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I, JARAGUÁ DO SUL

I:

Fundâdo em 1876
Emancipado em 193'

lians Gerhard mager
Completará, amanhã, seu 36:0

aniversário, .o sr. Hans G e r h ii rd
Mayer, nosso operoso Prefeito Muni
cipal Homem público, vem se dedi
cando inteiramente à edmlnlstração
municipal, depois de cumprir o men

dato de vereador, de onde ocupou
o elevado cargo de \Presidente da
Câmara. Plaaeisdor; está dedicando
grande perte de seu precíeeo rernpo,
na implanlação de uma estrutura ed
mtntsrrenve capaz de oferecer ao

município, condições para odesen
,

volvlmento de õbres de graade en

vergadura e que, por isso mesmo,
demandam de elevados recursos It
nenceíros, que e Prefeitura Munici -.
pai, eõztnhe, não está em condições
de proporcionar. paí a preocupação
do jovem Prefeito, pera prover o

n08SO município de condições, para
consegulr com empréstimos tntemes
e externos, a realização .des óbres ta consonância com as cleeses COD

programadas. Mesmo lutando. com servadoras, com as. quere mantem
dificuldades Ilnancelres de rôde seguidas reuniões, trocando com 015

ordem, pois, em geral, qualquer íno-: cepttães de tndästrta e com os co

vação em.quelquer setor, récái lne- merclantea 'da CDL, as idéias do
xoràvelmente como encargo da ma- desenvolvimento jaraguaense. Atual·
oicipalidade. Mesmo ... assim, como mente está preocupado com a reno

dissemos, lem podido dar aademen- vação da frola de viaturas que coa- i

to eos trabalhos de embelezamento somem' o seu reduzido orçamento.
dá

.

cidade, alargando as vias de . O;Plano' Piloto está, em sues altas
acessö à cidade, constrúlndo urna indsgeções. O tnteríor continua re

série de pontes' com largura oflclel. cebendo aa especiais atenções, para
.

O esgoto �es!á _ se.odp - �1i$cadO. em. q�� o,�.!avrfld.P.;r,e�r.,P9t1�(jI",m ,-�)C�Q:r_,ar, ..
. determinadas' ruas'. Ö ealçamentõ se- as suas rtqueses. em Nereu Ramos,
gue Q ritmo que o tempo chuvoso no quadro urbano; I!I principal rua

permite avançar. Prédtos pera a ad- está sofrendo uma completa remöde
ministração pública esrãé sendo Ie lação. O desenvolvimento daquela
vantados. Uma fábrica de tubos e parre da cidade está exigindo um

lajotas, tactltra o desenvolvimento aspecto.mats condizente. Dentro em
do saneamento municipal. As esco- pouco, conduções de tôdas li varie
,las municipais estão rotalmente re- dades, estarão circulando pelas lar
_"

forma�as, oferecendo um aspecto glJS ruas, conduzindo os operáriOS
môvo aos alunos e professoras, que para as il1dustr-ias jaraguaenses. O
·recebem malerial djdático ,iltualiz,adó . Prdeito, contudo� ,não descuida de
e realizam cursos, qe "perfeiçoam�n-

"

8ua indústria. A Jaraguá Fabril, de'
to. A rea·lização da' XIIf. EXIJA terá onde.é diretor-presidenle, sente. o
sido, talvez, o que mais acentuou: II seu desenvolvimento pelo pulso fir'
sua çapa.eläade' admini'straliva, PO!�, me do sr..Hans Gerhard Mayer.
à prazo curIo, o empresariado sente est( .,é, em traços rápido�, o

o reflexo de tal mostra. Recenlemen" perm do nosso Prefeito Muni�ipaL
te, aUlor,idades do, município de O "Cor,reio do Povo" sente-se à
Campos Novos, escolheram a noss.. vODllsde, para cumprimentar o sr.

,unidade municipal, para se esp�lhar Hans Gerhard Moyer, IlJlmejàndo vo
no nosso des�nvolvimento'induslrial. tos de muUas felicidades, juntando
No última mês de AgÔst,o, logramos nossos cumprimentos aos do s,eu
o honroso 5,· lugar na arrecad'ação- grande cirçulo de amigos, admira·
do ICM, lógo depois de Blumenau dores, parentes e, em espeCial, aos

(sua cidade natal), loinville, La'ges de sua espôsa Carla e de seus fi
e a c;:apilal do Estado, F·lorianópolis. lhos ftalo Cássio e Himriette.
O PrefeitO MunicipaJ está em perfei- PARABENS PREFEITO!

o Colégio São Luis, nosso tradicional és
ta,belecimento dlt ensino, ao ensejo da passagem
do Dia� do Professo!,", enviou aos prof�s8or�s
jaraguaenses a seguinte mensagem:

Estimado professor
Só Deus pode �riar, mas você, professo'r,

pode valorizar o que ãle criou. Só Deus pode
dar o Amor, mas você, Professor, pode ensinar
o jovem a amar. Só Deus pode dar 'a Fôrça,
lIlas você Professor, pode apoiar quem desani
mou. Só Deus é o caminho, mas você Professor,
pode indicá-lo a seus educandos. Só Deus Ie·

Para assinalar mais um basta de si mesmo, mas �l& preferiu contar
aniversário de fundação do COlD; você, para educar os jovens.
Clube Atlético . �aependj Pela_passagem do dia do Prof_essor, a Di
fará realizar o 1.0 Festival reção, os Irmãos Maristas do Colégio Säo Luís,
de·' Bolão. As competições ,o cumprimentam efusivam,ente, e lhe agràdece Arrombadorel 8udacio,.
s! desenrolarão nas can a sua constante dedicação e sell apôio pela 80S, mas de bom coração,
chas do CAB e terão a, nobre missão de educar. te Íl t a r a m. há tempo.,...

�..

seguinte programação:. Jaraguá do Sul, 15 de Outubro d,e 1971 arrombar. o cofre -da Em-
Dia 6.1 1.71 - 14 horas prês8 de Alimentos Nor-

Torneio Interno Masculino. A Direçio· therns Meatswsks, de CSI-
Dia '7.11.71 - 8 horas .'!=:=======================;:=======,! sino. Austrália. Mas não

"Óbra Benemérita, o Torneio Interno Feminino. EN.' A C E conseguiram nada. QlJa�·
PEHE", - diz o Senador Dias 8 9 10 e 11 - 19 lo Anuncie no .

do tiYeram que se retirar.
Antonio Carlos Konder horas, Torneio entre firmas, ' "Correio do Povo". naturalmsote porque já
Reis - ·'.Jém de seus Dias 12 às 19 horas e Oldenburg R'el�nke Seu Anúncio .ia amanhecer e a opera�
reflexos diretos é um 13 às 14· horls, Torneio

' •
.

, ção começata
.

a oferecer
testemunho vivo do sen- entre Clubes. . RealiZá se �o dia de ho- Causará perigo, retiraram se me.-
tido de 'j,ustiça social e Haverá dispula diária de je o enlace malrimonial Boa Impressão. mo, levando sUas ferra-
promoção humana que carneiros, ,leitões e perús. dos jovens Ariélia e Elsí- meDiai e m'a t,e r i a I d.
inspira tôda. a obra re� No local funcionará com dio, ela filha do sr. Oscar no Salão 25 de Julho, no trabalho. -Mas deixaram
volucionária, Bob o pleto serviço de. bi!f, cozi·· Oldenburg � Sra. e êle, JtJraguá 84, onde os noivos um bilhete:, "Atenção: há
comando do eminente nha e o· tradicional :::hur- 'filho do sr. Blmo Reinke e receberão parentes e coo- ainda uma carga de di
P r e 8 i d e.Ii t e Km iI i o rasco. TodOS es!ão gentil. Sra. - As feslividades vidados. Aos nubentes os namite na fechadura de
GarraRtazu M�(inci" menle convidados. lerão inicio às 14 horas,' cumprimenlos desta fôlha. baixo".

1.) Florianópolis (Campeão) 234 pontos
2.) Blumeneu (Vice Campeão) 154 pontos
3.) JoinviUe 80 pontos
() Camboriú. 44 pontos
5.) Mafra . '27 pontos
6) Lages 25 pontos
7) Jaraguá ,do Sul 20 pontos
8.) Salete _ 19 pontos
9) Itajai e Rio' do Sul 18 pontos
10.) Brusque 11. pontos
11.) Curitibanos e Indaial 8' pontos
12.) Presidente Getúlio 5 pontos
13.) Xaxim 2 pontos

Atletismo Feminino·
'

G'rande '

1.) Blumensu (Oampeão)
I

147 pontos.l :

.,

'.'
2) Joinville (Vice Campeão) 95 pontos B' -I da.) Saleta 84 pontos aI e o
4.) Taíö 30 pontos _

5) Florianópolis 20 pontos e H o p P6.) Rio €lo Sul
.

8 pontos
'

7.) Jaraguá do Sul 7 PQntoe I
.

À Ação Social forá rea-R) Lages e'Brusque 4 pontos Hzar DO dia 6 de Novem-9.) Presidente Getúlio 2 pontos bro próx.imo um. grandeI �2J :p,�ç'!.b�""", '... � " ..
_,' , ... '� p.?n.�?' ßdi'le;,lo. ßbapp,-Ijo, -'Pf.lVr•

.<.!!::=::;:::::=:::===:::==:::õ:::::=====::=:::=:::=-===:it:=::::::=� lhão Artur Müller, no Par-
li

.

.

.

. , ii que .�gropecuário "Minis-
ii

A" P
,

bli
Ei Iro Joãq Cleophas". A re-

!! .viso, ao u· lCO II ceita da' festividade desfi-
II ',.

