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Urnas Falaram Mais Alto
votos para Prefeito e Vice - 9.698 votos' para OS' Vereadores

Domingo ülrímo o povo tndtíerenre ao pLeite. 008 Pretetro, confril.2.879 vo
de Jaraguá do Sul, com- 13.132 eJeilqres inscritos los em branco e 117 VOfOS

pareceu em massa às ur\. 12.064 compareceràn: às enulados, uma . verdadeira
nas. Em meio " maior urnas, representando uma demonstreção de confiança
.tranquiltdede, depostren o abstenção de 8%. A apu- nos homens que' devem.

seu vote em favor de um ração que teve infcio 2a.. suceder ao dinâmico Pre.
ou outro candidato. Mesmo feira e foi concluída .às feito Victor Bauer. 7;'%
ii. previsões. p�ssimistlls primeiros horas do dia do eleuorade depostteu
de uma candidalurlt'·úoicll. 5eg.inte, contou 9.058 vo- sua preferência na contl
não fizeram o eleitor ficar tos para Prefeito e Vice' nuação de uma adminis-

Iraçio sadia a honesta, res, o eleitorado' lambem

I'
votos; F i d e I l.s : Clirlos�

enquaare que 25% pendeu i conSlJgrou os seus caadl- Hruschka, com 899 votos;
para o tndeferennsmo, o! detos, depositando. nas Belarmino Garcia, com 739
que .e' muito namrel, pois, i ur n li s 9.698 votos, que votos; Haroldo Rlstow,
não je pode pretender um i foram distribuídos pelos com 725 votos; Albino
só pensamento numa co- i se g u i � te s poetulamee: Wehrmeis:ter, com 599 vo
letlvldade na qu.1 ainda: B run o Henn, com 1.754 lOS; Mário Marinho Rnbini,
aparecem os resquicios do i votos; Affonso Franzner, com õ54 voros; Joaé Cer
fanltismo·dos extintos par- i com 1.365 veros; Sigolf los Neves, com 480 votos
lidos políticos.

.

i Schünke, com 1.144 votos; e Luiz f'êrreira da Silva,
Para' eleger os vereado-; Eugênio Strebe, com 1.122 com ã17 votos.

/

-

.. Hans Gerhard Mayer. Prefeito
Municipal el�lto com 9.058 voto.

Ao Eleitorado e

às Autoridades
Prefeito, Vic.·Prefeito

� Vereadores eleítes,
vem tle agradecer ao es
clarecido ttleitorado de
Jaragué. do Sul, o voto de
cODfi�nça depositado' em 1I'\'Ia·rdll. �,Pl1.l1 1I'\\p.�""
seus Domes, que esperam.ll' (QI. ��,W ll'��
jamMis macular, bem 00· �d'\\"]1 n p.' 'lFa7Lmo externam. o seu re- �1lJI(QI.lL � lL
conhecimento e gratidlo almt1l\rll')\ Ale �d'\\n-aoar. Prefeito Victor lL 1lJI'i'\UI U �1lJI
Bauer e ao Exmo.Dr.He- natemízacäo'

.

liodoro Franzoi, DD. Juiz . I!.��... ",cu.u
de Direito da Comarca, . Dentro do espirito de
pelo transcurso de u oi <:,amaradageDl que sempre
pleito envolto em respeí- exitl�iu entre a dire,ão .e
to, segurança e ordem. .funcíonâríos, em d,ua de
A.gradecem, egualmen- i hoje a Marisol es$6 pro

te, aos . Presidentes, das i porcionando um almoto
Juntas Apuradoras, 'nas i de confraterni'zaçio. para
pesloas dos Irs. Díetríeh i todos OI seus eeleborado
,aufenuessler e Heinrich i res, nas dependências do
GeHert e aos demais com- i Clube Atlético �a.ep.ndí.,
ponentes das mesas apu- i A partir de hoj., os

radas, pela r e a 1 i z a ç ii o
: fuueíonãrioa da Maritol

elogiosa dos serviços de .Rtarão em férias coleti
apuração dos votos nas va•.
89 Secçoes eleitorais, a- ,Oorreio do Poto I,ra
purando 12.054 votos em dece o convite recebido

Pelo presenle, ficam có�vídados 0$ senhores 'meaos de 24 boras. para o almoço e deseja
acionistas desra sociedade, para ii Asaembléia Geral Jaraguá. do Sul; Dezem-: b08s. feitas l direQio e

Extraordinária, ii realizar-se às 16 horas do dia 30 bro de 1969. i fUD,cionärioB da Marisol.
de dezembro próximo, Dli sede social, à rua JOinville,
n. 594, na cidad� de Jaraiaá do Sul, BSlado de Sanli:!
Catarina, com li seguinte, Ordem do Dia:

1.°) � Alimenlo do capitlll so�ial mediante a

incorporação de reservas;
2.°) - Consequente alterlllçlo do .artigo 5.° dos

Estatulos Sociais;
3.0) - Oull'os: lIlsuntos de iDlerêsse socilil.

JaragliéÍ do Sul, 28 de Qovembro de 1969.
Bebidas Mlix Wilhelm S.A.

Moritz Max WiJhélm, Dir.elor Presidente

"

"

; .

..

. Eugênio Vitor SChmöckel,
Vice-Prefeito eleito, egualmente

com 9.058 veto.
, .

Instalada Solenemente Moderna Agência Espeeíalízada em

Mercado de Capitais
lhante e eloquente impro ! agradeceu a presenç.a •
viso, dirigiu-se aos pre- i o apoio de todos, colo
sentes explanando o síg- i cande os Ileus serviços
nífícado e 8 ímportâncía i a 'disposição desde logo.
dessa inauguração e em i Finalizando o Sr. Zim
que consistia o FUNDO i mermann convidou a to
URESOINCO e' o CONDO i dos a tomarem, parte do
MíNIO DELTEO, bem co· i coquetel, oferecido pelo
mo o FUNDO BIB�CRES·'i Banco de Investimento do
CINCO 157, na expansão i Brasil S.A.
do MERCADO DE CAPI· i De parabens, poia, o

TAIS NO BRASIL DE i BIB. por mais esta mag·
HOJE. i nUica iniciativa, que te

O Sr. Rolando Jahnke i mos a certeza visa üní
- Dístríbuídor do Con i camente o desenvolvi
dominio Deltec e Fundo II mente- do e s. p í r i to ••
Oreactnco, empossado

.

poupança em têrmos do
dur a n t e a.' solenidade, BRASIL DE AMANHÃ.
bastante comovido pela I Perabens . sr. R o I an d o
presença de aproxima- . Jahnke, Dístrtbutäoe Re
damsnte 60 p e 8 s Ô a s, ; gional do BIB.

Na foto aetm.. vemos (, Sr. Roberto.�immermann - Gerente
Regional do BIB, ladeado do Ir. Rolando Jahake, laudando
os presentes. e discorrendo .ôbre a' importância da

b!auguraçlo.
'

O BANCO DE. INVES- vidado8 especiais e do
TIMENTOS DO BRASIL Sr. e Sra. Roberto (Mari;'

- S.· A., adillinistrador do sia) Zimmermann - Ge.
FUNDO ORESCINCO e rente Regi<�naJ do B I B,
CONDOMíNIO DELTBC, para Sailta Catarina.

.

inaugurou festiyamente Após o corte da fita
DO dia 21 p. pó o moderno simbólica,' efetuado pelo
Escritório de seu Agente, Presidente da Associaçlo
Credenciado pelo Banco! Comercial e Industrial de
Central da República do

�

Jaragué. do Sul em exer
:arasil, sr. Rolando Jahn- cicio e pelo ,Gerente Re
ke, à Avenida Marechal gional do Fundo Crascin
Floriano Peixoto, n.o 40, co e Con�omlnio DeItec,
Delta cidade. O ato con· foi prooedida pelo Rvdo.
tou com a presença das Vigé.rio da "Paróquia a

Autoridades Municipais, bençio das novas insta
Eclesiásticas, Empresá· la9ões.
rios ds Regiio,' Impren- A seguir o Sr. Roberto
sa lalada e esorita, con· Zimmermann, n1Jm brio

BebíäasMax.Wilbelm S.A�
CGC.MF; n. 84 429 869/001

Assembléía Geral·Extraordinária

Bruno Henn. candidato a vereador
mals sUfragado com 1.75' votos .

66MIarisol \ �ái
férias
Coietivas

fttADESUL, Ind. e Com. Ltda:
Oferece opoítUDidade a

MARCENEIROS'
.

. .

,que tenham também c"onhecimeotos de beneflciaw
·mento de madeira e mODtligem de parede� de

. lambris' em acabamento de alto luxo.
Candidalos 'deverão apresenlar••e, f·, 'Rua

I ..CeI. Procópio 'Gomes <Ie Oliveira, 1:587
'\

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Ela" brQsileira. solteira,
doméslica, Dltura: de Co
rupá, nêste Estado, domi
ciliada e residente em Co·
rupá, nêste Estado, filha
de ploriilno Blniski e de
Alzira Ferreira Baniski.
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!

lá tem muita gente que não presta, você está le
vando agasalho?, não se esqueça dos comprimi- I

, dos, escreva sempre Rodolfo, procura o tio Oscar,
A campainha parecía t;r-soado. Rodolfo saiu o dinheiro esta bem guardado?., Cuidado Rodolfo".,

do torpor e foi abrir a porta. Ntnguêm. Sorriu do Insuportável.'
,

próprio gesto. Afinal, quem viria proeueä-Io, tirá-lo No começo. ainda voltou à cidade al�Ull!as
daquela sólidão. quem? Devia estar sonhando, es- vêzes. Mal aguentava uns d,ias. Ele no primeiro

Ele, brasileiro, solteiro, tirado n. sofá. É, só podia ter sido Isso. ano da Faculdade e a família já o chamava de
operário, nerural de Iara- Rodolfo voltou para o sofá, estendeu-se no doutor, mostrandp o como um bicho rare às Tisi·
gua do Sul, domiciliado e vamente. Queria dormir depressa, acordar só no tas: "êsse é o nosso Rodolfo. vai ser doutor ne Rio".
residente em Vila Nova, dia seguinte, e o sono brincava com êle, não ehe- Não sspórtava:, as vozes äos parentes: "Como é

'

nêste distrito, filho de A· gava. E amanha? Tudo igual: outro dia ehatísaímo Rodolfo, já escolheu ullla mõçs daqui pr' �asar ?".
vetino Zesulno e de Deal na firma, as !uncion�rias (im�ecis, tôdast) �scon· , O que êles queriam era isso; outro como êles.
lina de Souza. dendo estrabísmo e Igaorâneía attás dos õculos. Um medíocre casado com uma fabrica de filhos."Dt. Rodolfo, assine isto',,'Por favor". "Dr.' Rod�lfo, Um por ano, 'pontual, sistem$tico.Outro como êles,Ela, brasileira, solteira, não se esqueça do papel . E os chifes (ladroes, só que com um doutor na frente do nome, disfarinduslriária, natural de Ja- .pôdres.) olhando:o com desdé�: ::Doutor, seu tra çando a estupidez. Casado com alguma conhecidaraguá do Sul, domiciliada babalho está. deixando a desejar".

"

. .. da f�mília, que tivesse o dom especial: ficar bar-e residente em à Rua Waller P d t b Ih Q 1 r dia atnda ü'la
Marquadr, nesta cidade, fi.

orcana e _ra a o, ua que,. .. ríguda todo ano. EBse gosto não dera a êles. Que- .:....---�----...... encher tIe palavroes Oi corr.edores da fIr�a, Ir!a riam que fôsse como Helena. A irmã se casara
.

