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" Unem-se pelos sagrados

�

'I"'l laços do matrimOnio,' os

'fizeram- ,sua 50. \.;onDen�ão em Joaçaba ���eWal���O��'��hrd:s:=
." nhora, e Roger, filho do

__----.----

Tendo por palco a bela taxas de financiamento, a 5a. Convenção Lojista, motores J a r ag u á S.A., cesal Alfredo Kamke.e ôe
etdede de Ioscebe, nó meio quando êsre é feito com trazendo em sua compa- Textil Cyrus S.A., Marcatt� nhora, ,residente nesta el

oeste de nosso Estado; capíral do próprio lojista. nhia três secretários! o da S.A., Capri Industr,ial S.A., dede,

realizou-se, de tã à 16do Disse o dr. Juan poder Fazenda,'Dr.Serrio Uchôa Jaraguá Fabril S.A., Gu· A c:erimô'nia religiosa m data de 20 do cor
eorrente a 5a. Convenção antecipar serem tão boes Rezende, o da AgricullUra, nltex 5. A., Pábrica de reéÍfizar-se-a' hoje na Igreja re re completou o seu t .•
do Comércio Lojista de as perspeottvas, que. po- Dr. GIGUCO Olínger e o do Conservés Arrebol, Marisol Evangélica Luterana de li an, de vida a meníma'
Santa Catarina, que contou deríem captar 08 LOjisrllS Desenvolvimento, dr. Alci,· S.A. e Bscelemerros Bdwi, raguéÍ do Sul, ás t6 horas. Sjinara. filha do conhecido,
com a participação de todos como cerras, mudanças des' Abreu. Ta i s brindes, quando Xpós a cerimônia reli- casal WaUer e Valéria L.'
os CDL's eetartnenses, bem radicais na stetemétlca do A comUiva de Jaraguá eram sorteados, ou oferta giosa, os I convldedos se, Mahoke, residente nesta cl
como a de ilustres coute- ICM, pere ames da Con do Sul foi composta dos dos,/durante as reuniões, fão recepcionados ne re- cidade; "Correio do Povo',
rencrsras. venção Neclonal do Lolls- lojistas Evaldo ôchíewe, almoços ou baile, causa- sidêncií1 da noiva. eumprlmenra a eatversa-
Foi sem dúvida um con mo, a ser reellzadà em P. Aldo Piazera, Adolar João ram sensação e levaram a "Correío do Povo", 110 rtante, desejando muitos.

clave que resultou multo Alegre em setembro pró- Bertoli, Hermes Krueger, mais de 400 convencloaats ensejo do feliz aconteci- felicidades.
proveitoso pare tod o fi xímo.

'

Bertoldo Klírzke e Arno um pouco de consectmento
quentes dêle participaram, Esta é sem dúvida, uma Henschel, aco'mpanhadQs dos ·artigos que são Iabrí-
Quer pelas Moções ,apre' das melhores. notícias que dlJS respectivas espôsas. . cados em nossa Cidade. Cumprl-m'Intos ao "Correl·o do P,OVO"}sentadas na Reunião de trouxeram os convencíe Todos foram unânimes Säo inicl.rivas c omo·

Presidentes de COL quer nais para suas respectivas ao �log�Ir li excelente �r ' ��t�s que deyem sc:r pres- Pel. passagem do DOS- ter Perer Antunes Ten, Cel;
pelas' parestras reeltzedee, regtões. Medidas c o m o �a�lzaçao da conv�e�çao,. tlrla�as,. pors, a_lem. de

80 62.- i;fIlO de fundação, Sec. Sego Iof.
dentre as quete destacaram- es las, aliadas aos DaVaS CUIdada e� eeus mlDlmo.s c�ntrlbulrem. com o �pe�- :recebemos cumprimentosse a do dr. Juan Missirlian tncennvos que o Governo derelhes, FIcaram marevr- fetçoamento �, �oncor�la dos seguintes, que agrade.

De FLORIANÓP,OLlS-
sôbre "A. importância do Federal começa ii dispensar Ihado� com � espetacular de uma c�asse, aInda IJU- cernes penhorados;

"Formulo sinceros cumpri-
Mercado na .-\dministração pàra' oe, comerciantes, sern aeolhtde que nverem, desde -dam a divulgar li gente, mentos passagem õ!.o ani..

do Varêjo" e II do dr. dúvida abrirão novos ho- a chegada Bté es últimos os. costumes e os produtos' "

De FLORIANÓPOLIS- versiirio vibrante órgãO'
Cícero Moura, Mendonça rtzonres para um. classe momeatcs que lá permlih de cada cid.Jde, numa ver· "A p r iii z m e cumprimentêS� imprensa cltarineose"
com "Curso Básico de até aquí relegada qUBse necerem. Estãodepardbéns dadeira festal de intercâm- V.S.a motivo 52.- a,niver· IIS. Dr. Ariel Boflaro Fi"
Psicologia de Vendas": ao esquecimento e que, mais uma ve·z os Joa9a bio, onde o bom churrdSco s�rio fU'-'ldação "Cor�eio lho - Assessor Relllções
Ressalte' se a not f c i a, rr.ercê de seu em'penho, de benses, os quais, peJo seU é sempre acompanhlld'o da do Povo". ilS. Delso Lan· Públicas Sec. SeW' Inf.

transmitida pelo dr: Juan suas lutas, de suas Coó- "savoir fa'ire" p o r ,s u a troca d,e c.onhecimeDtos, .....---__-- _
,

Missirlian, Secretário Exe venções Estaduais e Na "finesse" cativaram a todos entre
.

convencionais, e D 'f':' '-d d 'I:' - - S',;cu,li�o�,AéI "ÇQJlle�eraçªo c,i�":a,is. on,d, ,;�,po�t� �
erp �q� .;,c,?q��l'!iS!�'tà:j.s :.Xi�!ta�nr "o,�e.lfç�ll_�t�:<yl�:b:'1J-wllel!.ê{t: �ro,ß'ama ,,- ..lsl1YI, 'a ' eS,,,1i! .(,SPIElto�", , an.ta

"
.. NaCloD!2I- de COL 'Si no' pra,t''C1!lI 0 seu lem" "uOId'os le�" recebeoifo de re locado' ae enlremelO "a "a'•.

" 11' li ,,'

'\,�'
' . ,

reunião de. Presidttnles, d� SerNimOB melhor", canse merecido' lfIulo de "Cam· su,ntos de g.rancte proveito
,

Maio ,t97t .

<

que enconi·ra-se a que la gue s. Ílilp'Ôr no conceito peões da Hospitalidade". para a classe. C'l' b AtI 'tO B
.

dO,Cónfed�ração dispondo ,popular e, das classes·em· ' Mas Jaraguá do Sul não Grande convençãO a de U. e, e lCO aepen 1
.•odo ,UI:I_ empenho. junto pres�rilli�;- como. ��rdadei� ae fez repres�nt.l!lr apenas JQ.çab�. 'Fazemos vot�s COMPETIÇÃO DE BOLÃO
aos orgaas FederaiS no ra fôrça IDterrnedlamr, entre por s�u comercIo. Os co- que LaJes em 72 e Tubarao .