II ria-se à conclusão da creche.
·U �
II

A Caixa E�onôrnica Federal jl ..

luI Agência Jal'àguá do Sld - avisa ao pÚ'" lil. Resultados do . Censo
I blico em geral, .que já recebeu os formulá-

li rios para requIsição do"material necessário II Demográfico 1970'II ao cadastramento dos empregados no PIS, fi .
.,

II os quais poderão ser retirados na Agênoia II. A FUNDAQÃO IBGE,
II IOQal para preenchimento e devolução até i! acaba de publicar o SI-
n 12-11-71. H NOPSE PRELIMINAR
i! Getúlio B. da Silva - Gerente_ !; DO CENSO DEMOGRÃ-
iI ii FICO 1970, 'cujo número
�==:::::::::=�======:::::::::::::::I:::=:c==:::==:::!i �em para fenda. 8

.

quem
iF"============�=-�=====;=========;'" mteressar, medIante pe-

dido a ser formulado pOil
· i01ermédio de sua ride
·

de Agênoias Monicipaiil
de Estatística ..
O preço de cada exem

plar é de Cr$ 15,00, SEM
DESCONTO, cujo paga-,

·

mento é feito no ato da
entrega de eada volume.
A Agência de Estatís..

tiea deste município, si·
tuada na Prefeitura Mil!'"
nicipal, atender' aos pe-'
dido8 que forem forl}lo-

Ilados_. -----

JASeX I I
Jaraguá do SUl teve ums participação honrosa

nes JiCII Jogos Abertos de Santa Catarina, realizado
êste ano no progressista município de Rio do Sul.
A Comissão Municipal' de Esportes compareceu
com uma delegação modesta, íntegesndo o con

junto de 34 muníeípíos participantes.
O encerramento dos XII JASC está previsto

pera o día de hoje. Assim, podemos fornecer aos

nOSS08 leitores os resultados fin"ili de atletismo,
que Ião 08 seguintes:

Atletismo Masculimo'

Dia do Profe,ssor

Senador ocu- 1.0 Festival
. ,

\. de Bolão

pa Tribuna
O Senador

.

Antonio 'do senador -....ca'tarinense
Garlos Konder Reis, em está p'ublicado no Diário
recente pronunciamento, do Congres80 de 9 do
ocupou a tribuna do corrente, e merece ser

Congresso Nacional, pa lido pelos que 8e inter•• -

ra uma apreciaçio do sam pelo PEBE.
Pr�grlÍ:ma Es'pecial de
Bolsai de Estudos, ins
tituído pelo decreto 57.870,
quando da gestão minis.
terial do exs mplar
homem pÚblico Walter
Peracehi Barcelos. � O
extenso estudo aponta
como sendo Santa Cata
rina o Estado que recebeu
7.616 bolsas, distribuídos
entre 175 . Si'rldicatos, no
valôr de Cr$ tDI683D,OD.
O substancial trabalho

"

Noticias de Guaramirlm

Baile' das
Debutantes
Dia 30 do correate tera

lugar- o tão esperado baile
das debutantes de 1971, da
sociedade ruáramire.se. O
movimento social realizar
se-é nos salões de festa do
Grêmio Guaramirense e

contará com a presença da
grande maioria das meni
nas moças de Jaraguá do
Sul.
Hoje à rsrde, ii Patro-

�

,

nesse Sra. Laeí Rosa de
Bem, espôea do Prefeito
Paulino de Bem, receberá
ás 16 horas em sua resf
dência, oferecendo às de
batantes e suas acompe-.
ohantes um fino coquetel.

r Bons Ladrões

,Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Tecelagem Gunitex S.A.
OG.O.M.F. n.· 84 '32 4751001

Assembléia Geral Extraordinária
CO NV'O CA c Ã O

'Edital de Praça
o Dcator Milton Cunha, Juiz de Direito da Co

marca de Jaraguci do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da lel, ele ...

PAZ SABER a todos es que o presente edital
de praça, com o prazo de vint� (20) dias, virem ou São eonsídadoa OI Srs. acionistas da Tecela,
dêle conhecimento tiverem e' tnteresser possa, que se- gem Gunitex S.A., para a Assembléia Geral E�traor.
rá erremsrado por quem mais der e maior lance ote- dinãría a realisar B9 no dia 30 de outubro de 1971,
recer, em frente às portas do Edifício do Porum, no às 10 horas, Da sede 80ci81, com a 'aeguinte
dia %6 de outubro próximo, às 10,00 horas, o Imóvel 'Ordem do Dia ,

penhorado a ôtlvíao Pranzner e Cecilia Franzner, 1 - Leitura. exame. discussão e aproeaoâo io
Del ação exeeanva que lhes move Ivo Nereu Zanluca, Rela,t6rio da Diretoria, Balanço Geral, Parecer do
abaixo descriminado: Oonselho Fiscal til Oontal d,a Administração, refe�

rentel ao exercício enoerrado em 30 de Junho de
a) - UM TERRENO, situado neere Município 1971;

e Comarca, à Estrada lar.ruá-Esquerdo, com a área 2 -;- Eleição do Oonaelho Fiscal e fixação de
de 10.000 meã., fazendo freme nil Estrada Jarlguci;. lua remuneração;
Esquerdo, fundos e confroutando de um lado com 3 - Aumento do capital social de Or$. 21-0.000,00
terres de losé Frenzner, e de outro lado com terras para Oe $. 315.000,00, COIR utilização, de resenas Ii
do comprador, registrado nesta Comarca, sob aúme- nes;
ro 22.077, do livro 3 L, às fls. 29, avaliado em Cr$. 4 - Alteração dOI Eltatutoi Sociais;
8.000,00 (oiro mil eruzelros]. 5 Assuntos diversos de interêsse da socíe-

dade.

"CORRflO 00 POUO"

PEOAM OATÁLOGO,
ILUSTRADO'

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

MUDAS
fundação: fJrtur Muller - 1919

Emprêsa jornalistica
"Correio do Povo" Ltda,

• 197J •

Diretor.
Eugênio Vitor Scbmöckel

F,..,tlleras e' Or"••ent.l,

Laranjeiras, Peoegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Oeni
feras, Palmeiras, eto., etc.

-.

ASSINATURA:
Anual " . • Cr$ 10,00
Semestre • . • CrI 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Nlimero atrasado Cri 0,22

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
jaraguá do Sul - S. Catarina

Äaiversários:
Fa�em anos hoje
- o sr. 5ebastião Ay

reso, nesta cidade;
- o jovem Mauro ôckt

ba, em Curitiba;
, - a levem Renilda Kei
ler, Desta cidade;
- ii sra. ROSiS da Costa,

elpOsa do sr. E�ttfano
Meier.

Fasem anos amanhã
_:_ o sr. 'Hans Gerherd

Mayer, atual Prefeilo Mu
oitipal desta cidade; ,

- li sra. Tereza, eepöse
do sr. Gerlno Pcntlcellt,
em Gartbald);

.

,

- a jovem Maria Mo
reira, em Itepocuzínho;
- • jovem lone Betti

Fc1Iccini, em Masa8randublJ.

Dia 25
- a jovem Eoi Maria

dos Santos, nesta cidade;
- o jovem Orllmdo

,

WIckerhageD, rie.ta cidade.
, \,

PAZ SABER a rodos quanto êste edital, com

o prazo de dez (tO) dias, vire:m ou dêl, conhecimenlo
tiverem e intere,s,ar possa, que no dia. 28 do correote

mês, às 1! .00 horal, em freole à portG principal do
Edifício do Forum. serli procedido o leilão dos beos
móveis peahorados ao executlJdo José Teodoro Perei
ra, OI ação executiva que: lhe move: a firma Madesul
'Industria e Comercio Ltda., abaixo decfjmiD�doa:

Edital'D. 7.820 ,de IS/10/fit
" a) _ Um Rádio mllrca Mun-dii!l, eorO 4 faixas

Adio Doege e de onda, avaliado em CrI 80,00 (oitentlJ crUZeiros).
Helelia Ehlert

-' SOCIAIS
Dia 27
- a sre. Linda Bleich,

em Corupá;
,

- li sra. Hilda da Silva,
oeBtlJ cidade;

- o jovem AyrtoD SUo
ghen, nesta cidade;
- o jovem Inácio Müller,

em Vila Nove;
- a jovem Márcia Mara

de Almeida, em Lapa-PR;
- ii j o vem Amélia

Scheuer, .

em Jaraguá 84;,
- lJ menina Luzla, filha

do sr. Francisco Wasch.

Dia 28 Registro Civil funileiro, nascido em J(i-
- o sr. Ángtlo Prldi, Aure� Müller Grubba, Cficial ragml

do Sul, domicilíado
nesta, cidade; C· '1 D

e résídenta .à Roa Jorge
do Registro lVI do I. is- Czerniewicz, nesta cidade,

Dia 29 trito da Comarca de Taraguá filho de Arcanjo Pioinini
- a sre. Lldla, espôsil do Sul, Estado de Santa e Lavina Pereira Pioinini .

do sr, Willi Maffezzolli; Catarina, Brasil. Ela, brasileira, solteira,
_ o sr, Alvim Seidel, Faz 'Saber que comparece- Industriärie, nascida em

em Corupé; ram no cartório exibindo os Jar8guâ do Sul, domiei-
- a jovem Maria Apare- documentos exigidos pela Ie', liBda e residente em Fran.

eida Teixeira, em Jo.inville; llfim de se habilitarem para cisco de Paula, neste dis-
- a sr". VVlJ. MiDdlJ casar-se: trito, filhl de Reinoldo

Wol.ki, nesta eidade; Edital D. 7.817 de 14/10/71 Wuerges e VirgiliJiä Klein
....:.. o jovem Loreno Ha· Wuerges.

' ,

gedorn, nestà cidade; Valter da Silva .Brito e

_ ai sra, Ida Z e t l{e'l Giulca Oabrina da Sil,a

Schmöckel, em Curitiba;
, Mendes

'

- o sr. Lauro Braga, Ele, bras.ileiro, solteiro,
nest� cidade. I)adeiro, nascido em Oli·

Teira dos Brejinhos, Es-

Correio do POVJ
tado da.Bahia, dom.icili�
do EI reSIdente em �"Iguel'

, um Jornal a ra Estado do ParanA fi·
Serviço do Povo lh� de José de So�za

Brito 8 Teotônia da sn-

Assim será o referido' imóvel arrematado por
quem male der e maior lance oferecer acima do pre
ço da avaliação.e-E para que chegue ao conhecimen
to de todos e: de quem Interesser pOSSlJ, foi expedido
o presente edital, que será afixado no local de cos

tume, às portas do Forum, e publicado no lornal lo
cal "Correio do Povo".- Dade e passado nesta ci
dade de JlJratuá do Sul, aos vinte sete dias do mês .

de setembro do ano de mil novecentos e setenta e um.

Eu, (a) Imadeu Mahlad, escrivão, o. subscrevi. (a)
Milton Cunha, Juiz de Dlreíto."

Confére com o �rigindl, dou fé.
Amadeu Mahfud, Escrivão

Dia 26
- o sr. Octaviallo Ti_si,

�III Nereu Ramos;
�,a arta. Alzira Prlldi,

Desta cidade;
- o jovem Waldir

Amando Meier, nesta cid.:!·
de-;

.