C
lha de Manoel Fagundes mostrar quem f!ra. Nem adiantava, depois seria logo depois de:reeeber o diploma de professora,Registro' ivil e de Isabel Maria da COD- outro trabalho Igual, sempre aquela chateação.

• com o namorado da adolescência "rapaz>direi.celeão Fagundes. , Doutor. O pessoal do trabalho usave a pala. ,,' . ..
'

A'Áurea Müller Grubba, Çficial vra com um sorriso de escárnio no eento dos lá- to
'. como

o deflnta o pai. Já �stava com tres fi-
-:do �egistro Civil do i, Dis- E para que chegue ao co-

bíos, Lembrou.•e da famma, as tias díscursando lhos, eI).ch_endo a casa do� pais c0!D o barulho e
trito da Comarca de Jaraguá nhecimento de tOd06 mandei

para a viEinhança: "o Rodelfo vai ser o doutorda a �hateaçao dos netos. Fora convidado .para pa
.do Sul, Estado de Santa passar o piesente edital que família, vai estudar DO Rio".,

' drínho de um. Nem a�arecera, de_ra uma desculpa
Catarina, Brasil.' será publicado pela imprensa .

Viera para a Faculdade, se formara, e agora qualquer. ,

,

'

Faz Saber que cemparecea e .em cartório onde. será '

Penseu em I d
.

"S .&.

d estava naquela "fossa." As neítes várias, insípidas, ensou em Ir ornur, era. que, o sono vem
ram no cartório exibindo os afixado durante 15 13.$. Se

e aquãle emprêgo. "Te arranjei um emprêgo, Bo- agora?" E se Milena viesse? Até que' seria bom,documentos exigidos pela lei alg�ém souber de algum im-
dollo, o empurrão está dado" _ dissera o tio Os- conversar um pouco com Milena, d,epois ir para aafim de se habilitarem par- �edimen�o acuse-o para QS
caro Belo empurrA0. "Você vai subir, n� vida, fica cama. Seria bom.

casar-se: íins legais ... '

-

.

I ,. .

bí
.

f d d '

AUREA MULLER GRUSBA rico ogo - o tiO exi la o nso sa a o e sempre. 'Não, Milana não viria. No início, quando se
Oticial Seria melhor o. velho continuar metido com iuas tornaram amantes, a môça g08tava dêle. Mas seBdital n. 7.091. de 29/11/69 amantes, não querer comprar seu silêncio com cansou, Rodolfo sempre com o rosto inexpresivo,Ivo José Moreira e aquela ajuda bêsta. Tinha que suportar a rotina só falando com ela para, dizer grosserias. Uma

Marlene Tlssl terrível da firma, com o tio repetindO as frases vez Redolfo; dissera-lhe que ela era outra chata,
c b I I' S'emana de

imbecis: "Pronto, Rodolfo, você já está colocado". dl.\....a n.&.useas_ Nunca mais vfilUa·ra.I.,;,le, rasi eiro. so teuo, E .

Q d '

.. a.

auxiliar de escritório, ,na-
'

as noites .sempre iguais. A �olIdäo. uan o
Melhor ir dormir. Amanhã, a mesma s�Iidão,I d J

'

d S I aeabeu
-

a Faculdade, alugou uma "kitchenette", ".

tá 1 t d
.

I t d Ôdtura e aragua ou"
" assim seria melhor, ninguém esta,ria a chateá lo. o �mprego IDs�por .

ve, u o Igua, u o p
.

re.
domiciliado e residen)e em Es'tudos de Mas foi'pior. Ném sabia como era possivel cab&r DeItou se. AbrIU o hvro há mêses na cabec�Ira,Joinville, nêste Estado, 'fi- tanta solidão num apartamento tão pequeno tio folheou·o um pouco. tornou a fechá-lo.
�Iho de José Moreirö e de

apertado.
.

"Não vjllia a pena ler. Mell:�or dormir. ApagouLuiza de Araújo M o r e i· Jornall·smo e Abriu o jornal ao lado. Era da outra semana, as luzes e fechou. os olhos, o. torpor apos�eu-sera.
'I já. Não gostava de comprar jornais, ler sémpre a dêle, afastando li Im!lgem da firma" da famílIa, de

EIl, brasileira, solteira,C·'"
, mesma coisa. Fechou logo. Estava mesmo !lUena- Milana, de tudo.

professora, natural de Ja· omunlcaooes do 'do mundo. Na Faculdade, acentuara ainda mais Só r.stou a solidio, enorme.
raguá do Sul, domiciliada a indolincia que já o tinha marcado na juventude. • Augusto Nunel
e residente' em Nereu Ra O Departamento de Cultura, Nunca participou da política e só assistia a ums
mos, neste distrito, filha, de da Secretaria de EduCaçlO e ou outra aula. Uns colegas,cpos atuantes, tentavamCultura vai reallzar, nesta A F 1Moises Tissi e de Adele C.Pita} de 20 a 24docorreate convencl:l-lo a se engajar no movimento. a avam

'L)UberTissi, "I'
"

uma SÊAlANA DE ESTUDQS umas ,coisalt �iftc�"., 1;fecom,ndavam uns" linps. St' 'Vao', e� I'NP' 51iRIAL• DE JORNALISMO E COMUNI- Nem guarddu os nolDes. "Pra que 1" - pensava.
Edital n. 7.092 de 1/12[69' CAÇOES. '. Se pudesse, não responderia jamais a per
Ari Viero e Odeie Panstein

Eata promoçlo val contar guntas, faria todo 9 curso sem conversar. Seria

OU COMIgCIAijTE'���: :::r:i��ád;r�f::�r:: bom poder ficar imóvel, anos, lem fazer nada,8em

,

"

o =[ [JlJ;�
Ble, brasileiro, solteiro, especlaHstasemcomullicaçies� pensar.

.Gperário, natural de Porto para ministrarem as aulas e
. Uma vez .. Castilho fôra incisivo: - "Você é >

União, nêste Estlldo"domi- conduzirem os debates. um alienado. Rodolfo., � um universitário não ter

� f).ciliado e resiilente em a' Entre os conferencistas posiçio nenhuma." UI �
Rua Rio Br�nco,' nesla 'eatarlo os jornalistas: Alber-

- Deixa de chatear, Castilho, eu Dão me

�20
A /01 V

'

cidade, filho de Joio FraD- to Omes, Editor Chefe do Jor-
preocupo com essas coilas _ foi arespolta. fj

,.
.

V· d M'
'nal do BrasU, que abordará

'bi I b d
.'

C tilh
' .

�CISCO lero C e a,rla "Panorama da Comunioaolo Su to,,' em rou se o amigo. as o. o UDI-, _

'. ,

Viero. Coletiva", Carloa Lemos, que co que nio o entediava; Andou metid� em clom-
CI., brilsl'I'"I'fa" .ol,le'I'ra,

tri focalizar "O Jornal e Ou- plicações, depois não o vira mail, foi expulso daI.,;, �... tros Veículos de Comunicaçl1o f Id d C t
'

.

d· C ·lhindusrriária., natural de Ja- Coletiva" e Luiz Orlando (lar- aeu a. e� er a. vez, OUV.lU Izer que .astt o es-

raruá do Sul, domiciliada neiro, que falará sGbre "A Res- tsva exIlado, .c�lsa pareCIda. Nunca'mais soubera
c ponsabUidade d� Imprensa e dêle. Bom iUJelto.e residenl� em jarlguá· ....s· a MaDipulaçlodalnformaOlo". Levantou-se e foi ao banheiro, Olhou.se no'querdo, nêste distrito, fi- Aa Inscrições, para a espelho: o mesmo rosto impassíve,l, neutro, inca-lha de Mafias Panelein e S d E tud d J

de Alvl'Da B"0-riO' II'nl'pA!,!s-
emana e s oa e

T
oraa- paz de uma expressão. A voz do pai vindo de

w_ llsmo e ComuDicaqões. "á es.
longe.

'

tein tio abertas e poderio sei' fei··
..

tas no .

- :Ssse meDIDO é um vagabun�o, nio �studa
Bdital n. 7,093 de 2/12/69 Departamento de Cultura dai nio trabalha, só qúer saber_ de dór,mir. Olha no

SEC, 7. andar do Edifício Za- que dá 90cê mimar o gorôto, �arta, veja 8Ó •hia e na Cal. do Jor.nal18ta, Ficar olhando as formigaI na parede do ba-à rua Vida! Ramos, mediante . .
'

.

o pagamento de uma taxa de nhelro. GOltava de fIcar olhandq aquilo, manIa
NOrll.OO [cinco cruzeiroS' "'0- velha, dos tempos de criança. 08 bichinhos vinham
vos] para o ;:p'!ibico vindo ficavam um em frente ao outro batendo asem geral e NCrt 2,00 ldois . ú' I' b à' d'· h Dcroze�os novos) para os jor- ml� dCU ":8 ca eças procura e um camID o. e-
naltltas prollsllonals. pOil seguiam. Ele traçava com o dedo uma eapé·
Esta promoçl1o vai contar eie de linka diTisória. As formigas se .proxima�

com a colaboraçlq d. Casa vam, pareciam desconfiadas, voltavam. Era gozado.do Jornalista d. Santa Cata- Criança, gostava de ficar naquele devaneio. E no.rina que, por sugestão do De- vamente a. voz do pai longínqua·partamento de Cultura da �, .' .

.

SEC, vailpatroclnar a vinda a
.

- .nsse meDIDO parece bôbo, não tem cOisa
esta Capital; de Jórnalista8 útIl prá fazer?
do Interior do Estado para Voltou à sala,estirou·se novamente. Co� a ponta
&arttclParem da Semana. de dos pés ficou mexendo na folhinha da paredem����#e�.jornal1smo e Co· MUlhere'� nuas, um 80rriso estudado, bêsta,lno ro.:

,

to. A únIca decoraçao do apartamento, pendurada
c:::::ac:::::::",","�c:>c:::> ae' acsso. O mêl de janeiro ainda estava lá, incó-

lume, Rodolfo nem mexera na folhinha. Bobagem
M U 'D A S assinalar os dias, todos eram iguais. feitos da mes

ma côr cinzenta: Ficou olhandó o teto. Viu a la-
Edital n. 7.094 de 2;12[69 F,,,tll.,•• e O'''.lIJent./� gartixa no fôrro, grudada, imóvel. Seria bom ser

como a9uela lagartixa: Sem falar com ninguém,Harry Wendorff e -

. . .
sem' ter emprêgo, sem famma.

Elfrida Rubrecht Lara,njelras, Peoegoelros, Sem famflia. Lembrou se da sua. Sentis reptig.

. . . Kaki'seiros, Macieiras, Ja- á' I t d 'I D'
.

Ele, braSIleirO, solteiro" boUcabeir8s, etc. Roseil"8s
n nCls pe os paren el, to os ê es. epOis que vle'

lav!ador, natural
. d.e; Jara- Dahlias, CaiDélias, Coni.

ra para o' Rio, fôra ca'da' vez menol à cidadezinha

gu� do Sul, �oD_JI�lhado e feras, Palmeiras, etc�, etc.'
de Minas. Agora, desligara-se completamente.

resldenle em RlbeJraoGran- ' Lembrava· se da partida. Os pais abraçavam-se à
de di Luz, nêsfe distrito.

'

tlua irmã. aa tiss acenavam, "o Rodolfo vai ser

filho de Alberto W�Ddorff PEQAM' CA1ÁLOGO doutor", todos choravam, "será ,que êle vai comer
e de Otilia MüllerWendorff. ILUSTRADO bem lá, longe?", "claro, Marta, êle já é bomem".