�eDrido de que s'ejam atem· o prodútor e o consumidor. merciaotes de nossa Cidade, em 73 possam oferecer o Dia 26 - Início 20,00 hrs. -: Dispu�a de Bilião p/equi-
didas as reiovi,dicações Esta função do Lojismo é Rum a- demonstr,a_ção de mesmo. Pena que Jaralrua .

" l,e �omens (Trofeu �olkswagen') _ .

dos Lojistlls c'om relação que foi resslltada na 5a. amizade e interêsse em ainda não esteja em con-, Dill 26 - mfcto .20,00<hrs. - DIsputa de Bolaop/equl'"
ao ICM� ou seja, dilalação Convenção� Fôrça real que divulgar as cois.as boas dições de oferecer-se par. .' pe .senhoras (Troféu Baependi)
do pruo df: recolhimentc aos poucos vai aendo re- de sua ferra, levaram con sediar tais conclaves. Ma. 010 27 - IníCIO '20,00 hrs. -:- Disputa de Balão p/Rei.
dês s e imposto pCJflJ as conheCida por todos. sigO i'números', brindes, um dia isso terá' que ser, Homens, '

venda. a prazo e a nio O Governador Col'ombo o"fertados pells' industrias feito, pois temos capacl- Di. -28 -Início 20,00 hrs. - Disputa de Bolio' pIRai-
incidência do. mesmo nas -Sales encerrou no domi'ngô locais, OB sejam: ."eletro- dade humana para tal.

Ob
. nEI Senhorqa . :.. .

_ •.
. "

_
� servaçao:- Pl.$ra ii coml'etlçao de bola0 p/reI e

rainha as boles serão fornecidas pelo Clu
be Atlético Baendi.

CO,MPÉTICÃO DO T�RO '

.

Dia.26, 27 e 28, com início às 20,00 hrs. - Tiro II Rii e
a PremiaI

Dia 29 - 14,00 hrs. saida da séde sociàl p/bpsca do
,

Rei do Bolão e Rainha d,o Bolão.
Di. 29 - 21,30 hrs. ,- entrega de faixas, medalhas e

premias aos vencedores dils festividades.
Em seguida infcio do Baile Social;, abri
lhantado pela Banda Lyra da Aurora.

Reserva de mesls Da Sede Social, ii partir do dia
22/05/71.

Enlace Mohr - KalDke '

mente, apresenta eos dís
tintos nubentes, seus pais
e á�mas familiares, votoe
de perenes Ielícldades.

-

Cura· para Velho·lllal·
. Um mal que acomete, de 10 ilnos foi verificado iniciaram ul11Jntenso pro· conta que eo'm ii ut1Iização
!leralmente as pessoas que um hormônio natural, grama de, pesqui'sas vi di calcifonina' no Mal de
com ma;"s de 40 anos, coni ,0 calcitonina, restaurava sando obter I!I síntese do' Padget, mais uma moléstia.
dores agudas nas junlas, Q eq,uilibrio do cálcio no h o r m ô n i o. A meta foi chega ao fim. (AABe)

.

já pode ser curado. Co- organismo, eliminando as atingida por qU!'ltro la(?o-
nhechJo como Mal de PaEi causas do' Mal de Padget. ratórios particul,ares, inde-· 'iii
get, não h a v i a, ,alé há Porém o harmôni'o natural pendentemente e quase ao Polul'ça""O

"

pouco, pOSSibilidades de era obtido em"Quantidades mesmo tempo. A produção
'

",' ,

cura. A causa fôra desco- tão pequenas, que qualquer .em larga escala permitiu
berta como sen d o uma· tratamento se, t o r n a r i II maiores aplicações de suas'

- defiçiência da tax a de proibitivo. Uma vez. des- pro.priedBdes. Recenlemtm· serve p'ara J'ax'los-cab,one"s m:aios r.tnlodo"s, do q.ue autlmo�ve,oscálcio no organismo, afe- coberta a pOSSibilidade' de te com o anúncio',feilo �or
" di! .

fando principalmente os �'úra, diversos la,boralórios pesqUisadores de um hos ' ., Friburgo'_ . ImpressÕes um sistem{ a de computador.ossos das juntas, Há çercéS industriais farmacêuti,cos pilaI de Londres, dando,opres'sa"", ,O" di Alemaoha - Dentro de Automatos' nas estações
dez anos D,io haverá na fornecerão bilhetes seme·

I • República Federal da Ale- Ihanles a cartões de pro·

Ta CO S e ,pa rq U' e' ... s o almiranJe Paulo Mo- manha' problemas de Irân- cessamento de dados que;

".
'

"

:
" ","

-

, reir.a\ da Silva, diretor do .ito, afirma um grupo d� se inserem numa, fresta
Inslituto de Pesquisas da técnicos 'e espeCialistas, pÇlréJ' � cabine saber ond�
Marinha e presidente da apresentando a pretensa deve parar. A cidade de
Fundação de Bstudos do solução: "Cat" - Cabinen· Friburgo na Brisgóvia está
'Mar, -denunciou os igle· Taxi). 16 em :t973 enge interessada no fUlUro meio
resses politiCaS e iodus- nheiros da OEMAG e da de transporf.e .

.

triais das grandes paten· 'Messerschmidl ....; Boelkow
CillS no problema di polui- querem montar éS primeira
ção, Que "serve de base ii rêde' da "eil", para q,ue
uma forma de opressão em 1975 (, sistema -esleja
cientificá sobre 08 paises completamente desenvolvi-V d',

em destnvolv,imenfo';� ,do.' Semelhantes a faixas' e,n e � se
- Em vez de importa'r de transporte, os trilhos do

e pagar tecnologia estrao- novo sistema darão um Um ,tel,'reno c/ "125.000,
geira p a r ii combater .. novo aspecto 8'S' artérias m2 de propriedade da
poluição, o Brasil preCislI das grandes cidades. 'As' Sra. Nilda Utpadel, com

'\ desenvolver. seus próprios, cabines de doi·a lugares cas. de alvenaria nova,
Rua Angelo'Rubirii \

Barra do -Rio Cerro '> ÍI met,odos - afirmou, el�, se Í" ã Q de plástico: Sem ranchos e demais. benlei- ,

CAIXA, POSTAL: 136 FONE: 2066 -

].._, no Rio, do II nun c.i a r ia quàlq.uer ruido deslisarão 'torias, em Rio Cêrro II.
'

-J'ARA.G.'.U'· 't, .DO\ SU",L '_ SANTA, CAT,A'·R·FNA' reali�llção em 'junho ele II uma velocidade máxima Inlormaç<Jes com- Q Ir.
, A 1 um' curso sobre poluição, de 36 'km por' hora, co- Herberto Hanemann, em

�������������������������������prom������� .m��d"à�s�d�pM�W8e�a�

Direlamenté 'da' fábriéa, os mais ,lindos tip�s e desenhos
,

'Madeiras sêcas em ,estufas eS'peciais - Madeirás
.

Selecionadas

PREÇOS: Desde Cr$ 3,00 o' m/2
Fabrica�ão Própria ," Pronta Entrega

Rubiili Industrial !ltda.

