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EDITAL DE' PRAÇA 6MB -

. O Doutor Lauro Pereira Olíveíra, Juiz de
Direito .da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de

. .
Santa Catarina, na forma' da leis etc.

'

REC!FE .(�erldJ ..,... fA·. FAZ SABER a todos os que o presente adi- () Sr. Jame8 F.,Waters, presidente, da General
/ traduçao ponJunta do N?- tal de praça, com o praz.._o de vinte (20) 'díaa; virem Motors do Brasil, acaba de revelar. os resultados

Diretor
•

vo Testamente. que se�la ou dele conhecimento tiverem e interessar posss,
de eua emprêsa, referentes à produção de Teículol

Eugênio Vi!!!!, Sehmõekel . efet�ada pG� uma Oomís- que hão de ser arrematados, por quem mais der e refrigeradores e baterias not." semestre 1968. :mstes
ASSINATURA: são de 0at611c.os e prot�s- maior lance otereoer, em frente às portas do Bdí- dados indicam uma extraordinária elevação nos

tantes não ma�� será feita. fício do Forum, no dia 28 de agôsto p.: vindouro,
níveis de produção da GMB e caracterizam UDri;

,O grupo catolíco chegou às 10 horas, os bens .penhorados do Espólio de vigoroso desenvolvimento da índüstría nacional.
� concl.u�ão de que o HEINZ MAHNKE. na ação executiva que lhe mo- Assim, nos primeiros 6 meses dêste ano, a

, lIvro utilízado pelos pro, ve Walter Carlos Hertel, abaixo desoritoS'- General Motors do Brasil fabricou 11.302 veículos
testantes node ser reoo·

.

'

-

.

-,

'- Ohev�olet, 23.619 refrigerd"dores �rigid8ire e 10.f.344
nhecíde, aiforma.eni quel

a) UM TERRE�O, com a área de 2587,75 mä., baterlas Deleo, o que 'representa um aumento de
se encontra. A íntorma- situado à .s». �al�, Deodoro da Fonseca, nesta ci- 64.8%, 22,5% e /36,4%,

.

respectivamente, Sôbre a'
ção partiu do .reverendo .dade, fazendo freq.te Da mesma rua, com 17,75 me- produção de igual período no ano anterior.

'

Alberico de Souza secre tros;" trevessão dos fundos, com 19 metros, com.
. Observou- se, ainda. um significativo aumento

Regl·st'ro. CI·V."I
,

tärío regional da Soeie- terras de. Hilário Barato; de um .Iado, com 143 me- de produção nos díferentes . tipos (Je .Vt'ícul08
dade Bíblica do Brasil e tros, com terras de Guilherme Hasse e ainda com Chevrolet. Enquanto em 1967 foram produzirloR

Aurea �üller .G.rubba, Oficial que regressou de uma a Mitra Diocesana de Joineille e de outro lado, com 3.643 caminhões, 2.443 camionetas, de carga e 770
do'Registro Ct\'11 do L0 DIS- reunião de todos os se- igual'metragem, com uma rua particular; devida- camíonetas de uso misto (peruas C- 1416); os totais
trito da Comarca ele Jaraguá eretaríos da referida .en- mente registrado sob n 31.740 .. às fls. 254, do livro de 1968 foram de 6.263 caminhões (72% a maís)
do Sul, Estado de Santa tidade. -,

'
{' 3-P, do Cartório de Rsglstro de Imöveís desta COF 3.285 camlonetas de carga (34,4% a maís) e 1'754

Catarina, ' Brasil. Acentuou o Re,v. Alberi- marca, avaliado em Ncr$ 30,tlQO,OC (trinta,mil cru- oamíonetas de uso misto (127% a mais).
Faz saber que comparece- co

.

que o parecer dos zeiros novos). 'i ,os totaís de veículos e: baterias. produzidos
ram no cartório .. exibindo 0S delegados Datolíeos 'à:

.

b) 'UMA CAS A.' d di • í'd de-
de Janei.ro a Junho de 1968 se constituem em.'

C
- -

f·
.

d
4 e mora ra, consrru a e d t

.

bIt
.

hí tó· d Gd�cumentos e:X:igi.dos pela lei onnssao ·éO.1 ccmum_ca a material e demais ßetifeitorias, edificada sôbre o relcoMr ets sedmesBral�1 a so u os na IS ma a. ene ..

atim de se habilitarem para
à As�embl ra dos BISpos terreno acima descrito .. devidamente' e istr da no!� oors o .!!hSI '. enquanto qUI! o total de re·

, casar-se:
-

.
que lá recomendou aos

r
. - '.'" -'

r g a
I_rlge�adores Frtgedaire, .embora �ao sendo recor-

.

'

.

, catolicos Q uso do Novo
ca tórIo (lO

.
Re�lstro de Imóv�ls. desta O,?marca, oe, sItua se entre os maIores índICes de prol)ução

EdItai n'. 6.731 de 2/8/68: Testamentc:r/útilizado pe-
sob n. 31.740, as _fls 2�4, do .lIvro 3.P. avalIada �m ngistrádos desde 1951, quando se ipiciou sua

Carlos Norberto Pereira : los protestantes, sem ne-
NOr$ 2�.OOO,OO vIQ.te _?lDCO OHI cruzeIros �ovos). fabricação no país.

da Fonseca e cessidade ,de qualq�er. To.aI da a.valIaçao Ncr$ 55.000.00 (cIDcoent8 e \ Afirmou finalmente o Sr. Waters que a emprê.
Luiza Bulalia DUfra emenda. Dessa maneira

CInco mil cruzeiros nov�s). Sli que preside pode antecipar seu otimismo quanto

Ble, brasileiro, solteiro, a comissão não mais irá Assim serão os' referidos bens penhorados, aos resultados previstos para o segundo semenÜ·e,
funcionário público, n.afural preocupar-secomoassun. arrematados por quem mais der e máior lance ofe· principalmente quando se leva em conta que o

de Belém, Estado do PGrá,
to vez que as partes já recer acima do p,rêço da avaliaQãe: ÉI para que balanço do aDO já incluirá a produção,do Chevro·

domiciliado e residente no fixaram a. bases (,le um, ohegue ap conhecimento de todos, foi passado o let OPELA, sôbre cuja aceitação !leIo mercado