Nem sentira" a .epàração. Para êJe, tudo era igual.
Leopoldo Seidel Tudo.
_ OORUPÁ - A partida. Ami., chorosa: - "Ouidado, filho,

I

"

.
vê se ie cuida por lá'�. As tiss, 8qu�las matracas,

c:::-c::::::=oc:::::::- .....<>.c:::::::.C>todas falando ao mesmo tempo: "CUidado Rodolfo,

"eIRBIID UD POUO"

ASSINATURA:

nêste dlstrtto, filha de AI
'fredo Rubrechr e L u i z a
Thomsen Rubrechr.

Elllprêza Jornalística
"COl'I'eio do Povo" Uda.

- 1969 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Edital, n. 7.095 de 3/12/69
Etní Zesuino e

Rosa Fagundes

Náusea
fundoçõfI: lirlur Muller • 1918

Anual • • • • NCr$ 10.00
Semestre • • • NCr' 1,20
Avulso. . . _ 'NCr$ 0,20
Número aklllatilo • NCr$ 0,22

BNDBAÊÇO:
Caiillla Postal, 19

.

I\venida MaL Deodoro, 210
J.raguá d. Sol . S. Catarina

..Luiz Beleti e

,Neil" Maria Baniski

Cópill de Bdi'tal recebida
do Oficial de Corupá, Nre.
Ble, brasileiro, solteiro,

comerciante, natural de Ja
raguá do Sul, domiciJi:ado
e residente nesta cidade em

Vila Nova, filho de Carlos
Beleti e Adelaide Amercil
Beleli.

Ela, brasileira, solteira,
doméstica, nalural de Jena
guá do Sul, domiciliada e

residenre em Rio 'Cêrro I,

ExCILJsivo com "CYCLE-AIRE"

(F'rio, e, Calor)
• NOVO
• MODERNO_

•

·INSUPERAVEL

1\ tê 15 m e ses
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,

O Doutor Heliodoro Franzoi,1 juiz de Direito d�
Comarca de Jaraguá do Sul, Bstedo de Sant. Cata-
rina, na forma 'da lel, et,c... "-

FAZ SABBI? a todos os que o presente edtret.:
de praça, com o prazo de 20 dias, vlrem' OU d!le co-

"

\
. nhectmento tiverem e tnteressar posse, que hao de

T:ÊRMO DE CONY:ÊNIO QUE OELEBRAM citada, n09 têrmos dêsts Convin}o bem como pres- ser arrematados por quem maís der e maior lance
O GOV:ÊRNO FEDERAL E A PREFEITUR!\ tar acessora�ent� na, elabor_açao e execução do oferecer em fre�le às portas do Edítlclo do Forum,(
MUNIOIPAL DE JARAGUÃ DO SUL. ESTA1)Q r:_lano �� Aphcaçao a Prestação de contai quando no dia i6 de dezembro vindouro, às 14 horas. os
DE SANMA OATARINA. 'PARA APLICAÇA0 for sohC1!ad,o. " bens penhorados aos execuredos EVALDO e LA:URADÖS RECURSOS FEDERAIS CONAIGNAOOS,' clausula setlma:

, BAUMGABRTEL, na ação execunva que lhes move
'NO ORÇAMENTO GERAL 'DA UNIÃO PARA O não cumprimento por pa1rte da supramen- WALTER STBINKE. abaixo descrlmlnadosi
1969" SOB A: RUBRIOA 43.7.0 :P R O G R � M'A cíonada Prefeitura MU9icip.a\ das obrigações decor- a) _ UM TBRRBNO, com a área de 12.600
08.040.7.1.003. ,

, ,rentes do presente Oonvêuio, no valor de
. Ncr:$ .. rô2., com as seguintes confron!ações: f�ent.e. com fi

Aos 16 dias de;, 'mes de outubro de mil OO\1e' 50.000.00 (cinquenta mil oruseíros novos) I��hca�á dila rua Francisco de Paula, nesle Munlcípío; fundos
eentos ,e sessenta e novei em Brasília, o

�

Go,êrno em suspensão imediata dêste, -fioando o MlDlstérlO com o Ribeirão dos Monos, com 200 metros, de um
Federal; representado' pelo Ministro de Estad� da d,a Eduoação e Cu�turà desobrtgado de. qualquer lado com terras de Herdeiros Weger, e de outro lado,
EducaQão 8 Oulruea.Bxcelentíestmo Senhor -Doator compromisso assumido pelo Pre!el.to Munioípal, p�r com' terras de Herdeiros Baumgairtel, registrado.,Tarso Outra e a Prefeitura Munioipal de Jaraguá 'conta dos recursos deste Oenvênlo, sendo' prOVI' nesta Comarca sob n. 2415t, no IWI',? õ·Z, avaliado
do Sul, Estado d� Santa Catarina, Representada denotado o' imediato bloqueio dos 'recursos em em NCr$ ã.160,00:

'

,Ipelo Excelentíssimo Seahor Deputado Féderal depósito no' Banco,do Brasil �I A, e
.. c<;,�sequente b)-Uma Casa de Madeira, mediado 6 x 9 metros, pe- ,Lauro Carneiro de Loyola acordam, pelo presente anulação oom o '9lD�ulo .da ..mposslbll�d.ade de rá moradiÍl,-re rancho de madelra, medindo 9 x 9 m ..

'

têrmo de Oonvênío, cêaseíoe da necessidade de assinatura pelaA �eferlda Pre!e�tu�a. Muuicipal �e -conatruções essas que foram avaliadas em NCR$atingir as 'matas do Plano Nacional de Educação quaisquer Co_n'9�!llos co� o.MIn�sterto da.E.ducaçao 1.õ1000. Total NCR$ 0.120,00 (cinco mil cenro e vln-
e de Elaborar Planes de Educação articulados com e Cultura, mediante det�rml�aQao �� Míntstro de Ie cr�àiros novos.)

, "

,
,! aquêle, estabelecer as condições ,!�'ra aplica9,ã<;, dos Estado bem como as medidas prescruaa no Decreto-

. - . 'ii F
'

drecursos correspondentes ao auxíllo peeumarro da Idi n. 201.-de 27 d'e janeiro de 1967. o'Ass� se�ao o�. referldo� bens r el1l:ata 08 p�r
União para expançãe e aperfeiçoamento progrss eláusula oitava:

'

quem mais de! e maior lance oferecer, ac�ma do pre-J '

I E·· P' á· •. é .'
'

,
.' A '

C ,. 1 F d 'r 1 ço da avaliaçao, podendo ser éxamtnados, .por quemsivo da Rêde Naciona de DSIDO rim rIO, !hra9 ii
.. �lca el�l,to. o Foro da

. aptta e e a paEa lnrerêsse tiver, nc local em que se acham sltuados. Bds convênios diretos com Preíeituras Municipais e, d�rlmlr as aU�ldas que, se orrgmarera na execuçao
para que chegue ao ccnheclmento público e dos .tnexcepelonalmente, com entidades prlvadas de ensino deste Convemo.

" A reressadoe foi expedido o presente edital que sera
, pr-imário gratuito."

"

E, por estarem acordes, .lnrou-se Termo, que a'fixado n� local de costume às portas do Forum, e' CláuSula Primeira
'_' �ai atlsinado pe.las partes _lDterassadas e pelas pUblicado no jornal, local, "Correio do Povo". Dado-De,acôrdo com 0111 critérios fixados pela Por' testemunhas abaiXO.

'\()' D e passado nesla cidade de jarllguá do Sul, aos, onzetaria Minist�rial N., 61 de 24 de janeiro dA 1968. " ass. 'fa�Ro utra
diás do mês de 'novembro do ano de mil novecentossão destinados no (corrente exer�íoio à Prefeitura (8.ss). Lao�o Carpelro de Loyolo (
e sessenta e nove. Eu, -(as) Amadeu MBhlud, escrivão. o'Munioipal de� Jaraguá do SU,I (SO), Ncr$ 50.000,00"

,
" subscreví. '(as) Heliodoro Franzoi, juiz de Dir�ilo,f ,1, (einqoelua mil cruzeiros novos), v'alo� do desta«ue

F I
,.

A 'presente ,cópia confere cem o original;_ dou fé.
�

, orQamentário, 'por f�r�.a dês,te convêDlo., 'O OCOp'laS jaraguiÍ do Sul, 11 de novembre de 1969. '
,

'

Cláusula Segunda: ,

O escrivão. Amadeu Mahfud'

Os re�ursos de que; trata êste convênio serão
A t'

'

bé' C' t'·
/

aplicados como 8o'Xíllo par� ampliação do Grupo .

'

gora 'am m _no ar orlO,
Escolar Albano Kanzler., situac;lo' à Roa Lourenço '. 't t· d a horaKanzler, nà sede do município. com a construQão ,au eu Ica as n, ,

de tres sala1!l de aula e dependências, conforme
'

,Edificio da Prefei�ura. o Doutor Heliodoro Fraozoi, Juiz de Direitodocumentação con�t�nte do /processo n� 242645J69. \.

� da Comarea de Jaragoá de Sul" Blstado de Santa' Cliusula Terceira:
"

I'.
'

,O Pla,no de aplicação dos recursos 'de que trata O 188M. Rellizlrá &ursl 'firatlitl lira fiselis pata�j'l"z' ���OJ:� ��d:�' o�·CqU� o present� ed!.êste-Oonvênio será executapo ",o pra�o de 120 (oe�to
-

d' P It n P I· I tal d� ptaça, 'COlD o",prazo d.., vmte (20). dIas VI,-e' vinte); 'dias a pal'ti'r do, recebimento, dos rec�r�os de Obrls e r I .raB II IS IS vem ou déle ,conhecimento tiv,�rem e lDt.res8�r I. pelo Prefeito Municipal de Jaraguä d!> .Su} .(SC), ,

..

.'. i possa que hilo de, ser arremata.dos por quem maiso qual fioará nsponsável, perante ,o M�Dlsterlo da O Instituto Brasileiro, 'de Acpninigtração Mun!· der e' maior lance oferecer, em frente às portl18Edocação, pelo seu fiel �umprÍlDe�to. e pe�a ob�er- cipal (lBAM) realizará, através de sua Escola �a-. do Edifício do Forum, po dia 11 �e dezembro d,o correnle ano,vincia das cláusulas deste Oonve01o. FlDdo este cional de Serviços Urbanos, um Curso sabre Fls- às 11 horas os bens penhorados a executada CUprazo o refarido Prefeito Municipal comunioará ao caJizaçã.o de Obras, no período de 1:° a 12 de de- TEliARIA 'iARAGUÁ LTOA., na açs<? execlltiv:aMinistério a conclusão da obra ou obras, alta'9éS zembro de 1969, em seu Centro RegIOnal de São fiscal que lhe móve o I. N. P. S., abaIXO deacrl-,(le relat6rio contendo� inclusive! doc�men�aQ.ão fo- Paulo,.
. '. ..' minados:

,tográfica autenlie,ada. Caso mO�lrOS Imperl!>s!lEl ,r�' O Curso. s.e�á Il!ltelramen�e gr�tUlto, de.st�na�. a) _ Um terron_, edificado com u�a casa de al-tardem a conclusão, fieve ser ImhCltado do MlDllterlo do-se, exclUSIvamente, a funCIOOárIQS mUDlCJpals. 'venaria situado neste municípIO, à Rua Ma�.uma dilatação do prazo. fioando a ci'itéI:to, diste indicados por Ptefeituras 'paulistas� Deodor� da Fonseca Gom ,8 área i8 610 m2,a côncessão ou nãó do mesmo� " ,"
As aulas serão ministrada-s e� car.áter inten'" ,'. fazeBdo frente, 'com 'a dita :rua; fundos, Com.Cláusula'Quarta:"

