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Fundado em 1876

EmancipadQ em 193�

13a. EXIJA É' RETUMBANTE SUCESSO,
A XIII EXijA<- Expo- les, compsreeeram ai eu demoradamente todos es bem não faltaram 65 pre- o nosso diretor 8 Vlce- do município. Enquanto

sição Induerrtel de Jaraguá toridades locais e mals os s;lInds de expo.ição lndus feitos de Rio Negrinho, Prefeito, em nome da mu- percorriam os stends, no

do Sul,' constlrulu-se em seguintes convidados: Se- trtel e do setor liro pe�ulÍ São Bento do Sul, Iolnvll- nielpaltdede e o Oep. Dou- .vemente oe expositores
autêntico sucesso. � que se cretários de Estado do rlo, pelestrendo informal, le e Blumeneu. No lrelere glas de Mlcedo de Me'a- brindavam o Governador
aliou o Selor Agro Peeué Govêrno, Agricultura, Ser-' mente com os expositores. Tênis Clube, após as en- quita, Diretor Presidente,da e espõsl com produtos aU
rlo, que completou a oro viços Públicos, Serviços A seguir, o sr. Colombe trevlstaa concedidas pelo COTESC. Por ocasião do expostos. No fin.1 do ben
namentsção do Parque Sociais, Intertor e Justiça, Machado SaBes e comuí- sr. Governador, teve lugar banquete, fizeram se ouvir quere, a municipalidade tez
Aiiro Pecuário 'Ministro Desenvolvimento BCOAO. ti-va dirigia se ao centro da um concorrido coquetel. o Deputado Est.dull Oe- entrega de enfeltede cesta,
"João Cleephas". Domingo mico e Pazeade, o dr. Nel cidade, pare Inaugurar as O blnquele e as discursos

tacílto. Pedro Ramos, o contendo produtos fabric�-
que passou a Bxposição son Pedrini, Presidente da

nOV�8 tnstelsçõs da'COTESC Prefeito Hans Gerherd doa pelos empresérlea ja-
foi fesnvamenre aberta pelo Assembl'éia Legislativa, o sitas à Av. Mel. Deodoro, 141. Ás 1 Õ horas leve 'lugar Mayer, o' Secretário do raguaenles.

.

Governador Colombo Ma- Ten, Cél. Milton' Soare� de o banquere em homenagem Govêrno Violor Fernando
chado Salles, que assistiu Meirelles, o Depurado F,e' Delelações de outros municlpios ao er, Governador, 1'10 Sasse, o Governador Co- A iDa. EXIJA deverá
M' C I

•

dIP' d C' I 'C C A B dí IbM h d S II encerrar se emanhã, dea ISSIl empe , no pareo era e ro o in, o ap. Conforme pro'gramaçio,' aepen I, li que em o lIC li o a es, o
módo festivo, A. Bandado Parque e, após hesteer Douglas de Macedo, de

o Ir. Governador do Es- compareceram cerca de dr. Nelson Pedrlní e o

88 bandeiras naclonal, es- Mesquita, dr. Mário Ores- tedo, acompanhado de Q_OO pessõas. Na parte di! ôecretérío Glauco OJinger. Lyra dll Aurora estirá pre-:

taduel e municipal com as tes B.ruzza,. dr. Marco.
seus sete Secretários de manhã, no Parque Agro Durante li esredte d'o sr.

senre ptJrll abrilhantar o

demais autoridades, sob os BandeIra MlIt'! e os depu- Es�ado. pessou ii. receber Pecuário "Mlntstre João Governador e espôsa, os �ltimo dia da extraorodioá.
acôrdes do Hino Nacional, tados estaduels Octacfli� �nas'- dependências do Ire- Cleophas' usaram da pa mesmos foram alvos de rui mostra que movimen

executado pela Banda do �e�ro R�mos e ôre., EPI' jara Tênis Clube, as d�ll. lavra o Ir. Eggon João da uma série de gentllesas. to� milhares de pess91S,
13.0 B.C. - A visitação racro B"'�l!c�urt e ôrs., gaçõ.es dos municípios de Silva, representante da Por ocasião da abertura) orluadaa de tôdos oe qua:
da exposição lndustrtal e Juarez RogerIO Furtadoe' Associl!lção Comercial e da Exposição, I!J Sra. Dsy- drentes, De perebens es Ia

'do setor agro-pecuário, Sra., ßenedíte Therezlo de Campo Alegre, Corupá, Ind'ustrilll· de Jaraguá do se:Werner .sall�l, recebeu Jarag'uá do 'sul, que sou·

despertou a maior admira Carvalho Netto, Ewaldo Schroe,der, Guara'mlrim, Sul, o sr. Hans Gerhard um' buquê de f1ôr�8 das be comprêe er o signifi ..
ç�o ,do p'��m�iro nlt'!.n,da Amaral, W�lmf:l�. Or.Jjgqri �<t MIlM���ndup1\;. L�>À,,�ô.g;l!.á tlltlY!<Il, J?J�!�.iJ? ��'l.!l!Cii�-! T.fíoé .d().;.me��ac ft.t�ö�C�ß" �:ldp'- d:r' �x'o.S • ��t-'
rar�o ci:ltarmense e'comJllVc1J. kRalf Kuaeset. do SI:II, lratando com 08 8 o Eug.o'

. Colombo MG�' 5io Mayer··t' ó "d'r': Gover, borant:lo GI-' ril' adiS,' -

- mesmos problemas de ca- chado ,Salles. Na inaugu- nador recebia das mlios da empresas e povo, para 'queAHloridades pruentes . 11 ·Inauguraçoes da uma dás, municil'alida- ração da nova cent'ral Ie menina moça Rosanne tudo desse certo até agora.
Além do Governador A comitiva governillmen- des. Os prefeitos dos mu-- lefôn1ca, usaram da pala- Bea.riz Schmöck�l, carac- NI próxima edição infor-

Colombo Machado Salles ud abriu com chave de ou nicfpiol da rerião fizeram- vra o sr. Rubens Nicoluz terfsficamente trajada, ,um mllremos maiores detalnes
e dona Daysl Werner Sal- ro ii 134. EXIJA, visitando se presenles; li que, tarit· zi, reprelemanle da ACIj, quadro contendo as armls da 13a. EXijA.'

Farmácia SueIy . . Colombo recebeu delegação de Jaraguá
Dia 27' de Julho d.t971 to, o sr. ,Aldo. Piazera, Como parte integranlt� em Jaraguá dé Sul, cêrcil

foi eatregue ao público PresideIite do CDL, o. dr. do programa festivo do de_Cr$ 900.000,00, afim de

jaraguaense mais um es- MarIo Stlu�a,' o sr. Ferdi. dia 25 de Julho dêsle 8BO, melhorar a rêde de ener

tabelecime'nto farmageu- Dando Piske" representa0 'o sr. (jovernador recebeu gia da cidade, aument"ade
tico. Os' srs. Humberto e te de A Noticia til popu-

HS, várias d31egações da com isso iii demanda de
A visita do sr. Gover- 41 Oooperativàs agrope- Egon Franz,. alsim como lares. Ás 13 horas ,foi rrgião. A Delegação de energia de' que cörece o

nador do Estado à Jara· Guárias que congregam o farmao.utico 'Irineu servido fino 'coquetel, Jaiaguá do Sul, composta crescenl.. parque fGlbril ja�
gUá do S1JI, serviu de mais de 30.000 associadas, Pasold, organizaram a usando da pslavra, Da. pelo sr. -P r e f e i t o Hans regu.en.e. Disse .inda o

p a I c o para importante deferindo reoursos para firma ,Farmácia Suely ocasião,\ o n08S& diretor, Gerh�.rd. MI y e�, Sigolf Governador Colombo Ma
aeontecimento, de rep.r: aequisição de equipam8n� Uda" localizando-se no em Dome dos proprietá- S � h unK e, �r.esldcnte da' chado Salles que.o csta.
cussão em tôdo o Estado. tos, atmazénll �e cereais, no 899 da Av. Mal. Deodo· rios do novo estabals,ci Camara Mu!.uclpal, dr. RC!-, do deverá dar ,substancialDurante o banquete que máquinas para drenagens ro, no edifício Picalli. mento comercial. De pa-

dolfo Hufcmuessler, Pre�1 ajuda ao DOsa0 Corpo de
li, população de' Jaragoá e de irrigação de terras. Para o áto inaugural com- rabeDI 8stá a cidade de dente da ?,CIJ, Aldo PUI- Bom b e i r o IS Vo'luntários
do Sul ofereu�u ao Eog. A iei que Qalcsu em Ja· pareceram o P�. Elemar Jaraguá do Sul, agora zera, PreSIdente do �DL, que fão rulç!idos serviços
Colombo Machado Salles raguá' do Sul, amplia o Scheid, o Pastor Egberto servida po'r mais uma

Werner Sc�uster, Preslde� \l'em prestando à região,e eomiti.va. o primeiro fund8 de estimulo à. pro' Schwanz, o Vice Prafei. bem,organÍzadrrfarmácia. te da Socledil�e de Aml'
atO mesmo tempo que 5�

'mandatário catarinense, dutividade e extingue . , gos de Jaragua, ar.. GerI rão, ainda DO correnle a-Do,
. aproveitando a data de dois outros fundos exis-

'A'", 'MAR�"Gr'EM 'D'A' fi' X'. I�' fi
Edgar Baumer, Pre5ld�nle iniciados os trabalhos de

25 de .Julho, consagrada tentes,' beneficiando os do CO!�O de BombeIros eonstrução do Grupo d.
ao "Dia do Oolono", de plantadore'B der mil h 0, Voluntarlos, Jvo Ewaldo, '

homenagem ao homem arroz, feijão, trigo., man Presidente do ROfary Club RUI Joinville, com '10 sa-

do campo, assumiu men. dióCfi, soja, os fruticulto Lamentàyelmante exis, depois, que haviam 'ali e dr. Ori(mdo Bernardioe hiS, uma real necessidade

Rsg9m à Assembléia Le- res e 98 criadares de tem ainda em nossa ci
.
sido colocados para servir d. Silva, Presidente do p�ril àqueJ'a parte de Jara-

gislativa. criando Ó Fu'ndo suinos, bovinos e aves. dada, pessOas que fiada de aborrecimente das Lions, foi recebida'Dos sa· guá do Sul. Finalmente,.
Agropecuário. O projeto Os imóveil que se desti· querem aom o progresso aotoridãdss e dos viai. Iões de fest. do Irajara, informo:u qUe os trabalhos
de lei que' já está saRdo nam '80 inc.rement0 da do município. Criados na tantas. 'Muitos prégol oçasi�o em �ue r�invidi. da construção dlll rodovia

objéto de estudos e de· agrop,",cuária, os postos marginalidade, alimentam novos foram enfiados e� I caram �ec�ssldades a lIIe� Jaraguá-BR,...t'01 deverão
bates no legislativo esta· de suinos e carapaticidas, até bOj8 um mórbido de. pe d a li o s de borracha, r rem satlsfellas em nossa ser. reiniciados ainda na

dual, visa instituir um serão administrados pelas sejo d" destruição. Atuam afim de facilitar melhor comuna. O sr. Goyernador, semana entrahle, ludo fa
instrumento de estimulo. organi-zações das classes negativamente, porque os a perfuração dos pneus. Sf!m n�d(IJ' prome!er,� infO"· tendo crer que não se ve

à produção 6 à. produtivi- rur.ais, ,com a necessária seus instintos assiin exi, F
.