Ele,' brasileiro, solteiro,
operArio, nascido 9m Ja
raluA do Sul, domicilia-
do e residente era Rio A venda em liilão será feita I quem melhor
da Luz, neRte distrito, oferta fizer. Em virrude de que, com fundamento no

'

filho de OUo Doege e .l1rt. 15, e seus parágrafos, da Lei· n. 6474, de 1807·
Frida Ema Alma· Doege. 1968, que dispõe sôbre duplicatas, foi expedido o

Ela, brasileira, solteira, Ela, brasileira, soheira, ,presente 'edilal, que lerá .fixado no lugar de costume

oabelereira, nascida em d"méstica, nascida em e publicado pelà imprensa local. - Dado e passado
Curitiba, Elltado do Pa- Jaraguá do Sul, domici- nesta cjdade de Jaraguá do Sul, aos primeiros dias

raná, dom'iciliBda e reai- liada e residente elll Frau, do mês áe outubro do aoe de mil novecentos e seten

dente à Rua Proc6pio cisco de Paula, 'neste dis· ta e um. Eu, (a) Amadel Mlblud, esêrivão, o subscrevi,

Gomes, 856, nes�a cidade, trito, filho de Oscar Ehlert (11 Millon CaRha. Juiz de Bireilo.
filha de Oscar �'erreirB 'e Adeliua Klein Ehlert. Conlere cem o oriulnal; dou lé.
Mend@s

.

e Rosa da Silva O Escri,ão: Amadeu Mablud
Menda8.

Edital n. 7.819 de 15/10/71
Dorival Pieinini "
Wanda Woerges

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

tecelão, nascido em Co
rlJpA, neste E8tado, do'
miciliado e residente em

Ouritiba, ParaDA, filho d.
Anto.nio Klein e Veroni
ca Würges Klein.
Ela, brasileira, lolteira.

costureira, nascida em

Jaragui do Su\l, domici'
liada e residente em Mor- t

ro da Boa Vista,' neste
distrito, filha di Paulino
Rosa da Silva e Adelioa
Kuss da SUu.

�---------------------------------------� 'a Brito.

V A G ArS
Temos Vagas Para:

1 - Baloonieta
,I - Auxiliar de Esoritório, 0/ experiêll'

cia comprovada, quite cl o Serviço Militar.
COM:ÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A.

Jaraguá do Sul - SC.

Aviso aos Acionistas
Acham'le à disposição dos Srs. acionistas, na

sede soetal, 08 deoumentos a que se refere o artigo
99, do Dsoreto-Leí li.· 2627, de 26 de setembro de
194Q.

Jaragu4 do Sol, 20 de setembro de 1971 ..

TECELAGEM GUNITEX S. A.
Irio Carlos Píasera - CPF Od4349229',
Josef Holzínger - OPF ,00'352169

Diretores'

Edilal Leilãode
O Doutor Milton Cunhá, Juiz de Direito

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Cau.rina, na Forma da Lei, etc.

.
'

b) - Um Pogão • gás, com 4 bocas, CÔt bran
CI1l frente de vidrp, marca Geral Coriog., avaliado
tm Cr$ 80,00 oitenta cruzeiros). Total Cr$160,OO.

Edital ny7.821 de 18/10171 '-====;==================
Osmar Klein e

.

r
Marta da Silu I

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

Edital n. 7.822 de 18/10/71
Walter WiU é

Luiza Thowsen Ruprecht

Ele, brasileiro, 'iú'q,
nascido em Blumenau,
neste E8tado, domiciliado
e residente em JaralllJa-, Ele, brasileiro, solteiro, E para que ,hegue ao GO'

sinho, neste distrito, filho lanBdor, nascido em Ja- nhecimento de todos mandei
de Erico WiU e AI,ina ragu' d� SQ_l, domicilia pas�ar o pFI:Sente edital qae
WiU. do' e residente em Rio será publicado pela impreaia
Ela, brasileira, 'iúva, do Luz II, neste distrito, e em cartório onde será

nas c i d a em BIomenau, filho de Vitor Mueller EI afixado aurante 15 dias.
'

Se
n�ste Estaào; domiciliada Edite Ramthum Mueller. alguém souber de algum ioi
e residente em Jaragua· Ela,' brasileira, solteira. pedinunto acuse-o para os

einho, nest, distrHo, filha doméstica, nasoida em Ja· fins legais ... '

de Ricardo Thowsen e raguá do Sul, domicilia· AUREA MULLER GRUBBA
Alvina Hebbel. da 8 residente em Rio Oticial

PRIM"AVERA ANO TODO!O

ARC I L
O Melhor Ar' Condicionado.
• De 1 a 3 HP
• Pronta Entrega
• Assistência Técnica na hora
• Prazo até 24 mêses .,

• Faturamento Direto da Fábrica.

REVENDEDOR EXCLUSIVO

·Qedela(
Av. Mal. Deodoro, 890 - fone 2166

CONTADOR
Jataguá Fabril S.A. em f8s9 de expansão

está nece8sitando um Contador Executivo, com
experiência n08 setores:

Contabilidade Geral, ImpOsto de Renda,
legislação em Geral e demais serviços atinen
tes ao cargo, além de marcante. personalidade
e liderança ..

Os candidatos poderão apresentar·se para
. entrevilta no berát"iG \da8 9,00 88 .12.00 h�r88
diárjamente na sede da emprêsa.

, Bom Salário Inicial

Of. •
Allsistência Dentária Gratuita

erecemos. Semana de 5 dia8 '

. Ótimo ambiente de trabalho
j Jaraguá Fabril S.A. - Rua Jorge Czerniewicz,

590 ....:... Fone: 2168
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Edital n. 7.823 de 19/10/71 da. Luz UI, neste diltrito,
filhlt de Erico Schwartz
e Hilda Fiedler Schwarlz.

Heinz Mueller e

Eleonora Schwartz

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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150,00, Adilson Mendes 150,00, Aida Martins 150,00,

H" ·t t
.

V·I R·Antônio Weinfurrer 150,00, Artur Ferreira 150,00, a mUI o empo, em I a IcaBernadete Ropelato 150,00, Dírcelu Vick 150,00, Car-
los Mielke 90,00, Christa Schultze 150,00, Erica

'

Penúltimo ,da série

Jaraguá do Sul San*B Catarina Schug 160,00, Flávio Ramos' 1 bo,oo, Genésio Kem- (VIII) Jefferson DavIs de Pàula

Relação Nominal dos Alunos do Oolégio São pzynski 150,00, Glacir dos Santos 150,po, Heloisa "

Restabelecida a verdade em tôrno de Tiraden-
Luís, da cidade de Jaraguá do Sul, Saata Catarina, Brschíng 150,00, Iracema Fagundes 150,00, Ismar tes e a saa Conluraçêo, vale apontlr lima, das mi:lis

Petera 150,00, Isolde P�dri 150,00, João Gescho 90,00,' t d'
-

d J
'

N b dcontemplados com Bôlsas de Estudos pelo serviQo cunoses eon ra tçoes e oequrm or erto e

de Assistência Social Escolar da Secretaria da Jorge Erschtng 150,00, José Gomes 160,00, Leonar- Sousa da Silva, na sua "História da Conjuraçãodo Ferraz 90,oe, Leonldes Pe.sate 150,00, Lourival M' .,. tf I d d têncí I
.

dEàuc8pão do Govêrno de Santa Oatarina. merra ,a u o e II ver encia ao euor espreca-...

T
Stein 150.00, Luiz Pedri 150,00. Maria Martim 160.0,0, vido.CURSO TÉCNICO DE ,CONTABILlDADE Marileoe Doster 150,00, Moacir Vegini 160,00. Neta- No tomo I, p. 22, da edição da Imprensa Naeto-

Nome do alUDO / Importâ:ncia da 1.- parcela Iino Koehler 150,00, Nestor Leesmann 160,00, Paulo nal, Rio, 1948, edlrada com - bese no texto de 1873,
Adalberto Jacobi 200,00, Adolar Lessman 160,00, Malheiro 100.00, Renalo Bento 150,00. Tânia Araldi quando muito' pouco se Sabia sôbre li vida de

Alaor Paolatto 200,00, Ana Murara 160,00. Aroldo 150,00. Valdir Ochner 100,00, Waltrud Wiflhoft 160,00, Joaquim José da Silva Xavier, escreveu Joaquim
Berlanda 200,00, Beatriz MinaUi 200.00. Benilde Zim- Wilfried Schweinle 150,00, Carmen Roweder 150,00. Norberto:

,

'

mermann 200,0(:). Elia Lunelli 200.00. Elia Manske Jaraguá� do Sul. outubro de 1971 "
... ou falava nos seus projetos de meter as

200 (la, Eliete Nicoluzzi 200.00. Evanir Paganelli Irmão Alcidio Schmidt - Diretor águas da Tlluca ou Andaraf na cidade, e estabelecer
160,00, Gentil Postai 200.00, Guislene Müller 200.00, armazéns na praia da Saúde e parcas de passagens.
Henrique Fugel Filho 200,00, Inácio Giovanella 200,00, C I

� n

N I' O·
-

P -dA
· ou pinha se a declumar com azedume. Slgundo b seu eslilo, i

Inês Grabowski 200,00. Ivo Ersching 200,00, 190 O eglo orma IVlna roVI encla foror de seus planos de república, alraindo a alenção pública e
Krause 200,00, Ivo Vieira 200,00 Joaquim Pedrotti promovendo cenas de escândalo.
160.00, João V�nturelli 200,00,' João Gorges 200,00, Relação Nominal dos Alunos do Colégio Normal Ainda no ,mesmo tomo, p. 92, professa:
José Mauerberg 160,00, Lio Tironi 160.ll0, Nelson da Divina Providência, na Cidade de Jaraguá do Sul, "

... sondara os ânimos sern que contudo o fizesse como

Silva 200.00, Nicácio Gonçalves 200,00, Nilo Ersching Santi! Catarina, contemplados com Bôlsas de Estudos nébtl conjurado e as mais das vêzes Ião imprudellemeille
160,00. Noeli Bakun 180,00, Orandino da Silva 200.00, pelo Serviço de Asslstênete Social Escolar da ôe- que nem escolhia prossélitos, nem alendIa a lugares".

'

Osvaldo Tomazeli 200;00, Osvaldo Vieira 200,00. cretarla da Educação do Govêrno de Santa Catarina. No torno 11. f'ágs 1 J 7-118, enteuse, ··Penelrou.
Paul Hoffmann 160,00. Rodrigo Nicoluzzi Junior' CURSO - MÉDIO alferes Joaquim José da Silra Xarier, por alcunha o Ttra-
200,00, Rolando Obenaus 200,00, Sidney Rech 200,00, Nome do Aluno e Valor Anual 50% (lO meses) dentes, BOS mislérios da conjuração e por uma ostentação
Teresa da Silva 200,00, Terezinha Marcelino 200,00, vangloriosa lornou-se por löda a parle O seu propugnador
Vendelino Titz 200,00, Vera Depiné 200,00. Vílma Anelore Blosfeld 183,50, Bertollna Franzener inàbil e falai".