Rio de Janeiro, filho de acordo. E concluiu o Se- p-resente edital, que será afixado no Jugar de coso os ent�ndidos não opõs'm qualqu(!r dúvida.
Norberto, da Fonseca e de cretário regiona� da SBB tume, às porta!, do ,Forum, 'e publicadO no jornal
Leonor Pereira da Fonse� depOIS de externar seu local "Correio do Povo". nado e passado, nesta ci·

ca.
contentamento peloréBul- dade de Jaraguá do 8ul; aOB trêB dias do mês de

Ela, brasiJeiri;l,. solteira,
tado positivo dos enten- julhe do' ana dei mil novecentos e sessenta t' oito.

doméstica, nlJsciflll em Ca- dimentos: "86mente os Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrido. 8 subscrevi..

pinzal, neste ESlddo� do que têm alluma Icoisa a (a) Lauro Pereira OU,eirá, Juiz de Direitó
miciliada e residente nesta

tt8conder é que fogem ao A presen'e cópia confere com o original; doufé.
cidade, filha de Luiz Dútra dialoco". Jaragu� do Sul, 3 de julho de, 1968.

'

e de Odilil Dutr..
.

/

O �sor�vão, Amádeu Mahfuc;i

Edilill n.O 6.732 de ój8[68 15% da .rrecadlpo de SC sll
Wendelino Klitzke e d.·Jalovllle, diz Beader·.

L4uriJa JaDtz 110 Globo"
.

Ele, brasileiro, solteiro, r

lavrador, natural de Jara. Em declarações pres-

guá do Sul, domiciliado e
tadas ao Jornal "O Glo

residente em Três Rios do bo", o prefeito Nilson

Sul, neSle distrito, filho de Bende'rl afirmou que a

Alvino Klilzke e de' Hed Festa )\Tacional das Flô

wig Friedel Klitzke. res do corrente ano em

E16; brasileira, soltei.ra, Joinville,
vai ter um co·

nlJfutal de Jaraguá do Sul, lorido todo especial, ha
indusrriária,' domicih,'áda e ja visto o interê8se que

f
' causa \tal festividaöe nss

1 residenfe em Vila Nova, '

neste distrito, filha de popu]ações de di versas

H h J d cidades do p�is.elmut aotz e e SeHy O prefeito' joinvHenseBehliQg Jaotz. afirma ainda da entre-
Bdital o. 6.7ã3 de 7/8/68 vista, que 15 por centro

.Geraldo Papp e da arrecadação�de San-
Marli Maria Scheuer' tli Catarina, provém de

sua cidade,. importanteEle, brasileiro, solteiro, centro' industria] que ,a
lavrador, natural de Jara. gora ep.Fr� d e fi n iÜv a
guá do Sul, domi'ciliado é mente 'tia' exploração dö
residente em Jaraguá' 84, turism.o), ,como outra fon
neste disfrHo, filho, de te de renda.: N'il mesma
André Papp e d_e Blisabef entrevista:: publicada- pe�Watzko Pa�p. . .'

.

.lo jornal carioca, o' pre-
. el�, �ras"'ma, sofle,ra, feito Nilson BendeI' de

do�esllca, narurdl. �� Jara., clara qu� 'f�râ um. 'ddS
gu� do Sul, domlclh�dq,e possiveis eáhdidatos are
resldellte _em. Jard�ua 84,. nistas à· suc�8.�ão do go:"
neste: .

dlsfrlfo, fll�a . de v!ilroador ,IVo,:,SilVeira,Frilnclsco.Sche.uer e. de nas eleições ,1'& 1970
.

LilU Grimm Scheuer. ,.,"

----------�--�.�
Edital DI. 6.734 de 7[8i68

guá do Sul, dOJ1licUiado e
Ambrosi� Ruediger e residente em Três' Rios do

Bifi Ku�slier'
-

Norfe, neste d:sfrito. filh�-
Ele, bll6sileiro, solteiro, de Ariur Bnke e de' Anira

lavrador, nafural de Lui·z Mafhias Enke.·
-

Alves; neste Estado, do, Élà, brasileira, solteira,
miciliado e residente em domésfica natural deJara,
Rio Cêrro I, nes'te distrifo, g;uá do Sul, domicilillda e

filho de AJ.win Ruediger e residenre em Três Rios do
de Alida Ruedige:r. Norre. neste disrrifo, filha

B1Jil, brasileirll, solteira, de Alex Lafin e de Hilda
doméstica, natural de Jara· .Fried�l Lafin.
g.uá do Sul, domiciliada,
e residente em Rio Cêrro I,
nes·fe disfriJo" filha de Ar
tur Kuesfer e de Guilher�

.. mina Piske Kuesfer. .

,

Católicos Acei
tam o Testamen
to Protestantefundação: ffrtur Muller - 1919

-

Emprêza }ornaUstica !

"ColTeio do Povo" Uda.
- 1968' �

.

Anual • •..• • NC4 6,00
'Semeitre • • • Ner, 3,10
Avulso. • . • NCa-$ 0,12
Número 8tr_do • NCr$ 0,14

BNDIlRâÇO:
Cabe Poeta', 10

t\venide MaL �odoro, 210
.

Jaraguá do 9u1 - S. Catarina

'. I,

.'

Agradecimento
"

. "1"
.

I ."

Cumpre·nos o dóloroso dever d. cnmuni
car a08 parentes amigos' e conhecidos, o

passamento do querido espôso, pai, sogro e

avô,
"

Carlos Mayer .'

ocorrid'o no dja' 25 de Junho de 1968,
com a idade de 64 an� e 2 mêses.
,

' Por êste intermédio, desejamos agra
decer a todos ,pela participaçilo nos' funerais,
aos. que envi-aram . flôres e corÔas e aos que
confortaram a familia no 'difícil traDse.