A.
si·vo. A

.. programação obedecerá. .a esquema essen- lõ metros, em' terras, de JÚlio Padri; co'nfro�-I - Os reOutsos de, que trata êste ConveDlo cialmente prático, compreendendo' o estud.o de aI." tando de um lado, com ,terras de Antômo
,no valôr de Ncr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros' gumas unidade!!! de fundamen�al impQr!ância para Waldrich, com 34 metros e pelo outro ,ladi),novos) serão depositados na Agência do Banco do as atividades d08 Fiscais de, Obras, tals como: ,a com 26 metros, em terras de Júlio Pedrl, de

Brasil S/A na cidade de Jaragl1á.do Súl (SC) e .organizaçãa 'administrativa do setor. resp<!nsável , vidalllente registraio no C,artório ,de Registro ,

nessa agência serão malltidos e m0'91mentados pelo pela fiscalização. d. obr�8,. a8 manIfest.açoes d!l de Imóveis desta Comarca, Bob o. 10.083 doPrefeito Municipal de' Jaraguá do Sill (SC)'. �xclu' poder: de polfcia do MUOICipiO em mat�rI.a de,.edl Livro 3--E, avaliado ein NCr$ 12.000,,00.
,sivamente para, atender às deslpeEas

A eepeClflc�d.8S ficações p,a�ticul�res; os emba!go8 admIOlst�atlvos, 'Assim serão 08 referidos bens' arrematados
no plano de Aplio8Ção a que se �efere e�te CongeOlo. o licenciame,nt�, de, obrlls partIcuJares, os d�versos por quem mais der e maior, lance of.erecer, .acimaII _' Ä prestação de contas dos �ecorsos re· tipos de plan.tas e sua leitura e interp�etacao, pe- do pre�o da avaliação. podtmd0 ser examinados ,

cebhioB será leita pelo' Prefeito Municipal" de' C,OIl 10- Fiscal de' Obras, além de outras uOldades) por quem interêssA tiver, no local em que �� a
formidade com o di'sposto no Código de Contabili- O Oódigo de Obras, considerada a sua impor- eham situadoB. E, par-a que ehegu8, ao c�nheclmeo-r dade Pública da União, observado o que dispõe -o läncia para 8S atividades dos Fiscais, de Obras, to do públicq e interessados, foi t!xpedldo 0\ pre-,parAgrafo 5° c;lo artigo 13

'

da Constituição d(i) Brasil sf'rá. e�tudado e interpretado, com especial cuida- se,nte edital, que será afixado no local,de co_stue o' artigo 1° do Decreto·Jei n. 281, de 27 de feve- do.
'

".

mes, às portas do Foru,� e públicado �� Jornalreiro' de 1967, bem como os critérios estabeleoidos '

O Curso será. ,mi,nistrado por um técnico, dO' local "Correio do Povo, na fOrma de leI. Dado e
pela Secrst8'ria Executiva do Plano Nacional d� IBAM, especi�lizado. nessa área:

_ passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, a�s cin:Educação
"

.
'

- As prefeIturas IDteressadss dev�rao se diri-
cO' dias do mês de novembro do ano"de mIl no-ParAgrafo priméiro - O Prtfeito 'Munigipal gir 80 seguinte enderêço: centos e sessenta e nove. _ Eu, Adalpho Mahlld, Es.obrigá.se a contabilizar 'uo órgão competente da Centro Regiona1 do IBAM em Sã(l Paulo crivio, o subscrevi.' .'

.
'

municipalidade a importância a .q,ae, se r�fere o Rua Baia, 512
_

\
• "(a) HeÍiodoro Franzoi _ Juiz de Direitopresente Ooolvêúio, bein como dat flel.cumpr!me��o Consolação' - SaO' Paulo (C8!pItal) A presente cópia co�fere com o o,rigirial; dou fé.às' disposiQÕ�s do '·Decreto nO 57.662, de 24 de lanelto Fone: 256-6296 \ , ,Jaraguá do Sul, 5 /novembro/ 1669de 1966, e! da 'lei:no �.456, de 20,.de junhà .de ��6�� '- ,

r.<. O Elcrivão, �dolphe Mahfud,
"

" Parágrafo, segundo -:- Os be�s patrlmo.ma_IS -

'

'I �decorrentes dos recursos do Plano .aclOnal de,EdDqa�ao
.

.

L 'ld a. '

,,' /

,
; seriÍo inventariados '.

6U cadastrad9s em. serviçO' DPe ReinO O �

.....upa.. Agora erTl .Jaraguapr6prio '!tá I Prefeitura Munioipal de JaràgQá do .Sul, t '

�I'AlD";OG AlDO' II '

"

"t .........._ ........__...._---....
I não podendO ser doados, cedidos oq , tr:a�sf�rldos .lS. 1J � , I,.
a terceitos. nem do seu use pQderê, auferIr luc,rO's

� i
Moderna Industria de Beneficiamento

6U ,antágens a Prefeitura MU,nicipal de ,JaraguA
'

,
"

.

P

,

f
.. de M�deiras. ASSOALHOS, ,FORROS,do Sul (SC).

. Escrit6rio ' ao· lado da re eltura
, '

,

"

" �Iáusulá Quinta':
� _ II JARAGU���...��_=......=_:·- i LAMBRISj 'PAREDES DIVISORIAR' P

A PrefeihJ'ra Mu'ni,cipal de Jaraguá do S;ul.
,,........--.-,.,.....- ,_�_��

__�� R E S I DEN C I A S E ESCRITORIOS,
Santa Catarina, obriga....se a· destinar a a'�pliar um ( ,TACOS E' TABUAS APLAINADAS. \:

gropo escolar &:l0r conra dos reeurso_s dêste Con- I
_

'
,

vênio exclusi9amente para manutan,Qao de curso "".' ,FORRO PAULISTA _ Pinho 1a.primArio gratuito. bem como a dar ampla �ivolga- 'Dr. Fraaeiseo Antonio, Pic;cito8
çAo dos têrmos do presente Con'9ênio, menCIonando ltJ[�.D 'J:CO _ c.. :R..ltJ[.. 1."%'
a responsabilidade solidária da 'União sempre qUE!
se traiar de obras. equipamentos e sertiço8 c�ste'a·
dos, total ou parcialmente, com recursos federais.

,

Cláusula Sexta:
É atribuiçãõ do Minis'ério da Educaqão EI CuI·

tura. atra9éz ,da Secretaria Execut,ifa do Plano, ,

Nacional de EduÇàQão, realizar a �oditagem, ,inçlu" Residência:, Dr. Nereu Ramos, .19
.' l,sive con'tábil, a fim de verificar a aplicação 401 CORD'PÄ - 8��lrA cArAH,;.I.N,,A

recursos conferidos à Prefeitura Municipal acima '!-....... ....;. �-_..,

I, Estado de Saota Catarioa

��féilura, �unicipal
,
.. Jaragua1' do Sul

Edital de Praça

I

Edilal de Praça

..

,

m2. NCr$ 4,70
,
\

Oirurgia e Clhu"a de Adultos e Orianças,
Partos :_ Doenças de Benhoras

::..., ,/
\

HOSPITAL 'JESÚS DE NAZAR:G: - OORUP� MADt;SUL, Ind.eCom�Ltda.
,

" I'

Rua Cei. 'rocopio Gomes de Oliveira, 1.581.
/ � ,

I
.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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096
097
098
099
100
101
102
103
104:

Relac;ão nominal dos Reeenistas residentes �m tg�
Jarag'u6 do Sul S.C.,. que ��verãG se apresentar na 107/

.

I 5.a Delegacià do ServIço MIlitar, entre 09 • 16 de 108
Dezembro do coerente ano, de acôrdo com 8S ins- 109
truções regionais _do ÉXAR 69. /.110
I. de lomes 11"t
Ordem 112
001 Alfredo Baumle 113
002 Agenor Stenger \

. 114:
003

"

Ademir Piva Lopes
004 Anildo Matias

.

006 Adolar Martins. TeIleS
006 Adalberto Sieffert
007 Aguinaldo Rubnes de Sigueira
608 Antonio Vogel .'
009 Antonio' de Souza
010 Dínaldo Carlos:Sanson
011 Dorival IÍinkeldey-
012 i.: Delfino Bruch
013 . Dortval Gr'utzmaeher
014 Egon Imroth
015 Germano Vogel
016 .' Gregorio José Martins'
617' I Gehard Wendoff

.

018 -, Hugo Siebert .

- -019 Heitor Taffoer
020 Harry Heins WitthoU
021 logo Leitzke
022 Ingo Alviza

.

· 023 José Leonél Silva
024' ,Januãrio Seaburi
025 ' João P�dro Gascho
0'26 ' Jorge �GrossklaQ8 .

027 Josli Ademar Treotini
028 Jorge Gercin6 Vogel

�.

029 Jardelino Scaburi
030 Luiz Geraldo Felipe

· 031 LinoEchwarz
032 Lord.vino GadoUi
033 Laisinho Idoardo Alexandre

I 034: Mario �tein
035 Martinho Sckwirkowski
036 Moaai'r JÓlilé Ropellato
037 Mario Kuchembecker .

038 MarÍno Tecilla
039 Mario Josli Pardi
040

. Mario Krutzsch
041 Malloel Povoas Neto J

04:2 Mario Gónçal'eI
'

04:3 Mario Jose Marangoni
044 Mario IUnel'

.

045 MUton 'MesHn
046 Nelson Kuhn
047 ) . Newton José da Silva
048 Nelson Vegini
049 NorivalOhiodini
050 Osvaldo Ad
05� I Pedro Witrowski
'Ofi2 Pedro Joio Leithold' \

.053 .• Renato Nagel
05' Roberto Bililoni
055 Reinoldo Artur MÜller
056 Sergio Rosa
057 Sergio Faustino Girola
058 'Vir.ilio Nicolini'

.

·

059 Valdino Klitzke
060 Walter Josli' Schweighofer
061 Ademar Henn
062 " Antoilio Lennert
063 Ageaor Gomes
064

.

Antonio Bastos
, 065 Artur Oampreger
086 Doreilio Pedi'on

�

067 Dalbercio Elisio
068- Dorival Fodi
069 Davio Albino Alquini
070 Ernaldo- Bartel
071 EQ'olf Taschne�
072 Eno Brichow
073 Helio BertoH
074 Guido F. Emmendorfer·
071> Ivo Gregorio Fodi
076 Ildemar Sohn
077 Idelfonso Laube
078 Irineu Patscher
079 . Jo.ino Gattoni
080 José Stein

. 081 . José Henn
082 Jo!!é Augusto Oa�lioni
088 Jos6 Bagatoli
084 Lauro Stoinski
085 Luiz Scaburi

I

08� LuizOfandioNeves
087 LidiO Bloedorn
088 _ Laudelino A. Macedo
089 Levino Barh
090 Marcos Krause
091 Max Fiedler Filho
092 Martinho TeciUa
093 ' Mario V. Rasweiller
094 . Mario Funke

'J 095 - Nelcto Jpsé SteDge�

- ,

Ministério' do - Exercito
,

111.° Enrcllo
5.a RM - '5a DI

tS·a es M .5.11 11 EL SM

f d i ,'lI de C I n voe B C a I

-
\

Nelson' Barg- Juizo ds Direito da .comaree de Guaramirim

a:l�;:i�:�:�
Pedrolti

Edital d� Praça
Osnildo Jann \cM

• O Doutor carlos' Rcnald Schmidt, Juizl de
Rudiberto Gartz Direito da .

Comarca de Guaramlrlm, Estado de
Reino Sievert .

Renato José Bortolíní Sailta Oatarina, Da -forma da leí, etc...
.

.