'

Gascho 200.00, Werner Hohl 200,00. Ademir N060 183,50, Cecilia Konel 183,50, Carmem Mueller 183,50, Na p. 154, tomo II, preleciona: "Veio a padecer
berg 200,00, Ademir Salai 200,00; Alvin Rau_160,OO. Celtta P. Nascimento 183,50, Elmo Lenzt 183,50, e não pouco Fausrínö Soares de Araújo, o dlstribut
Anelore Pamplona 200,00, Antônio Vieira 160,00, Ellen J. Sehrnut 183,50, Eltzere I. Franzener 93,00, dor de Mertane, por lembrar se de elcunhar a contu
Arildo Bortolinl 160.00, 'Benedito Gouvêa 200,00, Fidélia, D. Lenzt 183,50, Gertrudes Milbrarz 93,00. ração de movimento de poetas. Juraram po; cause
Dionízio Wessler 200,00, Dortval Strelow 200,00, Gioconda C. Roders 183,50, Gernlide Simeoni 183,50, dessa qualificaçãO puramente esp_triluosa, o cônego
Ervino Pereira 200,00, Iracema. Busarelo 200,00. Hilda Demarhê 183,50, Irani Zíeman 183,50, lgnez T. Luis Vieira e o vigário Carlos Correia de Toledo,
José Kuhn 200,00, Jurema Floriani 200,00, Luiz Girardi 183,50, IIse Dumke. 183,50, Ingrid �. Backers seus amiros, que antes que se procedessem às pri
Brulnago �oo,eo. Mário aückert 160,00, Marta 183,30, Ivone Wroblewskl 183,50, LeoOllzd Emke sões mostrara o pobre distribuidor' ter conhecimento
Boesing 20@,oo, NilcB EberhRrdt 200,00, Nivaldo 183,50, Li�ia Harooen 93,25,. Lauri!a Glassena�p �o levllnte, como se näo fössem baslantes as declarações do
Petl'y 160,00, Sulei Bakun 160,00 Tirso Stähelin 185,50, LUCia Decker 183,50, L::m LawlD 183,50, LUCia Tnadentes para Irazer 8 lodo o mundl inleirado de semelhall.
200,00, Werner Meier 184,00, Antônio Coelho 200,00, GiaDesini 183,50, Lorena Hornburg 183,50. Leonir prajeto.

' .

Gelásio Campestdni 160,00, Luiz Erschiog 200.00. Dessa!te. 183,50, Mafalda Ribeiro 18ã,b�, Mari5tela Pel(J imprensa, o festejado autor da "'História
Nilson Benkendorf 160,00, Renato Drechsel 260,00, Erschmg 183,50. M.a das Neves Medeiros, 183.50, da Conjuração Mineira" já havia sentenciador
,Silvestre Schlickmann 200,00, Vander Meier 160,00, M.a Cecilia B?rges 1�3,?O, M.a Jaci�!a d�s 5a_!Jtos. "Tudo ill, bem o porVir er. de rosas, quando o alferes

CURSO GINASIAL ORIENTADO PARA- O TRA�ALHO !8�.5�, M.a Ines Tre'nflm 18�,50, .Marcla DorlOfl i8D,50. Tmldelles liz:se admilir enlie os conjuradO:;. Perdeu 8 si e lOS
Margll Rabock 18õ,50, NadIr Mlche�mann 1.83,50, Os companheiros com o seu ardenle e louco entusiasmo".

Ar::Jemar Març8neiro 100,00, Alberta Steioke vlildo C: .Negherbon 183,60, RoseclzlIr Erschmg 183�50, Diante do quanto trdnscrevemos acima, parece
100,00, Gilmar Lietz 100,0(,), Heins Marquardt 100.00. Rose Mtrlam Sohn 183,50� evidente. Begundo Joaquim Norberto. que Tiradentes
Leonel Floriani 100,00. Sérgio Salai 100;00, Wan- BASICO - 2 «nem escolhia prosélilos», «ne. atendia 8 fugares», de modo
der Watzko 100.00. Elí 'da Silva 100,00, FernandG>

Albertina Ma. Piccoli 79,00, _ Adalgisa T. Silva
a «Irazef a Iodo o mundo inleirado de semelhanle projelo,»

Nicoluzzi 100,00, Francisoo Taranto 100,00, José fie
119,00, Catélrina S. LilZlIris U57,OO, Celina Noriles

Pois bem: a serem verdadeirfls tais afirmações,
Araujo 100,00, Luiz Eberhardt 100,00, Marcos Sohn

157,00, Elizabelh Hass ,157,00, Elenice
-

S. NieoJuzzi
n,ada mais .,natural e lógico 'que ri povo soubesse, de

'

60,00, Mário Waltet' 100,00, Mauro Dias 100,00. 157,00, EliaDe do A. e Silva 157,00, Gilda Inês Klein é..ntemão, a verdadeira causa da prisão de TiradenIes,
'

OsnÍ Müller Juniol,' 60.00, Osvaldo Ewald Filho no Rio de janeiro, a 10 de.maio de 1789.
100,00, Rudiberto Jacobi 100,00, Wílson Watzko 79,00, Luiza H. Taranto 157,00. Marillilne Doring Tôl, porém, não se deu. estraphamente ...
100,00, Zélio Rüa}tert 100,00, Airton Strelow 100.00, 157,00. Mariza R. Ballock 157,00, Regina Ma. Silvö O próprio Joaquim Norblrlo, na ob. cit., tomo
Alberto Leitholdt 100,00, Antônio Marangoni 50,00, 157,00. Rita de C. Canzler 157,00, Roseli Ma. Dams II, p. 46, DOS supedita:
Carlos Bastos 100,00, Dáiio Alquini 100,00, hanir 157,00, ROlSangela do A. e Silva 157.00" Soraia S. «Viu indiferente o povo a prisão do alferes Ti
Schwl\nz 100,00, José Schioche' 100.00, Juvêncio Copi 157,00, Solange B. Silva 120,00, Solange, Ma. rildêntes, Fizeram-se muitos comenlários ii rtspeilo
Campeliltrini 100.00, Mário Contin 100,00, Milton Araldi 157,00.

'

da sua causa. Alrlbuirsll uns ao conlrabando de ouro e cotrol
Trapp �O,(I0, Sérgio 80hn 73,50, Cláudio Hack 100.00, ao exlrario de diamanles, �o que lhe daram por cúmplice I
Eno Porath 100,00, Gilberto Sohn 100,00, Inwald pObre conlralador e mercador da praia, e alguns com mais
Müller 100,00, Irineu Milbratz 100,00, Ho Krause A',u 1,0' R e'a I acêrto, alribuiralil à sua crlllca aos aiDs do gorêrno do rlce-rei,
100,00,. Lori9al Schmidt 100,00, Walter Doubrawa e POUCOS Á CONJURAÇÃO, QUE ERA QUASB
73.50, Rogério Ersching 1'00,00, dá Gustavo Henschel DESCONHECIDA. (Os grifos são nossos).
CURSO GINASIAL' ACADgMICO - NOTURNO Não é só. Enquanto circulavam tais boa.tos em

Comunica aos seus distinlos freguêses e amigos, tôrno da prisão de 'Tiradentes. no Rio de Janeiro,
Adalberto Hackbarth 150,00, Alberto Klein

que mudou se dd Rua Felipe Schmidt, para as vale saber, ainda segundo o doulo Joaquim Norberto,
150,00, Alceu Paoifico 150,00, Alfonso Simon 90,00, suas Davas ins:alações à Rua Gumercindo da Sil, ob. cit., p. 52, como reagiu €) povo em Vila Rica,
Asta Rahn 150,00, Calixipo da Paula Filho 15Q,00, Vil, 72 (perto ,do lIaiara Tinis Clube), para. ölender i1in. an,le a prisão do mágoo poera � pret.laro desembar-
Califa de Araujo 150,00, Celso Alquini �50,oo, Cel- da melhor, você. I g'idor Tomás Antônio Gonzaga, II 22 de maio de
so Cremer 150,00, Cláudio Coege 150,00, Doglair 1789, quando já se sabia, ali, da prisão de Tiraden-
Leier ) 50,00, Dcrcino Pedron 150,00, Egidio Pau- tes: "Conduzido à prisão como o cbefe de ama conspiraçãonello 150,00, EI'ira Luçoli 150,00, Er nestina NUDas

I'ndu"strl.a' Textl"1 "Jar"I-ta" S.A.
que tinha por fim a liberdade da capitan.ia, IS procla-

150,00, Errol Kretzel' 150,00, Eunir Zapélla 150,00, mação de uma república. nio er. o marli. popular apÓRHeitor Tafner 150,00, Héleio Pomiabowski 150,00. Iodo pela porl Domo o herói. MAS O CONTRABANDIS-
Hilário Pnanello 150.00', logo Beseke 150,-00, Iraci CGC (MF) n· 84,430_610/001 TA DE OURO E DB DIAMANTES» (Os grifos säo
Wickert 150.00, Iria de Toffol 150,00, Ivone Kuhn'

Assembléia Geral Ordinária nossos) .