,Em especial queremos agradecer aos

srs., d,rs. Ewald,o .Riedel e Waldemiro Mazu
.

rechern, . ,aos Pastores Gehi'ing, de .Jaragu.á
do' Sul· e Mehler� d8' Gtiaramirim, ao sr.
Francisco ,VeginJ" do Hos� São· JOsé, . ao'
Rev;: pad:re Aluizio e, aos' in.tegrantes da' S.E.
R. Amizade. I

'" Ja�aguá gl1 Sul, Junho' -de 1968.
A Família' enluta,da

.

....I� •·..····� ...

"

rOd;sanZ8iua t D�nksau�nD 1

Tief érschuettert teilen WIr �llen Ver�
wandten, Freunden uhd Bekannten. den'Tod
meine's, ljeben MaDges,' unseren Brúder,
Schwiege,r'váter und 'UrOSlivater,

Carlos Mayer
\ mit, der am 25 ten. Juni �968 im� alter

von 64 Jahren und 2 Monate verstàrb. '

Hiermit da�nken wir Allen fuer die teil'
.nahme an sein Begraebnif. die Blumen und

,

Kraénze spAndeten und die uns mit Trost·
• wOI:,te ZUe Zeite ·standen.

.

. In speziell danken wir die Dokteren
EwaldÓ Riedel und Waldemiro Mazureehen,
die �Pastoren Gehring aus Jaraguã do Sul e
Mehler aus Guaramirim,. Herrn Francisco
Vegini vom Hospital S. José, Herrn 'Pater
Aluizio Ilnd' den Voretand vom SER. Ami
z�de. ,.
.'"

"�:"':'Jai'aguá do Sul" Juni 1968•.
Die Trauernde Familié

Bdital n. 6736 dé 8/8/68,
Mario Enk� e

Nóralda Lafin

ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara

, E p�,ra que chegue lao co

Ilhec mento de todos mande.
p. sar o presente edi ai que
sera publicado pell ímprensa
e em \.artório onde set
afixa 10 lurante 15 dias e

alguem 5 ubcr de algum im
pcdim nto lleus, ,para o

f'n� legais..
.'

'

AUR A MULLER GRUBBA
.

, '_ .', '@:"'fcial>r
I

• a""

-

. Um Seaestre. dê
Rec o r d 'e s

Desembarga
dor Adão'
Bernardes
confirmou a

áéCisão
liminár
Óhapec6 (Dá Sucursal)

-, Noticias .procedentes
de Florianópolis e con�

firmadas por publicação
do Diário' Oficial,

.

infor';'
mam que a decisão li.mi�
nar öongedida pelo Dr.
Rubens Od�lon. Antunes
Córdova,competente JUiZ
de Direito da Comarca
de Chapecó no mandado
de segurança requerida
por diversas firmas de Umª" das grandeR JvaD
nossa cidade, contra a t!1gens das "Tábuas de
majcração da alíquota do Logaritmos" da F.T.D.,
lC.M., ,de lij% para 17%; razão direta de sua
foi confirmada pelo Des. sempre crescente aceita
Adão Bernardes, ilustre ção, é Iqu� apresentam·se
Presideote dQ 1.'ribunal com sele decimais p a r a
de 1Justiça de Sant!i Ca- os números inteiros de 1
tarina .. Como se sabe, a-lO 000 e de minuto a

,aquela Côrte de Justiça, minuto para as funçõss
por pedidos da Con8uIto� tl'igonométricas com cál�
ria d'o Estado, havi& cas· culo das partes prop'ot-

I
sado tôdas as liminares cionais das difórenças.
defeddas por outros juí

. .' '.
,

I zes em, casos� semelhan O manual apresenta,
teso Assim, a única sen� ainda, as fórmulas das

tença liminar confirmada q�atro 0l!erações em

foi aquela exarada pelo trIgonometrIa, as fórmu
titular da Comarca de Jas de trasformação lo

Cl!�peQó a y-ist.8. 9a .fuI)·. �arit�icas e ,resolução
.

damen�ação judlcioS8 do dos tr.lângulos r,etângulos .

despacho c o n c e s s i v o. e' obhquângulos.
Nossa reportagem ap�ll'ou - _Pára �aiore� �n!o,rma
ainlia; que· a sentença c?es ,.QU�lram dlflglr:s_? à

fin�l sérá prolatada den.,. DIstribUIdora da EdItora
tro de breves dlas. Como FTD S/A em Jaraguá do
os' prezados leitores de- Sul.
vem ttstar lembradOS, 0_

,

mencionado mandado de c:::::;::.c::::::=:.,....c:::::=oc:.::;::.c:::;:::.c::::::=o

s,egurança foi I requerido .... "

.

e está sendo aéompanha_- .MUrDAS
,do·' pelo' conheCido e ,'.

• conceituado causídico, Frut11�ras e Ornamenta's
Dr. João Cândido Linha-

Tábuas de

Logaritmos um

livro antiquíssi
mo tem, agora,
nova edição
Um dos mais 8ntigos

livro8 da ßditôra, 'F.T.D.
S.A., as "Tábuas de Lo-'
garitmos", cuja organiza-'
ção, proposta pelo gran·
de matemático, o Irmão
Marista Isidoro Dumont, J

e que remonta os idos de
1902, apart'cé, agora, eÓl,
nova edição impres8a' em
"oUset".

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakisf'iros, Macieiras, .la- �

boticabeiras, etc Ro@eiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, I>.almeiras; etc.\ etc•.

"
,

Ires. ,

J.J. de 04-08-68 3- página

"Vende-se
. Um ótimo terreno c,om

17 m o r g o R, DR TUa PE04M CATALOGO

Pereira, 1 Klui. dista:nte�' \ ILUSTRADO
do centro �a cidade. / Leopoldo Seidel
Demais informAç.ães __ CORUPÁ _'o

com o sr. Edmundo
Lombardi.