á' ô P f'
mou a, ßelegaçao que li rificarão mais as i'nterrup

as-d.e. O Govêrno amplia orientação· técnica gra· gemo Na manhã de do-' t· unclfonl· rIOs ta, l:ire tu: CELESC, deverá invesfir çõea até entio havid.s.
b

.

d' 1 Qra, ' e Izmen e, a com
08 8neficios concedidos tufta do govêrno. mmg0,' IverSOB popu a- pareceram para rémoveraos a:gdcultores, aplican- .

res, ancontrar�m :desde os objét,os e, assim, nada 1 o � d]l ��O jJ4:Jl!dl <OflUlap.IDl�p. �pArtedo Cr$ 14.563.000,00, sob V I C E REASSUME a Praça Paul H.arrls até aconteceu de' anormal. A
� ��Jl@. @ a&> � U>� �\\.I.li. lL

,

forma de subsidios para. ' a C81a ComerCIal do sr.
.. Diversas pessô8s do nos para uma mostra de arfe.

pagamento de fretis de ' S�gundo �xped}enfe enol Vailatti, grande, quanti· EXIJA realizon tranqui- 10 mundo, arHsfico foram O 1.0 Salão' Jaraguaense'
Corretivos e fertilizantes éamlDha�o a Camara de dade, de prégos" de tôdos lameIite' a' sqs exposição. convidadas pell muniCipa· ge Arte �ompreen(jerá ar
e juros que incidem nos Vereadores, deverá ressu- o.S tamanhos. Temendo o As autoridades passaram lidade, p.ara uma reuni(io fiatl' de nösso municfpio
empréstimos leitOR para mir, I Prefeitura, á partir' pior, procurarem algons com seguran9a pelo local preparatória, em que se e II produção artística de
a �eompra d.· máquinas de 2 de AgõstG. d,e 1971, 6omponehtes d,a EXIJA, 8 D'ada poude empanar o debaterá a insíalllção, entre verá ser genuinamente ja'
ag.ricolas 8 reprodutores o 'nosso diretor. O perío- que logo se puzeram em 'brilho do 'dia .25 de Júlh6 nós, do 1.0 Salão Jara- raguaense. 21.' feha próxi'.
até 1975. O sr. Glauco do do li'cenciamento será oampo para contornar o de t971. Também os mal- gUllense di Arte. Inicial- ma. á!S 20 boras. terá lu
Olinger, Secretário da 60 diaa. A solenid'ade de assun,to. A principio pa- feitores participaram' da mente pensou·se em rel- gar na Biblloléca Munici
Agricultura, ao abordar transmissão do ellrgo se- recia casualida'de, terem festa de' Jaraguá do Sul. lizar um l!Ial�o, 'de pintura'; paI, a menciooada reußoi�o.
a matéria, dis&e que o rá singela e contará, com oaído naquele t r a jet o, De m'ó d o negativo, é contudo, à mé4ida que a' quando serão tratados dos
G o v • r na d o r, Oolombo � presença dai principllis prégo8 de todos 08 tipos oll\ro. E �em conRegllir notfcia circur�va na: cida- pormen�!'ea d. mostra de
Sallel atende ao apêlo de autoridades do Município. e tamanhos. Oonstatou S8, 08 leua,nefastol objetivos. de, ampliou, s. Cl exposição Irte.

GO,vernador Assina,
Projeto de Lei él1l�
'Yaraguá'

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



CORREIO DO POVO Sábado 31-7.71
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O INCRA pretende rea

lizar a partir de novembro
o recadastramento de qua.
tro milhões de propríeda
des rurais, que já regis
tradas pelo ex IBRA,
deverão ser atualizadas.

Para a execução uêste
Cópia' de edital recebida, projeto, serão treinadas
do Oficial do Registro 29 mil pessoas, em terríciVil de Bela- Vista, tôríc nacional, que devec::::::::a=:::::>�c:::::::ac=::u:::::::a lolnvílle, neste Estado. rão fazer a coleta dos

: lirl===.==8'=='=0==0='=I==A==I==S======II emE��ra�::���rosu�a:��� �:��saqf�;a:��ãOd�u:���:
�======= ciliado e residente nesta critérios para o lançamen- .

Os recolhimentos efetuados constituirão umAniversários:
.

,

- II sra. Iracema. es- cidade, filho de Daniel to de imposto terrítoríel.

I
Fundo, que será aplicado pelo Banco do Bl'asil, Ipôsa do sr. José I. Copi; Tectlla e Eugenia Tsfner rural, a partir de abril de
seu gestor. em operações de empréstimos eFazem anos hoje - o sr. Wiegando Vcigt, Tecllla.

.

1972.
financiamentos, de várias modalidades.

- 8 sr-a. Wanda, espõsa nesta cidade; Ela bresllelre nascida,.' OI, O projeto de revisão--do sr. Manoel F. da Costa; -- O sr. Hilário Schio· em Jaraguá do Sul, dorni- cadastral deverá corrigir ,....
-

�------...,- o ar. Arminio Mar chet, nesta cidade; T d ídenr no dis
-quardt, ein Joinvílle. _ o sr. José M. Junkes,

CI lã ãde reJs! "Ile
"

as falhas apresentadas n»
trito e olnvl e. nesre

cadastramento de 1965,Fazem anos amanhã
nesta aCiB���ejalile Tobias

Estado, filha de Gelcl João sendo que sua primeira.

E
A"

, de Macedo e Maria ßucci
etapa devo. rä .c:>':mplet<,>r-

- o l o vem ugeDlo Amódio, nesta cidade; "" � ..

Vítor Schmöckel Filho, _ O garoto Päulo Fer
de Macedo.

se em outubro próximo,filho do Ir. Eugênio V. nando, filho do sr. Dr. Edital n. 7742 de 98/7/71 passando então à fase de
Schmöckel, nesta cidade; Fernando A. Springmann, execução prõprtamente.

- o sr. Dr. Walàemiro em Florianópolis; Bernardo Espedito Martim dita.que constará da CIHO
M<lzurechen, nesta cidade; e Terezinhe Borba da Silva pauhs nacional de escla

- a Ara. Flo-ua, espôsa Dia 05
Cópia .de edital recebida recímento do pruprfetarlo

do lU'. José M. Junkss; - o jovem Nivaldo Luiz do Oficiel do Registro ruralsobre o tributo e suas
- o me ni n o Sérgio Petry, nesta cidade; Civil de Bela ViS/d, implicações.Norberto Schroeder, em - a j o vem Marina

lolnvtlle, neste EstadoM fra. Schwarz, nesta cidade;
- o sr, Alvaro Stinghsn; Ele, brasileiro, nascidoDia 02 -

I d- a sra. Olindiaa Lyra em leragué do ôul, omi
- a sra. Ângela, espôsa Garcia, em Guaramieím; Ciliado e residente em Tres

do sr. Milton Maiochi, - a sra. Catarina R. Rios, neste dísrruo, filho
nesta cidade;' Erschlug, espôsa do sr. de Apolinário Martim e

Dia 03 José Erschlug. Senune Abelino Martim.

.

- o jovem Waldemar Dia 06 Ela, brasileira, nascida
Schroeder, tunoíonârlo da - a sra. Ines, espôsa em Vila da Glória, neste

. Sociedade Gráfica Aveni· do sr. Erwino Steinert; Estado, domiciliada e re
da Ltda., nesta cidade; - o sr. Artilauo Picolli, sldente no drsiruo de lotn I_____.j,,= () !'J..! .. E�mil-·i€h.q�s, a-iI) hapocuzinho.; ,

- ,\'iH�•. - n-es-te �6Iädo, .filha
nesta cidade; - a 81 d.- MI�ila, espôs8 de Avelino Gónçalves da
- o sr. José Hermelo do sr. Germano Bahrens Sirva' e Maria da Gloria

Marchi, n\:>stil cidadt>; Jr., nesta cidade; Borba da Silva.
- o sr. Alfredo Müller,' - a sra. Terezinha,

em Joinville;
.

espô!!a do sr. Dagoberto E para que chegue ar> CO
- O sr. Almiro Gllmz; Soares. "heclmento de todos mandei
- o jovem Waldemar ------------- pa,sar o presente edi aI qUIB�llch, I:'m São panla. Correio do Povo Será publicado pel� imprensa

Dia, O./. um Jornal a e .em (a tór,o on��' se�J
S" p ahxado durante 1 5 dIa, Se- O sr. Vitorio L'�zza erVlço do ovo "lguétn souber de algum imrio, nesta CIdade;

,

-

__

.

pedim nto acuse-o' para o
,

'1-- fins, legais..

Dr. FraBcisco Antonio Piccione AUREA MÜLLER GRUBBA
Olicial

Para constituirem o su

porte necesserto a opera
ção 400 unidádes munici-
pais de cadastramento se-

"
_

rijo criadas, localizadas
em municípios considera
dos centros de micro
regiões econômicas .

I AABe)

I Representac;:ão lSituado 9 km. do centro
Elemento residente em OURITIBA,de Corupá, na Estrada

Nova Corupá à São Ben registrado no CORE do PR. deseja re·

to, tendo 10 a 12.000 m� presentar firmas desta cidade naquela
altitude cerca 800 metros

.

OAPITAL à base de comissões. Favor
própria para construção dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
de casa de veraneio,

'r������������-<f)� Informações com o Sr. Oaixa Postal, 1398

Kurt Hillbrecht, Caixa CURITIBA - PARANÁ
Postal, 7 Corupá. _

. f \ n E \7 fi5 5 fi ��===========i. �
..ICAM Indústria Catarinense d:

•

Iij. BEB IDA S M AX W I L H E LM S. A. :1:l Artefatos de Madeira' i I B .

:S' { B Revend.edor da.
.-'

:1:} Em fase de Grande Expansão 4l :

r NECESSITA i,� BRAHMA CHOPP �r - Elemento com· disposição para viajar ir· g

J Serviço de grande responsabilidade i fi
.

em Jaraguá d? Sul,
.

. � E X I GIM o S t.ij Alto Vale �o Itajal, e, agora
, Ótima apresentação � f' t b tegrando se na

; ) Tirocínio Comercial i f� am em 1n
.

.

,

-

.

r Referências .

i �. Gr�nde Florlanopobs,
. �'l Apr�sentar-s: ·têrça.fei�a,' .dia 3 de agôsto, no horário comercial (.�� onde alem dos seU.s pro�utos revenderá �

:.L=::::==::�� .1:,..�.....�.,..���".�..,�.,=�".,��...9Y��r,:J

�----------._----�C:>������

�'CORRflO DO p�un" MUD A S
fimdação: firtur Muller ;-, 1919

.