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

"

"CORRflO nu P�UO" 'Cooperativa ßuiicola Mistl "lInjoro"', tldl.
-

.Edital de Convocação'
Assembléia Geral Extraordínáría

.Ienida Marechal Deo�oro da Fonseca (fundos)•

..Jo I'

Pelo presente ficam convidados 08 Srs. Asso�
eiedes da Sociedade Atiradores Progresso, pare ii

Assembléia Geral Ordinária, a' realizar-se no dilll 5
de Junho de 1971, (sábado), com início às 14,00 horas,
pare deliberarem, sôbre ª seguinte Ordem do' Dia;

1) - Relatório da Diretoria e Prestação de
contas

',2) - Eleição da Nova. Dlretorla;
5L- Assuntos de ínrerêsee social.
OBS: - Não havendo número legal de .sõcloe

em 1.� (primeira) convocação, ter-se-à a mesma, meia
hora apös, com qualquer núrneno de sócios presentes.

Jaraguá do Sul, 12 de maio de 1971
vt Geraldo Werninghaus, Presid�nle.-

,

De acôrde com o artigo n. 31 dos Estatutos
Sociais, ficam convocados 08 senhores associados
da Oooperatíva Agricola Mista "Itajara' Ltda., em

pleno gôzo de seus direitos, para a, Assembléia
Geral Extraordínária fi ser realizada em 80a séde
socíal, síte á Estrada, Itapocuzfnho (Vila Ohartres),
município de Jarsgué do Sul-SC, às 8,00 horas do

PEQAM OATÁ.LOGO dia .29 de maiô de 1971, em primeira' convocação,
'

ILUSTRADO com o mínimo de 2/3 de StUS associados; às 9,00
horas, em 'segunda convocação, com. o mínímo da
metade mais um de seus assecíadosràs 10,00 horas,
.em terceira e últiíDa convoeação com a presença
de ne

:

minimo 10 associados; na qual havendo
número legal, será discutida a seguinte:

Ordem do Dia
L :_ Autorização da Assembléia pars contralr \

empréstimo [unto ao Banco do Brasil Si A. através,
do (EGF); ,

R t C· 'I 2.) � Assuntos a tratar no que se refere li

"eltis ro lVI reajuste de preço do arroz em casca depositado
Fazem' anos hoje Aurell Müller Grubba, Cficial na Oooperatíva por seus asaocíados em 1971;

do Registro CÍ\dJ do r.Dis- I 3. - Aseuatos Gerais.-o.r.�oaquimGirolla, trito da Comsrcade [araguâe;m Barra do Rio Cerro; do Sul, . Estado de Santa
-:- O Ir. Willy Wacher· Catarina, Brasil.

,haie, em Barra do Rio
Oêrro; Faz Saber que comparece-

ram no cartório exibindo os
- a sra. Siltia, 8spôsa ddo Ir. Heinz BI feld'

' �cumentos exigi.d�s pelá lei

O garotl' hOSM' afim de se habilitarem para ::--�-------------

Haroldo, filh� d� 8r�L�:� ,

casar-se: 'I '

!, -

I ���-'4�_'_"�!l'eolnDetmae Ristow; Edital n. 7.683 de 11/5/71 Representaçào', .0
I , "i

iilho d����tG=;::�-;�:� 'A�o�.r do N�scim.nt� e I E.lemento ;residen,te em CURI�IBA, ,lI))r In nl de §o lUlIa.tieelli, em Garibaldi; I
Mama Aparecida.Oeaber registrado no CO.&E do PR. dese] a re- ) !_.,_��_

K. 'K.e�i:�a,' ·n��i::icaid!'d�n,.e OP!::�i��a:!lt���i 8:!teg��. presentar �i!,mas, desta c�da�f! naquela
i

-

ADVOGADO nos fôros de _

' .

CAPITAL a bass de comíssões. Favor'
- a menina Karine, rupä, nesta Estado, demi- '

, , São Paulo ', 'ßuanabara _ Estado, do Rio d e
filha do' sr. Erme. Ku- ciliado 8 residente em dirigir-se ao Sr. A. J. da "Silva.

i
Janeiro - Brasílía.

chenbecker, nesta cidade. Jaragu'·Esquerdo, neste Caixa Postal, 1398 Proeessamentos perante .qaaíaquer Mi..
,F,' h

- distrito, filho de Bertoldo
CURITIBA ......, P,ARANÃ nístéríos, AujarquiaB e Repartições públicas

, a,zem anos �m�n a

.d.o Nascimento e de Maria em geral.- o .Ir ",Brauho Brahns, do Nascimento. .. , . • , •

em JOIov1lle;
A Ela, brasileira, soUeira, " 'NI E SE' , E s C rl t O ri O C e D Ir a I : '

d
- a s�ll·dA�.le'K�,poksa doméstica, natural de Ro· . V E D, - "} Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grup0303() sr. u o o

:
l\z S, deio, nelte Estado, domi" . e (Fone: 52-1894)

.

'Sm Estrada Nota, ciliada iii residente em U!D terreno à Rua AI�ântara, no BaIrro de B�a <
'

·

- o ar. Augus�o Tome- Jar8l:uá' EsqUI do, nest ,VIsta, c/201,�m de fre!i'te e 45m. de .fun.dos. , f"
Z q - 39

. _, .., _.,... '" _hm, e

..
� Itapf;mOZlOhõ;' ,�. distrÍCo fil!ha f d.- J08� Itlfol"mllçõe! à Rua São Paulo esqunía ela Rua

-��o
cl" JaneIro

� �
- a Ira. �Ivira, espôsa Ochne; I de Ventile Maria lçaras,141 em JoinviUe, com o sr. OUo Melc'hert Estado da GU�AB�RA. -

,

do sr
.. �aldino Meyer; Oehliler. <Ul 'nesta Redação. ., ����� I

em Ourltlba.

� 24, (

Edjt� n.7.684 de 12/5/71
e Franci�a K��fuW �I�����������.����!���������������

- o sr. FranciBco Pe- Arlur Finta e Gnewuch.
, droni, Im Curitiba, PR; Maria ScheUer

Edital n. 7.689 d� 17/5/71- ,a sra. Frida, espôsa ;)�le, brasileiro, solteiro,
é:lo s,r. Leopoldo Mey, em là,raclor, nascido em Ja- Waldemiro Gutz e

Joinville. raguá do Sul, domiciliado Cacilda Kaehne
'

Dia 25
'

,
e residente em Alto . Ga' , Ele, brasileiró, solteiro,

_ a srta. Detalice da ribaldi, ne s t li distrito, lavrad,or, natural d'e Ja
OOlta Vieirar em Guara- filho de Estafano Finta raguá do Sul, domiciliado
mirim;

,

. EI de Agata Vogel. s residente em Rio da
- o !!Ir. L e o n a r d O

Ela, brasileira, solteira., Luz II, neste distrito, filho
Kreut,Zfeld, em Jaragua- doméstica, natural de Ja· de Arno Gutz e de Wali