'

C:::::>C:::::>��é:::::-C::::::-
,

,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



1 - Sor\"eteira c/8' bocas
1 ...... Gelad-eira c/3 portas
1 - Balcão vitrine
2 ....:. Prateleiras
7 - Mesas de formica
28 .....: Cadeiras estofadas
1 - Estufa p/paateis
I, Porta copinhos
t Pia inoxidavel, e outr08 pertences.

Tratar com Antônio Mahfud
Av. Getulio Várgas, 73

.

I'
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fsl6111

Com. e Ind.W. Raduenz S. A.' Prefeitura Municipal dei Jaraguá do Sul ,Jarauuá
. Fabril S.A.

,

'c o MUNI CA Ç'A-o C.G.C.M.F. - 84-432-426
. GO 84 430 073

'. Assembléia Geral Ordínaría

R 1 t
·

d D· Cernunleamos aos Srs Criadores dêste Munic1 sio eoneocados 08 Senhores Acionist.s da
e a orlO

.

a lretoria pio e Munlcíplos vizinhos. que para a aquisição de Jaragut Fabril S A, para a ABsemb!êia Geral Or-

S' h L A gado de raça. por ocasião da fésta do COLONO dínäria, a realizar-se no dia 21 d. Setembro, às

en or�s cionistas que será realizada no Pôsto Agropecuário nos dia� quatro horas da tarde, na s6de loeial à rua Jorge (

Apresentamos o Balanço Geral e aDemons 7 o 8 de setembro do correnre ano, sel'á'necessérto -Oz�rniewicz, 690, It fim de deliberarem sObre a S8-

traçª,o da Conta de Lucros e Perdas, encerradas qus os tnreressedos procurem o Escritório da ACA .ulDte 6rdem do día: '

29 de Junho p, findo, bem como o Parecer do RESC ou a antiga Asso__ iação Rural de Jarailiá do. I • Díseússão 8 votaQão do relat6rio da direto-

Conselho Ftseal, sendo que o resultado apontado Sul, pare a devida orientação. c ria, balanço, luçros e perdas e parecer do Oonselho

8ssenta rigorosamente em lançamentos. Estamo� Jaragua do Sul, 05 de AgOsto de 1968. Fiscal; '.

'

ao inteiro dispôr na séde da Sociedade para melao- Victor Bauer, Prefeito Municipal II - Eleição da n6h Diretoria;
,

res esclarecimentos. IH· Eleição do nôvo Conselho Fiscal;
Jaraguá do Sul, 2 de Julho de 1968. IV .. Assun\os de interêsse da sociedade.

Comercio. Industria W. ,Raduenz S.A.
' Decreto N. 129/68' Nota:",Acham'se l disposição dos srs. Acionis-

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente ,Desapropia rirees de terras por utilidade pública. 'tas os documentes a que se refere o artigo 99, do
Victor Bauer, Prefeito Municipal ele Jaraguá do Decreto Lei n.2.627 de 26 de setembro de 1940.

Sul, Estado de Santa Cetartne, no uso e exercício de Jaragoá do Sol, 2 da' Julho de 1968
suas atribuições e na confermldade de que lhe íacul- HANS GERI{ARD MAYER, Diretor Oomerelal
ta o Art. 74 II, da Lei Orgânlca dos Municípios do
Estado de Santa Catarina, Decretar,

�rt. 1) Ficam declarados de utilidade pública,
nos termos do Art. 5., alínea "n", do decreto-Lei n.

33.471,39 3.366, de 21 de [uaho de 1941, e sujeitas a desepro
priação anfigável ou ludletal IIS áreas de terras de
8812,75 m2 e 10.758 m2, embas de proprtedade de

, Júlio Pedrí e sua mulher, localizadas li 'Rua Walter
.63,940,34 Merquardt' nesta cidade.

�

3.620,38 Art. 2) tste decreto entr.rá em vigOr na data
de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário. ,

Palácio da Preíelrure MJnicip�1 de Jaraguá do
Sul, em 6 de agOsto de 1968. '

Victor Bauer, Prefeito Municlpal
231.580,27 Nesta Diretoria de Expedíênre, Educação e As-

__�!'!'!4�0....0...0 .

slstêncta Social, foi Rellistradll e publicada o presente
332;65�,3� Decreto, aos seis djas do mês de allOsto de 1968.

Waller A. Bollock, pelo Diretor
\

Balanço Geral, encerrado em' 29 de
Junho{de 1�68

fligllel

lãa fllll,el Oapítal, Depreciações, Deve
dores Duvidosos, Reserva
Legal, Amortizações e Lucros
em Suspensos, NCr$
C/Correntes, O/Mensais, Du
plicatas Pagar, Emprestimos,
Fornecedores, Promissória
Rural, e Obrigações Pagar

GjColJlpensaçio Deposito da Diretoria NCr$

EDITAL DE CONVOCAÇlO
Säo ooneidedos os Senhor e 8 acionistas a

comparecerem na séde da Sociedade, no dia 28 de
setembro de 1968, às 15 horas, afim de deliberarem
sobre a

ASSEMBLÉIA qERAL ORDINÁRIA

I

.
ATIVO

Imobilizado'Edificios e Imóveis c/reava
liaQãl} Ne r$
Máquinas.. Motore8,

. Móveis
Utensílíes, Marcas, Sacaria:
Semoventes e Vetculos e! ,rea-
valiaçãQ .,

Dlspo.lnl Caixa NCr$
Reallzá,,1 Almoxarifado, Adicionais, Oau

ção, C/Correntes Orefísul, Em
bratur Emprestimos Emergên ..

eia, Duplicatas Receber Mer
cadorias, Transferências, Su
dene Sudepe. ..- '

C/Cllmpensaçio Ações Oaucíonaüas

Portaria n. 35

com li leguinte ordem dO dia:
a) díseussão e aprovação do Balanço Geral
b) eleição do Conselbo Fiscal e da Diretoria

. c) Assuntos dívereos.
NOTA: - Acham-se a disposicão 1I0's senhor,es
acionistas, os documentos de que trata o art, 99'
do Decreto-Lei-2627.

Jarag,' do Sol, 2 de [ulho de 1968.