--' . FrutTIer.. e Orn.ment.l.
Emprêsa jornalística

"Correio do Povo" Ltda,
• 1971 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Registro Civil
Aurea Müller Grubba, ficial
do Registro Civil do J. Dis
trito da Comarca de Iaraguâ
do Sul, Estado de Santa

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

documentos exigidos pela le.
afim de se habilitarem pa a

casar-se:

Laranjeiras, Peoegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botioabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias; Ooni
feras, Palmeiras, eto., ate.ASSINATURA:

Anual " . • Cr$ 10,00
Semestre . . • Cri 5,20
Avulso • • «, CrI 0,20
Número atrasado Cri 0,22

PECAM' OATÁLOGO
. Edital n. 7.741 de 27/7/71

ILUSTRADO
Lino TecHla e

Lúcia de MacedoENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

A.venlda Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

� JE .D'l( Co - C.R.:JH:. 1:Z'

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

Oirurgia 9 OlhJloa de Adultos e Orianças
Parlos - Doenças de Sel)horas

.

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ

Anuncie no

"Correio do Povo".
Seu AnúnCio
Causará
Boa Impressão.

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
CO_UPA. - 8AN-iA CATA.R.Bl::NA

Revisão
Cadastral

Pagina 2

Campár.M. /�&-. E,dUCllGão
Cívica

O hêlSleamenlo dd
Bandeira e o caDlO
do Hino Nacional são
obrigatóiios, uma vez

por semana, em todos
os eSlabelecimenlos
de quôlquer gráu de
.ensino, públicos ou

particulares-.

Programa do Servlder
Entra em Execução
Com ineío da vigência, a 1.0 de julho do pro

grama de Formação do Patrimônio do Servidor
Público - pois, de acõrdo com 8 Lei que o criou,
depois regulamentada, foi aquela a data estabe
lecida para comêço dos recolhime�tos"� o 9ovêr·
no dá partida a Um dos seus mais ínsptrsdos
instrumentos de justiça social. .

_

Beneficiando todos os servidores em ativi
dade civis e militares, dá União, dos Estados,
Muni�ipios, Distrito Federa) e Territórios, bem
como os de entidades de adrníníatraçãn indireta
e fundações, o PASEP possibilitará a segurança
de um patrimônio individual progressívo, que,
inclusive, permite ajuda imediata em ctrennstãu
elas especiais dê. vida do participante.

Mecânica

Vende-se

�-----------------

Vende-se
terreno'

Casa residencial de madeira totalmente
beneficiada, recém construída, pintura plás
tica, garage, com 152.75 m2, -10 comparti
mentos, construída em terreno de,723,OO m2,
situada à Rua Criciúma n. 163, lateral da
Rua Barão do Rio Branco, nesta cidade.

Negócio à vista ou à prazo e aceita-se
carro nacional

Informações c/M, Albano no Banco dó
Brasil.

�·l���;'
)������....,."".",,��,
t ADVOGADO nos fôros de

-4 .são Paulo � Guanabara - Estado do Rio d e I.

, . Janeiro - Brasília.

) Processamentos perante quaisquer �H. I�
, nistérios, Autarquias e Repartições Públicas

)
em gera).

.

I.

., Escritório Central:

) Avenida Fr�nklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 I �
? (Fone: 52·1894)

Z C - 39i
Rio de Janeiro

Estado da GUANABARA
.

������--

.
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Campanha da !!� Aftosa/em
JI\

' ""

d I" S Ig u·a o·' U Quando tu sorrls, estás alegre, não? É porque
/ ' estás sattsfetto, sentes-te b em, com saúde. Geral-

Há muito tem,t'O-..Q_povó desta cidade como
imente, a8 pessoas que .1I0rr!em. sã<!, senhoras de

,

desta região solicitava a vinda de um Médico- sí, 9 sorriso exerce ínfluêneía sõbre todos. os Oonvídamos os Srs. acionistas desta socieda-'
, Veterinário '9 o início de umà 'campanha, que órgãos do co�po, tanto é que, quando S8 está. tríste, de para a assembléia geral ordinária, a re,alizar-
podemos dizer das maiores, no ponto dA vista li gente sente-se doente, se no dia 28 de agôsto do corrente ano, ás 16.00

.

á· d H horas, na sede da sociedade Rua Jorge OzerniewiczsaDIt rIO e nosso rebanho bovino, oje é uma O eorrtso e alegria põe -em fuga uma enfer.. 590, com a seguinte: Ordem do Diarealidade, Jaraguá do Sul possuí um escritório da midade, É muito maís fácil sorrir, pois se 'confirma d I óCAFASC (O h F b Af �'<.; 10) Leitura, discussão e aprovação o re at'
ampan a da e- re tosa em Santa gozando boa saúde e Deus se agrada disso também. b 1 I d t

-

dCatarina), e se propõe a realizar tudo em beneficio rio da diretoria, a anço gerai, emos raçao a

do nOBSO homem do interior, do nosso colono que Se tu não tens motivo sulíclente para estar �onta de luc�os e perdas, parecer do conselho
labuta com a terra e com 'os animais, na sua ânsia sempre alegre e a sorrir, lança pelo menos uni flscal e: de�aIs documentos. correspondentes ao,
de progredir econômicamente e cada vez msls olhar sorridente a uma pobre criança que mendiga exercício fI!1dO em 30.0671,. '.

fazer nossa Pátria uma nação forte e poderosa. pelas estradas. Verás como ela há de sOI:_rir tam- A" 20) EleIç�o d08 m�mb�os efetIVOS e suple�t9�
" bém. Se assím Iízeres, encontrarás .motívos para do conselho Iíscal e flxaçao. de Aseus hon,orárIOs,
Como iniciarão os trabalhos da CAFASC sorrir. Não sejas fechado, pensando só em tí, pois 3D) Outros assuntos de Interesse SOCIal.

Inicialmente depois de todos os contatos, os teus pequenos problemas. que não podes com' Aviso:
faremos um levantamento inicial em cada propríe- parar às necessidades do pequeno mendigo, tornar- Achamse a dísbostcäo dos srs aoíonístas, na ,

dade rural, que consta de algumas perguntas que
se-ão graudes ante o teu retraímento. Sorri, e as sede da sociedade, os documentos a que se re-,

servirão para preencher! fichas necessárias, ao mäguae por sí haverão de desaparecer em parte, fere o artigo 99 do decreto Ieí no 2627 de 26.09.40.
noaso cadastramento e contrôle. Saltentatnos aqui Canta, e mudarás tôda 8. treva em luz. Quando Jaraguá do Sul, SC, 14 de julho de· 1971. .

que tôdas as propríedades que possuem animaís cantares, a8 sombras terão fim. I

J E C
.'

D' t C
.

I.. org srnesto zermeWICZ - Ire or omerCla'_
serão visitadas. � Ri, 6 mudarás todo espinho em flor; ri e as b G I E di

, .

As pessoas encarregadas deste levantamento dificuldades passarão.
Assem éia era xtraor mana

geralmente-são homens do próprio local ou comu- Fícam os srs. acionistas convidados para a

nidade, bastante conhecidos de todos 08 senhores Cantando e rindo, sentirás que a paz chega �ssemj;)Jéla geral extrEt0rdinária a realizar se no

eríadores. ao teu coração, \ dla 28 de agôsto do corrente ano, ás 17,00 horas,
Solicitamos assim a colaboração de todos Se desejares te conservar feliz, esquece o

na sede social - Rua Jorge Czeniewiez, 590, .pa-a
para C) preenchimento (das fichas, elas nOR são mal ao teu redor. alegra o teu olhar e conserva

deliberarem sobre a seguinte: Ordem do ·Dia '

importantes e mais ainda o são para os criadores. o teu sorriso. Espalha alegria so teu redor, 'faze tO) Exame � aprovação da exposíção justifi-·
pois graças a ela, elaboremos todo o nosso traba VI'O' cativa da diretoria para um aumento do. capital

F ,cs tristes esquecer as lutas e a dor; imita a <It 00Ibo. orneçam todos os 'bdos �edid08, ajudem:noi! leta mesmo que oculta escala seu oclar que social, de CR'$ 468.500,00 para CR'IP 1 �OO.OOO, me-
a fazerA.melhor a campanha

A
pors ela é um esforço agr�da a todos' diante a íncorporaçao de reservas liv'res no valôr

do governo para combater êste terrível mal, que,' de CR$ 33l500.00 e a .vends de novas ações no
elimina muit�s vêzes criações inteiras, sendo tarn- O sorrte é arma que faz. triunfar e ajuda o valor de CR$ 400000,00; , ,

bém um beneflclo para todos. mundo 8 ser melhor. "A queixa rejeita. o sorriso. 2°) Outros assuntos de interêsse da sociedade.
( Após o levantamento inicial o fichário volta eulelta". Jaraguá do Sul, SC, 14 de julho de 1971•só escritório e aqui são datilografadas ficbas que O , .

fI· Jorge Erne&to Czerniewicz Diretor Comercial.8E;lrão posteriormente 'entregues' a càda colúno.
'

.
h. sorri, S8 az sombra ou so , sorn sempre·

Acompanhando estas irá uma circular marcando em qualquer lugar!
':i8 datas exatas em que cada propriedade será Ellen Janete Schmitt, 'Presidente

, visitada pelo vacinador de cada região. G�EB - Grêmio Estudantil Elpidio Barbosa

Obrigatoriedade' da Vacinação
I 'Colégio Divina P_rovidência

.

' , Jaragúá' do Sul. SC, '14 - 07' _; 71
Todo o proprietário é obrigado a vacinar ou

deixar vaéin'lf seus animais porque existem leis 0--------0------------'-.
ness� sentido tanto federais como Estaduais, Os ,,-------- -----------U
criadores que se opuseram estarão naturalmente II - t IIindo contra esta8 leis e portanto sujeitos a multas II ESCfl·tO"'FI·O J'Urll"dl·CO' Cnn'ta"'b'I·1 \11Mesmo pagando estas multas terão q,ue vaci Jl

U
'Ina!', pois) • ordem 'que temos é vacinar todos os »

'bovinos sp.m e8c�par nl:'Dhumll cabeça. ' U II
A razão desta obrigfitoriedade é porque li n Max Roberto Bornholdt fi

afto!}3 é uma doença muito contagiosa e não rtd- II . IIsolveria vacinar somente algumas e oeixar outras fi Luiz Henrique da Silveira fipara tráfl, IIS dem1iis poderil<lm contrair a doença II A D V O GA DOS I'e /colocar �odo e"fôrço e trabalho por terra.
II

. tiMais de sete animais' .