• l. raguã ào Sul, domiciliada Maas Gutz.1101\10.
J8 residente em aragoa-

Dia 26 sinho, neste distrito, filha
" '_o o j o, em Wander de Antonio Scheller e de
Me.iér, em Barra d'o Rio ,Maria Ste'indel Scheller.
Cerro;
- o menino Aristides Edital n. 7.685 de 12/5/71

Adolar Moretti Jr., nesta' O Id' d S:lvcidade" s'a o a I a e

-. a' J o vem 'Carme,n Alida Richert

Brandenburg, nesta cida- Ele, brasileiro, solteiro,
de; operário, natural de Ja- Edital n. 7690 de 18/5/71
-. jovem Arle� G. raguã doS�,domiciliado Pedro Kienen 8'

������������i���i����������������

rent, em Astorga-PR;. ,e residente na Rua Ricar Inês Junke.B
'

• '

�;oI;:�.·�:��::::��::' f:Ji�:=:i:�::r:���: �:;':.;�if�t�;if!��i�� loEBiDAs=MAXiliHfiMui'
'

nesta cidade; " doméstica, natural de Ja- doro Borges, nesta cidade, g gP;es�rni�onm Maria Iris

�a�:s�d:�t�U��d����i��:� �:r�adSc:�:�� ��e:ee�� � �. ,

:' R e v�.n d � � o r
.

'd -cI '

_

\

a.i.R•

- 8 j o v e fi Lourdes neste distrito, filha de �'" :)
LiermanB, em Joinville; Bernardo Richer' e de

Ela, br'asileira, lIolteira,

::,'/ B RAHM' A'
.

C'H '0\ P PI::- a sra. Elza Harbs, indus&riãria, natural de
Ana Lux Richert. J SI" �nesta cidade,' araguA do u, domlcl� .

liada e residente e,m Barra, :
,

"

, .

�::- a srta. Aurea Luzia' Edital n. 7686 de 17/5/71
dos SantC:ls, em !tapocll- do Rio Cêrro, neste dis-

U
.

zinho Elvino Roweder e' ,trito,filha de PedroJosé :,.' '.J- em', Jaraguá do Su''I, I:Asta Gnewuch' JunkEls e Rosa Marangoni '

Dia 28 J k H
� a jovem Edi Lemke" 1:��edO��a��:!��i s��(ai;:�

un es.

f�:::�" ' Al to Vale do. I taiaí. e, agora '�::�"em Rio. da Luz;. " raguA do Sol, cJomiciliado .

E para que chegue ao 00

tam bem IDnte9 randO'_,SIe na.
- o lovem MáriO Jose e/ residente em Rio da nhecimento de'todos mandei

dê Almeida, em Lapa PR; Luz II, neste distrito, pass.ar o pF�sente edital que

G d Fi1 I- o· jotem Sérgio Mu filho de Arthur Roweder Sef� publicado pela impreruia r:.� ran e ',orianópo is, '. B:'rHo da Silva, ne'sta cidade. e' Hedwig Kath Roweder. e em cart6riCl onde sera g 9Ela, brasileira, solteira, aUxado durante 15 dias. Se g 'd 1
'

d
.

d t' d' �
doméstica, natural de Ja· alguém. souber de algum im· g \ 'on e, a ,em '�s I

seus pro u os reven e,ra, ��.Correio' do Povo raguá do Sul, domiciliada pedimcnto acuse-o i
para os

� B R A H M A C H O on P
�

um Jdrnal a e residente em Rio' da fins legais.' ': '

'

" r�:J
Serviço do P0VO LU$ II, n 8 s te distrito, AUREA MÜLLER GRUBSA (i

'

" '

,
\ '

,... '�J
=-- � filh·a de Alberto GnewDch 'Otjdal cr····..•... 'r····.··..v •••••••••�c,xx,x)c.:.:.:.u.uc ••••••••• 'r.ft

••�.'r·.··.····1:.··.··,····�t·.··.··.·'r·.··.··.:,,��,..·,�···.... ,c;.• ..,�

Obs.: para efeito de cálculo d. "quorum" de
ínstalaeão esta Oooperativa tem 106· aSBociados.

Itapocuzinho, Jaraguá do Sul, (SC)" 14 de maio
de 1971

'

Silvio Tomelín, Presidente

fundação: f1'rtur' Muller - 1919
F,,,tfl.ru • O,n.ment./s

Emprêsa JornaJistica
, "Correio do Povo" Ltda,

- 1971 -

Laranjeiras, Peeegueiros,
, Kakíseíros Macieir,as, Ja
botíeabeiras, etc. Roseiras
[Dahlias, Oamélias, Coni
feras, Palmeiras, ete., etc.

Diretor
EQgênio Vitor SchmöckeI

-
,

ASSINATURA:
Anual . . • • Cr$ 10,00
Semestre • . ;' Cr$ 5,20

· Avulso • • .' • Cr$ 0,20
Número atrasado Cri, 0,22

f;NDERÊÇO:
Caixa Posta], 19

Avenld. Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catariua

Leopoldo Se_idel
- CORUPÁ -

,

--- SOCJ:AIS, - �II
Aniversários:, .

Casa de �Malerial·
Com 12 Dependencías (Salas-Ouarto, Quart08.
Garagem pI 2 veículos, ete.) ,

ESQUINA. Ru. Cêl. Procópio Gomes de Oli
veira, c/50 mts. e Rua Domingos da Nova e/63'
mts., ésta última já c/catçamento pago 1.736
m2. 'VENDE.-SE Total ou Paréíal. Preeo bese
Cr$ 32.000,00, Aceita-se Automóvel em conta.
Tratar com F. Frederico Moeller. Rua Jeínvílle,
454, Jaraguá do Sul ou Otto Diener, Jor. Telef.
2303, (Hóra Comercial) em São Bento do Sul.

Ela, brasileira, solteira,
domé"tica, 'natural de Ja·
raguá do Sul, domi'ciliada
e residente em Rio da
Laz I. neste distrito, filha
de Harry Kuehne e de
E I e o n o r a MarquBFdt
Kuehne.

I

o Inverno faz lembrar malhas
,

,

de algodão, e, malhas de
-

-

\ I .I

algodão compra-se melhor
diretamente da fábrica.

J

MAIOR VARIEDADE
I

'

,

MELHORES PRECOS
I I -

/

_.