Comércio e Indústria W". Radaenz S�A,,-
PA881'WO

(C.G.C.M.F. 84.429.695)

'Assembléia Geral Extraordinárja

Victor Bauer, Prefeifá Muoiciplli de Jarillguá do
128837,40 Sul, Estado de Santa Catarina, no use e exercício

de suas atribuições,
.

ReSOLVE:
\

Prorrogar, por 30 dias,· o counare de trabalho
203374.98 do Sr. João MathilJs Verbinen, .constllnte da portaria
___4_0_.0_0 n.- 25 de õ de juuho do corrente .no, a conu'ir da

332.652,38 presente data. o
,

D
-' . .

Comunique·st, Registre se e publique-se.
emoDstraçao da Conta de Lucros e Perdas; ..

�

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 1.0 de
• ,_, _, _� - -

< /
�. agosto de 1968. ",.. .

Mercadorias e !und Dev. Duvidos 139,667,53 Victo'r Bauer, Prefeito Municipal
Despezas Gera18, Fretes, Lucros e Per-
das, Juros Descontos, Fundo Dev.
Duvidosos, Fundo Depreciação, ADlor-, EDITAL DE PRAC'A'
fização c/reavaliação e Lucros em ,

Suspensos ,( 139.667,53 O Doutor Lauro Pereira Oliveira, Juiz de

Jaraguá do Sul, 2 de Julho d� 1968. Direito da Comarca de Jaragoá do' Sul, ,Estado' dá

Oomércio e Indústria, W. RADUENZ S/A.
Santa Catarina, na forma dá lei, etc.

'

,

Wilhel� Raduenz, Diretor Presidente FAZ SABER a todos oa qUI o presente edital

Deltin9 Raduénz. Diretor Comercial
de praça, com o prazo de vinte (20) dias. vifem ou

Eugênio Vitor Schmök,l, Contador
dele conhe�imento tiverem e intereslar poua, qoe

eRC _ SC 1.606 _ DEO 51.088
ser6 arrelllatado, por q1lem mai. àér e maior laBce
ofarecer, em frente às portas do Edifício dO- Forum, "'�"' IIIIIIi 1IIIIi

Parecer do Conselho Fiscal no dia 28 dá agôsto p. vindouro, às 11 horas,,,
im6vel penhoradO do Elp6lio de Ileinl Mahnke na

Os abaixo assinados membros do Oonselho açãO- executiva que lhe mOYe o dr. OaIiy Oubas
�.·..•..·.Jk.·..•..·.J,.·..•..·.Ja::o•••..•..•..'\:.·..•..•..�� ....•..•..'C.·..Ú..-n-..•..•..·.J�

Fiscal desta Sociedade, t�ndo examinadó detida- D Aquino, abaixo descrito:- ,

,

8 A t
- ' :�

mente a8 contas de resultado, demonstração· da. 'a)_ U� �BRRENO,.lito l A.Y. Getúlio Vargas, �. , e n ç a o �J
conta de Lucros e Perdas, bem como o Balanço sem benfeItorias, nel'a cidade, contendo a (rea de g A

· It:
'

Geral, encerrado em vinte e nove de Junho de 500m2., fazendo ,frente, com·a dita Avenida, com 20 g g r,1 C U O r i
1968, .io de parecer que QS. referidos 'átos devem m�tros e fandos oom terrss de Ar'h�r Brehhaup&, I.i. Resaivi .a uma ,vez' o pro/blama da mUIDlz-'I! :.:
ler aprovados nos seU8

.

preciosos' têrmos, pela oom 2� metros,. de um lado COIp. 'errai' de.Leopol-. •

AS8embieia Geral Ordinária a 8e realizar oportu- do Re}n�r. registrado no OartórlO,d. RegIstro de : :

namente. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se Im6yels dista Oomarca, sob li. 32.456, do livro 3 Q. Ei A soll1ção está no: I
a presente reÚniäo.· aval_iado em NOR$ 15,000,00 (quinze mil cruzeiros�. MICROTRATOR AGRISA-BUNGAR'TZ:i

Jaraguá de Sul, 6 de Julho de 1968. novos).
. . .'

,

. Alfredo Krause
' _Asllm serA o referIdo ImóYel arrematado por i (O pequeno gigante) i

Edmundo Bruch .
quem mais der e maior lance ofereoer acima· do � i

Allredo Marquardt p.rêço ,da ualiaqão. � para que chegae ao conhe- i Não espere mais i
, Olmento de todos, fOI palsado o 'pr.sente edital. .: .:

- _;____________ que ser' afixado no lugar «Je oostume, ,à& portas � ! Aproveite o plano de financiamento super :
do Forum, e poblioado no Jornal local "Oorreio do i facilitado pelo aaoco do Brasil. :

Povo". Dado e passado nesta cidade de JaraguA do í
. :..Ass i atê D C i ii técnica permanente por �

Sul, aOI tria dias do mêa de Julho do ano de mil ! 'mlcaoicos especlalisildos.
.,

.

_

.

, i
novecentos e seSdenta eoito.-·

•

"

Eu, (aJ Amadeu Mab'fod, e�criVão o subscrevi. .... Procure o seu vendedor autorizado i
(a) Laqro Pereira Oliveira, Juiz de Direito •

na praça de J a r ii r u á doS u � com o Sr.

i=A presente c6pia confere com o original; doaM, (: Bdmundo Lombardi.
'JaraguA do Sal, 3 de jolho de 1968. .(= Enfrente o POsto Wolf. :

O Escri'ão, Amadeo Mahfod ·:t··.···v·,·v..·'r -.::.•ft.� "•.•" ,c.•••••••,t.,.,.,..,.•••••.•••••"••••.••••,.••••••;,

/

Wllhelm 'Raduenz, Diretor Presidente

Negócio de Ocasião'
VENDE"'SE

� ============c:::::::::-==-;================= =====-===,
Convidamos os senhores acioDistas desta

�
r-----------

sociedade, para a Assembléia Geral Extráordinária

II"
.