Ramiro Weege FAZ' SABER a
.

todos. quantos. o presente edi-
Renato Guilherme Stulser tal virem d.êle conhecimento tiverem ou ínteresaer
Ranato Eugenio Trapp possa, 'que no dia 22 (vinte e d�ilf). de dezembro,
Renato Nienow' às 10 horas, o porteiro dos Audítöríoe dêste Juizo,
Silvíno Dallmann leve.,r41· à públícó pregão de venda e arremat�ção,
Valdemar Díerschnabel à porta principal do' edifício do Fõrum desta Oo-"
Veno Flôr'

'

marca a quem maior lance oferecer acima da

Willy Haring avaliação, os bens abaixo transcritos, penhorados
.

Waldemar Ziemann
.

a Emillo�Slrlnlarl, nos autos de Ação Executiva que
Waldemàr Luiz Frieberger 'lhe move Henrique Lopes, registrado nêste Cartório

. ,. WaldemarMaximiliano Rau sob n.o-l81/69: t) - Um terreno inscrito no IBRA
5.a Deleg�Cla do Servloo Militar, Jaraguá do Sul, 0'2 de, sob, n. 53 '01003 02J34, cf�rea 2,2 módulo 25 n. de,
Dezembro de 1.969.'

. módulos 0;08, fração .
miDlma 2,2 contendo 22.500,

Ary d. Assumpçlo da Silva - 2.ó TeD. Delegado
.

ms2; edil.iéado com' uma c�sa d-t madeíra 00 bigar
, da 5.- Del. Serv; Militar Estrada Bananal -- Itapocü, travessão dos fundos

com terras de Elpidio Vieira e Jusanal Oarvalho,
E;lIÇ_trema de um lado com terras de herdeiros de
Franqujlino Roza e du outro lado com

-

terras de
Domtages Micheluzze, Elpidio Vieira e Juvenal

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Dlretto da CarvaUlO. -Que toí adquirido a área de 2t:380 ms2'.

Somarci:! de )araiuá do SUl. Estado de Santa Ca ta- c�� casa de madeira por compra. de Al�ano José

nna, na forma da lel, etc. . . .

VIeira e. sua �ulher ne�te �arJórlo no hvro n. 38
FAZ SABER, " todos 05 que o presente edüel fOlhas 97, reglst. .no

.
�e MáriO T. da Cunha �ello

de praçà, com o prázo de vinte (20) dia� virem ou. de Jaraguá do Sul, no h!ro !lo 3 -Lsob n. 20.056 e a ára.a
'dele conhecimento tiverem e Interessar pösse, que de 1.120 m82. sem beníettorías, por comp�a de H�nrl'
hão de ser arrematados, por quem mala der' e maior que Lopes e sua mul�er neste

.

Car�órlo no lIvro
lance oferecer,' em frente às portas do Edifício do 45.às folhas. 94 e regtstrado BO Registro de Imó-·
Forum, DO dia n de 'novembro do. corrente :

ano, às 14 veis de;..Márlo Tavares da Ounha Mello ds Jare
horas,' os bens ,enhorados a executada CUTELARIA .guä _dO Sul no .livro n. 3:N 80b n. 28.090 a, que f?i
JARAGUA LTDA., na ação executiva fiscal Que lhe av.alIado �ela ímportâueía de Ncr$ 2 000,00 (D7�ls.möve o I. N. P. S, ebeíxo descrtrnlnedoa: MIl OrqzenoB �ovos). "

a) - UM TERRENO, situado à Rua Mal. Deo- Em virtude. do que, expede-se o -presente,edí-
doro da Fonseca, nesre cidade, com ã área de 1.260 tal que' será afixado no lugar� de costume e publi-
m2, fazend� frente, com 14 metros',- na dita rua; fun- oadU na forma da Lei. Dado· e passado rresta cida'
dos com tl metros, em lerras de Waller Bartei, con- de e Oomarca de Guaramirim, Estado de Santa'
fronlando ,de um lado cem 100 metros, em terras' da Catarina, Cartório d.o Civel e Anexos, aos vinte e

fábrica de Calçados Y.ara S. A. e
\

pelo oUlro lado dois dias do mês de novembro do ano de mil no- \ '

•
,
com lerras 'doá vendedores, com iguiJl meirage.m e é veceBtos_ e seS8sntl1 e nove. EU, (IS) RIII· falUo Es�

)

parle do imóvel .devidamente registrado DO Cartório criväo, que o datilografei e subscr�vi.
de Refistro de h�óveis desta Comarca, sob n. 10.112, (as) Oarl08 Ronald Schmidt, Juiz de Direito
do livro 3-E, avaliado em NCr$ 6.000,00; . . •

C E R T I D A O
.

..

b) - UM TERRENO, �difiG:ado com uma casa Jn ·f·· t'
.

fé'
.

de alvenària, situado neste m�icfplo, com a área de \.;,.ertJ leo que apreBen. copIa con re com 0_OrI-
670 m2, fazendo frente, com iS Rua Mal. Deodoro di glDal do que d�u_ té ..

9.
.

Fonseéa, fuodos com 13 melros, em terras de Jul!o Guarammm, 2 .. de novembr,o d� 1969. _

Pedri coofroniando de lado. com 34 metros, em ter- Ralf FaltlD, E�crlvão,
,

ras de Aniônio Wâ!driche. pelo outro lado com. ·26
metros em ferras de Julio. Dedri, devidamen.Je

.

regis·
.

............ �-
trado no Cartório de Registre de Imóveis désia Co-
marca, sob '0.10.083, do Livro n. 3-E, avaliado em

Re.pr·esenta"a-O'NCr$ 12.000,00.
-

Y
Assim serão os referidos bens arrematados por '

quem mais der e maior laßce 0ferec�r, al:ima do pre- Elemento residente ein OURITIBA�
ço da avaliilçio, p04endo ser examinados, p-or quem registradp no CORE do PR. deseiare·
i,nterêsse tiver, no local em qu� se acham �it�ados.

-

presentar firmas desta, cidade naquela
B, para que cherue 110 conheCimento do "ubllco � CAPITAL à base de comissões Favor
interessados, foi expedido o presente editai, que sera

d··· . S A' J d S·l
.

afixado no local' de cdstumes às' portas do ForUm e lrlglr-se ao r. . .. a 1 va.

publicild� no

ioro.al
local "Correio"�o Povo'� na. fo�: I

' Oaixa POBtal, '1398
. '1mil da leI. Da�o e �assado n�stil CIdade de Jaragea .

OURITIBA _ PARANÁ'do Sul, aos clncQ dias do mes de novembro do i:lDO' '.
.

'de mil neveceotos e sessenta e nove. - Bu, adelpho -

Mahfud, Escrivão, o subscrevi., .

,
.

, (a) Heliodoro Franzoi ..:.;_ Juiz Di�eiro
A presente cópia confere com o original; dou fé.

. ,.--Jaraguá do Sul, 6/novembrofI969.
O Bscrivão. Adolpho Mahfud

Qi(i)Io,...�..........e-"<l��'- -�-

Edital, de Praça

Os Âmllmais V dI \

M
· . en e·se

e 11 .L USICa Uma Picoleseira e uma

_Os animais lêm a v,pz consertadeira de Picolé
mais ou m�nos musical, co.m· moior de conjunto
sendo o cavalo o qUe eotre fechado, monofasico eoo

todos os outros irracionais nomia. Estando' em es

possui melhores qualida, tado n090 'lom apen'as 5
des d:e '''cantor'', pois que, meses de �so ..

-

r,eliochando, percorre umd Por preço de ocasião.
gama çromatica sem falhar . Informações com�o Sr.
um unico meio-10m.· Leopo}d-o BaDstein.

.

O burro, com'il sua voz Na Rua Rio Branco-, 221tão anlipalica,. faz oitavas .

, .. .

I

perfeifas quando zur r a, c:::::::ac:::::=oc:::::::a�-===-c::::-c::::-

.

lanto \ 'que -o composiror'
'-. i. , -.

Haydoo' o copiou positi-: M�U DAS
,vameote no seu quarteto I

.

.

"

.
.,

78; e o
_ macaco produz Frutll�r.. e ,\Or.IJ.",ent.l.

�

verdadeiro canlo, emitiodo
sons que abrangem uma
oirava de soos musicais,
subindo e descendo ii gama
por meios Ions.

,

�ro l1Ulti
ADVOGADO nOB fôros de

Säo PáuIo - Guana'bara - Es·tado do Rio d e

{ Janeiro - Brasllia. .

.....

" Processamentos perante qU$isquer Mi"

( nistérios, Autarquias e'Repartições P�bl.icas,
em geral. '.

(Escritório CeDlreil:
. \

-,

� A�e'oida Franklin Roo�evelt, 23 -=-Grupo 303
\

,. , (Fone: 52-"1894:)
&ZC-OO .... i

.

1 Rio de 'Janeiro'
.

v' .

i
�

.

Estado da GUANABA'!lA�

Leopoldo Seidel.
--o QORUPÁ -

Laranjeiras;, Peeegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, J a
boticab,..eir.as, etc. ROl!lei1'81l
Dahlias, Oamélias, Coni:--

,===========-=======,===;: ....... feraét,' Palmeiras, etc., etc .

.. Vende-sa- Terr'.eno:s·· 'PEÇAM OATÁLOGO
I.LUSTRADO

' ,

A

"Por. ( Esse Mundo _ de. Deus" Situado 9 km. do centro
de· ,Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben·
to, tendo 10 a 12.000 m.2 <-==�=-r:::=:::::--===:=>.............c:::::a-=__=='
altitude cerca 800 metros _,

.

própria para construção
--.....

-------1de casa de veraneio, CorreiO

..

do Povo
Informações com o Sr. um Jotnal a -.

Kurt Hillbrecht, Caixa Serviço do Povo'.' '.
II =====h=�==1============='==_:__ _

Postal' 7 C"orupá� -

.
.

=
,
-

MÁRIO TAVARES-

.;. Um livro de agradável leitura e do me

Jhor quilate literário. (liA Notfcia"-Joinville).
r

A venda na Tipografia Avenida
e na Bua filial.. , ,

\

/.

'\ -

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Página 3C01?�EIO DO, POVO Sábado di. 6-12-1969

, O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito da
Comarca de J�raguá do Sul, Bstodo de SanI. Cata-
rina, na Ierma da, lel, etc... ,\

FAZ SABB� a todos os que o presente' edital
de praça, com o prazo de 20 dies, virem ou d!le co ,

nhecímenro tiverem e Interesser possa, que hao deTÊRMO DE CONVÊrÜO \QUE CELEBRA� citada, nos têrmos dêste Oonvênío bem como prea- ser arrematados, por quem msís der e maior lanceO GOVÊRNO FEDERAL E A PREFEITURA 'ar acessoramento na elaboração e ex'ecução do oferecer em frente às portas' do Bdíficio do Forum, IMUNIOIPAL DE JARAGUÁ DO SUL. ,ESTAºO Plano de Aplicação 8 Prestação de contai quando no die i6 de dezembro vindouro, às 14 horas, osDE SANMA CATARINA. PARA APLIdAQA-O fôr solicitado.
-

bens penhorados aos executados BVALDO e LAU�ADOS- RECURSOS FEDERAIS ;CON�IGNADOS
'

clãusula sétima: BAUMGABRTBL. na ação execuuva que lhes moveNO ORQAMENTO GERAL DA UNIAO PARA O não cumprimento por parte da supramen- WALTER STBINKE. abaixo descriminados:1969, SOB A RUBRICA 43,,7.0 P R O 9' R A M A clonada Prefeitura Municipal das obrigações äsoor-} . a) _ UM TBRRBNO .com a área dê 72.50008.040,r·1.003.
'

r.
" ,

rentes do presente 'Convênio 'no valor de Ncr.$ .. m2., com as segulnres confrontações: frente com iiiAos 16 dias do nies de outubro de mil , nove' 50,000.00 (cinquenta mil eruseíros novos] implicarä dita rua Pranqlsco de Paula, nêsre Município; fundos'" eentos e sessenta e nove, em Brasflia, Q Gcrêruo em suspensão imediata dêsts. ficando o Ministério' com o �ibeirao dos Monos, com 290 merros, de umFederal, representado pelo MinistrCjl de Estado da da Educação e, Cultur, desobri�ado de. qualquer .ladc com terras de Herdeiros Weger, e de outr? lado,Educ8Qio Q Cultura, Excelentíssimo Senhor Doutor compromisso' aasumídn pelo Pre�el.to Muniotpal, p�r com terras de Herdeiros Baum�aertel, reglst�adoTarso Outra e a Prefeitura Monicipal' de J,araguá conta dos recursos deste Oenvênío; sendo provi- neera Comarca sob n. 2476t, no livro 3,Z, avahadodo Sul. Estado de"' San�a Catarina, Representada denelado o imediato bloqu�io dos recursos em em NCr$ 3.760,00. ,