II ' I 'U
Todo aquêle criador .que tiver até 7 (set�) n TTlLl1 lll\tn\ 1Thtn\YMrll�ytrtn\� �r � TQ)tr � � II.cabeçà8 de gado a vacina será feita por nossos II

11. }U'� JUJIij/!V11. !�\Urlij/U) (' � .....'�l�\Ur�u)
IIva'cinadore�, e c'Obrar-s8 á somente a ,vacina, po II Contador / "tém aquêles criadores' que tiverem mais tle 7 ca-

II " IIbeças de gtldo, êles próprios terão de comprar a R' d F IPIvacina e, aplicá la no dia certo qUQ estã marcado II eglstro e irmas
� II

,Da ficha. Igualmente o vacinador pllss�râ tambê.m lUI Escrl'tas FrI'scal's Imp. Renda ,UInêstes dias para fiscalizar a vacinação e anotar
nas respectivafõl fichas. n Contabilidade - ICM II

II
D i F" INPS

fi
II .

e esas IscaiS II
II FGTS n
fi U

II Av. Mal: Deodoro, 210 . II
II .

\ ., ' II
0::=========::'==:::0=:================0

Rir, o melhor remédio! : JaraguÇI Fabril ·S.,A.�'
CCGMF 84.432426/001

Editais de Convocação
Assembéia Geral Ordinária

Edital de Praça

Portanto todo o animal negociado, deve ser
acompanhado de um atestado �e vacinação. Os
compradores de animais para .abate deVtm exigi·
los pois no fim de cada mês deverão ,nos apre
sentar, um r�latório uoDÍ todos os atestados �m
número igual ao d08 animais abatidos. \

Esta obriglitoriedade é feita parr. evitár que
animais nãa vacioados, provenientes de zonas onde
não existe a campanha pelretrem Da área liõbre
contrôle e de.strua nusso trabalho, pöis a doença é
mu'ito fácil de ser levada de um local para outro.

Salientamos que a fiscalização st>rá rigorosa,
Os atestados serão fornecidos grlituitamente.

ESCLARECIMENTOS
Para qualquer esclarecimento por parte das

pe,ssôas interessadas, colooaIDú nos a dil'!posição
no escritório l(,lcal da CAFASO, para as possíveis
t1úvidas que 8urgireQl. A CAFASO está situada ao

•

lado da Preftlitura com expediente diário.
(

O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito
da Gomarca de .1araguá do Sul,\ Estado de
Santa Catarina, na forma qa Lei etc ...

FAZ SABER a todos os que o presente edital
de praça. com o prazo de vinte (20) dias, virem ou

dêle, conhecimento tiverem e intereS'sar pO!�sa, que
sE:'rá arrematado por quem mais der 'e maior lance
ofere.cer, em frtlnte ás portas do Edificio do Forum. '

Do di� 10 de agôsto p vindouro, ás 14,00 horas, o

bem moveI penhorado a José Boaventura. na ação
executiva que lhe m'oye João Manuel de Aze,vedo, e
Clbliixo descriminado:

-

8) Um Balcão Frigorífico, 1'eve!ltldo de fórmica,
com quatro (4) porta", commotor Kólbbach, de 1/4
HP., n° 595649, avaliado em Cr$ 2000,00 (dois mil

cI'uztiros) ....

Assim será o referido bem errem8,tado por
qUbm mais' der e maior lanc� oferecf'or acima do

preçO' da avaliaç,ão. E para que chegue ao conhe
cimento de ·to<1os, e de quem intpressar possa., foi
expedido o presente edital, que será afixado no

lecal de costume. ás portas do forum, e publicado
no jornal local"Correio do Povo",· Dado e pas8�do
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos quatorze dIas
do mês de j'ulho do ano de'mil novecentos e. �e-,
tenta e um. Eu, (8) Amadeu' Mahfud. es,crlV8(\,
o subscrevi. la) Milton Ounha. Juiz de Direito.'

Confere com o ori�inal; ,dou fé,
Jaraguá qo Sul, 14 de julhö de 1971.
O El'crivão, Amadeu Mahfud.

Meses de Vacinação
A campanha é realizada de " em 4, meses dt>

forma sistemática e ininterrupta. As. vacinações
setäo r�alizadas nos meses de janeiro, maio e
setembro

.

A primeira etapa em Jaraguá do Sulserá em
setembro. Devendo se prolongar por tem-p'o in de
tl1rminado.· .

/
..

Expansão da Campanha
, � ,

No Estado de Santa Catarina a CAFASC ini
ciou S8US trabalhos em quatro municipios da regiãod08 Campos de Lages em maio de 1967. Posterior·
mente foi se expandindo até em maio de 1971
atingiu 119 municípios, pa�a agora chegar 'a todo
norte Catarinense. Com êste pli8S0 atingiremos em

s�tembro dêste' ano uma vacinação gerar dos bo
v.tnos e um contrôle da doença em todo o territó'
fIO Catarioebse.

Convém ainda salientar que esta campanhatem caráter nacional, sendo Santa Catarina o se
gunâo tlstad.o brasileiro a consegúir implantá-lade, forma geral. O pioneiro foi o Rio' Grande do
Sul. Cremos que em dois ou tl'ês anos teremos um
Contrôle desta virose em todo território Nacional.

, ,

, Atestado de Vacinação
'

,

.i Após,' o inicio da ca�panha tôda a comercia
hzação de animais que� �eja para venda para
a�ougue ou frigoríficos como /para a venoat a

V�zlnhos e terceiro!!, deverá lIer controlada Isto é
Ptss1vel mediante ? fornecimen.to �êste8 atestados
que devem ser obtIdos no escritórIO local da CA·
'J<'l\Sc. Animais bov'iol)s que fort1m encontrados em

e8trada�, tan'to' andando como em caminhão ou
OUtros meios de tranéportes serio prêsos e vaci
Dados.

....................-- _ --'�

C VENDE-SE ----I
1 Casa de .ladeira com todDS as instalôçõ�s
8xt4 e respeclivo 'terreno - Rua Emilio Stein.

1800000.

1 Casa de madeira· com todas as instalações e

respectivo terreno -:_ 'Rua CeI. Emllío Jourdan,
fundos, 16.000.00, \,

1 Casa de madeira e respectivo t�rreno: li RUli
CeI. Emílio Jourdan, fundos, 10.00000.

'1 Casa'de alvenaria semi acabada, 200 mts2 e

.respectivo terr,eno - a rua CeI. Emilio Jourdõn,
fuodos, 26 000 00.

,

Estuda-se condições de pagamento, informações
. com, Victor Zimmermann, n/cidade.

���
Dr. Reinoldo Mupar. í

,II ADVOGAD!__L'PARTICIPAÇOES'

tA Campanha de o'lmbate a Febre' Aftosa '

funciona através de convênio fi, mado entre Minis
tério da Agricultura,ISt-cretaria da Agricultura e

coiaboração de -tÔ(Ül8 as Prefeituras Municipais.

L. Ur. Édhwn A. de Franco Nunes
Méd. Veto Chefe I:)ub-átea _' Jaraguá do Sul ,_-..I�_��-.4I_..t»-�,�..c!JI:::�

,

Escnt'6rio ao lado da Prefeitllra

'JARAGUÁ DO SUL

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



GORREIO DO.POVO Sábado 31-7-71

Estado de Santa Catarina

P r e f e it u r a Municipal Jaraguá d o S u.1
engenheiro Dr. João da Rocha Mello, Luiz Nertoch,
requer licença p/colocar um muro, Orlando Nezarío,

. requer licença pjconsrrutr um rancho de madelre, Pe-
A Vísta da Informação como Requer dro Drechsel, requer .eproveção do sjproleto de cons-
Alberto Winter, requer licença p/reforml!r. sfresi trução, Salvador José Oliveira, requer licença e ali

dêncíe, Dourival Plclnín], requer alinhamento e nlve- nhamento pare construir uma casa residencial de ma

Jamento defronte s/propriedad�, Bvalino Behllng, re- delra, Mecânica Diesel Jaröguá LIda, requer alinha
quer, licença p/construir uma casa resídenclel e um mento e nivelamento p/construir uma oíícma mecânl-
puchado de madetre, João Elseler, requer vistoria e ce em alvenerla, Orlando Luis Andreeue, requer ali- C O N C E DA· S E
hebue se, Alfredo 'Mueller, requer Iicençe e alínhemen ohamento e nivelamento defronte sua propriedade e Nelson Engelrnann, requer alvaré de licença e

to :;J/construir uma eêrce de- madeire, João Holler, re devida licença p/construir uma obra resídencíel de localtzação, pjestsbelecer se com 'o ramo de depósito
Quer licença e alinhamento p/construir uma cêrca de alvenerle.

, de Ferro Velho, Gervásio Antônio da Cunha, solicite
serrafes, Hilda Kelbert, requer licença e alinhamento

C E R T I F IQUE. S E averbação de baixa, Marquardt B/A Ind. de Malhas,'
p/consrrutr um muro pré fabricado, Anita Trapp, re requer baixa do alvará de licença de s/ex represemen.
quer licença p/construir uma casa residencial mista, Wolfgang Reinke, requer certidão de baixa, Qui- re Sr. Nivaldo Deu, Horst Sporrer, solicita baixa de
Antônio Bockor. requer licença, alinhamento e nlve rtno Buzzi, requer certidão, informando se está Insert- seus tributos munícípets, Edeltraut Schmítt Müeller,
larnenro p/construir uma casa residencial de medetre, to p/pegarnenro de seus impostos e se é devedor em requer alvará de Iocaltzeção e licença p/estllbelecer
Afonso Reckziegel, requer licença p/construir casa relação a tmpostos, Haroldo Ristow, requer certidão se com o ramo de bar, José Fructuoso, requer alvará
residencial de madeire, Marciano Murara. requer Ileen- 'desde quando estä inscrita como Firma Ristow & Ion- de licença e locelízeção p/estabelecer- se com o ramo

/ ça e alinhamento p/consrrutr uma casa residencial de sen Lrde, se pegou os respectivos impostos, e a bai. de Comércío e Exportação de Flores, Sidney Garcia,
madeire, Alex Krüger, requer licença pjconstrutr uma xa do mesmo, Gabriel Pereira, requer certidão de cons- requer baixa dos seus impostos, Waldemar Wille. re
casa de elvenenâ, Walfrido Etchenderger, requer .lt- trução, Werner Fischer, requer certidão de construção. quer cancelerrerno dos impostos e do alvará de lícen
cença p/construir um rsncho, Atího Eugênio Uber, André Leitholdt, requer certidão de que está tnscnro çe e localização, Construtora São José Cie. LIda,
requer licença e alinhamento plconstruir uma casa re- p/pagamento dos impostos, Leopoldo Doering. requer requer alvará de licença, Comercial Victor Lide, re

sidencial de alvenaria, José Holler, requer licenç-a p/ certidão informando se eerä inscrita p/pagamento dos quer baixa do alveré de licença p/o comércio de ele
fazer um aumento em sjpuchedo de s/casa resídenciel, respectivos impostos, Pedro e Maria Klein Drechsel, trodoméstlcos e artigos p/present�s e alvará de licen
João Jorge Albano, requer vistoria e hebue se, Aoge requerem certidão de que os mesmos não possuem çe p/estabelecer.se com escritório comercial, Dario
lo Pedrt, requer vistoria e hebíte se, Osnt Lorenzt, casa resldenclal própria, RolH,"do lehnke, requer cer Chiodíni, requer alvará de licença e locehzeção pIes·
requer vistoria e habile se, Manoel Inácio, requer li- lidão de construção, Irma, Z. Kuchenbecker, requer rebelecer se com o ramo de !,epresentações, Leonel
cença piefetuar uma reforma em s/casa residencial, certidão informando se é devedora em relClção a_ im ,MilInitz, req.uer alv.ar6 de licença p/localrzação de_ sI _