IIIARISOL
, '

.....
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, I

Estado de Santa C.tariRa

Prefeit�ra ..m'uniaipaI .de !laraguá do Sul
,

Portaria n. fJ7 _ REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO cofres dessa repartição, A.sociação Profissional
O Prefeito Munícípat de Jaraguá do. Sul, Es- SENHOR PREFEITO MUNICIPAL das Ind. da Alimentação. de Jaraguä do Sul, requer

tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas ,certificar que o. Sr. Nelson Driessen exerce s ati,

atribuições, R E S O L V E: A Vista da Informação. como Requer .vidades, na qualidade de tndustrlal, por tempo eu·
Oonceder, quatro (4) mêses de licença a Irma .Joãezínno Seheuer, requer vistoria e habíte- períor a dois anos, Nívaldo. Jorge Winter, requer

Maria Trentrini, ocupante do. eargo de professôra se, Afo.nso Kleinschmitt. ràqusr vistoria , hsbíte- uma certidão de construção, Aseocíaçäo Prefíssío
da Quadro Único do Município, de acôrdo com o se, Ola. Oatertnense 'de Telecomunicações "Ooresc", Dal das Ind. da Alimentação. de Jaraguá do Sul,

, 'art. �37, da Lei n." 4:425, de 16" de fevereiro. de requer vistoria e hablte-se, Arno Físeher, requer requer ,certificar que as Ind. Beunides Jaraguá S/A,
,1970; Estatuto dos Fuucíoaáríes Públicos Civis do. licença pers construir um rancho de madeire, Bebidas Max Wilbelm S/A e Bríberte Bretzke,
Estado de Santa Catarina, adotado nesta. Munieí l}ertüldo Bàchmann, requer vistoria e habite-se, exercem atívídade índustríal a tampo superíor a

paÍidade, a contar do díe 1.° do. mês fluente.
" Angelo Klaudíuo, requer licença p/reformar s/casa doís anos, Santilía pures Rangel, requer certidão

Oomuníque-se, Registre-s. e Publique-se. residencial de madeire, Ivo Schmitt, requer Ileen- negativa, Alvino Schmauch, requer, certidão de
f.c Prefeitura Municipal de Jaraguá do ISul, 7 de ça, alinhamento e nivelamento. pjconstruir uma construção. Mário Marinho. Rubiní, requer certidão
maio de,1971. ,

' calçada, Luíza Fígueíredo, requer vistoria e hsbl de baixa, Ingo Borchardt, requer certidão de cons

Hans Gerhard Mayer, Prefeíte Munioipal te se, Antônio Pereira, requer vistoria e habíte se, trução, Guilherme Humberto Emmendoerfer, requer
, Lauro Wendorf. requer vístorís e habíte se, Alba por certidão de- que nada percebe pelos cofres

Portaria 'n. 08 ' no Stephani, requer vistoria e hsbíte-se, Kiliano d,esAa repartição, Alfredo Henrique Vasel, requer
O Prefeito Municipal de Jaragaá do Sul, Es.,' Pedri, requer vistoria � habite'�e, p�. Mári.o Ta- certidão. de Impostoa pagos, 'I'erraplenagem Büa

tado de Santa Catarína no uso e exercício de suas vares da Cunha Mello,' requer vístoría -e habíte se, yista Ltda, requer certidão de Impostes pagos, 'I'e

atribuições, R E S O L V'E:
,

. -C.leto Franzner, re.quer vistoria -: ha�ite, se, .Fran reza Walz Pavanello, requer por certidão S8 é 'ou

,...;,; '. Designar, comíssäo composta dOI Srs. Mário CISCO, Engler Sobrinho, requer VIstorIa ('I hablte-se, não devedor em relação a impostos, Ingo Borehardt,
Krutsseh, Cícero Jamundá e Ingo Benckendorf pa- Art�ur Karsten, requer a1inham�nto e Bivelame�- requer, certídãe de construção, Jorge Erschlug;
ra, sob a presidência do. primeiro, precederem a to. o,efrünte' -s!prüP.rIedade, e' !lcença pjoonstrutr requer certidão de que nada percebe pelos cofres
abertura e julgamento dos documentos 8 propos-" uma obra, residencíal, Lauro Kíeckoefel, requer h, dessa repartição, 'Manoel' Luiz Silva, requer por

tas conforme Edital de Tomada de Preços n." P3/71, cença p/construir uma casa residencial de mate- certidão se são. possutdores de casa própria, Luiz
de 3' de maio.' ds 1971.,

" rtal, Fredolín Dettmer, requer alinhamento. e .níve- Lanznaster, 'requer por certidão. SIe .é devedor em

Oomuníque se' e Registre se. lamente defronte s/propriedade e licença pjeons .relação a impostos, Importadora Jaraguá Ltda.,
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 17 de truír uma obra residencial, ,Leopoldo Pincinghar 'requer por certidão 'a data eip que foi requerida

r ' •

d 971 requer Ucenp.a e alinhamento p/cünstruir uma ca� a-baixa, SOQiedade Allsisténci�l ao Lavrador do
maIo e 'lH&�s Gérh�rd Mayer, Prefeito Municipal 8a re8idenci:l de madtdra, Valdir Dema!'chi� requer Vale do Itapocú; reqqer por oertidão se é devedür

vistoria e habite se, Getúlio Lenzi, requer alinha em relação �a impo�t08, Importadüra Jaraguá Ltds.,
,I

Lei n. 303 !Dento E'm s/terreno, MecâI!ica Diesel Jaraguá Ltda, requ�r certIdão p/flDS d,e comprovação, janto ao

• I" • requer licença e alinhamento p/oonstruir um gàl INPS.
AutO!IZa � Chefe do f?c_ecutIvo MUDl�lpal.a ,pão. em 8/propriedade, Rolf Brandenburg, requer
prOVIdenCIar a demolIçao e -:-econstrução lioença, e alinhamento p/constrUir uma cal8 de
de uma casa residencilll sito à rua Walter ,Material, Amantino Dall'Agnol, requer vistoria e

Marquardt, nestá cidade.
�

habite-se, Francisco, Mo�rock, requer vistoria e

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Mu.nicip�l de habite-se. José Lunelli, requer vistoria e habite·se,
Jaraguá do -Sul, Estado de Santa Catarina, no uso. Avelino Buzzi, requer vistüria e habite, se, OUbio
8 exercício de suas atribuições. Müller, requer vistoria e habite, se, Osmir Schiochet,

Faç9 saber a todos os habitantes dêElt� Mu requer habite-Ie, Linü Schwarz. requer vistoria e

nicí�io que a Câmara Municipal aprovou e eu habite-8�, Leopüldo Pineegher, requer vistoria e

sanciono a seguinte lei: habite-se, Edmundo Lombardi" requer licença p/
construir um abrigo, Aluísio. Niculuzzi, requer li·

,Art. 1.0) - Fica o Ch�fe do E.xecutivo Munici- cença e alinhamento. p/a cODstruçãIJ de um muro,
paI autürizadü a mandar demülj.r��e,.L�éQ.n.st�u)r em. A1;IW,?, 0lt�io �anjel, r�qperJj�enç:a {)/��n"st!.pJr um
outro local, a caS8 residencial de propriedade do. abrIgo, fmgard Haak, requer lIcença pfreforJi:u�r B/
Sr� Mariano. Witküski', sita à rua Walter Marquardt, residência, Pedro Fagundel, requer vistoria e ha
nesta cidade, que em virtude da retificação e alar- bite·ss, Marcüs Silveira, requer vistoria e habite-se,
gamento ,da mencionada via pública. e8t� sujeita a Capri Industrial S/A, requer licença e alinhamento
desmoronamento..