Dr" lO··rn Soelter 1°1 Aten....ão·
que se realizará no dia M do corrente mês.às..J II y

,

:�o;u���as, na sede locial, para
I
delib�rar sôbre a

I CIRUIlGIÄO-DENTISTA Agncultor
: Ordem do Dia

'

,\ II �
Ouça iOd,.. às sextas-

II

1. Aumento de capital capital social com U' •a... JS
feiras, à l,ãO horas da

iDcorporaçio de reservas livres; e. com a emiss4b

II II
tarde na Rádio Jar.gúá,

cl. novas a,ões (autorização);, ,_ I
o programa:

2. Reformulação de oargo da diretoria; ffntena Rural
3. Reforma dos Estatutos Sociais; II II4. Outros assunt08 de interêsse social. U .

este, programa é feito

li
pehs 'ACARBSC espe·

Jaraguá do Sul 1.0 de agôsto de 1968 I· Avenida Getúlio Vargas, 198 - J'raguá do Sul -_ Santa Catarina .I! cialmente para o Sr. e

Eletromotores Jalláguá S.A. _-

,. , ,

'

.
I sua Famflia.

Eggon Joio da Silva, Diretor·Presidente,
. '6w=::::a=:I..:.-::a::::i::;----=-=================�=======:::U

------'-----...!

- Edital de ConvOcação - .

Elelromolores Jaraguá S.A.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



"

.(

I

: o :il,� P o v o II "�Olun� ROTARl"
,

. " '.i' � I .•

_ 1: Aniversário de Fundação do Rotary>'
- , <

ANO XLVIII ),A.RAQUÁ DO SUL" (SA.NTA CATARINA)" SÁBADO, 10 ,OB AOÔSTO DB 1968 N.O 2.496 GÚ8rainirim' .

'.-���!!!!!!!!�!!!!!!!!�'�'=�'======�==�'�'!!!!!!!!!!'!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�/F:!!!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!1!!!!!!!!!!!�!!!l!! o Rotary Club de Gueramírlm, cempletou no
dia 21 de julho do correnre ano. o seu '1° ano de
fundação. li fim de comemorar lãQ grata' ef�méridk,;
reeltzouee no dia 2" do cerreute Das dependências
do Hotel. Butscherdr, uma magnífica reunião fesfiv.· e
que contou com as presenças de companheiros do
Rolary Club' de Jaraguá do Sul.' de São Bento do

NECESSIT'A DE SOLO·A"'DORE'S. E' TORNtlROS, Sul e de Joioville.· Na referida reunião. engelanada
fé ,

,
.

'

, pelas Senhoras de Rotarianos, houve li admissão de
, ,

em nôvo sócio representado pela pessoa do COíJJpa�I'

OS CANDIDATOS PODERÃO �PRE.SEN� nhelro Wolfram Mehler, com a classificação de �e.No dia 1,0 próximo pasaado, .o Líons Olube dé
, gião _ Pastot Luterano. Como desseque especia')� ,ti�e-Jaraguá do Sul realizou a sua reunião festiva na TAR-SE PARA. 'TÉSTES À FABRICA À mos a palestra do Companheiro Heraldo- RibeirOvizinha cidade de Guaramírtm, maís precisamente, . . Silva do Vale. do Rptary Club de Joinville, o qualna Churraicaria Volpi.'

. 'ESTRAPA; NOVA, s/no.
fêz uma bela .ex�l',\nação .sôbr� a !undaje. aco�pa-

, Na oportunidade se fizeram presentes. como \
.

I

nhedo de proteçao de alldes. I .Sôbre a' eíernérlde,convidados do Clube o Meret1ssimo JUiz de Direito üzerern-se ouvir os companheiros Osnildo, do RC de '

daqueia Comarca, Dr. Ronsld Carlos Schmidt; t� Gueremírtm; o eompenheíro Governador. Indicado
Promotor Público, Dr. Darey. Manoel Gonçalves; o Pigueiredô, do RC de São Bento do Sul e o com-M.D. Prefeito Municipal, Sr. Arnoldo Bylaardt; o C'ur"s·o de,' Trl·c"c.o�.'. La'·notl·x panheiro Norberto, do RC de,Jar.aguá do Sul'. Ao

· Sr. Renato Carvalho, escrivão do Crime e Civel e .

.'
final eobreesatu-se ume movimentada hore der com-

o Sr. Jorge Steínmacher, exator federal. .J
r , panheirismo. Mais ume" vez e por. infermédio deereNum ambíeate de muita harmonia e cordlall- .

*����:>8:3��=>i):3t:8<l��,
Coluna, o' ROlary' Club de Jaraguá do Sul sa.úda edade, tivemos: a oportunidade de , reforçar 08 laços . A COMERCIAL SALFER, de Joinville, co- parabeniza o eficiente e próspero! Club. Afilhado ora'

de amizade' que nos.une àquela progressista cictade munica às senhoras que adquiriram a famosa presidido pelo Companheiro Gérson. augurando lhe
e conhecer melhor a sua gente •. representada qu'e MAQUINA \,DE TRICO SUPER AUTOMÄT!CA 'um porvir repleto de ,grandes reallzações em proldaestava por tão' ilustres figuras.

. .

�

A ' •• comunidade de Gual'amirim.· ";
"

.'. '

'

,'... -, '�LANOFIX", que' a sua Professora Profíssíonal A Nóssa 'Reunião do -día 80
'l'

"Repetidora do. Canal 4 ", já está ministrando as aulas de tricô nas .depen- . Na data acima, reuniram-se, em meís uma "r.eu
· Continuamos neeesaítados e e�p6ranç�sos da dências do "SESI", dessa cidade. nlão os compenheltos do nosso Club sob-a presídên-��I�bo.l'Iação de todos, J?ara, co�cretIzar ,�als est� . Comunica .também que recebeu novas par- ele do' Companheiro .Soelter. Contamos co� as pre-íníeíatíve. Jaraguá do Sul preeisa se 1l,Dlr e� tôr-. , .

f idas-máoui t· id senças dos convidados 'srs. Afonso· Fraozner, Preet-no desta campanha, que já não é só do" Líons,' mas tlldas das re en as� máquinas, agor� o ereci as
dente da Sociedade de Assislência ao Lavrador .dode, tôda uma comunidade ansiosa dI' progresso e em longas prestações, . " \"

. Vale do Itapocu: sr, Hamílrom Garcia; sr. Paulobem estar.
. ..

i
,

Todos demaís esclarecímentos e. consultas I Moura e do Companheiro Wolfram Mehler;'do RQtary
, A.-coleta de assi.naturas que n�s pr�p�rC10na!� .serão .dados com' satisfação na COMERCIAL' Clull de Gueramtrím, ° qual proferiu uma excelentefun�os para €} térmlDo do empreendimento, var

SALFER Fone _ 2521 .. Joinville. , 'palestra sõbre o Imigrante. >.'mutto bem. '.