�IZ CláudiO Neves, re,quer vistöria e h biie·se, José postos ou taxas, Teresita Koglinski Vargas, requer estabelecimento, Marlian" PubliCidade e Promoçoes
Tancon. requer vistoria e habi'te-se, Rudolfo Henrique certidão de que não é devedora a FazendÇl MUQ_icipal. LIda, requer a concessão p/localização s/escrilório,
Lenz; requer alinhamento p/construir um muro, Dejair para fins de baixa, Adolpho Carlos Mltagg. requer

I Anila de OClribaldi de Souza, requer alvará de Iieen.
Pereira, requer vislorià e habile:se. Haroldo Pdsold, certidão di\) taxa p/licença e tráfego de Veiculos. Heinz ça e localização p/estabelecer se com o raf"QO de Res·
requer vistoria e hClbile se, Erna Günlher Emmendör Rodolfo Kohlbach, requer por zerlidão a prova do fauranle. Dancing e Buate, Germano Fossile, requer
fer, requer vistoria e habile ,se. Mönoel Milbratz, re

.

pagame'nlo dos tribulos municipdis no período de baixa dos impostos, Orival Vegini, requer baixa do
quer vistoria e hClbite se, Ant(\nio dos Anjos, requer 1946 a 1967, Edegar 'fromm, requer cerlidão de cons- alvará de licença e localização, Adolfo Chiodini, r�

.alinhamento p/construir uma casa de madeira, Gumz tfução, Orival Vegini. requer cerlldão negaliva p/pro. quer cancelamento dos impostos, Dorival Neumann,
Irmãos S/A, requer licença p/construir duas casas re- cesso de baixa e extinção do registro de firma indi- requer alvará de licença p/abrir s/loja de tintas, Arno
sidenciais de madeira, Nelson Engelmann, requer lic�n- vidual, Orivál VeglOi. requ�r cerlldão- negativa a fim Blank, réquer alvará de localização p/iniciar s/serviços

J ça p/constrUir um r,dncho. de madeira, Ind. e Com. de anexar junte ao INPS, João Tarcar!, requer cerri de enca(]am�ntos, Angelo Tomanini, requir baixa d�s
Bernardo M1eyer Ltdél, requer licença p/lnst,alar uma dão de construção, Afonso Jung. requer cerlidão de imposlos, Alberto Dalmarco, estabeleCido com, tSCfl

ploctl, Udo Maass, !'eqOuer licença e alinhamento, pl construção. Mario do Carmo Werner. requer cerlidão 'ório ju'rídico, requer cadCl:,tramento do mesmo, Irma
construir uma casa residencial de madeira, MarquClrd·t de construção, Nelson Froehner, requer por certidão Z Kuchenbecker. querendo estabelecer-se com o ramo

S/A lnd. de Malhas, requer licença p/mandar remode· l3e é devedor li Faze�da Municipal,. Amália. da Silva, de pensão, requer alvará de licença e 10calizClção,
lar com pinlura, parte dös prédios de sua proprieda- requer certidão de construção, Leonel Milinilz, requer José Henn, querendo estabelecer-se com o rtlmo de
de, Bebidas Max Wllhelm S/-A., requl"r licença p/retor. cerllQão informC:lOdo não eXistir farmácia!la BSlraJa gêneros alimentícios e açougue e c�mércio ,em ge�a�,
mar uma casa residencial, Sllvino Petry. requer apro- Garibaldi IS n o no raio de seis Km, Comércio e Re requer alvará de licença e localizaçao. Síllo NlcohOl,
vação dum projeto de construção, Amônio Rebello, presentaçÕes de MáqUinas Agrícolas LIda, requer cer. requer alvará de licença por ter iniciädo s/alivid.ades
requer alinhamento e nivelamento p/construir umCl ca tldão se é oU não devedora em relação a· imposlo:!l com o ramo de PôslO de Gasolina, Leonardo Ferraz,
sa residencial de madeirã, Leopoldo Banstein, requer ou taxCIS, MárIO Zeri>ien. requer. certidão' negativa. requer alvará de licença e localização, Relojoaria
,licença p/construir uma ampliação' em s/prédiO, 'Eletromotores Jarag-uá �/A, requer c'frtidão negativa, Cami, requer alvará de localização p/seu estabelécl
Kohlbach SiA, requer licença e apr?v.,ção dum pro Alvaril Gomes, requer cutificar se é devedor a Fa mento._ Flrmd Alvillo 0110 EspóliO, requer baixa .e,
jeto de construção, Olímpio Fagundes, requer alinha zenda Municipal e qual o n.O de todos alvarás. Cons- eSlinção do regislro de firma individual. Emmyr Ho-

,

mento e nivelamento defronte sua propriedàde e Iicen trutora Jaraguá Ltda, eSlabelecida no ramo de Cons- gendórn e Cristina Volkmann, requer alvará de licenç-a
çê! p/construir uma obra r!sidencial, Fran'cisco OHbio Iruç�o Civil, requer certificar ti' sua qualidade de es- e localização p/esíôbelecer se com Instituto de Beleza.
Vieira, requer vistoria e habite se, Jairo Wiest, requer tabelecida no ramo supra mencionado, Metalúrgica Luzj Zumach Mdba, 'requer licença p/estabelecer-se
licença p/mandar construir uma ampliação em sua Erw,ino MeneR'oUi Ltda, reqaer certidão se é ou uão com Comércio de R,-,vistas, Livros e Materiais Es-co
residência, Alfredo Fiedler, reqeur licença e alinhamen- d�vedúra de Impostos mUOlcipais ou laxas, Constru laras, Ary MClrcos Silva, requer alvará de licença pl,
to p/constrUir uma cerca de madeird, Faustino Sedai, tora Jaraguá LIda" requu certificar se é ou não deve· estabelecer-se na qualidade de Agente Autonomo, co
reguer licença e dlinhamento p/constrUir uma casa re· dora a. F'azenda Municipal, Ol+�da Hort Schmill, re me Corr�tor de Vdlôres, Pedro, Schmidt, qllerendo es·

sidencial de madeira, Sebastião Speniler, requer li- quer certidão informando se é ou não. devedora a tabelecel'-se com o ramo d� Fábrica de aguardent",
cença-e alinhamento p'/construlr uma casa residencial Fazenda Municipal. Ewaldo Schwarz, requer certificiH requer alvará' de licença e 10calizaçãQ, Teresita KG'
de madeira, Gustavo HeDsch,-,l, requer alinhamento e de que nada percebe pelos cofres desséI repartição, glinski Vargas, requer baixa de sua firma ind_ividual,
nivelamento p/con�truir uma garagem. Ivo Sch1))111, André Leilhold, requer certidão informando se é, de S A. Cort-ume Cario'ca, p/eslabelecer se com flhal re.

requer licença p/construir um galpão em alvenaria,. vedor em relação a impostos. Germano MueJler, re quer alvalá de licença e löcaltzação, Oflando L'ulz
Augusto Lindemann, requer visloria e hãbite-�e. Gus- quer certidão negaliva, Germano Mueller, requer cer Andrealla. requer alvará de licença - Leopoldo Doe·
tavo Henschel, tendo adquirido uma casa residenclal, lidiio informando se eSlá devidamente registra_do n'-'s ring, requer informação se é dev�dor em relação 6,
requer vistoria e haoile se, Mmiro Fagundes, requer ta repartição, Arnoldo Modro, requer cerlldão de que impostos, Quirino Buzzi, querendo estöbelecer se cQ"?
Iicenea p/demolfr e reconstru'ir uma casa residencial, nado percebe pelos cofres dessa repClrtição, Octacilto o ramo de bar, restdurante e pensão, requer alva",
Luiz Coelho, requer licença p/.mandar fazer uma cêr ::>. Ramos, requer certidão informando se o requeren de -licença e localização, Alberto Dalmarco. requer
('a de eSlaquetas, Associação Atlética Banco do BrliSil. te é ou nã:o devedor' a Fazenda MuniCipal, lido Do cancelameOlo de impos:o, lu'dlte de Maflos Gonça)ves,
requer aprovação de plontas p/construir s/sede social mingos Vargas, requer certidão de Que não possui estabelectda com o ramo de bar requer alvara de
em estilo rÚst.iCo, Grêmio Esportivo Juventus, requer casa própria; Antônio Bockor, requ�r certidão de cons licença, GUilherme Hum�erto Emmendoerfer, qAuerendoalmhClmenlo e nivel.amento defronle s/propriedade e Irução, Neida D Fodi, requer uma certidão de regls estabelecer se com o ramo de tran�portes aUllonomos,
devida licença p/construir um galpão, Dulcio Teodo tro, Irma Kuchenbecker, requer certidão informando requer alvará de licenQa e localização, Marrd Ellz�
nls, requer alipharI)ento' plcons,lruir um muro p/esta- se deve algo a essa repartição, Olímpio e Clotilde bete Povoas. requer baixfl DOF ter encerrado s/allvl'
cionamento em a'lvenaria, Rolf Marq.uardt. requer enu Fagundes, requerem certidão informando se são ou déld"s comerciais, J�sé Sebastião Korner, requer' can,
meração de prédio, Carlos Eberhardt, requer visloria não proprietários de casa residencial, Frederico Fer celamento dos impo!los, Lda das Tmlas LrdêJ"
e ;hablte se, José Baumle, requer licença e: alirihamen- "ando Trapp. reqm;r cerlldão se é devedor em reld' requer alvará de licença, AnibßI 5pézia, querendo
to -p/construir uma cêrca de madeira. NiJron Joeé Cam ção é:'J impostos, bem como se eSlá iosc-rito p/pagã- estabel'ecer-se com o ramo de Confecções em Ger_al,
pos, requer licença p/construir um rancho, Alma Kru mento dos mesmos, Manoel Luiz da Silva, requer -cer- requer alvará de licença e local zação, Bernardo
g�r Kostetzer, requer licença e alinhamento p;construir lidão p/ pleitear �mpréstimo habitaCional, Rubeps Moller, requer alvará de l'cença p/eslabelecer se com?
u� rancho, Ronaldo Valério Trapp, requer licença p/ Schwanke, requer certidão se é devedora em relação re'presenliinre comercial aUlônomo, Gu.dherme. Pradl,
conslruir um rancho de madeira, Blásio Mannes. r�- a impostos, Rolf B Hermann, requer uma certidão da eSlabelecído' com banca de j�rnais, requer baixa de

q�er Ikença �/cons_truir um préd'io p/sua fábrica, bem qual jeve constar a data exa_ra da baixa do seu esta· s/allvidades, Berlholdo _M.öx Doer.ing. �equer baixa de