'

p/ rcüBstruir um muro, Haroldo Pasold, requer li
Art. 2.°) - Fi9b, igualmente, autorizado ti) ühe- C8nça p/reformar. e/casa de madeira, Companhia

f'e do Ex�cutivo Municipal a ',abrir por oonta do Máquinas Famac, requer alvarás de .babite�se Adal- ---,-----------------

exelilSO, de' arrecadação, o crédito especial neces· berto 'Sprung, reoquér vistoria ,e habite'::se. r- V, E ,N DE·,S,E -Ieário para o fiel cumprimento. da presente lei. 1_ _

Art. 3.0) - Esta lei entrará> em vigo.r na" data C O N C E D A - S E
de sua publicaçãO, revogadas as disposições a'm Octaviano Lombardi, requer licença, bem co-
contrário.. mo alvará de localização., Mário. Marinho Rubini,' 1

.
Pälácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá requer licença, bem como Alvará de licença e

do Sul, 13 de maio de 1971. "

Localizl!ção" Irmãos '-.Rubini Ltda, requ�r baixa,
.

Hans Gerhard Mayer,,/Prefeito Municipal G:u�do Fernand�. Fischer, estabelecidAo C.üm ascri

A presente lei füi pub1icada nesta Diretoria tOflO de cüntabilIdade, requ�r trans(erenCla d.o mes

de Expediente, Educação, Saúde e Assistência SO-'mo para o. nome de Fran�18cü F,er�ando F1scl?-er"
cial, ao.s 13 d,ias' do mês de maio tia 1971. No,rb@rtQ Kooh, requ�r Alvará de lIcença, J.alme

João Mathias Verbinenn Diretor Mendonça, requer baIxa do seu alvará �e Ilcen-
,

ca, Comercial' Jaraguá Ltda. requer a'Ivará de li-

Lei n. 304 cença p/localização, Carmen Barg Trapp, requer
licença, bem cümo alvará de localizaçio, Comer.

Autoriza o Ohefe do Executivo Muqicipal,a eial Garibaldi Ltda, requer alvará de licença e 10-
pagar adiantalDento 26 mêses de aluguel da calização, Lindolfo Klein, reque� 'bai,:x:a dtt iS.U aI.
sala onde '�,., 'acha instalada a Biblioteca vará de Ren(i)vação de licença para locaJjza�ão,

Pública Municipal "Rui Barbosa". c..omo autônomo, Marcelino Gen�sio ArF�ldi, requer
: Hans Gerhard Mayer, Preleito Municipal de baixa, Valmor Zanghelini, requer licen9a e alvará

Jaraguá do Sul/Estado de Santa Catarina, no uso de localização, Dr. Ewaldo Riedei, requer licença, A,'cid'ente Au'tomobl·ll·stl·c·o 'na
e exercício de suas atribuiç_Ões.

.

,

bem como alvará de Ucença e lOCalização, ReDa-

1 Faça �ab9r( a todos 08 Habitantes diste Muni-:- to Hafermann, requer alvará de licença" ApolOnla
, Ro'dov.·a B"R,. 216,'cípio que ,a C�mara Municipal aprovou e �ú sanZ M. Redmerski, estabelecido. com verdureira e ten-

cion:o 8 seguinte lei:
-

" do. transferido. 0.' ,mesmo para s/residência. requer '

) �nürtaçãü d_!! devida ücürrênoia, Alex Barg, requer CURITIBA. - Urgente,
Art. 1.0) _ Fica o Ohefe do. Executivo. Muni. alvará de licença, .oswaldo Strelüw, querendo. trans.

"O r iii v � a c: i den te automobilistico, com, um
\

cipal autorizadO a pagar adiantadamente ao. pro.- ferif a função de- selaria para Representante Co- Wolkswagen ocorreu nls primeiras horas d� m12dru
'

prietário 'da sala onde se aeha' instalada a Bibliü ,m3fcial requer aQ.otação da devida ocorrência g�da de hoje ria rodovi. BR, 216, Curitiba" são Paulo." .

teca Pública Municipal "Rui Barbosa", a quantia Elvídio. Silveira, requer devülução do Imposto Pre� esta é a manchete estampáda d.iariamente ,DOS

de. CrI 7.680,77 (sete mil, seiscentos e oitenta cm· dial e Territo.rial Urban@, pago. ind�vidamente, Ofi- noticiários jornalístiCOS.
, zelros e setenta e sete centavüs), correspondentes cina de '1'o.rno Central, requer alvará de localiza· Bem por isso, pllra melh,or comodidade e seg,u-a 26 mêses 'de aluguel, contadós do dia 1.0 de abril ção e a iIiscri,ão municipal,/ AdélinQ Zapelini, re- ranç .. , os Sr•. Automobilistas ,estão preferindp deixar
do, ano em oeurso.. . . '

,

quer dev.ol�ção do impo�to pago !ndev�damente, seils veículos estaciooados no ESTAqONAMENTOArt. ,2. ) - FICa, Igualmente, autorIzado o Che· -Roberto Kelser, requer alvará de lIcença p/loca· FLIPPER C 'rb
..

d' d Ií 'S- P I
, f� do Execu�ivo Municipal � abr�r o crédito .espe- Jizaçãü, Comercial Garibaldi Ltda� requer aivarli A"

em
,
url I a, vlalön o "G a, ao. �u o.

clal de Cri 7.680,77 (aete mIl, selscentüs e oItenta de Licença e 10'caIizaçã:o., Walter C. Hertel requelf'
d � o. I b �', veículo, que, por suas. car�c.erlstJc�s,

cruzeiros e setenta 'e ,8,ete centavo.), por conta 'lo alvará 'de licença, Walter Höbbel, requer' al:vará oferece maIor seguraoça aos passageiros .

•xees�o de arrecadação do corrent�Lt;'xercíçio, pa- de licença, Confecções Rúbia, rtlquer alvará de li- F.aça como OI demais, vá a Curiliba' e estacione,
ra o fIel cumprimento �a p'resente leI: . cença, Sal:vac;tür José de Oliv,eira, requer baixa, seu v � í C uJ o no maior, melhor e md is simpalico

Art, 3.0) - Esta leI entfará em VIgor na data Rolando Schwarz, requer alvará de licença e lo, estac!onamento dir cidade.' , ,,! r

'

de sua .publicação, fe"ügadas �s disposições ,em calização, Joaquim Cristofulini, requer �aixa, Fir, ESTACIONAMENTO FLIPPER
contrárIO. ma Müdesta Hansen Kamchen, requer alvará de o estàcionamento c;io Golfinho

Palácio da P.refeitura
I

Munic'ipal 'de Jaraguá licença e localização.
'

Pré;lça Senador Correia, 921
do Sul. 13 de maio de 1971." C E RT I F I QUE - S E NA ESTAÇAo ROI;>OVIÁRIA

Hans Gerhard Mayar, Prefeito, Municipal J é S 1 ao l,ado d,a IgreJ'lI N. Sra. d'" Ouad"lup"', l'unto, ao·
,
os ' a ai, requer certidão. d. construção, ... .... '"

A presente lei foi publicada nesta Diretoria Waltt>r C. Hertel, requer certidão de' baixa, Oarlos' '�bo�'" de!embarque e desemlbilrque de p�s&Sagei!'os.
de .Expediente, 'Educaç,ãü, 8 aú, d e e Assi�tência Maximinio Nobrega, reque/r certidão dos impostos Contome:a Igrejö pari chegar à ele. 1

SOCIal, a08 13 diss do mê. de maio de ,1971.
'

e 'l'axas de Indú.strias e Profissõe8, 'J,ovino dos Visite·o Pêrnoiftea e diárilills a prêçoS' módicos.
João MathÍas Verbi,neDn, Diret0� fReis, reque_r certidão de qúe' Dada percebe peloi rone 24-9388

DEFER.IDO
,
Bernadete Naas, requer licença para construir

um mausuléo, para BeU faleeide filho, no cemitério i

de�t& municipalidade.
ATESTA-SE,'

Hospital e Maternidade da Comunidade Evan
gélica Lutherana de Jaraguá do. Sul, requer lJm
atestado em dua's vias, para liberação de verbBl
federais' junta ao, Banco no Brasil S.A.