. 150,00 Ivo Piazetzni 150,00, José Eberhardt 150,00, Vemos, assim, dito pelo mais citado e pouco'Leonel Schewinski 90,00, Leonidil Freiberger 150.00, Edital de Convocação estudado historiador da Conjuração Mineira, que em
Lúcia ROia, 150,00. L�iz Rosa 90,00, Luiz Floriani Ficam convidados 08 srs. 8cio!listss para uma ambas as capitanias onde se

-

difundiram os pl'anos
150,00, Maria Sulin 150,00, Maria Henrique 150,00, Ilssembléia geral ordinária, a realizar·s� em do levante: os juizos que então se fizeram quer sôbreMaria MlQllneiro 150,00, Maria Oliari 150,00, Maria Itapocuzinho, municfpio de Jaraguá do Sul, às é!I prisão do mais humilde e bravo dos conjurados
Campos 150,00, Mauren Raboch 150,00, Xatalino 08,00 hora!;, do dia 27 de novembro de .1971. em Tiradentes quer sôbre o mais ilustre e talentoso, _
Menel 150,00, Neusa Pietruza 150,00, N!lso Dana sua séde social, com a seguinte Ordem do Dia: Gonzaga. - não havill diverrir: ,udo resultllr. do
150.00, Odete Semietkoski 150,00" OsmMir Gaml 8) - Exame, discussão e votação do relatório, contrabando de ouro e de didmanles, delifo, de que
150,00; Otátio JUnkea 150.00. 'Paulo da Silva 150,00, balanço. e pörecer do conselho fiscal, inclusive ambas, no consenso popular, seriam CIlPllZ. pois li
Pedro Garcia 150,00, Realdina Maioßhi 150,00, Ro· aonta encerrada em 31 df) agôsto de 1971. conjuração, a despeito de Tiradenlea «Irazer I loda,o
berto �une8 150.00, Silvio Fernandes 150,00, Verô b) - Eleição do conselho fiscal para ,o exer- mundo iRleirado de semelhanle proielo»,' era, como vimos,
nica Simu 150,00, Zenaide Manfrini 150.00, Adejair cicio 1971/1972. QUASE DESCONHECIDA.
Bals8nelli 150,00, Ademir Fodi 150,oa, Adil&on Oor-

, c) - Assunto de interêsse da socieda{le. ,

ria 1io,00, Alair Murara 150.@0, Antenor Galvan AVISO - Acham-se à disposição dos ars.
150,00. 'Antônio Leitenpergher 150,00. Antônio acionistas" na séde Bocial, os documentos 8 que
Henuing 150,00, Alair Malheire 150,00, Bernadete se refere o art. 99 do decreto-lei n.O 2,627 de 26
da Silva 150,00. Bernadete Mabba 150.00, Carin de setembro de 1940.
Rowed8r 150,00, Célio Bayer 150,00: Cesar Mabba Ita,pocuzinho, Jaraguá do Sul, 18 de outubro
150,00, Blzira Beseke 150,00, Emir SchmiU 150,00, de 1971.
Ewaldo Prea\ini 150,00, Gilberto de Oliveira 150,00, João Lúcio da Costa, Diretor Oomereisl
Gilberto Floriani 150,90, HigiDO Moser 150,00, Hun-

'

berto Medeiros 150.00, Imelde Zapella 150.00. Ive·
te Marangoni 150,00, Ivo Schulz 15�.'O0, IsabelOli
.eira 150,00, João' Dunker 150.00, José Murara
150,00, José Petry ,150,00, Joeé Galvan lSo,oo,
Jurema Sbardelat\i 150,00, Lodemar Oimardi 150,00,
Luiz Sohmitz 150.00, Maria Fagundes 150.00, Maria
Gonçalves 150,00, Níveo dOI Sant08 150,00, Orlanw
do Gonçalves 150,00, Osvaldo Rumph 150,00, Pau
lo Pessate 150,00, Regina Ven1urelli 150.00, RHa
Cremer 150,00, Rogério Ersching 158,00, Salele
Eberhardt 150,00. Valdésia Piccoli 150.00, Valmor
ßerri 150,00, Adernar Burchardt 150,00, Adernar Stein 'l... •__

Colégio São luis

,

Dr. FraDeisco Antoaio PiedoDe

VENDE-SE
Um terreno à Rua Alcântara, no Bairro de Boa,
Vista, c/201,5m de frente e 45m. de fundos.

Informações à Rua São Psulo esquina c/a Rua
Içaras,141 em Joinville, com o IIr. Otto llelchert
ou nesta Redação.,

'JH:�.D-':CO - C.R.:H. -1.'r

(C.P.F.) N.o 004314379

Cirurgia I Clhnca de Ad.uho. e Crianç81
Parlol - DoenQBI de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ
Residênoia: Dr. Nereu Ramos, 419

CO_UPÂ - 8.A.::l!IIr�A CAr.A.H.INA

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Nos documentos antigos ocorrem muitos lu
gares com o nome de Jaraguâ. Este Jaraguá Velho
não é outra localidade, senão o Jaraguá-perimetro-

,
urbane atual. ,

Velho em têrmos de cronologia Assim que
os Padres do Coração de Jelus chegaram, aluga
ram a mencionada casa do sr. Henrique Marquardt.
Aluguel mensal: 30$00(i).

I

,Data dali, a instituição do culto divino católico
no Jaraguâ-Velho.

Nos meus quatro 3n08 de idade acompanhava
meu irmão Alfredo e os guris de nossa vizinhança
a miase de domingo. O Venaucluho Nicoluzzi per
teneía ao grupo, ,e COlD da. Emerenciana, sua tia
e madrinha, que o criava, não tinha conversa.

Obrigava mesmo.

Relatório daqueles tempos diz que havia duas,
aos segundos domingos do mês.

Duma sala (onde estava o balcão da posteríor
Faemäcía Hromatka) saia uma porta a outra sala
contígua. Nesta estava o altar, com fundo em pano
vermelho vivo. Tudo muito apertadinho. Para lá
fomos gulados por um irmão leigo, «Bruder» e

barbudo.
Coube me ficar ao lado direito do altar, mas

de torma que podía ver seus fundos, e pela estreita
porta da entrada, parte da assistência formada de
adultos. _

Impressionava me a mäsouls Ilgura do velho
Binder. Seus Iortes bigodes, sua forte d sonora voz

Cantava se e rezava- se em alemão. Ouvia,
sem entender, mas compreendia que era coisa

e sagrada de Deus.
Mais tarde, muito mals tarde" quando já tinha

.aprendido a falar o alemão é que ma, recordei
das palavras do cauto, que eu achava majestoso:
cheHig, heilig, heilig, dreimal heilig»... e 'vinha
logo depois que o «Bruder» tocava' sínetínha de

prata, que adorava ver e ouvir toear.
As: orações em alemão não me impressiona

vam taute.
Ouvia as palavras que o velho Binder, devo

tamente pronunciava, acompanhadc dos outros
fiéis compungidos. O «Erbarme dich unser !» Para
meus ínfantís ,entendimentos era, simplesmente
ebarba de onça» ... Imaginava então o preto velho
.Atonso, que morava nos terrenos do Píazera, ca

çando uma onça de barba como o gato tinha.
«Erbarme dich meiner» já me atrapaUll�'Ya um

pouco, pois, era barba de arame.
,

Mal de mim então .que não conhecia, a raçPl
de cachorro assim denominada.

Nio compreendia. De.ixava p'ra lá sem alais
precoces indagações teológicas.

,Missa DO,' Jaraguá - Velho E"s'!'ude' Jor-Alen"ca'"'o naI Frei Aurélio Stulzer - Niterói, RJ' '\'

'

,

, ,_
,

,

ncrlísmo ..porCriançada
<3or,respondênaia o verão está se aproximando, o calor vai

ficando mais forte, e o, perigo anua} centra as

crianças também está chegando. A desidrataçãoConhecimentos gerais, mo, técnicas de redação, d "

di
.

I d lid dótímo Português, são exl- inclusive tnrerpreração, to- pro �z seu. in Ice mais a to e mora 1 _a e. na
gências para rodo aquêle torraria, diagramação, re ,estaçao ma�s quente do ano. Uma at��çao rrgo
que aspira a ser jornalista. visão e OUI'I'ISS iécntces de rosa, nas enanças passa a ser necessana, O pn
ôe o leilor pretende seguir jornal, além de noções de meiro sintoma de diarréia, vômitos, febre e suor,
um curso desta Iasctnaàte �orl�g�ês. Os pedidos de deve ser observado e tomadas as primeiras me
e difícil p r o f iss ã o por lßSC�lçao dev,em ser en- didas de combate ao' mal a suspensão complecorrespondência, escreva cemtnhados a C O P P A,

da : li
-

d
,'. h·d·'pare COPPA - Cornunice- Avenida Marechal Floria ta a a ímentação, ar a cnança um 1 rasante

çäo, Pesquisa, Plónfja- no, 143, grupo 1,103, Rio oral, ou bastante água fervida e esfriada.
mento e Asaeseorte, que de Janeiro· GB,

'

lnsrltutu um curso de lor- Depois a criança .deverá ser levada ao' mé-
neltsmo por ccrrespondên- VENDE-SE dico, a um pôsto de saúde ou à um hospital,ele, elaborado por protís- d
slonals de renome, míluen Uma bíctclete escolar, on�e será

_exa�in�da e �la$sifioado C? grau e

tes ns 'imprensa do Rio marca Prosdócimo raios desidratação atingido, pois de orgamsmo para
de Janeiro. ínoxtdévete, em perfeito organismo' o desenvolvimento do mal varia. Algu-
O curso inclui 'uma stn estado

'

mas crian�as após o primeiro vômito já estão'
lese htstórlce do lernehe- Tratar nesta Reca.fão, em caso grave de desidratação, e em outros

casos, o progresso do mal é mais lento.

•....,._..._.,��._....;"._.O.......-.......�...... ..;_.......__,..............,.

,,-------- -�---------Jl

II Escritório Jurídico· Contábil I!
��70�-atllC� II Max' Roberto Bornholdt II
� ""-- ._w__ ------ II ,Luiz Henrique da Silveira II
, ADVOGADO nos fôros de II A D V OGADOS "
) Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e II II

Caixa POßtal, 1398' � Janeiro - Brasília II
'

It

Certificadoc���:�;;;;;Á i �:t��E:::�:::::::�;�rt���:�:;II�;� II u�o �«D��!��r VAIGA§. �
A 'd F klO R It"3 G 303 II

R" t d F' IPI
II

MARQUARDT S. A, ,Ind. de Malhas, com léde vem· a ran ln 'ooseve ,� _' rupo II egls ro e, umas ' II
à Rua WaUer Marquardt, nesta cidadE'! de Jaraguá ? (Fone: 52.189�), '

II' IIdo Sul, SC, deolara p8ra 011 devidos fiDI que foi Z C - 39, 'u Escritas Fiscais Imp. Renda
, IIextraviado o Certificado do Yeiculo marca Sedan

�iRio de Janeiro
'

�Volkswagen, ano 1971,' côr Brsnca' Satus, JOotor ES,tado da GUANABARA,
'

'.'
II Contabilidade ICM II.

D.O BH-212.676; chal!sil os n.· 072502, Placa JS 0215.'
,

. ,II II. ������ D' I F'" INPS'

I "

Jaraguá do Sul, 08 de outubro de 1971. '

"II '

e esas Iscais IIYARQUARDT S,A. Ind.·,de Malhas

III "T FGTS II
r··B�ruE�AIB·X&I�ID·�AAAA�S·AA�'AM�A�A��X;�AA�WU�AI�L�'�H�AEA�L�/M'AXAA�SKA'_'A·-'·1 �.����� � �v. ��. Deodoro,210

, ��. ... ..
. ....