'c9mo respectivo a1rnhamento... belecimento comercial, Melalw'gica B,wino Menegolli seu estfJbelecimento, AdelIDO .schlod1nl, r,equer IlcençH
i �eonir da Silva, requer licença p/construir_ um Lida, requer certIdão in�ormdndo se é ou não deve p/estabelecer se com Serviços de ,Terraplenagem e

rancho de madeira. Albino H�inz Koerner, requer vis· dora de quaisquer imposlos, Olinda Hort Schmilf" re- Transporfes de cargas, Edgar Barg. eSlóbelecldo com

toria e ha'bite se,' Alvaro Nicol:.:zzi, (requer vistoria e quer certidão de pagamento de ImR'ôsto, em que cons bar, requer cancelamento dos i!11pcstos, Harold� Na
hábJle se, J9sé Stiilghen, reql!er licença p/constrUir ca te 0.0 de talão, data do pagdmenro' e exerc,icio a que

\

gel, requer aposenladoria.
sa residencial de madeira, Roger Kamke, requer vis- se refere, Max!nlei _Felisberto Graciano Lenzi, requer J guá do Sul 21 de julho de 1971
toria e habit� se, Arno Kuster, requer licença p/cons certidão de que o mesmo se ach Cl em dia 'com os im

ara ,

truir uma casa residencial de madeira, Wigando Kiliz postos, Emmendoerfer & Ciao, requer uma certidão
ke. requer vistoria e habite se, Walrer Kumschlies, re dos imposlos recolhidos à Prefeilura, Guilherme Em
quer licença p/aumenlar os fundos de s/garagem de mendoerfer, requer cerlldão dos Impostos recolhidos

. Empresá.rio, pelo seu.traba.-.mad�lra, Wdly Mohnke, requer licen�a p/demolir e re- à Prefeilura. G�za Uodolfo Fischer, requer �or certi- B IconslrUir um rancho de maQeira e conslrUlr uma ram (jão o pagamenlo de imposlos, Felipe Fernandes, re lho quanto, ficou o. rasI �alS
pa para lavagem .e lubrificação (je carros, Mário' da quer cerlldão de con�trução. Berlholdo Max' Doering, • ? A· d a fazer os censosSilva. requer licença para construir s/casa '1esidencial requer c�rllaão negativa, Hafermanu Cio Lida. requer rICO. lU e' . .

. �e madeira, .Álvaro de Souza, requer licença e alinha uma cerlldão de que foi de fato reqóerido a baixCI de industriar -
-

agrícola - comerCIal
menta p/construir uma 'casa reSidenCial de madeira,. sua fdial. logelber! Hansen, requer por c�r,tidão se é

_ dos' serVI·(lOS.VerR'undes Krause, devido a falência da Conslru:ora devedor e:n reloção a impostos, Geza Rudolfo Fischer, Y
Hewokra Lldêl, assumiu é1 responsabilidade lécOlc.a o requer por cerlldão talões de imposlos pagos, Rodol ...,;. _

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

fo Fiedler, requer certificar se é ou' não d-evedor 8

Fezende Municipal, Nelda D. Pod], requer uma cer

lidão informando se está devidamente registrada nes
ta repartição, An õnle Pereira, requer certidão de CODS

rrução, João Jorge Albano, requer certidão de cons

trução, Adele Bartel Henschel; requer certidão de bai
xa.

---------------------------�
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Ums\das cois�e o médico de
-:

ne�os n!� J!�. !!�(M�-PsiqUl�a, em Ouritiba - Professor
Catedrático da Unívereídade Federal do Paraná)

"Se Iôres correto, não penses que. com isso,
· vets reformar o mundo. Fica, porém, seguro de que
haverá um canalha a menos" -- (Confúnc o).

"Pode-se en2'anar al2'UmllS pessoas todo o tempo;
· pode-se enganer tôdas as pessoas algum tempo; mas
, não se pode engeuer tôdas as pessoas o ternpo todo"

·

.

- a sentença é de Abraham Lincoln. A que Lynon
·

: acrescentaria que a pessoa que com meís facilidade
·

; enganamos, somos nós mesmos.
Não custe eer ·sincero. Há mentiras convencia

; Dais, correntes na sociedade; há mentiras píedoses,
a do médico, por exemplo, para consolar enfêrmo

·

sem cura, sofredor a estes Deus perdoa. Indetensé-
· veis as primeiras; compreensíveis, as segundas.

Qual é, afinal, uma das coisas que o médico de
nervosos não deve fazer? Vou tentar responder. jamais
prometer o que sabe não poder cumprir. Há um velho
brocado' português que enstne: "Ao, rico -não deves,
ao pobre não prometas". Grande, sábia lição. Pobre,
aqui no caso, pode ser compreendido pão só como

o de algtbelres veztes, parco de meios, minguado de
recursos, como também o desfavorecido de fé, falho
de crença, desprovido de esperenças.

Querem pobre, mels pobre que o nervoso alltto,
angustiado, encíoso, desesperado, deprimido, na meis
funda e negra das - como hoje se diz "'- fossas?

A êsie há saber prometer, o que e como pro
merer. Desde que se ecredite capaz de cumprir o

prometido. ôim, de ecõrdo, o médico não é infalível
. e humano e, como tal, passível de êrro. Gosto de
repelir lição de um des grendes Mestres da Medicina
de enranho, Francisco de Castro, ao lembrar que, da
meteméncs, 6 Medicina conhece apenas o cálculo
das ... probebtltdedes.

'

"
... ao pobre não prometas" - vale repetir. Decreto de 16 de Julho de 1971.

Prometer, mas em têrmos, permitam-me insistir· jamais O Prefeito Municipal d'e Jaraguá do Sul, Es
O impossível, o que se sabe impossível, de impossível tado de Santa Catarina, no uso e exercício de suas
r.zalização Delxanio sempre uma poria de consolação atribUições, Resol�e: ..

Nunca desenganar de cara, como do agrado dos Conceder Aposrntadoria:
médicos - raro�, fellzmenle - fazer: "Seu casa não De acôrdo com o art. 100, hem I, letra "c", da
fern cura; nenhum médico curará, terá de tomar re Lei 0.0 4425, de 16 'de fevereiro de ·1970, Estatuto

"médios a vida fôda". Não é direito, não é humcilOo, dos Funcionários Públioos Civis do Estado de San'
não é, cristão, Impiedade, crueldade, é que é. ta Catarina, adotlldo por esta Municipalidade:

Ao médico cabe curar "Igumas vêzes, aliviar A HHoldo Nagtil, no cargo de �lt câoico Pade ão
quase .sempre, consQlar. �emJ?re - _que!." o ignora? "p:' do QuadrQ lJnico dQ Município,· (',om os pro_De mais li mllis, vale li pena lembrar que não há ventos consignadOS em lei.
doenças incuráveis; o 'Que há são doença8 ainda sem Palácio da Prefeitura Munioipal de Jaraguá do
cura. O que se pensa ser incurável hoje, bem pode Sul, 16 de j Illho de 1971.
ter cura amanhã. Neste inslanle, hii inúmeros cil;ntis Hans Gerhard MaYflrl Prefei'o Municipal
las estudando; benedilinos da Ciência, para os quais
não há dia nem noite. A pesquisar, investigar, pro
curar. IApenas a lílUlo de exemplificação: quem sdbe,
neste ,jUSIO instante, não haverá um Pasleur, um Fie'
m·ng, um.,. Ca lista é sem fim) ... chegando ao lêrmo
de descobrir algo que cure, digamos, -o câncer? Ou
tras doençills sem cura?

.

Uma dös coisas que o médico de nervosos não
deve fôzer. Iludir, enganar. dolosamente, �eu cliente
Promelendo·lhe o que náo tem, não pode ler, para dar.

Bondade. CompreE'nsiio. Sinceridade. Honestida
de. "Se o velhllco soubesse o quanlo custe: ser ve

Ihaco, o velhaco seria sério mesmo por ... velhacaria"
- iSlo é dos antigo�.

jamais lhe lirillr da bôca o pão da esperança.
Dar lhe carinho. compreenslio. afeto. bondade. Dar lhe
o seu melhor, o melhor da Ciência sua, para ajudá lo.

Restituir lhe 11' fé. Dar lhe um amanhá, em suma

O Dr Lourival ßorja, Delegado de Policia da

Comarca de jaraguá do Sul, Estado de San
III Catarina, na forma da lei. ..

Faz Saber a todos quanros o presente edital vi
REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO rem ou dêle tiverem conhecimenlo com o prazo de

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL seis (6) meses, que se encoOl�am d disposição de

D E F E R ii" D O seus fJegítimos donos ou pOSSUIdores,. oeellt Delega:
� J. cia de Polícia da COmtHCa de jaragua do Sul, Sita �

M�ri8 B Oorrel� Negreiro, f.equer licença p/ Av. Oelúlio Vargas, 0,0 577, nesra Cidade �e Jaragua
constrlllr um mausuleo p/seu faleCIdO esposo, Leo· do Sul uma biCicleta Göricke pLhomem, cor verde e

poldo Nort! requf>� lioença p!const�uir um mausulé.o _branca,' n.O 134544; uma bicicle!a Ceolrum p/homem,
p/sua faleCIda e.sposa, OsvaldO Lellhold, �equer h- (..Or verde e branca, no 11155;· uma biCicleta Sport pl
cença p/constrUir um ßlausu�éo p/seu faleCIdo .sogro, homem, côr azul e creme, ne 383455; uma biCicleta
Pedro ��rnandes, r�que� licença p/�O�s�rulr um Calói p/senhora, côr branca e cinza, n,o 3268; uma
�ausuleo p/seu f.alecldo filho, José Rlb;.lro, .requer biciéleta Monarck p/senhora, côr õzul e b:ancd, n:;o

licença. p/coDstrUlr um mausuléo, ADa Slguelra, re- 518485; uma bicicleta Monarck p/homem, cor verde e

quer hceD.ça p/mandar hze� a.tran�lad8çao doI' res- branca, nO 216484; uma bicicleta MonDrck ,,/senhorll.
lO� ,�Or&aIS de. s/flDa�o proleolt?�, .lUuma�� no Ce côr bordeaux, n.O 568461; uma biciclela Monarc� �I
mtle:1O de Santa LU�la pIo Cemlt,erlO M�nlClpdl des' senho'ra, côr vermelha e branca, n.O 1877093; uma b.!
ta clda?e, Ma�moarJa H :.a�, requer IIcenQa para cideta Monarck p;homem, côr vermelha e ?ranca, 0.°
const�lUlr _um tumulo, AntoDlo Zimmermann, reqller 85715; uma bicicletll Hermes p/homem, cor pr�la e

3uton�açao,p!a r�forma da oo�erta de lage de. sIre branca, 0.0 2061808; uma bicicleta Monarck p/senhora,
s!dêncI�, LUCIa .Julte,. requer hcença p/con8t�Ulr. um côr verde � branca, no 753095; uma blciclera Monarc�
ma�suleo p/seu faleoldo e,sposo, �od. d� Maqum8s p/homem, côr azul e brllnca, ri ° 1971132; uma b,c�·
KreiS Ltdll, te�do alterado li. razao sO�lal, da firma cleta Centrum p/homem, côr bordeaux e c�eme, 0 •

.0

equer allotaçao da. respectlv3 ocorrencl�, Elens 609955; uma bicicleta Monarck p/homem, COI azul e

Kfllermann, requer licença p/oolocar um tumu�o na
branca, n.O 747166; uma bicicleta Mondrck v/homem.