T< R ANS F I R A - S E
" :Juveoal .S,cbjoch�t, tendo.:,.s�J}.�.i'Q'O�,Pc �tj.vo_. e
Pal!lslvo da F-l'rma GUIlherme Sch1Ochet, autorIza a

ef�tivação de transferência de
-

registro nesta, pre-
'

feItura, desta para aquela .firma sob a qual girará
de ora em diante.

Jaraguá do Sul, 29 de abril de 1971

1 Casa de madeira, com t'o�as as instalações te

respectivo ferreno _;_ Rua Cei. Emilio Jourdi'lD,
fundos, 16.000.9Q.

1 Casa de madeira com todls as instalações
8x14 e respectivo terreno - Rua Emilio Stein,

'18000,00.

1 Casa de madeira e respectivo t,rreno,' ,,. Rua,
CeI. Emilip JQurdan, fundos, 10.000.00.

1 Casa de alvenaria semi acabadl'l, 200 mts2. e

respectivo t�rrenp - a rua Cei. Emilio lourdon,'
fundos, 25,000.90.
EstuCla-se condições' de pagamento, infor,mações
!:om, Victor Zimmermann, n/Cidade.

�----------------------------....,---------

"
I
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"'p o V' OFONT..,E,S VIVAS
-

,

"E'ntrevlstando os Antlges
_ por frei Aurélio Stulzer - Niterói (RJ)

JOÃO, SCHEUER
.

(III)
,

ANO LU

----------------------------------�------------------------------.-------------------

JARAOUA' � SUL (SANTA CATARINA) Depois constrDiram a ponte de ferio. Ocorreu
����==�������='��������!��������������������.

um �ciden�htal. Oen�n�k�km�da�nho�
",

da Henrique Marqusrdt; estafa em cima do pilar,

.", ,',', "t', "O' Q,UE '-,',11,' PEL�,O' "LIONS
'

-t'
.'.' pegou numa 81Qsprema 'que Jata-lmen,te lhe bateu

'\,
'"

"
Nota de Agradecimento �ao.:�t�;t��dQ foi parar? N. meio das pedras. Es-

A famm. 'enlutada de ERNESTO A ponte sôbre o ri" Jaraguã, perto do Martim
LEOPOLDO CZERNIBWICZ vem de público Stahl, até que durou muito. Obra de dois enge-nhei-
expressar os seus melhorei agradecimontos res alemães. Num dia de domingo chegaram "fres

CL Paulo Mor.Ui li todos quantos no Instante do doloroso car.roQaI! do Walter Marquardt, com 5 ou 6 cavalos
"

Diz o anexlm antigo 'que o melhor da festa li esperar' transe por que passou, lhe trouxeram sua eada uma, e passaram bem, carregadas, rumo BO
por ela. Dêle discordaram. em parte, os 52 (!ompanheiros e G ib ldí O· foi R NDomadoras jaraguaenses que-participaram da VIII.• C.onven- palav'ra die conforto, enviaram telegramas, an a I. segumte, a passar 01 o umor. uma'

çio Distrital, em Italai. e que lhe deram' uma nova versão: corôas e flores e que aeompanhârem o· ex- carrocinha puxada por dois cavalos pretos, Corria.
o melhor d. festa é participar�dela ativamente. vivê-la tuten- ,tint,o .até "", sus' última morada, Chegou na ponte,' a ponte caiu, a oarrçeínhs, os
samente, iniciá-la eom aB primeiras estrêlas e terminA-las '

Agradece 'ai'nda. de um modo todo dois eavalos pretes, e o Rumor. Tudo junto. 'No
com .os 'últimos eoeoneés doa galos da vizinhança. '

J' á • "N-Leões e Domadoras jarag\laenses que em ltajà! estive- partícular e -eapeeíal ao mêdíeo dr. Ewaldo augu comemavame ao morreu porque era

ram, misturando-se aos 1.519 ,convencionaià, instalaram em Riedel, pele seu desvêlo demonstrado em judeu".
Piçarras-City, uma sueussel extriico_nvencional' onde a alma todo o tempo que assistiu o Iaíeeíde, ao pas- A II "ponte (de fe'rro) sõbre o rte J'araguA.,';'el·A'

criadora de uns'contrastava:com a imagiçlo fértil de outros. t H 'íb t "O tk iht I'
- II.. ...

E f I Pl
'

tr h I" de
or ,erl er o' u neo 'pe as suas prece. depoia de 1917.

'

,

o em çarras que.inuma es an a emu .ç..o e eon-
'

I ..

correntes" numa liderança criativa desafiando a cibernética e ao dr; MurHo Barreto !Ie Azevedo que, à Deo .a pesti no gado.
sooial, certo. Companheirol conseguiram o milagre de ver betra .tümulo, efralteceu, em Dome do Clube
MoLuhan sepultado nas areias da praia eHermann I\:ahn Atlético Baependi, as qualidades' esportívae. Itragado pelas ,�guas do mar. êste me8�o mar que, nO envol- do extinto. '

tório de suaI éndaa, trouxe, como por eneanto, da longínqua, ,

Escócia, o velho malte distilado em alambiques do Braeíí, e r.===i'='=="""':==���=�====�=��==;;
o -precíose liquido inspirou a divina música; apareceu um

violA!>. lurgiram OI! boêmios que, entre "um copo e_ uma cano

çlO.-buscaram aa madrugada a, musa inspiradora dos seus
devaneiol

,
sentimentais. '

,,'

Em meio a bemóis
_

e sus�enidos.' vozes noufenhas e
afinadas surgfram' por um achado; embora perdidas eatre
comas e sesquiálteras e seguidas de gargalhadas entoadas
e toadas Improvíaadaa, travestidos de araque e vestidos e

rigor. vISitantes importunos e visitados íneonförmados. 8ßên:
,

cio ... pede � musa. Uma. nota, argentina ecoa, fere os tim- ,

panos. invade a prela. perde Ie dentro da matina e é lança
,

da em desafio por 1nvetera�01! 'boêmios, seresteiros Impro
viaados: "Acorda. Maria Bonita. levanta, vai fazer o ca,fé..." '.I'Ji',""'=�'==,õ'E'==,õ'E'===S=�=="'=�=�.�=�==='=�=""""'=""""'__=_"""""_"""'''''=''"'''''==='=�=�I.'Era quase hora do café, mas não era Isto que Ie pedia,
embora dêle se:..precisasse. O café da música nlQ era impor� " 'Itante. insistia·se. isto sim. em que mais .um dominhoc'o S8 E' ·t""

i." '.

