dalilo o seu instinto de grande agressividade,

'

logo após voltava à bÔca da morada se nela tinha -

'< '

enuado e caso se a�ado no 'chuchuzeiro aparecia se esguei-' V·.'ende-serando por enue as fôlha., procuraDdo londar o ambiente e
ver do que se assustúa. Se nada de anormal percebia, fica-
va parada e snenciosa, mas alerta,' e se, notava algo de Áestranho pelos arredores mo.tr&va-se Irrttada e ao Inés de Uma CH OARA, silO

IQg1r de vez; ••condiâ-8e aqui e aparecia ali, ao mesmo em Sanla Luzia, com casa

tempo que ameaç.va arremeter contra o intruso. E podia-íe no•• de;alveD'aria, e con
�sperar que numa d�8sa8 ameaças ela vinha e com grande lendo também 14 míl
vale�tia, tanto que em ouuas ooasiões já 1inha pôsto mais
de Uma pessôa a correr morro �ba1xó. O nosso velho amigo pés de banaoa•.
Tiburcio Mateiro, oaçador valente e experimentado, pode Informações no Hotel
contar os corrldões que levouda "Serpente do Chuchuzeiro", Oentral"oom o ar., João
pois várias vêzes imaginaDdo-a denuo da toc,a ou em lugall Roberti.

-

afastado e que nlo oferecesse perigo, de repente deparava
com "8 m,tnhocona" que abrigada pela vegetaçlo tinha se

---------

aproxlmado emboscando:se bem à sua frente e ji agC)ra VEND 'E S Eavançava decididamente sem lhe dar chane. para manobrar,
.

.

'-

o caeête ou a "pi.apau" mas apenas para correr desbragado
morro abaixo com a Urutu no seu encalço de cabeça erguida

'

e snv.ndo fortemente. E quando Isto suoedia, afirma o mes-
Um tlJrreno sito à Tif.

mo caqador, era um perig!;) andar-se porperto do�huchuze1ro, doa Pereiras, com 'boa
pols a grande serpente, Irrttadls.lma, policiava todo o terre' localização e fgua oorren-
DO próximo, pronta a atacar tudo que se· movesse. le,

'

!"ol numa ocasilo dessas, e quem conta é o. próprio U b I
- .

f' lf'
Tiburê1o, a Urutu têve aumentada a sua natural e conhecida

m a 080 tlgor ICO

agresst.vidade pelo fato de estar com crias e pela presença 0/2 câmaral congeladoras
impertinente dúm cavalo que pastava nos arredores, e se e 3 pata fri01l I!I bebidas,
apreseptava de tal mC)do leroz, que chegava a investir çon- com 81 seruiniesmedidas:
tra pequeDos galhos e capins que sacudiam ao vento. B nes- 1 5m de altara It 4 m de
se estado de ferocidade vigiava as cercal)ias e contra tudo' .'

.'

arremetia, • numa dessas investidas por três vêzes seguidas camprlmento.
picou o despreocupado Cl8v�lo dando-lhe morte em poucos Preços a combinar
i:D1nutos, tal a quantidade e o poder mortífero do veneno Tratar nelta redac,ão.

t /
'.

'C O·RR ElO 00 POVO
LI

A Serpente d,o

I. .

la �a �'Umá
'

V e í c u los
,

"

'V�flrlua ,

. al"eqhal Deodoro,. 312 (fundos)
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Prai'a Piçar,ra.sde

Pr-90S e Condi9õe. na .'

Comercial Victor
Rua Emílio Carlos Jourdan

;

Jaraguá'do Su� Santa Catarina

,GARANTIMOSQUE •

NOSSAS PEÇAS NÃO
i '. 'PREGAM PECAS.'

- '-

,

Quando v. instala em seu veTculo Volkswagen uma

peça original VW_, pode ter certeza de uma coisa:
ela nunca vai querer roubar o espetáculo. i :

Porque as peças originais VW são
componentes de um elenco onde todos
trabalham em harmonia.
Quando uma peça,não é legítima, o
espetáculo é sempre interrompido. Porque
ela pede muitas atenções, cuidados
especiais, além de lhe dar uma tremenda

.

falta oe confiança na hora de uma Viagem. ll'E tem ,mais. A peça original V'W é
sempre instalada com ferramentas (I.f
heOsPmeciais par� ella, pet latS '!lãOdS de �t '

ens especla men e rema os para & �
lidai' com elas, �

'J
Mais ainda •. Só em nossas oficinas v. 1
pode ter a certeza de que a peça original '

VW á original mesmo, f.

Gar�ntida por 6 meses ou 10.000 km.· 1
Por isso, não se esqueça.

.

"

.

Quaneto v. prega uma peça no seu vw.
v. e's.tá pregando uma peça em v, mesmo.
Chato, ná? ..

Ltda. Q0..
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