, .pelo E;x:celentÍ8simo Senhor Deputado Federal dep�sito no' Banco ,do Brasil �IA, e .c��sequente b)-Uma Casa de Madeira, mediado 6 x 9 metres, paLauro Oarneíec de Loyola acordam, pelo. presente a nulaçãe com .o vlD?ulo da .lmposslbIl�d.ade de
ra moradia, e raneho de medetre, medindo � x 9 m .•têrmo de Convênio, cônselos '�ll necessidade �e assínatura pela_ �eferlda pre�e�tu�a. Municipal ,�e construções essas que foram avaliadas em NCR$atingir 'as metas do Plano ;Nacl,?oal �e Edllcaçao/ quaisquer Conv�D1os com O.�ID�sterlO d8l.E.ducaçao 1.370,00. Total NCR$ 6,120,00 (cmco mil cenro e vtn-e de ElabOrar Planos de 'Edl.'lca�ao attlc�lad�s com e Oulmra, medumte det�rmlDacao .do M-ml!!tro de
te cruzetros. novos.)'

•aquêle, estabelecer as condições I?�ra aplicação dos E�tad(i) bem como RS ':lledl.das prescruaa ne Decreto-.
A im' serão os referidos bens arrematados porrecursos correspondentes ao" auxílio- peCUD1át'IO da leí D. ,201. de 27 de Janeiro de 196'('. ,S8. d

".

Ia c oferecer acima' do pre-União para expa�ção e aper.f,9iQoa�e_!l'!l progres elãusula oitava:
'. I

quem malS. e!, e m��o;do �e� exaróin�do5, por quemsiYQ da R�de �aClonal de Ensm.o Ptll�arIO,. �tr�9és Fica eleito o Fôro da .C�Pltal Federal pa!8 �o d!l aVa}la�aO, Procal em, ue se acham situados. Bde oonsêníoa diretos com Pt'efenu�as MUOIClpal� e, dirimir as dúvidaJJ que se orrgtnarera na exscuçao mrerêsse "�e gu�Oao conheci�ento público e dos Inex�epci.oDalmen.te, com entidades �rIvadas de ensmo dêste Oonvenío.
,

'

A ie���s���s� f�i expedido o presénte edital que seráprimãrto ,gratUIto. , ,E, por estarem acordes, .lavrou-se Termo, que afixado no local de costume, às portes do Forum, eC�au�uta Primeira
. ,. "

_

vai assínadq pelas partes interessadas e pelas
publicado no jornal local "Corr�i� do Povo". Dado

. De. �cor�o com os cm�erl"B f!xad�s pela Por testemunhas abaiXO.
"

e passado nesta cidade de Jarillguil do Sul, ao� onzetarla MmlstArIal N, 61 de 24 de ]!�ell:'o de �968.
"

(ass.) T!il�flO .Dutta
dias do mês de novembro dó IDO de mil dovecent,ossão ��I!I'tinados no corrente exerClClO a Prefa,nura (ass). Lauro Carneiro de Loyola
e sessenta e nove. Bu, (IS) Amadeu MBhlud, escrivão, 0-M�DlClpal de. Jaragu� do Sul (Sm, McrS 50.009,,00
subscre�1. (as) Heliodoro Fl'anzoi, Juiz de Direito(cmq'OeDCa ,md cruz�lros nbyosl, va!o� ,dO des,t�que

F'.010,c"'o'Pl-as' A presente c6pia confere com o original; dou fé.
,orçament�rlO, por for�8 dêste COn�eDlO.

,

JaraguiÍ do Stil, 11 de novembr. de 1969.Clausula Segunda.
A

'

A . -
, O escrivão, Amadeu MahfudOs recursos ,de que -�rata este qenveDlo !ilerao I

A t' b' 'O t'·aplicadas como�auxílio para ampliação do Grupo gora' ,

am em �o ar orlO,
�:�011��, �1�aB��eK��Zl:����I;i�� c�mR:a c�nos�;�:�� .,' autenticadas na 'hora, Edilal de Praça'de trss sa�as ,�e aQla e dep�ndências,\ conforme' Edificio da Prefeitura� o Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direitodocumentaçao .coni!lt8�le ?O processo n. 2�2645�6�:. da C.marca de Jaraguá de Sul, B�tado de Santa

,

Clãusula Tercei�a: -

' �,
'

,

I " ,

" '.

fi"
,

f". Catarina, na forma (la lei, etc.
,

.

'

A

'o PI�n? de aphcBçao dos recu'rsos de que trat,a O ,18BM Relllzará GUrBO r811110 lira 18C118' FAZ SABER a todos os qu� o"present� ed�. \est� Conv�uJ.O será e:cecutado il� prazo de 120 (cento "
"

_ " " tal de praça, com o prazo de '1O:te (20). dias VI-e �lDte) dl�s a pal'�l� do recehlmento dos ,reco.rso)s 1, de 'Obrts de' Prefellural PIIIISIIS "

vem ou dele 'Conhecimento tiverem' e lDt.r�ss�rpelo Pr�f.lto MUDlClpal de Jaragui �� .Su,l .(SO ,
,

possa, que hio de. ser arrematados por quem malSo qual �Icará r�spon�âvel, per.ante o MlDlsterlo d'a O Instituto Brasileiro de AdministraQ40 Muni- der e maior lance oferecer, em frente ii p�rtasEduoaçao, pelo seu' fiel �umprl[l)e�to. e pe�a ob�er- cipal (lBAM) realizará, através de lua Escola �a- do Edifício do For,um, RO dial1 �e deZellkrD dD correlte InO,vância das �láosulas .deste qo��eDlo. FI�dQ este cionsl de Serviços Urbanes, um Ourso s6bre FIS- às 11 heras. os bens penhorados a "xeoutada �Uprazo o.._referldo Prefconto MODlclpal comumeará �o caJizaQão de Obras, no perlodo de 1:° a 12 de d�- TELARIA JARAGUÁ LTDA., na ação executivaMinistério, a conclusão ,da o�ra ou obras, a�rav�s zembro de 1969, em seu Oentro RegIOnal de Sao fiscal que lhe mõve o L N. P. S., abaixo descri-de relat6qo contendo,' lDclusl�e� doc�men�açao fo· Paulo.
'

.' minados:togrAfica �utentic:ad8. Caso mO�I!os Imperl�8�El r�' O Ourso será ii!lteiramente gratuito" destinan· a) _ Um teuen., edificadc;> c01I:' U�8 c'asa, de al-tardem a conclllsaQ, lieve B9� sohCltado)1.o ,�ID�stérIo do-se exclusivamente, 8 funcionários municipais. '

veDaria, situado neste mUDlcípIO, à Rua Mal.uma dilatação d� prazo, fl�;ando a cl'llerl� diste indic�dos por, Prefeitur�8 paulist"s. , '

Deodoro da Fonseca, aom a área 418 670 m2,'8 concessão ou não do mesmo. ", As 'a1Ila8 serãQ ministradas em caráter, inten- fazendo frente com a dita rua; fundos, comClãusula Qufrta:, i '

, sivo. A programação obedecerá a esquema e8s�n- 13 metros em' terras de Júlio Pedri; confron-,

I - Os recursos de que trat,a êste Oonvênio cialmente prático, compreendendo o estudo de aI- tando de 'um lado, com terras de, AntôQiono ,alôr de Ncr$ 50.000,00 (cinquenta mil cruzeiros, gumas unidades de fundamental importância para Waldrich com 34 metros e pelo, outro lado,no,os) serão depositados na 'Agência do-Banco do as atividades dos Fiscais de Obra�, tai� como: a
com 26 �8tros em terras de Júlio Pedri, deBrasil S/A na cidáde de Jaraguá .do Sul ·(SC) e organização admini�trati;va do setor. resp<!nsável vidamente regi'stracto no Oartól'io ,de Retiristronessa agência serão mautidos e mO�lmeDti:ldos pelo pela fiscaliuçAo de obr�s•. as ,maDlfest.aç088 d!> de Imóveis desta Comarca, sob n. 10.083 doPrefeito Municipal de JaräguA 90 Sul/(ßC)�. �xclu-, ,1�ope!. de vol�cia do MUDlCipiO em mat�rl.a de.adi Livro 3 ......E, avaliado �m NCr$ 12.000,08.

,sivamente para atender às, despegas'! eepecJflO.adai!l flcaçoes pa'rtlculares" 08 embargo8;admlDlst�atlvos, , Assim serão os referIdos bens, arrematadosno plano de Aplio8Qão a 'que s,e ,rehre 'ê�te OClDtênio;' o, UC8pciamento d� obras., partic�lares, os diversos por quem mais der e maior lance oferecer, .acimaII - Ã. prestação 'de contas q�s. recur�os re- tipo� d� plantas, e 8�a .Ieltura e IDt8'rp�et!ição pe- do preço da avaliação, podende ser examlDadoscebidos será feita pelo Prefeito M�n�C1Jal. de, c�� lo' Fiscal d�,0;r8s, ale� de o.utras uDldade�. l
por quem interêssA tiv;er, no local em que �e aformidade com. o disposto no Código de OO

..
lltablh· O Código de Obras, (ionslde.rad� a sua Impor- cham situados. E. para que chegUe ao conheclmeodada, Pública da União, ,observado. o .q�e_ dUIJ)6e ? lâneia para as at!vidades d�s FiscaiS d.e Ob.ras, to do público e interessados; fOi expedido o preparAgrafo, 5° do artigo 13 da Co�stuulQao do Bras�1 8€'1'á eetudado e mterpretado, com especial CUida· sente edital, que será afixado no local de costoe o artigo 1° do Decreto·léi n. ��1� de'27 de f,?ve;-, ,do. " ,"�

, . . . mel, às portas do Forum e públicado I!0 Jornalreiro àe 1967, bem como os crlterlos eS,tabeleCidos "O Curso será mlDlstrado por um téCnICO do local "Oorreio do Povo", na forma de hn. Dado e
'

pela Secretaria Executiva do Plano Nacional de IB�M, �speçi�lizado'. nessa área. _' .. pal'Bado nesta cidade de Jaraguá ,do Sql, a�8 ci�.Educação,',
. .

As prefeituras mteressadas de,,:erao se dIrI-
ce dias do mês de novembro do ano de mIl no-

I Par6grafo primeiro - O Prdeito MunlCnpal gir �o seguinte enderêço:
_'

' centos e sessenta e nove. _I Bu" Adolphu M�hlld, E. �obriga·se a contabilizar uo órgão competente da Centro Regional do IB�M em Satl Paulo crivão o subserev1. .', , ��unicipalidadeA � importância a �ue1 S8 rr�fe(e 0:
" Rua Baia,! 512, .