.
.

.'

.

I
'

, Para.. isto conco"rem as félizes e�p.riênQia�
que temos realizado e 9u� tem 1Il0strado, embora ',(,

precár,ia�ente. ,o que será o Canal 4. em nossa
cidade. .

-', :

A par de momeDt08 de felici��de propO,rcio-�'
nados pela receptividade de., nosss c,ampanh.. te

,

mot/ tido também momentos de �ri8teZ8. quando'
maus' jaraguaen!es i'nsinua,m <l�e 08 m�mbros' de ,;'

,
Lians vã.o, g�nhar, muito 'diõll�ii."�f com .$iÍlstal�çã� ,

da r.D�tldora,
'. ;" .' \. , ,<.' .

';. <" )', •

, ••• ,

, .
>:Bstes ·maus,. JaFagu';l,EU1.S,�8 n1l:0 �evem se :preoo

. Profundamente con�'leroados, comunicamoscapar' com .i8S0, .po'rque j.mais déi�a.�qs ,<Je;pres ,

;lIes hà,rl!ßtes, a,nt,'in-oSé conhecidos; 'o .passl!í-'tar contas -de n08sas, ativiàaa�s e' taQ',lbém �gor., ...
. e;

,assilIi f8r�mos. AguardeO:a.' tr,a,ll;quiloB,...:....... . •.., � : ::, . memo d,o, querido �SPÔS(),' pöi, eO'g-ro e avô•

..
' .

Ainda outros há, aph�,go:aQdo quê 8S õossas ';'
"

"'.' .:...
_� Ricardó' Bauet> . .'

;

'experiências, tem cu�pà da 'má' lée.ep'�ãp �o ·9�n'�1.
. ::,,":',:' >'o,�priíid� nô";,dja';2 de AgÔsto 'de }96,8f.'6. m�8 niiQ .e 11emb�am <qlJe'.,8.qu�le,' çana:,I SaIU .d,o com a Idade de, 66 anos, 7 mêses e 6 dias.

ar na semana pa�8ada, 11\8,IS p.r,eclsame�t� ,na: qUlD-
'.

Por intêrméd'id'désre semanário, apresen-ta feira; pois ,já trªn8mi�ia.,:Q.ma "pé8�lDÍá, imagem:; ramos ágrad;eciniénfos.a rodos quejóferecer"m
sem ali! noss8s experiênCia.s, que Í'eco�e,çaram no.

.

f1ôres·'e' corôas, ·que c�!ortanini. os enlutadi)s'sábado'. .

.'

,. .'

'. ,.'. .

com 'palavras 'de pesar e que" acompanharam
. Muito mais fácil é .falar, maS desta vez yamos ':o'�fé"'et:J'()'alé sua 'última morada, ,em .especialunir os ,nossos 8sforçoIJ e, 'trabalhar, pela.' causa, ',' às .ll'm'ãs do,:Hosl'; ,e Maternidade Jarilgua e.comum r-,Repetidora do Canál \. 4"":::' outro· patlso :

,'. do :Hosp;' Sant'iI Hel�na, de� Joinville., ,aos srs,
, para ,alcauçarmos ,.a ilqss�: aut��d�t�rminaç�o.. ,. ,'drs,' -Ewa1do RiedeF e ';ruft Dippe, pelos servi-I

Mais ialguns que j!i assi!1aram, dentre mUitos, t<ços,préstados' e aö ,1J�v",Pél�rpr nekoW$ky, pe.-
as nos�a8 promissórias.:

. I '.' "

.

.

Jâs pdlavras 'de' ;coQsQW profet,idas em casa e
. Raul Driessem, Henriqu�., Wolf. Levinus Krau' 'r>�rallté, '()' 'Iúmulo;'; -,; ", . '.

' i,. .

,se, Walter J,F Go.seb,·Aléssio 'Berri, Zfg'mar .�eno .)',:, O. féHecldo 'tJ.eixa viúva ..a Sr&. F'rieda
Lucht Antônio Teixe-ira .dos Santos JI'., Rolli Bruch, I f. Báuer;' t" filho; ·'IldO casado com, Elida MeyerPaulo' Roberto Maia, Mo.reira, José, Ferreir,a ; Cruz,. . 'é 1 filha,'Asla ca'saaa cOm Wigandö' ,SplilterRolando ,Wolf, :rolando Pereü'a, Calixto Stirighen,' ,< �e 4 nelos.'

. w ,:Ä," '.'

I

· Lotârio Fendrich, CelsQ. Antônio Hening;
,
Ali, ,�". nlragu� do, �ul, Agõslo de 1968. .'.

berto Ewald .Ivo. Ewald., M�rio Tavares dà, CQnha i ".·

Melo, Dr. J�rge Cezerniewicz, Roberto Kaiser;-, II.., 1IlI\.------..-----I111-�Edmundo Afonso Barbi, Adai'F MedElÍt<)s, Adelino'. "

"

"t,.',Schiodini .. Carlos Vasel, Gerhardt ,Eggert; Da]Dio:' ,';' '
"
". . , .�'"

Rocha· Erich Kaufmann.DI', José Schmitz, Norberto,
· Hafer�a:nn, Dr. 6SDy . Pereira, Alberto Tarasfó" '; t

' ;

tLuiz Ferreira da Silva, Ângelo Piazera, Erwih Grant· •. , " "A'" /�. •••• ".' \.'" ',( •

�?�q�i�I�.IOW����I; ���r.�lt�����tld.7.�':J.. Ç��!:
\ �

radwnzeip· Dnd ßllkmlDl· M:atri c:ula.S '<Alfe,t,tá s .