.

.

.

.•.• �. B.�d���·:m�nl�.n�: U=======-�======U
f�:, R é vend e d o r d 'a '�:�

'do Hino Nacional são
obriga,tórios, uma vez

: : por semana, em todos
g ", � os estabelecimentos

, B RAHMA CHO ,p p � �:��:i;:f.��,f;:� ��
� ..

.

., �
.
�. em Jaraguá .d? Sul.

.

.

� Vende-se
ij Alto Vale �o Italal. e•. agora�. Terreno
l�:, lambem 'lnteigr.an,do-s.e na ,�:3 Situad09km.doeentroi
{ 1 de Corupá•. na E8�ada

(;::: Grande Fio,rlanopoll,s, H'.·::
Nova Oprupá à São Ben

g - to, tendo 10 a 12,000 oI2.

l altitude cerca. 800 mlttroB

l� .onde. além dos' seus produtos revenderá �l própria para const.rução
(: B R A H' M

'

C' H O p P
h de casa de veraneio.

'8 ',A '

:� Informações com o Sr.

l� ',�l Kurt ,8illbr6!cht, Caixa
c�·.··�r·.·�····,r"'·"··.���c:.-·.··,..�t:.·"'··",,:·.;..··.··.::;,r·*··.··.·-:.r·.. ·····'r·······..:"c......··.··�·�··,··.··..,�O Postal, 7 Coru,pár "

A causa maís frequente da desidrata

'E,letromoto!es Ja, raguá S. A., ção vem das doenças intestinais, que tiram
räpidarnente do corpo a água que é tão

CGOMF 84429695/001 ' necessária ao organismo. }lJ evitar o mal é
Sociedade Anônima de Capital Aberto - GEMEC-R-71j2948 simples, pois basta que sej am respeitados

Assembléia Geral Extraordinária 08 princípios bãsicos de higiene, com o cor

po, com o que se come, com o que se be-
Convidamos 08 senhores acionistas desta so be.

eíedade, para participarem da Assembléia Geral
Extraordinária a realizar se no próximo dia 30 do
coerente, às 9 horas, na sede social da emprêsa,
Rua Venâncio da Silva POrto n.O' 399, Jaraguá do
Sul, Santa Ciltarioa, psra deliberarem sôbre a se-

guinte Ordem do Dia'

1. Verificação da subscrição das 314839 ações
ordinárias e 1.134161 ações preterencle ís, conter
me autorização da Assembléia Gerbl Extraoruíná
ria realizada em 23.12.70, com (I aumento do capí
tal 80,cial para Cr$, 5t400.000�OO;

2. Alteração estatutária •

3. Assuntos diversenl,
rJaraguá do Sul (ISO), t 2 de outubro de 197 L
,

'A DIRETORIA .

As môscas são grandes transmieseras
de doenças, entre elas as intestinais, origem
da desidratação. Também a água deve exí
gir certos cuidados, e sempre que sua ori
gem não é bem conhecida, por exemplo
córregos, ela deverá ser fervida, para evi
tar qualquer possível futuro problema.

(A�Be)

I Representação
Elemento residente em OURITIBA,

registradO' no CORE do PR. de$ej a re-
,

preBent�r firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. Favor
dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

CONTADOR
Jaraguâ Fabri1 RA, em fas9 de expansão

est� necessitsndo um Contador Executivo, com
experiência nos setores:

,
Contabilidade Geral, Impôsto de Renda,

legislação em Geral e demais serviços stinen
tas ao cargo, alé'm de marcante personalidade
e liderança."

Os cali'M.idatos poderão apresentar se para,
entrilvista no' horário das 9,00 as 12,00 horas'
diáriamante na sede da emprêsa.,

Bom Salário Inicial

Of ,Assistência Dentária Gratu1tá
aracamos: Semana de 5 dias

,

OHme) ambiente de trabalho
Jaraguá Fabril S.A. � Rua Jorge, Czerniewicz, '

590 - Fone: 2168
Jaraguâ do Sul - Santa CataTina

,
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E os ,Filhos?
Vão BeID, :Obriqado

Begosíjo-me em sabe-lo, maís ainda me re

gosijarei em saber que de fato vão bem em todos

quer por certidão se é ou não devedor em rela-
os sentidos e não só de saúde. ,

ç�o a impostos, Juvsnal Padri, requer por certí .

A educação d08 filhos, problema D.- um dOI

dao S8 o requerente é ou não devedor em rela pSIS pass,o� de_ uma geração ou duas por protun

ç�o a impostos, Paulíns P. Franzner, requer certí-
das modlltcaçõea. Dentro de uma geração tivemos

da0.d! construção, Cláudio Stulzer, requer por
duas �u�rras que além do rastro de sangue e de

certidão desde quando estava estabelecido, e se é de destr,Ulç8;0 deIXOU profundas consequências morais.
vedor em relação a impostos, MarildaR. Grossklagz, Surgtu aínda o fenômeno do comunismo de cujas
requer av�rJ!ação de s/residencia, Egon Sasse,

funestas consequências muita gente ainda não se

re,quer ,CertIdao, de pagamento de imposto, SeI
deu conta. Nas gerações anteriores não, Ie edu-«

mrro Nícolodellí, requer por certidão desde quan- cava, domava se 08 filhos. O pai tinha um mêdo

do. estava estab�leci�o e 89 é devedor em relação
louco de perder o ascendente sôbre o filho. Tudo

a _Imposto, DarCI Felipe Ramos, requer por certí
era resolvido, na base do 11.0 mandamento. (Leíe

dão se o requerente e i/espôsa são ou não deve- i�:, o. chicote). U� 'amigo educado naqueles tsmpos
dores a Fazenda municipal, Manoel Luiz da Silva

dízls : Meu pai nao surrava -os filhos tinha auto

requer por, c�rtidão desde quando vem ri reque� rídade sufi�iente para eduea-lps sem' surrar. Que
rente contríbuíndo p/o Ipesc, quäl a importância,

todos 08 pSIR podes�6�' dizer. assim. Vi surras

que vem descontaado atualmente em tolha de naquele tempo 9�e atfida hOJs me arrípíam OI

pagamento e se o associado se acha em dia com ca�elos. Toda vísíuhança ouvia a gritaria. E que

s/coliltribuições,
' grítos dtj desespêro, quando a vara de marmelo

CONCEDA-SE
quase arrebentava a pele. Hoje não existem mais
marmeleiros. �s gritos . e as lágrimas dos guris
acabaram com eles.,. Conheci, na infância uma

fa�ilia ond� não poupavam o laço. O pai chegava
a tirar os Iílhos d� cima das laranjeiras, de noite. I

para surra-Ios, MalS apanhavam, piores ficavam,
Eram napolitanos. Comentando êste fato com um

religioso, disse êle:
.

- O que adianta laço sem amor. '

Umagrande verdade. Onde não häamor, não há
educação..

Diss! recente�ente um psicólogo, que até a. �

pl8nta� S80 sensíveís ao amor. Ê possível, Aind�
há muita cousa entre o céu • a terra que nãe '

00nhecemos.
'

Com os filhos é oertíssimo. Quanto mais 08 ama

D;t0s. melhor se educ�m. Disse me um ex-alunp que
o RIO é a melhor CIdade para educar os filhos a

gente está sempre junto com êles. Onde êles v'ão
a gente v�i também. A. assistência representa 80%

DECRETO N. 227 Osmar Muller, requer licença p/estabelecer- da e�uc8.çao. Na próprIa Copacabana, que não é

, O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es se com o ramo de verdureira, Walter KumRcblies BraSIl, dIzem; conheci familitls numerosas com os

tado de Santa Catarina,' no uso de suas atribuições reg.uer eanoelamemto dos impostos e certidão d� filhos be91 educadol!l. Um pedaçQ' do' céu na térra.

e na conformidade do art. 16. n.- 2 da Lei n.O �a!xa, R. Schweder Ltda, tendo estabelecido uma
Há o reverso: filhos criados a la Deus dará são

1084, de .17 �e setembro de 1970, Lei Orgânica fIlIal p/explorar o comércio de Peça8 e Acessoriofl1 um .flagt:1o, são cachorros vestidol, dis(l� 'um

dos MUDlCipiOS do E\!:tado de Santa Catarina 'requer alvará de licença, Celso Antônio Henning' funCIOnárIO ào Senado que 'pleiteava uma vaga

C?Dtdderando que .pelo Decreto 0.0 178i69, de estabelecido com firma individual de Prestação d� num ginásio marista.
.

15 de Julho de 1969, fOI estabelecida a localização Serviços Técnicos de Engenharia, requer alvará Infelizmente multns pais nio querem nada

e normas para o estacionamento de pontos de de l�cença, Tulipa Novidades Uda, requ.�r' alyará com nada. "Tudo mudou, hoje não é- mais assim"

automóveis de al_uguel; de licença, tendo se estabelecido com atividades e COm isto abdicam da própria autoridade.

Considerando qu� pelo artigo 2.0 do mencio. Ge comércio, representações e 'confecções em
- "Toma aí dinheiro. vai ao matiné e não m.

n!ido Decreto foram criados três pontos de esta geral, Lindolfo Leopoldo Braun, querendo ,estabe� encomoda. Aí está, não querem se incomodar.

Clonamento. de automóveis de alug_u�l, para o
lecer·se como representante comercial autônomo, O velho continua jogando. A ' mãe por sua vez

transporte de passageiros, a serem localizados paI requer alvará de licença ê localização Iris entrega o filho à babá. Afetivamente deixa de ser

rUBS Artur Müller, -AngelQ Piazera e Praça, Paul Dunke, querendo abrir um Instituto de Beleza mãe. Enche as crianças de brinquedos e acham

Harrys;
, requer o devido alvará. de licença:

"

q�e com i8t� cumpriram a obrigação. A criança

Considerando que {}' estacionamento de au. DEFERIDO
nao qner �rlDquedos, q�er a prflsença dos pais.

tomoveis de aluguel na Praça Paul Harrys tornou-
'

-

.; '( Se não a tiver perde o mterêsse pelos brinquedos.

8� desaconselhável fa�e ao ,intenso trá-fßgo que
João Benz,. requer licellça, p/construir um Uma senhora perguntou ao grande educador

CIrcula naquele trecho da via pública; mausuléo, na' sepultura de s/falecidO pai, Elói Monsenhor Dupanlup com que idade deveria edu-

.
Coniderando, afinal, que os locais de esta Emmlimdoerfei', requer licença p/construir um car o filho.