I'epllltura de. seu eElposo. Celso Fane�, reql1er IlCen côr verde e branca, n.o 047:!1; uma bicicl.elö Orelzner

ç� p/con!!�'mr �m mausuléo p/s/faleCIda f,�h.a,. Leo· p/homem, côr bordeaux, n.O 62755�;· uma b:cicler�Dlda S, Fmkbpmer, reqUf.'r lICença p/constrUIr um Durkopp p/home:n, côr verde e branca, nO 135679..
�����������--���������.����������������������

uma bjciclela Monarckp/senhoro. côr bordeauxe brao-

Cargo.s em ca, n.o 1620539; uma bTcicleta de marca Ilegível p/ho,
mem côr bordeaux e branca, n.O 68555; uma biCIcle

ta M�narck, côr verde e branca (p/�omem), n
° 58304?;

Co •·ssa-o uma bicicleta Monarçk p/homem, cor bordeaux e brau·
m ca, n.O 718589; uma fotocopiadora "M5" 3M n 3441 -

mod 555 AA - 110 WIS ' 10 amperes· marca Minesota;
um relógio de pulso p/homem. Censor. E, pena Çlut
chegue ao conhecimenlo de: Iodos, mand?u expedir o
presente, que. será afixado nesra Del�gaclt'.l, e puhlica
do na forma da lei. Eu, joão Arlner Leandro Ooo.,:al-.
ves, escrivão, o dtHilogrllfei. Dado e passado nesta I,.
cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e sele dléls do

mês de julho de mil novecentos e setenta e um '

_ Bel. Lourival Borja, Delegado da Comarca

VENDE-SE
Um terrf>no à Rua Alcântara. no Bairro de Boa
Vista, c/201 öm de frente e 45m. de fundos

Informações à Rua 8ão Paulo esquina ela RUß
Içaras, 141 em Joioville, com o sr. Otto Melchert
ou nesta Redação.
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Eetado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
, Portaria n. 21

O Prefelto Munioibal de Jaragu6 do Sul, E!I
tado de Santa Catarina, no UIO e exercício de luas

atribuições, Resolve:
Oonoeder Licença' Prêmio:
Da aoõrdo com o artigo 149, da Lei n. 4425,

de 16 de fnereiro de 1970, adotada por esta Mu
nicipalidade:

A Leocádio Osmar Rodrigues, ocupante do
cargo de Motorista Padrão "Q-5" do Quadro ÚnIco
do MuniêrpiQ, de 6 (seis) mêses, correspondente ao

decênio compreendido entre 4 de março de 1961 :,a
4 de março de 1971, para gozá-la em período inu-
gral, a contar de 1.0 de agôsto do corrente ano.

Oomuntque-se, Registre-se e Puplíque-sa.
Prefeitura Municipal de Jaraguâ do Sul, 21 de

julho de 1971.
Heus Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

mausuléo- Maria Caetano, requer licença p/consuuir
um mausulêo, Marrnoaria Ha.. , requer licença pia
colocação dum túmulo na sepultura de Gustno
Tank.

AUTENTIQUE-SE
Jaraguá Veículas S.A., requer autenticrr o Lt

.ro de Registro de Serviços n. 01, MOI euí, Jordan
& Oia. Ltda., requer rubrioaçâo do Livro RegistrO,
de Serviços n, 01, Arno Blank, requer autenticar,
Livro Registro de Serviços n. 01, Marisol S A. Ind.
do Vestuário, requer autenticação do s/Livro Regis
tro de Ssrvíçoa, Werner Augusto Frederioo Viergulz,
requer a rubricação de um livro que 8enirá para

registro do Imposto s/Serviços de Qualque,r Nato
rezá, João Reberti, requer autenticar o Livro Re

gistro de Serviços, Heinz G. Leitzke, requer autsn
ticar o Livro R6gistro de Serviços, Auto Renovado
ra Ltd». requer autenticar o Livro Registro de Ser

,iços, Madesul Ind. e Com. Ltd a, requer au'entiCl�r
o LIvro Registro de Serviços.

..

INDEFEDO
. Dante Valle, requer licença para estabelecer-se

oom automóvel aluguel em sua propriedade, Anita
Garibaldi de Souza Mendes, requer lieenç», alinha
mento a niselamsnto pIa construção de uma chur-

AVERBA-SE
Viação Canarinho Ltda, tendo alterado s/deno

minação social, requer anotação da dp.viga ocorrên
eia, Olhia L. Schiochet, requer a verbar a bs ixa d:e

licença de localização e renovação, por ter encerra
do s/atividade com o ramo . ds Iustituto de Beíesa.
Posto Wolf Ltda, tendo alterado a razão social-re
quer anotação da devida OCOI'I êucía, Firma Alvino
Schumann, requer baixa do "IV1Fá de H�egQa e. 1.0-

.

calização, por ter enoerrado s/atividades IOdustnals.
Jaraguá da Sul, 20 de julho de ·1971

Portaria n. 22
O Prefeito 'Municipal de Jaraguá do Sul, Es

tade de Santa Catarina, no uso e exercício de SU88

atribuições, Resolves
Conceder, 15 (quinse) dias de licença para

tratamento de saúde, a Frarieisoo Ptnter, ocupante
do cargo de Motorista do Quadro Úr.iico do Muni
cípio, da/acôrdo com os artigos 125 e 13.5, ambos
da Lei n. 4:.4:25, de 16 de fevereiro de 1970, Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estaco de Santa
Catarina, adotado nesta Municipalidade, a contar
de 2 do mês de julho do ano em curso.

Ocmunique-ae, Registre-se e Publique-se.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 23 di'

julho de 1971-
Hans Gerhard Mllyar, Prefeito Municipal

rascaria.

Estado de Santa Catarina
Secretaria de Segurança e Iriformações
Delegacia de Policia da Comarca de Jaraguá do Sul.

Edital . de Praça

o Jnverno faz l�mbrar malhas
dé algodão, e, malhas de'
alg·odào compra�se melhor
diretamente da fábrica.

Vacine seu gado'
contra a Aftosa

DeCreto do Governa·
dor' Colombo Sales de·
termina o remanejamen·
to de diversos cargos
em comissão em Secre
tarias de Estado, afim
de adequá-los às exigên
cias da reforma admi· _-------�,----------,
nistrativa. Os órgãos a

que pertencem os de.
tentores dêsses cargos
são as SecretariaS da

Agricultura,' Govêrno,
Justiça, Saúde, Serviços

._______ Sociais e dos Transpor-
____________________� • •

---
__�-,�--�..;l teso

"

MAIOR VARIEDADE

MELHORES PRECOS
,
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POYOErtlaces
ANO LIlI tAaAOOA' DO a.UL (SANTA CATARINA) Postai - Torin.ni

Realízou-se dia 22 de
julho de 1971 o enlaee
matrimonial da Srta. Ma
ria Ida Postai, filha ben
,quista do casal Constante

Norma e Ivo(Olinda) Poetai com o sr.
declmento pela colabete Ernesto Torinelli, compe- .Realiz.�8e hoje o enla
ç60 que sempre encontrou tente tipógrafo do nosao ee nupcial da j o vemjunto de autoridades. po semanário, filho do casal Norma, filha dileta dó Ir.
vo, pais e alunos. Iormu- Angelo (Catarina Holler) Gustavo Lange. Senhoralando votos de harmonia Torinelli. A solenidade com o sr. Ivo Krogel,e prosperidade pera lera- civil t e v ti lugar ás 10 filho do Ir. Ernesto Kre
gUIÍ do Sul e SMDta Cate- horas, paraninfada por gel e Sra. - A ceremê
rtna. parte da noiva pelo sr. nía religiosa vArificar se

Joio Jocías Webber e á ái 16 horas, ns Igreja
Sra. e por parte do noivo, EvangéIíca Lutherana de
pelo dr. Murillo Barreto Schroeder. Após o Ato
de Azevedo e Sra. A religioso, os convidados
ceremönía religiosa foi serão recepoionados na
oficiada pelo Rev. Padre resídêncís dos pais da
Elemar Scbeid, Vigário noiva, em Itepocuztnho,
da Paróquia de São Se· D 6 8 t e lnunicibio.' AOl
bastião e, foi testemunha- nubentes, distinto. paíe
da. por parte da noiva, e demail fa.miliares. esta
pelo sr. 'Antonio Scbmitt folha apresenta OI ReUI
e Sra. e por parte du cumprimentos, com votos
noivo, pelo sr. Albino, de perenes f�licidades.

8.ÁBADO, 31 DB JULHO DB 1971 N.O 2.643

Irmão 'Luís Viaja
õa.-feirll última recebe

.

letiva, já que individual. seus gestos e palavras de
mos li honrosa' visita do mente j.mais consegutrla que perte com o coração
&levo Irmão Avelino Spada, êsse intento, dado- o largo carregado de uma, antecí-

, áoseo
"

muito conhecido circulo de amigos que poS pada saudade, porque Ulí,
Irmão Luís, Cidadão Ho- IUi.' Irmão Avelino Spada, zes prcfundas ancorarem

norérlo de Jarltuá do Sul cerno já dissemos em edl- o bom gaúcho ao-sólo ja
e flté então Provincial dos ção emerlor, acaba de ser regueense
Irmãos Maristas de Si!nta designado pare dirigir o Péde nee o nosso ilustre
C a t ci r i n a, com' séde na Coligie Marilta Imernecte- representenre

:

na Cidade
"Pérola 'do Vele doIrapo- nil, em Roma, o que nos Eterna, que Joesemoa o

cú" e Presidente da União honra sobremõdo, Em DOS· portador de um ebraco de
Catarínense de Educação. sa r e d a ç i o palestremes despedida aos jaraguaen
Vinha 'apresentar as suee longamente com o Irmão see e amifos catartnenses,
despedidas, de Iörma co- Luis e Dotamos através ecompeohado de um lIgrll.

I'

"

" VISITA HONROSA
O ,IlUE VI'I PELO LID·NS" -, jaraguá do Sul, teve CI horte nerdeste cetertnense.

- especial honra de receber ,O sr. Paulo Fontana lun-
a visita do sr. Paulo Fen- queira esteve acompanha
rena Junqueira, Diretor ôu do dos era. Emydio Ro·

GeLL. Não Vivamos de SODhos e Quimeras. penntendeute do Inerttute drigo Corrêa, Chefe d. or
de Pesos e Medldas, órgão visão do IPM, Mário Adol.
delegado parlJ OI Estados fo R; Ribeiro, sob delega- !III---_-----------..----.
do PlIràná e Sinti Cata do de Lages e Ademar
rina. O ilustre visitante Onésimo da Silva, .sub
veio • nosse �idade para delegado de J o i n v i II' e
umll visita às duas' 'äbri Aeempensedoe do índus
ces de metros aqui exls- trial Edmundo Klosowskt,
tentes, II p r o ve i t a fi d o II diretor da Escala'mestros
oportunidade para manter EDWI Lrda., realizaram
outros contactos, tnclusl agradável visita à nossa
ve visitação à XIII EXIJA, redação, onde foi mennda
que vem empolgaodo tOdo excelente, palestra.