, '. (a).H�liodoro Fran�oi _ �u�z 'de Dire�topresente Convento, bem como dar fiel cumpr�m�mo Oonsolaçao - ,São Paulo (CapItal) A presente cópIa confer, co-m' o ou-gmal; dou fé.'às disposições do Decreto nO 57.662, d� 24h4ertlan18916rS·o ,Fone: 2�6-6286 \ Jaraguá do Sul, 5 /n9vembrol 16M69hf, d
'de 1966, 6 da lei ß� 5.456, de 20 de, JUD o. e ,... O K.crivã.e, Adolpho fi U.'Parágrafo segundo - Os bens pa&nmqm8Is, . -, I' '�.. ,,' '

_decorrentes dos recursos do Plaoo laclonal de Kdilc8ção
'

'

,_ ,serão inventariados ou cadastrados em ser�içc Dp. Rei,DOldo upa.. Agora em. Jaraguapr6prio da Prefeitura Munici,!al de Jaraguá do .Sul,"�
,

�\\ /t, -.-... ....v ....._...............não podendo ser doados, cedIdos ou 'ra�Sfel'ldOS 1 ADVOGADO " Moder'n'a Industrl'a de Beneficiamentoa terceiros, nem do seo use poderá aufern; lucros ,_ { ,

·ou tantagens a Prefeitura Municipal de Jaraguá
1 E'scrit6rio ao lado da Prefeitura

\ ,de Madeira�. ASSOALHOS, FORROS,do Sul ��:II Qulal.:, .

-

JARAGUÁ"DQ SUL
.

" i, LAMBRIS,' P:AJREDES, DIVISORIAR, P/
'

A Prefeitura Municipal de Jaraguá qo Sul,
. .....J!J RESIDÊNCIAS E' ESQRITORIOS.Santa Catarina, -obriga'se a destinar a ampliar um ' �e, I

TACOS E TABUAS APLAINADAS.,grupo escolar, ,por conta ,dos recur�OM8 c:Jêste poné _

vênio exolusivamente 'para manutançao de. curso I
'\

P.'çC.'O'n8' FÔ�RO PAULISTA � Pinho 1a.primário gtatuito. bem como a dar. ampla ?,IvuIga-, , Dr. Frá.cisco Aatonio
.QAo dos tirmos do presente Convên��, m�nc�onando' "M:�.D'J:co "'"' C.H..::H .. '1:7 m2. NCr$ 4,70a responsabilidade solidária !ia Umao sempre que

, \
8Cit tratar de obras. equipamentos e ser'iços costea- Cirurgia e Clitlloa de·Adulto. e Criança.dos, total ou' parcialmente',90m recursos federais.

Partos � Doenças de Seohoras
'

.. VISITE"'!lOS Eil
,

, Clãusula Sextl: f/, ,
'

'

É atribuição'dO Ministério da Educàção"'e OU�-, HOSPITAL JESÚS DE NAZAR� - QÓRUf4 MADESUL Ind.eCom..Ltda."tura. atravéi da Secretaria F;xecuti,a do Plano 'I"
, eNaoional de Eduçação, realizar a aUClitJgem, inolu" "

Residênoia � Dr. \Nere�)' Ramos, 4!9.'
. I'L���_c_-e�._;_Pr_O��p_I·���_��:_d_e_O_li�e_ira,1 1.587sive con'ábil. a fim de \ verificar a aplicação do' COJRlUJPÂ .A;J!II!I�A CA3l'AHJLNA

,

recursos conferi,dos à Prefeitura Municipal acima !- _

"Estado de Santa Catarina

Prefei_ura Municipal
,

, J�raqu.á do Sul

Edital de Praça

/
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Relação nominal dos Reeenistas relidentes·em
Jaraga6 do Sul S.C., que devetäo se apresentar na
5.a Delegacia do Serviço Militar, entre 09 • 16 de
Dezembro do corrente ano, de acôrdo com 8S íns
truçõelil regionais do EXAR 69.
I. de

I' Ordem ames

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
Oft
012
Olã
014
015
016
017
018
OIS
020
021
022
023
024
025·
026
027
028
029

.

030
-

031
032
033
,03'
035
036
037
038
0�9
040
041'
042
0'3
044
045
046
047

-

048' .

049
050
051
0112
053
054.
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
0'68
069
070

- 071
072
073
&174
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
081)

-"'086
087
088
089
090
091
092
093
094
095

Ministério do Exercito
111.° Exercito \

.
I '5.a R M - 5 a O I

-

16.8 tSM -5.8 OH SM

f d i III "de C I n voe I C a I,

. \

Alfredo Baumle.
Agen'or Stenger
Ademir Piva Lopes
Anildo Matias
Adolar Martins Teiles
'Adalberto Bieffert
Aguinaldo Rubnas de Bigueira
Antonio Vogel.
Antonio de Souza
Dinaldo Carlos:éanson
Dorival Hinkeldey

- Dalfíno Bruch
Dorival Grutzmacher
Egon Imroth
Germano Vogel
Gregorio José Martins.

Gehard Wendoff
Hugo Siebere
Heitor Taffner
Harry Heíns WiUhoft
IngoLeitzke
Ingo Altiza .

José Leonél Silva
Januário Scaburi
João Pedro Gasehe
Jorge Grossklaoa
José Ademar Tr.ntini
Jorge Gercino Vogel
JardelinQ Scaburi
Luiz Geraldo Felipe
Lino Echwarz
Lord.vino Gadotti
Laisinho Idoardo Alexandre
Mario �tein

.

Martinho Scawirkowski
Moaoir, José Ropellato
Mar,io Kuchembeoker
Marino Teailla'
Mario José Pardi
Mario .Krutzich
>Manoel Povoas Neto
Mario Gonçalv.el
Mario José Marangoni
Mario IUnel'
Milten MeiliD
Nelson Kuhn
Newton José da Silva
Nelson Vegiui

. NorivalOhiodini
Osvaldo Ad

. Pedro Witrowski
Pedro João Läithold'
Renato Nagel
Roberto Biloni

, Reinoldo Artur Müller
Sergio Rosa
Sergio FatJstlno Girola
Virgilio Nicolini
Valdino Klitzke

.

Walter José' Schweighofer
Ademar Henn
AntonioLennert

'.

AgeDor Gom.es
Antonio Bastos
Artur Campreger
Dorcilio Pedron

'

Dalbercio Elisio
Dorival Fodi
Davio Albino Alquini
Ernaldo--,Bartel
EIlOlf Taschner
Eno Brichow
Helio Bertoli
Guido F. Emmendorfer
Ivo Gregorio Fodi

.

Ildemar Sohn
Idelfonso Laube
Irineu Patscher
Jo,ino GaUoni
José Stein
Jo�é Henn
JOl!lé Augusto Oaglioni'
José Bagatoli
Laufo Stoinski
Luiz Scaburi
Luiz Claudia Neves
Lidio Bloedorn
Laudelino A. Macedo
Levino Barh
Marcos Krause
Max Fiedler Filho
Martinho Tecilla
Mario V· R8sweiller
Mario Funke
Nelcio Joeé Stenger,

JuizO de Direito da comarca de Guaramirim096 Nellilon Barg
097 Ni,aldo Antonio PedroUi
098 Nelson Gessner
099 Osvaldo Sanson
100 Osnildo Jann r-;

•

J.

'O Doutor Carlos Ronald Schmidt, , uiz dé101 Budíberto Gartz
Direitó da Comarca de OU_ramirim, Esta'do de102 Reino Sievert

103 Renato José Bcrtolínt Santa' Catarina, Da forma df!' lel, etc, ..
104 Ramiro Weege" FAZ SABER a todos quantos o presente edi-.
105 Renato' Guilherme Stulser tal vírem: dêle conhecimento tiverem ou ínteressar
106 Ranato Eugenio Trapp possa, 'que no dia 22 (vinte e dois) de dezembro,
107 Renato Níenow-

.

às. 10 hOÇllS�' o- porteiro dos, Auditórios dêste Juizo,
108 '_ Silvino Dallmann levar� à. público pregão de venda e arrematação.
109 Valdemar Dierschnabel.' à porta principal do edifício do Fórum desta Oo-
110 Veno Flôr marca-e quem maior lance oferecer acima da
111 . Willy Haring

/ avaliação, os bens abaixo transcritos, penhorados
112 Waldemar Ziemann a Emllll Sirinaari, nos autos de' Ação Executiva que
113 Waldemar LUIZ Frieberger lhe mov-e Henrique Lopes, registrado nêste Cartório
114 WaldemarMaximiliano Rau sob n.s 81/69: 1) - Um. terreno inscrito no IBRA

5..
a Delegacia .do ServlQo Mllttar; Jaraguá do Sul, 02 de sob n. 53 01003 02134, c/�rea 2,2 módulo 25 n. de

Dezembro de 1.969.'
.' módulos 0,08, fração míníme 2,2 centende 22.500

..... Ary de A88umpçlo da Silva - 2.° TeD. Delegado inê2: edificado com uma casa de madeira no lugar.

da D.· Del. Serv: Militar Estra'da"Bananal - Itapocú, travessão dos fundos
com têrras de Elpidio Vieira e Juvanal Oárvalho,
Extrema de um lado com terras de herdeiros de
Pranquítíno Roza, 'é du outro lado com- terras de
Domingos Micheluzze, Elpidi9 Vieira e Jovenal

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Dlrelto ,da Carvalho. Que foi adquirido a área de �1.380 ms2,
Comarea de Jlu:ag-uá do Sul, Bstado de Santa Cata- com casa, de madeira por compra de Alba!J,o José
rlna, na forma da lel, elc., Vieira e sue molher nesté Cartório no livro n. 38

FAZ SABBR li todos. os que o presente' edital fÔlhas 97, regist. no de Mário T. da Ouúha ,Melloo;._
de praça, com o prázo de vinte (20) .dras virem ou de Jaragoá do Sol. no lívro n. 3'1, sob 0.20056 e aáfea
dele conhecimento tiverem e ínteressar pössa, que ae 1.1-20ms2. sem benfeitorias, por compra de Henri -

.

hão de ser arrematados, por quem mate der e maior que Lopes e sua mul�.r neste Cart.ório no livro
. lance Gferocer, em frente às portas do Bdifício' do 45,às folhas. 94 e registrado B() Registro de Imó
Forum, DO dia 11 de novembro do corrente ano, às 14 veis de MáriO Tavares da Cunha Mello de Jare
horas. oe. bens ,,�nhorldos a executada CblTBLARIA guä .do Sul no .livro n. 3:N 80b n. 28.090 e, que f?i
JARAGUA-LTDA., na ação executiva fiscal' Que lhe a,:slIado �ela Importância de Ncr$ 2.000,00 (Doís
möve o I. N. P. S, abaixo descriminados: MIl Cruzeiros Novos). \

a) - UM TERRENO, etruado à Ru� Mal. Deo- Em vtrtude do que, 'expede-se o presente edí-
doro da Fonseca, nesta cidade, com a área de 1.250 tal que será atíxado no luga� de costume e publí
m2, fazendo frente, com 14 merros, na dita rua; fun- ead.o na Iorma da Lei. Dado e passado nesta cída
doa com 11 metros, em terras de Walter Barrel, con- de e Oomarea de Guaramieím, Estado I- .ds Santa
frontando de um lado com 100 merros, 'em terras da Catarina, Cartório do Civel e Anexos, aos vinte e
Fábrica de Calçados Yara S. A. e pelo OUlro lado dois dias do mês de novembro do ano de mil no-

'

com lerras dos vendedores, com igual metragem e, é vec8ntos e sessenta e nove. EU, (as) Rall faltin Es�
parte do imóvel devidamente registrado DO CilrtóriQ crivão,' que 6- datilografei e subscrevi. .

de Registro de ImóveiS, desta Comarca, sob n. !O. 1.1�,. ..
' (as) Oarlo8 Ronald' Schmidt, 'Juiz de Direito'

do livro ã-E, avaliildQ em NCr$. 6.000,00; ,. C E R'T I DÃO,
, b) -

- UM TBRRE.NO, edificado com uma casa

de alvemlria, situado neste mTmicfpio, com a área (Ie
570 m2, fazendo frente, com a Rua Mal. Deodoro da
Fonseca. 'fUD-d�S com 13 meiros, em ferras de Jullo
Pedri, confronlando de lado. com ã4 met�os, em ter
ras de Anlônio Wa!driche Pelo ou,ro Iildo com 26,

-

metros em lerras de julio Dedri, devidamenle reg-is-
•

....;.. -__

trado, no CartÓrio de Registro de Imóveis desta Co
marca, sob n. lO.08ã, do Livro n. 5-B, avaliado em

NCr$ 12.00.0,00., ,
.'