'

Clonamentos de automóveis de aluguel, não só ma�suléo, IIse B. Wischal, J,"equer licença p/cons-
- Que idade tem o seu filho?

devem atender os interessados na obtençio de trulr um mausuléo, Eugênio José da Silva requer
- Três anos.

pontos" como de igual modo 80S que se utilizam licença p/construir um mausuléo, Ivone
I

Kamktt
- Então 8 senhora já perdeu três anos.

dêsse meio de transporte, DECRETA: Becher, requer licença p/construir um mausuléo' Pé'
Att. 1.0) _ Fica, a partir desta d.at .. , trans- p/s/falecidO filho

'

. orque que .as senhoras gostam de esperar
..

. ,a cegonha no hOSpltsl? Porque além da as�istêacia
ferido a titulo precário,' para uma rua particular ,-, COMO REQUER - . a� enfer�eiras educam 08 be,bês, nos primeiro�
de propriedade do Sr. Friedrich Barg e sua mu- dIas de VIda. Tem hora certa pata mamar e nen..;

lher Amanda Barg, na Avenida Marechal Deodoro Gaza Rodolfo Fischer, requer cancelamento h
- .

'

dI d' t
'

t'd- d b
'

uma mae preensa dar de mamar durante à noite
& Fonseca, o ponto de estacionamento de auto. os Impos os � cer I ao 8 alxa tendo encerrado nem em C88a. O bebeA J'á está educado•. Que esta'

mo'v' d 1 1 't à P I H s/atividadea no ramo de comér'cI'o e bar Geza
eIS e a ugue, SI o praça au

.

arrys ' educação sel'a continuada.'
nesta cidade.

' Rodolfo Fischer, tendôencerrado s/atividades como

, Parágrafo único. Os interessados na obtenção corretor... autônomo, requer cancelamento dos
_ Napole�o foi mais longe, dizendo que a ed1i-

de vagas no mencionado ponto de estacionamen imposoos e oertidão de baixa. caça0 da crIança deve começar. vinte anos ante.

to. além das exigências constantes do Deonto n.o _ AVERBA-SE _

do casamento. A moça antes de casar deve ter

178/69, terão as suas licttnças concedidas em ca-
noções bem precisas sôbre li educação dos filhos.

rater provisório.,
I Gustavo Henschel, requer cancelamento dos O que .é que podes esperar de uma mo�a que

Art. 2 o) ..,.. Este dQcreto entrará em vigor impostos, bem como certidão de baixa, Gustavo leva VIda estabanada enio sabe- Biquer pôr uma
na data de sua publicação, revogadas as disposi- Henschel, tendo alterado Beu domicilio da firma chicara sôbre a mesa.

Ções em contrário. .

' requer a devida anotação.,
'

'Q
P lá

.

ue n�o se Usem oi_métodos antigos de que
, , a cio da Prefeitura Municipal de Jaraguá - ATESTE-SE. - 8e fa.lou aCIma e nem tao pouco deixe correr o

,do Sul, 8 de outubro de, 1971.
' f E'

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal Alvaro Weber, requer um atestade de Tempo de
mar Im. ducador e engenheiro não p�dem ,rrar.

Nesta Diretoria de Expediente, Eduoação., Serviço, em que exerceu o cargo de Profes8ôra. Ir. Leão Magno
Assistência Social, foi publicado o presente decre- - AUTENTIQUE-SE --
to aos 8 tUas do mês de outubro de 1971. rn:-�Joio Mathias Verbinenll _ Diretor I Evaldo Schütze, requer autenticação ,de

' .

Livro Registro de Serviços, numerado tipográfica-'"" l
o

Iil

REQ:����F��g:ci':JELO
monto d.O�:r�g"á do Sat, 14 de outubro do 1971. � �_�_l_�__�f.

A Y,ista da Informação oomo requer Condicionadores de Ar �
CERTIFIQUE-SE ,

.
Metalúrgica Etwino �enegotti, requer

'

por "A D MI' R' 'A L" }
certIdão se é ou nio devedora em relação a im· I

postos, Joré Ersching, requer por' certidão se

poss,ui casa própria, Severino Schiochet, requer
cert!d,ão de constru9ão, Silvino Cani, requer
c�r�lflcar se é ou não devedora a Fazenda Mu
nlulpal, Nelson Froehner, requer certificar se e

mes�o é ou não devedor. a Fazenda Municipal,
Rolli Bruch, requer certIdão oe,gativa, Ivo Knut
A�d�l's, r�quer certidio comprovada de que pos·
BUI ImóveiS Q,esta cidade, Werner W. Bruch, re-

E.tado de Santa Catarina

,
'

Pr�feitufa Munic�al. de 'Jaraguá do Sul
DECRETO N, 226

Declara de Utilidade Pública duas áreas de
terra sitas nesta cidade.

,

,

Eugênia Vitor Schmöckel, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina em

e�ercício, no uso de suas atribuições e na co�for
midade do art. 16, letra "f" da Lei n.« 1084, de
Setembro de 1970, Lei Orgânica dos Municípios
do Estado de Santa Catarina e art. 6.0 do Decreto
Lei n." 3.365, de 21 de junho de 1'941, DE ";RETA:

Art. 1.0) - Ficam declarados de utilidade
pública, nos têrmos do art, 5,0' alínía "k" do
D •.c�eto-Lei n.O 3 3�5, _de 21, de [snho de ,1941,
-sujettos a desapropriação amígavel ou judicial
os seguintes imóveis situados' à rua Jorge Czar:
niewicz, nesta cidade:

a) Um terreno com a área da 3.420' mettos

q'!-adrad08, pertencente a Srã. Gerda Leonora Mayer
Ljungberger:

b) Um terreno contendo a área' de 3015
metros quadrades, edificado com uma' casa de
alvenaria, de dois pavimentos, medindo 12x10 me-

tros, com um puchado de madeíra de 12x8 metros,
construídos em 1909, pertencente à Sra. Erna Her
mínía Czerniewicz, que se destinam a instalação
do Museu e Arquivo Municipal, bem assim para
novas edificações.

.

Art. 2.0) ltste decreto entrará em vigor na

data de 8U� publicação, revogadas a8 disposições
em conträrío.

Jaraguá do Sul, 1.. de outubro de 1971.
Eugênio Vitor Schmöckel, Prefeito municipal

em exerpcíeío '

'

Nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, foi publicado o presente decre
to ao 1.0 dia do mês de outubro àe 1971.

João Matbias Verbinenn, Diretor

Transportes Jaraguä Ltda, tendo iniciado
s/atívídades com o ramo de Transportes de Carga,
requer alvará de lícença, Confecções "Mi Veste"
Ltda, requer alvará de lleença 8, localização
pjestabeleeer-se com o ramo de confecções' em
geral, Paulo Pedro Rosa, querendo estabelecer- se

�om o ramo .de carpintaria, requer alvará de
Iícenes e loeallzação, José Tancon, requer licen
ça pjestabelecer se com 9 ramo de secos e mo

lhados, Bertholdo Max Doering, Iírma individual

e8tabeleci�a com ba� e churrascaria, requer licen:
ç� p/funCIOnamento de 's/estabelecimento, Raul
Jurgen8, requer aLyará de licença e 10caJização
p/estabelecer.se eomo representante comercial
8;ut6nomo, Waldemar da SiJva, requer alvará de
lIcença e localização p/estabelecer-IIlI com Gara
pera, Caldo de Cana e Verdureira.

A melhor oportunidade de adquiri·lo no
seu Revendedor Exclusivo.
"COM:ÉRCIO E IND. BREITHAUPT S,A."

Prêço de Fábrica., Faturamento Direto
da Própria Fábrica.

'

,

V I S I T E - NOS.

Souza
ADVOGADO n08 fÔros de

-

São Paulo - Guanabara - Estado do Rio d.
Janeiro - Brasília .

. �roce8samen�os perante quaisquer Mi..
Dlstérlos, AutarqUias e Repartições públicas
em gera).
EscritÓrio Central:
Avenida ,Franklin RooseTeit, 23 - Grupo 303

I (Fone: 52-1894)
i ZC ..... 39

.

Rio de Janeiro
&.do da GUAINABARA:

�--------------�---------�----�
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ERLEBNISSE.

�

Jungas seheldt OWlJ ntch mina Mula dot (Jungens
sehtesst nicht meine Mula ret.) Diesen Ausspruch
madrre vor 67 Jahren mein Onkel Wilhelm. Aber----.;...----------------------------.--.------�warum denn? AliO hören wir! Ich und mein BruderLIli )'AItAotlA' DO SUL (SANTA CATARINA) �!!!!S!!!!'!!!!B!!!!AD!!!!0!!!!,!!!!!!!!21!!!!!!!!D!!!!B!!!!!!!!0!!!!UT!!!!u!!!!B!!!!R!!!!0!!!!!!!!D!!!!B!!!!1!!!!9!!!!7!!!!t!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!N!!!!.O!!!!!!!!2!!!!.!!!!66!!!!!.6 besuchten nach unserer Konfirmllion die Abeadachu-

.

le um Ponugtesíeeh zu lernen (denn . wir hauen nu.r
deutsche Schule genossen). Und da ist eines Abends
mal folgendes paaeier]. Wh' gingen wie rewohnt in
die Schule .. Und wie wir um Mitternacht aach Hauee
kernen und gerade beim Füsae waschen waren erschell
ein Markerschüttemdes Brüllen dicht am Hause. Una
beiden rutschte natürlich das Herz in die Knie: ein
Tiger. Die Waschschüssel wurde umgerammelt, Wir
stürzten ins Schlafzimmer der Eltern. Die Betten wa

ren leer. Umso gröBser uasere Angar. Aber zum GlückO titulo aciDÍa encerra, implicitamente uma " hing die geladene Flinte en der' Wancl. Die Lucke
advertência .,oa desprecavido" da mesma forma I O Ministro' da Flzenda as.inGu a Portaria wurde ein wenil geöffne', sodes gerilde der Flinten-
que envolve, expücítamente, uma .ituação de Gß - 319. que aprova os novo. modelos de livros lauf hindurch gingo. Der Hahn gespannt. Und sollte
insegurança. da escrita fistal dos contribuintes do IPI. steh die Bestie noch einmal melden dann knellrs. Und

Explicita ou implicitamente, não importa, nê- Esta portaria
A i�co�por()u à leg�sfação federal richtig: Dasl unheimliche Brüllen erscholl. zum zwei-

Ie eatlo contidas li�ões sem conta qae, analisadas
lIS normll� �o ,c!lftVeDlO firmado DO RIO, em 1�.12 70, ren Mal. Das Herz rurechte noch tlefer. Aber der

à luz da razio, nos transmite
.
uma mensagem de entre o MIDIsterI.. da Fazenda e iIS Secretarl�s �e Finller war am Drücker Und im selben Moment hall-

alro valor moral psicológico e humano.
' Fazenda ou de FID.oças dos Estados e do Dlstrtto re ein Schuss durch die stille Nacht. Gleich darauf

,
. Federal. wurde die Heuetür aufgerissen die wir kurz vorher

Trabalhando, acendemos uma luz para valo· Den Ire IS aoves norma" destacem-ae as seguintes: fest verachleasen hatten und herein stürzten die Eltern
rizar nOBla peraoneltdede, vÍyendo para amar, a) - Os livros serão eonservados no próprió und der Onkel voran mit dem Ruf: "JUDgas scheid I
servir, perdoar, animar, progredir, aconselhar, estabelecimento, pllra exibição lOS ..\rente� do Fisco, ows nlch mina Mula dor."
corrigir. Se examinarmos a oomplexidade da. pelo prazo de 6 anos:

.