Convenção de Vendedores
\ '

, No Itajara Tênis

CI1ibe'I�Cicero Ferreira, gerente
dia 29 de Julho, às 20 do Banco do Brasillocal, ,

horss, teve lugar o en Izidoro Ma'grini, de Goiã
cerramento da 28. Con- nia, Wilson Pi n t o, da
�8nção de Vendedores Guanabara, Heinz Barg,
das Industrias Reunidas gerente do Banco do Es
Jarllguá S.A. Pars o im· tado de' San.. Catarina
portante encontro foram local, 9 gerente do Banco
convidadasas autoridades Naoional do Comê:-cio
looais, funcionários cate S.A., Aldo Andriani, ge
gorizados e demais per-. rente do Bradesco, Edgar
sonalidades de 'destaque .Junges, d� Nôvo Hambur·
da sociedade local. ser- go.RS e Ivo Espind0la,

Passou 'S8 o tempo... Buscando ugurança, vindo, S8 a08' prt"sentea de Joinville. Coube aos

abandonei minha incômoda poltrona, olhei,londei, um excelente jantar. Na vendedores Izidoro Ma,

subi, ,deci. pergu.ntei, gritei, ninguém me dava oportuuidade usara� da g·ri,ni, um h�nroso LO_lu,
atenção. Prostrado pelo CaftSaÇO, moido pelo desas palav!a, .entre Qut�os, o gar 8 à firma Irmaol

lossêgo, tonto' de tanto tentar d.l!�elicilhar-me' dr. DtetrICh Hufen�8sler. Junges Ltda., d: NOvo
daquele espectro de ansiedade, via'me constante. dr: Rodolfo Hulenus81�r, Hamburgo, u� 2 lugar,
mente envolvido pelo fogo, ohispando fagulhas Prof

.. Paulo dos R e IS, co� p,ersonahdadea que
ameaçadoras vomitando chamai alastradoral. Prefeito Hans' Gerhard mais se destacaram em

,

Mayer, Arno -von CzekuR, vendas para as IUI1S re-

da Babia, Otivio Leal. da giões. De parabens está
Paraiba, Santo Arcange, a Industrias Reunidas
Jo, 'de Campo Grande Jaraguá S.A,' por mais
(Mato Groslo), Henrique 6s8e acodtecimento em

Pinto, de Sã� Paulo, dr. presaria!.

, A Comunidllde Evangélica Lutheranll de Jaraguã
do Sul, tem o prazer de' convida'j- li" todos os seus
membros e o povo em geflli desta Cidade e diS
localidade. vizinhas para um ciclo de 8 palestras na
SemanlJ de 'Evangelização de 3 fi lOde agõsto pelo
eVlingelistlJ Uev. P�stor Alcides Jucksch de S60 Leo
poldo, RGS, sObre o seguint� temário:

Fuzilou um raio de luz ... De.pertei num 80� DilJ 3 - Um. felieid�de eterna - existe isso?
br.slalto 80 qual se s.guiu uma estranha seolaçio ." 4 - Teu matrimônio - hl\ problemas?,

de .Uvio. Refeito do pesadelo, recapitulei 08 mo·
" 5 - Crer ... ainda tem valor? (pard bte temi

mentol dramAticoB do ator e do espec�ador,momentos convidamos em especial iii fodos os jovens).
de des8spêro, de intranqüiHdade, de desgraça. " 6 - Superltição - quai� as conseqüências?
Mergulhei as vista's na ellouridão e não matl' esta� .. 1 - Uma vida nOVa - como obtê-Ia?
Ta naquele anfiteatro que foi palc,o de minha te,r

I

.. 8 - A lutl com o passado - p�de rerminar?
rifica participação de ator forçado e d. espector .. 9 - Impossível para Deus - sera?
frustrado.

'

..
_. É mais tal'de dó que pensas - Despertai
Estas palestrai serão às 19.30, em língua 'alemã

e às 20.30 hs. em língua l'orluguêsa Da Igreja
Evangélica Lutherana desta cidade.

10lA: Não percam! Todos estão cordialmeDte
convinadosl

-

Haverá ônibus grlJtuifo tOdas às Doires:
às 18 h�. saida de Garibaldi via Barra do Ri,Cl Cêrro;
às 18,30 hs. saída Santa Luzill via l1apoc:uzinho e

Estrada Joinville:
às 19 hs. saída de carres áa Ilha da Figueira no

Salão Vitória;
às 19 hs. saída do Açougue' Theilacker via Igreja

, Eva,ngélica e Salão AlemaDha de Três
Rios do Norre.

CL Paulo Moretti

A caligine da noite dominava a amplidão ...
Relampagos �igllezagueavam no elp�ço em ehlba
tadas ígneas que surravam o infinito do Oriente ao

Ocidente ... Trovõea ribombavam aqui e aCGlá num
8strolulo que eco,ava incômodamente, martirizando
08 timpanoI...

.

Diante' de mim -a estrada deserta e a envol
Ti la a Boit.: os relampago8 e os trovões. Dentro
de mim o mido lancinante e a envolver-me o de-
sespOro, a apreensão, a inseguraD9a ...

'

Estarrecido, 08 olho8 esbugalhadoiS. o coração
disparado, as mãos trêmulas, o oorpo lânguido.
gelava me nas veias o saugue; ,compassos lúgubrei
pareciam introduzir-mil naquela dança de· fogo,
Daquala cenário tétrico, naquele teatro dantelico
em que me encontrava, estranhamente, como ator e
como espectador ... De expectativa era o momento ...

Como ator, representava um papel abjeto pelo
seu conteúdo cênico, como .splctador, me achava
absurdamente de.locado do meio ambiente. Intr.
apreensivo e temeroso, ,tomei aSlento Daquela
singular platéia vestida de, fogo e dispersa na ga·
leria da estrada ...

Uni luor frio percorria-me a espipha e tomava
conta d. meu corpo e ensopava minha. vestel; 8

respiração ofegante, o olhar turbado. a alma
delJpedaçada, o cora9ão em arritmia ligava· Be 1&

tudo aquilo por um fio de esperança, esperança de
d.spertar de tão inoômodo peladelo.

B aquela esperança pareceu acender S(4 Duma
estrêIa semi oculta entre as nuvend negras e carre
gadas de ameaça que, a08 pouco. foram Ie desfa
zendo em raio, d. paz e serenidade que lurgiam
das Um'bria, de um horizoBtflt promissor. Outra8
estréIas começaram a brilhar e a iluminar aquela
minha eltranha poltroBa que já nlo parecia uma
poltrona, era um catre para o espectador, uma

enxêrga para o ator. '

, Liguei o interrupto. de minha cabeceira.
desfez�s8 um lonho', fez se luz e loucamente, abr&�
oei a realidade .•.

CCLL, ,êtlte foi um sonho que não houve e

apenas o imaginei par� que nAo vivamos de sonho
e de quimeras; de sonho que se desfazem, de qui�
meras que S8 despedaçam, de utopias que se del�
moronam.

CCLL, viYamos, em contrapartida, da realida·
de do Seniço D,sÍnteresssdo que só constrÓi, que
jàmais desaba e que promove o n08SO mubs e

'Lions Igteroacional.

Ao Rev. Irmão Avelino
Splda epresentemos os

voroe de uma bôa viágem
e sucessos n6S funções no

velho muddo.

Torinelli e Sra. - Oen
vidados foram recebido.
no Restaurante Marabi,
onde ai 19 h o r a I, foi
oferecído'um lauto jantar.

/

EVI n g ai i z a ç ã o ' em Jaraguá do' Sul

t Agradecimento
Oumpre-nos o doloroso dever de comu

,

nícar o pasl!aDiento da nossa querida

AnDa Kauder Haake,
viúva de Otto Haake, ocorrido no dia 26 d.
Julbo de 1971, ás D horas, em sua residência
à Rua Cêl. Proc. Gomes de Oliveira, quando
contava 92 anos, 1 mês e 6 �dia8.

Por êste intermédio desejamos agrade
cer às Senhoras Emma Lange e LiIli Radünz,
pelas ,tenções disp�ßsada8 à querida faleci:
da, ao ReT. Pastor Egberto 'Schwanz, pelas
çonsoladoras palavras proferidas em oasa e

perante o túmulo, aos parentes, 'amigos e

vizinho!!!, que acompanharam tl faleo.ida até
á necrópole, que ofertaram- flOres, corOaI e

manifestações de 'pesar. A falecida nasceu
na Áustria e deixa 1 filha, 3 filhos, " nora.
12 nêtoll e 20 bisnetos.

.

Jaraguá do Sul, Julho de 1971
Os enlutad08

....1 ...

t Todesan-zeige _

un_d Danksagung
-

Nach einem arbeitsreichin Leben wu_rde
von GOff, dem Herrn über Leben und Tod, un
sere innigst geliebte Mutler, SchwieiermuUer,
Grossmutfer uQd Urg-rossmuffer,

Wlwe.. ADoa Kauder
.

Haake,
am 26. Juli, um õ Uhr morgens, ·in diel Ewig
keit abgerufen, im Alter von 92 Jahrern, 1 Mo
Dat UDd 6 Tagen.

An dieser Stelle danken wir Frau Ulli Ra·
dünz und Frau Emmll Lange, für Ihre Aufmerk
sa'mkei1, sowie Herrn Pastor Egberto Schwanz,

,

für die trostreichen Worte im Hause und am

Grabe und allen Fraunden, Na<:hbarn und Be'
kannten die der lieben Eotschlafenen das lelzte
Geleit gaben • .die Blumen, Kränze und 'Beileids
karteD S(hickten. Die Verstorbene war in Oes·
terreich geboren und hinterlässt 1 Tochler, 3
Söhne, 4 Schwiegertöchter, 12 Enkel und 20
Urenkel.

Jaraguá do Sill, juli 1971
Die trauernden Hinterbliebenen

�----------------------------------------

1 Casa de p1adeira com todas as instalações
8x14 e respectivo terreno - RUll Emilio Stein,

1800000.

1 Casa de madeira com todas as instalações- e
respectivo terreno - Rua CeI. Emilio Jourdan,
fundos, 16.000.00.

1 Cisa de madeira e respectivo terreno, a Rua
CeI. Emilio Jourdan. fuodos, 10.00000.

1 Casa de alvenitrilJ semi acabadd, 200 mts2. e

respectivo terreno - li rua Çel. Emilio Jourdan,
fundos, 26000,00.
Estuda-se cont:lições de pag(lmenlo, informações
com, Viçtor Zimmetmann, n/Cidade.
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