J" 'd·
'

C t 'b·1��':a�:.S::8 d:o:r�::��:id!; M��2�ee :,ai:br::as�:ni::��ps: I,", ,Serl or'lo Ufl, leO'
.

on a I ,,',',Ne� sempz:e foi fácil a tarefa e para, ouvidos moucos houve
impropérios' ,e até ame,çal!. ,II IIB a serel!tã prosseguia... de encontro. eDi �ncontro. de 'I' J Max Roberto Bornholdt II Sr. João Scheuer \.
casa em c.sa, de papo em papo, de copo em copo foram-se Estrada do Jaraguá n. 99'diluindo. no orvalho da ma,nhã.outoniça. as últimas gOtas de ,',I, ,LUl·Z'" HAn"rl·q'ue' da' Silvel·ra ','I,'uma última dos'e. numa derradeira visita.

;V ,

Joinfml
Chega ao termino a peregrlnaçãó ... Um copo vazio e C

'. ' '.

dcabeças cheias. um último ciao e os primeir,os cochilos .•. E II ADV O GADOS II
omUntCO-fOS que, ,or portarIa 'o exmo. BJ;.

OI olhps pequeninos de todos I!e perdem nas fim,brias do II,
'

'

'I'
dr. Secretario do Interior e Justiça, de 10 do cor-

horizonte, que desenha o contõrno da longínqua montanha rente, foste, designado para, na -escola milita desta
reDetida DaS aguas do mar pelos ralos do sol que começa a II " localid,dl, subltUuir o prof.Bsor A.ntônio Estànislau
nsscer; 'enquanto ',termina Bi programação de. um encontr'o

IllTl"ln\«D ,]l})((})lMrlfNtf'®� V!lI)G!§ 'II Ayroso, qu'. fO,i liiorteado para ,o 'seniRo militar.
que se prolongou até a efervescência dê um soaris.l. que 1L llJI J.Vll.11 \UI U) .I.l\.

'Y

predispôs a todos para mals um "P R E 8 EN T E" à chamada Peroebereis 8 gratificação meDial de nonnta • non
de Uaja!. II 'Contador' n

mil réis (99$000). -

Oomo,nieBe 8 asta diretoria e ao sr. ,dr. chef.
li
R •

t d F· IPI
II escolar a data do iníciei) de 'vosso exercício. Saude

II egls ro e Irmas ti e fraternidade.

'� ,Escdtas Fiscais Im,. Renda II
II Contabilidade , ICM II ....-...-- ... .--...-------.

,II Defesas Fiscais'
'

INPS II ' �, 'A t • n .; ã o '! I
II ,<'

,

FGTS 111 F-a r m á c j, a C e n t r a I I
II " ,,'," ,',' til I
" Av. Mal. Deodoro, .,210 II' comunica a seU8 clientes e amigós que 'I

II
'

',' ,

' ,i trsnsf�riu 8uas iBstalaçõss para a A 'Y8nida I

.---------.----------U, Getúlio Vargas" 198, entre a Com. e Repres. I-�---------------------------.....: --------- --�-------
, de Máquinas' Agrí�olas' "To.batta" e Casa ,

1 Zentral. 'Apotheke I

I teilt seiner vornehplim KIlDdschaft mU, dass !
'die Instalationen der

-

Apotheke jetzt an der ,

,1, Av. Getúlio Vargas, 198, zu fi,oden sind,,!
I zwischen der firma COD,l. e Repres. de Má� i
1 quinas Agrícola. "Tobatta" und Oas8s Per- !
1 DalJ}bucaDa8, wo weiterhin gute bedie,Dung i
'1, zu ,erwart�n ist.

"
", 1

.-_...__..._-�-.--�_..._---.

SA8ÁDO'; 2� DI! MAIO' DB 1911 N.O 2.634'

,A ,Crônica que n�o,Puhliquei

APA,RTAME�10S
, ,

4luga�se Apartamento de 3 quartos! e
demais dependências, situados á rua Pte. Epí
táoio Pessôa n. 50.

Tratar com Arnoldo Sabino no Tabelio
nato Tavares - Edificío da Prefeitura, '

OPORTUNIDADE
Pro.ura-Ie um, essaI öovo, de preferência

de origem alemã, e que esteja interessailo em
uma boa laTQUra, demaie informações, c,om o

proprietário, o Sr. Carlol, Schub em Guàra�
mirim (Brüdertahl).

'

, Suche ein junges deutehea ehepar das
interesse hat an: eine gute Landwiertlchaft,
mähre aUBcunft, beia eigentirmer'CarloB Scbulz
Guaramirim (Brüdertahl).

_\

DIA
30
'DE

I

MAIO ,
-

Parficipé Você Talpbéml"
Vale a pena�conhecer o Man,so.

"

H�verá:, Carne"de Caça.

'}

Muita Música Muita Alegria-

.No Seheuer a eriação deu de morrer. MOl'r,e
uma, morrem duas, morreu tudo qUI era vaca: doze!
eSeu pai, Benjamin Stulzer, fiseal da Intendência
de Jaraguá, veio trazendo 18 injeções. Ai acabou a

peste. Foi no ano de 1914 • 16:..
'

No dia 2 de sgôsio de 1914 estourou a la.
guerra' mundial. Estafa no Weega do Rio Osrro,
que lhe blou do caso. O. un,garesa. lúditOB, da
Aústria nada sofreram. O' GQ,vêrno fei bom. nobre
e tolerante. Não assim na II guerra.

Scheuer foi pro�ess"or na S.S. Trindade. MOI
trou-me um livro em alemão (Lehrfibel) que, lhe,
doara o padre Germano Brand, da tipografia Sel
bach,' de Pôrto Alegu. Deixou o magiatélt'io; entra
t.nto o Gotêrno foi buscá lo para que substituiS8e
!1 Antônio Estanislau Ayroso, .sorteado para o ser

.iQo militar. Eis 8 nomeação: Diretoria da IDstruQão,
Pública n. 2447. Floria'Bópolis, 14 de maio de ,1923.

Hanrique da SiI'a Fontel

Edital de Venda, de Móveis Usados
-

O Banco .do Brasil S.A., desta praça, comunic�
que está vendendo ii quem melhor ofe'rta apreseotar,
móveis usados, titis como: escrivaniuhas, mesinhas
para 'máquina de escrever, cadeiras, móveis estofados�
armários pena livros, balcão,' etc... Os interessados
deverão apreUOtar SUIIS, proposlas de compra, qUdoto
aoles, indicando quantidade, espécie e valor dos mó-

, veis que desejain adquirir, em envelope, fechado �
eodereçildo II' êste Baoco. As peças em q,ueslão 'po
derão ser vistas duranfe o expediente 10 público Da

própria Agência do Banco. Fica eDteodido que os

móveis lerão entregues ao vencedor da concorrência,
somente por ocasião de, sua ,ubstifuição ou quando:
da traDsferência das i'DIltalações do' Banco pira o

novo edifício. '

Jar.guéÍ do' Sul ,(SÇ), 20 demaio de 1971
BANCO DO BRASIL S.A;

,Cícero Ferreir., Gerente
Ales.io Berri, Sub-gereDte
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