�i::�ei!:�é�iO da SUva; Jo�o Eissler '� Harold;o
. AII�(i Verwb�dien;,.Fr�u.den und Bekanp)en ",,' "." II' "" ',. .' .' .'.,

r têíJen 'wir die traurige Nachricht mit, da's8 mein

.

'Para os cursos ,de inglês e 'alemão o,,·;Insti'
')

.

- , lieber G�lfe, unser liebe Vater, Schwiegel'v,aler tutoAe. Idióro3s.· Yázigf', de ,'J��ä.�uá' ,co��nioaund 'Grossvater, '.
.

'. '/ que se acb�m aberta,s· ,as matriculas pª@ os

Ricardo Bauer , cursos acima mencionados Curso cQmpletQ:, um
I im Aller von 66 Jahren,' T Monalen ':und I ano ,�e meio em' três estágio§ através de um

. 6 Tage,- am 2' ten. August 1968, ploelzlich' processo '. dé inconscientização',de forma !:bitei-ENO TIIEODOac, .WANKE Verstarb,' .. ,

,

..

rániente natural �
','

_,

:
No pnrqu'e, ,os n,am'"o'rados da-o 'o tom' Durch diesem Wochenblau, . danken wir Inf' e "M'at'r·l:culas· "a rua Marechal' Deodo"oco

fuer alle Blumen und. Kraenza spenden, die
. , .... .

. '.
'. &,às árvores çircunjacentßs e àe .

'{raueri1den hilfreich zur �e!'e {slanden und den (EdlfICI? Bernardmo" 2 aridar na Associação
· ,murmurações da tarde, pela paz VerSlorbenen das lel�le GeleJl gaben, i[)s .beseu- ComerCial de Jaragua\

·

dóminicàl naquêle ·canto bom, . .

dere die Scbweslern des HQsp ud,d Malernidade' .'
_

As flores olham sorridente!!), ,com ',Jaraguá und, Sanla Helena, von Joi.nville,· die . ,

.�ternura. O s.ól piotaDga o chão � traz aerzlliche Hilfe' der Doklort'n Ewaldo Riedel "

'''F' ; ,

A' '·t.,. p.'. .

d ,und Tuf,' Dipp'" und Herrn Pastor
.. Rekowsky, Ur. . rancisco. B Onl& l lCClO,n�; "eintiJaçõ:es so l�go "er' e. �as �

.
.

0$ namorados perd.e� S6 em ronrom. fuer die Tro5rwprre im Hau.se Jnd_ am <irl1be.' M::2.D' Co ., !C.H..ltI. �� ,-11

Der Hebe' Verslorbene hlnlerlaessr die
No trêmulo das folhas, há um lIJuspiro ',Witwe Frieda Bauer, ] Sohn, Udo verheirale_l-'de adoração �o vento, plelos céus mir, Elida Mayer, 1 Toc:hrer. Asta verheiratet
8S Ilúvens sonham, em seu lento· giro. mit Wigando Sphuer und' 4 EnkelkOder.,' .

.

_ .

fi_; óS namorados reinam, porque nada,
'

Bs ist alles srell und lee'r" HOSPiTA� JESÖS DE ,NAZAR� - �O<lr�pÁ
.. 'nem mesrno aN". turez8, empan° em véu" Wir haben kein!>n Valer mehr .

.

R d
A

O
.

N R' "'19
,. ,

" ""... '.'

9&.8
. r _.esl enclt!

�
r. er.eu amqs, "k. •

.. ,,:8. 'luz .ds mocl'dade apal'X(loadat Jaràgllá do Sul, Augusl 1 .,J .

I Ollioll:lJiPA. " -A:NTA CAT�_�J!!A
(Dó Ii."o ,inédito BENQUERENÇA) •• ••__-_II!III__I_�-...I-;, ",_I_�

'
'

_'_'_'_'._........'�_

�r=================�7,========��=====�� �----------�----------�._.------�----�

O ..QUI VAI PELl ·uon Metalúrgica João Witlst S/A
· Reunião de ASSembléia-Jantar

em Guaramírím /1.'

I

contra os preços' altos .'

, 0,
.

I

B�ixà Geral n�s preços'. , ,i,,: �
MAIOR PRAZO I ,··MEN()S ,JUR�OS I.
'RefrigeJ;ador,' ,"

lelevisoles, ',,', "':�,)
Radibs/.: ,,', _

-. ,"�': ;

)'. "� t

,'Foga6,�,i ",' """ "., .:,'

M:aquihash ,'de �.'

"',Làvttr ·Roupa.', .. ",

" ': ,'E:hc�radeirQs, ; ,,v'
. , ;' tÍ'qqiP.ifi�·�aoies�'

"'., ,

\. " f

,\, IRMlos
,

- :"-,
i

-

\'

\ '

'Tu�o,
,

"me1smo': " ,:el,t) :,,, plen,or� ��etoJ :" o
,

',I}nái�r "p,ra�o,.:d� ·:c,id,a,�e. '

" '::,::'�.. , �,

.DIt! :'jftUJ'S;:: itM�INUORfD"
,

" ':::, ,',",Elétr:oClomésticos. ",'"�', -

"

"

_'
•

", r_ k:" ," ','" ",_ �
-

.. _.�
t..,

, ;" ' i., _; ,', ';',. f", \

. r. ,

Av.; Marêcfiál"'I)eodoqi d� ,FQns�ª, J5,�7�
,Ê.eih entrente,a ,'Igrej ii Matr�i;z�': ,'.:;::" "

.. -A\, .'

, "'Í,."

· /'

Namorados
'/

'

�
,

DO . '�arque

Çl('u��ia e Clínica �e Adultos e Ori8,n,�8
, Parto� -;- poenQ�s da Senhoras

'I
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