.

Und das Rätsela lösung:' Onkel Wilhelm, ijlUI
viv'neia humana, chegaremos à conclusão de que b) - Na escrituração doa livros de registro Testo AUo, war während unserer Abweaenheif :r;u
Dada val. uma queixa para sufocar um instinto. quanttretivo de mercadorias e declaração de tntorme Besuch gekommen und war mit unseren Eltern zusam
Nlo faQamos da queixa o grito desesperado. de ções do IPI, I unidade padrão é o quilograma, res- men nach Verwendren zu Besuch gegangen und hat
quem, ao verificar que tem por companheira salvados oe casos especiais do Irtiro n.. 80 do te selae rreue Mula auf den Hof gespert. Nun wurde
merencória a escuridão, sente o Isolamento angus- RIPI; der Schaden beguckt den. wir angerichtet hauen. Und
tiante que a falta de luz provoca. c) - A noras fiscais p.ra vendas dentro do siehe da: das arme Tier blutete. Abar zum Glück war

Estlldo serão emitidas em .3 vias,' das vendas para es. Dur ein ôchremmschues. Und der Onkel brauchteNio. nos queixemos tanto, pois, J'á dizia aI·
d H h

.

h P h
'

. fora do' Estado serão necessarlas 6 vias; íe weite einreise noc DlC t zu • use m•.c en.guém: "queixa é eontíasão de derrota". Nã� nos
d) _ A emiasão -de notas fiaceia por elsteme JI:I. sowas keim passieren. Für uns bleibt diesequeixemos d08 outros, não nos queíxemos a ou-

mecanizado lndepende de aulorizaçâo fiscal, desde que Nilcht unvergesslich. EMSItros, reconheçamos, antes, no outro, a sua perse
aalíéade; não condenemos apenas, não 8Ó critique, uma dae vias seja lranscrita, por ordem cronológica,

CA'
.

FASC I fmos, aaíbamos também ajudar, saibamos até elo- em copiador espectel prévíemenre autenticado; norma
giar. Aceitemos 9 outro oom 8ua8 qualidades e .

e) - O número de modelo. de IiVr?8 fica r��u- O dr. :8:dil!lOD A- de Franco NUD�S, médico
defeltol, sabendo analisar 8S qualidades dos S8UI

zído de 20. pera apenas �,cuJO uso fl�. coadlclo 'feterinArio da Campanha da Febre Aftosa em Santa
deleito.R e OP defeitol de luas qualidades. nado ao VIsto gratuHo do .Flsco e8tadu��, Catarina, chefe da lob irea àe Jaralui do Sol,

_ f� - No
.

caso de, �trmas com fllial, su�urllJl, .acaba de n08 remeter OI dados estatísticos relati,oBFaçamo.s O bem, sabendo amar, demls Iíber- ar�ncla, _ de,,�s"o ou !a�rtca, cada estabelec.'mel_!lo aos trabalhos da primeira 'f8cinBção em musa dadade, exigindo reeponsabílídade, yalorizemos tira escrtte flsc�l. proprIa. ved.dll a ceDtrahzaçao, população. bo,ina, lenda a efeito no mêe de sltem-qualidades eorrigindo defeitos,. interessemo-nos meamo Dli malrtZ,
. . . bro de 1971.

.

pel'! próxi'!10 estendedo.lhe a m.ão, eRcut.mos �uas g) - No caiO de baixa .da firma, 0.8 lIvrOR fara conhecimento dos nOS808 leitores, ·temosrazoes aC�lt1lndo �.sculpa8, seJamos compan�eIros, devem �er apre.entados ao FI�c!l esta�ual dentr.o
8 lati,.faQãQ de apresentar o abaixo quadro demonl.sabendo. 8]'lldar, saibamos propor sem querer_Impor, de. SO dias lia c.8s8açlo d�8. atlvldad.es, trati9'o de Vacinação em Eietembro/71 008 municípiosnio nQI alteremos, não no.s nnguemol, nao no.s h) - ContJOuam em vigor os lIvros modelos de JaraguA do. Sol fi Oorup,.irritemos. n�o ironize�08! examinemo-D;0l primeiro �5, 17, 21,_22, .23, 24:, 25, .26, 27 e 28 do RIPI �té8' 'J d S I Coru," II.TALantel de atlrat' a prlm.elra pedra • grItar na e8- Implantaç80 do "Nôvo Llvro Modêlo 3 _ RegIstro . O U a

curidio. de Contrôle da Produçlo 8 do E8tOqU�" que de- Médieo Veterinário 1
verá o.correr em 1972; Auxiliares Agropecuários 1

.

Acendamos um fó�f.oro para pode.rmos !lu-" i) - O. contribuintes do IPI que ainda Dão Vacinadores CAFASO 16
- mlDar • Ter o lado pOSitIVO. dos que DOS �odelam estio utilizando 08 novos modelos de livros e no- Auxiliarei Escritório 1e nio .p�nas s�as f�lh�s. Saibamos de�c?�rIr o que· ,as fis0ais ttSrão 30 (trinta) dia. para se ajustarem Veículos 20.8 valorisa e JamaI8 fl�am?s .1Ia senslbilldade. Pc:' à nova sistemática;

.

N. Total Botoinos Vacinados 16.779'lo n�88o egoís!D0 autoritáriO 0\1 pela n08sa rllpl j) _ Os casos omis80s serão resolvidos pela N. Bov. Vaoinados p/Propr. 1.295dez IrOnica. Nao afundemos. qllem .,tá se afogan- Secretaria da Receita Federal, que fica autorizada N. B09'. Vacinados pfelfASC 15484:�o, maIS estendamos lhe, a m�o s81vador� não VI' a baixar instruções complemeDtares; N. To*al de Bovinos 17,578Jamos o comportamento alheiO com OR. oeuloll es· 1) _ A P o r t a r ta entra em vigor no dia N. Propried. Vaein. P/Propr., 105curos do men.0.8caso, mal através da lente pode 30.09.11, data da sua In1blicação no Diário Oficial N- Pro.pried. Vacino P/CAfASC 2.911rOBa da valorização humana. da Uniio. N. Total da Propriedades 3.076
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• O QIE VAI PELO UOIS

Receita Federal

ANO

Não grite no escuro • Acenda um fósforo
CL Paulo Morettl Iscrita Fiscal do IPI·Nova Sistemática

A Assessoria de Relaçõ�a Públicas da Delega
cia da Uiceita Federal de Iotnvtlle divulgou Dota
com I seguinlt Informação:

1
4:.923

. 282
4: 641
5.211

10
1.051
1.063

Não gritemos no esouro., porque o eco de �!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!�I!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!! _

nOlsa 'Voz jamais será capaz de acender o fósforo

Ique haverá de illlminar a trajetória dos nossos
ato••. valorizados por esta sábia máxima: "como
6 bom ser bom'·.

COLL, à guisa de conolu810, aprendamos
esta incomparâyel liVlo.

Nós melhoramos para melhor servir você! Geada
tardia

dáNão gritemos DO escuro porque o eco éeri
de deselp6ro - Acendamos um fósforo para que
a luz. seja de esperança.

Além' das novas e mod�rnls instalações, mecânicos tréinados pa \

própril Fábrica, ferrilmltDtlis especiais (mai,s de. 400) e '�lIquêle atendi
mento", veja o que' .. inda colocamos à. sua disposição:

GARANTIA de 6. meses ou 10 000 km em todos oa serviços e

peças aplicadlJs em seu VW;
PLANTÃO de emergência aos sábadoa, ii tarde, e domingol, pela

manhã;
.

.

SERViÇOS NOTURNOS de Iilvaçäo e lubrificaç80 (enquanto Vo-
cê descilnça nós cuidamos do seu carrão!); ,

. . . e além disso tudo. lança agora o CARNET DE SeLOS JARA
GuA veíCULOS (desconto de. 10% em serviços e peçal). Para cada
CrS 10,00 de .serviçol ou peças apli�adlls em seU veiculo, pagas à vis
ta, você receberá um sêlo representativo de Cr$ ã,OO. Quando c'omple-'
tlr o Carnet (tOO selos) vá trocá lo por Ice3sóriol, peças, serviços ou
outras mercddorias de sua livre escôlha.

. . ,

pre)UIZOS
Geadas tardils conti·

nuam causando prejuíZOS
às lavouril8 catarlnenses .

Em telegrama diria-ido ao

Secretário dll Agricultur.,
os sibdicatos \ r.rais de,
Rio dos Antas e Xanxerê
comunicllram .. ocor.,ência
de geadas tardias que es

tão causamlo problemas
às Illvouras da milho, trigo,
feijão e OU1.,llS. O Govêr
no do 'Estado está toman
do providêocills pora que
sejalll realizados levanta
menlos técnicos parll se

conhecer a extensão. dos
prejuízos.

.(1. Consórc'iQ Jaraguá Veículos

(FUSCÃO Cr$ 160,00 menSais)
Próxima reunião da Série "O": Di-3 25 de outubro (2.8 feira) - SORTEIO
JÁ INICIAMOS A 3.& SÉRIE Inscreva-se já e< receba seu FUSGÃO ainda êste ano

AGUARDE A' SERIE DE CARROS USADOS

Resultado da 1.a reunião
.

da série "1"

IDsçr. 009 • Jaraguá Fàbril S.A.
040 - Michel Pelc"

(contemplados por lance) \
" 042 - Staaislaw Majcher

. .,

.
I
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