Assim serão OI referidos bens arrematados por
quem mais der e maior lance ofere:cer, ac:iinà do. pre
ço d,a avali.çio, podendo ser examinados, por quem
interêsle tivêr. no local em que se acham. situGdos.
B, para que chegue .0 cODhecim.ento, dó público e

i'nte�essados; foi expedido' o presente edital, que será
afixado no local de coslumes às portas do Forum e

publicado no jornal local .�'Correio do Povo" na for- '1mil da lei. Dado e passado nesta' chlade de. Jaraguá
do Sul, aos cinco dias do mês de novembro do IlIno

de mil nevecentos e sessenta e nove. - Bu, AdolphQ
lablad, Bscrivão, o subscrevi. � , ,

.

(a) Heliodoro Franzoi - JUiz Direito 'OS' Anl9mal·S V" d
'

,

A presente cópia confere com o çrigiDal; äoU fé. ... \'
.

..

.

en e.se .

" Jaraguá do Sul, 5/novembro/1969. e a Música ...

o Escrivão Adolpho Mahfud .L
,

" Uma PlColeselra e uma
'. '..'. Os animais têm ii voz conser9a_deira de PicoM

�����, mais, ou 'ménos musicái com motor de conjunto

""r 'l'lUln° 71 .
lfl p- �. tf\ nn 71 ']) ,1 �:3�:�s c�:t����r����:!�: �e;!f:'o, Es�����SiC:me��:

'

l.UJ o /L \lli� � \V lU11Lt«ll, ..
I! passui" mel'hores quelida- lado novo COlD apenas 5

. '-- '-....�--._........: .... ., des de "cantor", pois que, meses de uso.

ADVOGADO D08- fôros de relinchando, percorre uma Por preço de ocasião.'

R· d gama cromatica sem falhar Informàções com o Sr.SIl,o PaQlo - Guana�ra - Estado do 10 e
um unic9 meio·tom. Leopoldo Banstein.

.

Jaoeirol- Brasflia. ' '.

Processamentos perante7· quaisquer . M!�
"

_ O� b,,!rro,. com a su.a voz Na Ru'a Rio Branco, 221tao antlpatlca, faz Ollavas
( nistérios, AQtarquias e Repartições PúbHcas," perleiJa.s

-

quan�o � u r r a, C:::=UC:>C:::=O"'""C::::::-C>�'

,
em gera). :

tanlo 'que o compositor, .

�
Escritório Central:

i
Haydo� (:) -copiou positi-' M U·DAS

A 'd F klo R It 23 G 303 vamenle DO sJU quartetoI· ..vem a raD In ooseve, .
- rupo 78;. e' o macaco produz Frut1l�r.s. O,,..,,,.nt.l, _

'

(Fone: 52-1894) verdadeiro canto, emitindo� Z C - 39 sons-que abrangem uma La'Fanjeiras, Peoeaueir.os,Rio de Janeiro

�
oirava de ,sons musicais, Kakiseiros, Macieiras, Ja-Estàdo da GUANABARA subindo � descendo a gama boticabeiras, etc. Rosah'es'

���� por meios tons. Dahlias, Oamélias, Coni
feras, Palmeiras, etc., etc.

E'dital de Praça

•

-
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Edital de Praça

Certifico que a presente cópia confére com o.ori
ginal do que dou fé. _

Guatamirim, 22 de novembro de 1969
Ralf FaItin, Escrivão

-

Representaçãó,

\

. Elemento residente
\
em CURITIBA,

registrado no CORE' do .

PR. desej a rei
presentar firmas desta, cidade naquela
CAPITAL

\

à base de comissões.' Favor
dirigir-se aQ Sr. A .. J. da Silva .

Óaixa. Postal, 1398' "
,

'1CUR:::TIBA - PARA.NÁ
-

L ê ia. .

.
,

. A

"Por, Esse Mundo de Deus"
MÁRIO "TAVARBS

.,. Um livro de agradável �eitura e do me

lhor quilate literário. ("A Noticia"-JQ.inville).
I •

4 venda na Tlp o g rali à ,A v e n i d a
e na sua filial.

IYende�sl ,Ierrenos PEOAM OATÁLOGO
ILUSTRÁDO

.

Leopoldo Seidel
- CORUPÃ -

Situado 9 km. do centro
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à Silo Ben·
to. tendo 10 a 12.000 m.2
altitude cerca 800 metros
própria para construçllo ,....-------

Ide casa de veraneio, Correio do
. povo.Informações com o Sr; um Jornal a

Kurt Hillbrecht, Caixa '" Serviço do PovoPostal' 7 Corup4, '.
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;

lrríorrrieitlvoSI ... t BI" J '.. . -. I UI - Quioz, por cento pllra a conta da' fede-
Ißulca a url u8 a,ragua uD dU, raçã�veSpettii;:� por cento para a conta di' cQnfew SAo Paulo - "Apresen- panh" de anúncios está

Federa�ãl da Agricultura do Estadl de S. Catarina deraç§ãol.�e�e��v��aosferencias 'prevlSlas neste arliO'o taçAo sem demonstração sendo preparada paraI e é apenas conversa", �dir· veiculação em diversos,

_ (FAESC) - 'serão feitas para li conta-corrente das entidades cre- ma a Genetal Motors do jornais e emissora8 de
,
doras na Agência do Beaco do Brasil. Brasil, à gulaa de "slogan", rádio de todo o pais.

,
RodoVia Leoberto Leal s/n - Bairro Agronômica,' ex. Postal278 § 2.° - Se não existir agência local do Banco

para uma campanhli de
.

A General Motors doFLORIANÓPOLIS' SA,NTA CATARINA do Brasil, as treasterênctas serão feitas pa:-a ii ccnta- âmbito nacional a ser Brasil está. convencida,integra do decreto lei n," 789 assinado pelo Pre· cerreute DO e�labelecimento bancário aprovad� pelo laneada no próximo dia do' sucesso integral da
sldente da República e publicado no Diário Oficial Delegado Reg!onal do Trabalho obed�cido o dísposte 15.' Campanha de Demons-do dia 27 de agôsto de 1969. no Decreto-Let n. l_Dl, d� ? de f�verelro de 1957.. O objetivo dessa cam- tração, não só porqueArt 1.0 - Para eleito de enquadramento slndt- § �.o - Se nao exlstlr:

.

entídede �epresenlillya panha é mobilizar os confia nOS produtos a
cal eonstdera-aer ou coordenadora das ceregorres respectivas com tu- Ooncessíonãríos da GMB, serem demonstrados, co-,

I - Trabaihador rural: risdição ne área de localização do imóvel rural de eaa todo, o pais. no sentí- mo também porque aere-
. a) a pessôi:l' fisica que presta serviço a empre- que se trata, 5e!éÍ observado o �isP�SIO no �rtigo do de t r aD. f o r m a r e m dita no apôio dos Oon-
gador rural, medlanre remuneração de qualquer espé- 691 e seus paragrafas da Consolldaçao das Lels do suas intahlções em ver- celilsioná.rios e' na aceí-
ele; Trabalho.

. dadeiros Centros de De- tação, pilo público, da•

b) quem, proprielário ou não, tfabalhe, iodivi· Art: 9.1 � A�licam.se a�� infratore� deste De· monstraçâe dos Veículos iniciativa ora dívulgada,dúelmenre ou em reglme de eeonomlé familiar"assim creto-L�I ii! penahda�es prevtstas 110 arttgo 698 da Onevrolet.
entendido o trabalho dos membros da mesma familia. Consohdaçao des LeIS do Trab�l�o, . "Por mais sofisticadasIndlspensével à própria subeíetêncta e exerclclo em A�I·A 10:0 - Ç9m�e!e .ao MID}S!érlo do Trabalho

que sejam as atuais forcondições de múrua dependência e colaboração, ainda e Prevldêneta Soc!al dirimir �s �u�l,!as referenl�s a? mas de comunicaçAo e
que com a ajuda evenmal d� terceiros; la_nça�e�lo, recolhtmento � dlslrlbulçao �a cont�lbul- por mais elaboradas queII ..:... Empregador rural!

'

çao slndtcal de que. traIa este De�r�to-'Iel, expedindo, pos,sam ler as técnicasa) II pessôa fisica ou juridica que, tendo empre- as normas que se fizerem. n�cessarl�s .e podendo es' empregadas nas apresengado, emprende ii qualquer Ululo, atividade econömí- tabelecer o process? _p�evlslo no arngo 2.° e evocar tações de vendas. nada
ca rural' a seu exame e dectsão es cesss pendentes. é tio positivamente for- Reafirmando a" rApid. .

. b) 'quem mesmo em regime de econômia familiar, Arr. 11.� - _A c�ntribuição. rnr�1 devj�a até a te como a demostraeão expaosão d. mercado bra-
e ainda que sem empregado, explora área que exceda det•. da publícação d�ste Decreto-Let poderá ser re- dinâmica do produto!", _ sílelro, o Departamento
o módulo rural ou ourro llmlte que venha a ser Iíxa- eolhlda sem multa ale ã1 de dezembro de 1969. nas

s i. o p aI a v r a s doS r. Frigidaire da General Mo
do; para cada regiã.. , pelo Minislério do Trabalho e condições que f�r,:m �sJabel�cidas pelo Ministério do Richard McGill, Gerente tors do Brasif'estã apre-Previdência Sochlt Trabalho e Prevldencla Socud.

. de Vendas da empr8sa, sentindo outra novidade:
Art. 2.0 - Em CISO de dúvida na aplicação do Art. 12.° - eSle Decreto·Lei entrará em vigor ao recomendar 'que a rê- uma linha moderna d.

disposlO nQ arlig-o, o Irabalhador, o empregador Oll na data de sua publicação, r�vogadas a.s, dísposições de dedique especial aten. condicionadorei de ar, a-
a entidade sindic.1 inreressada,. poderão sucitá·la pe- em conlrário. ção ao programa. penas seis lIleses após o
raore o Delegado Regional do Trabalho, que decidirá, Brasilia, ,26 de agôsto de t 969; "Marca de Excelên. liDçaDÍanto de seus fogões,após as diligências necessáriaa e ouvida urilá comis- 148.° da Independência e cia _ continua o Sr.'McGill m ã q uin a s de I a va r e
são permanenle constituida do respoDsávelpelo selro 81.° da República.

_ é característica exclu- mãquinas de secar.,sindical da Delegacia, o qual a pr�sidirá de, u!D re.. A. COSTA E SILVA siva dos nossos produtos. O produto mais nô'o
presenlaDle dos Ir�.balhadores rur�ls � d.e 11m repre· Jarbas G. PassariDho' Por isso mesmo, temos da oonsagrada linba Fri-
senlante dos empregadores ruraIS, indIcados pelas .'

obrigaçio de provar a gidaire apareoe em três
respecrivas federações .ou, em sua fal·fa pelas confe-

autenticidade dessa disr modelos bhicos em dll�8
derações perrinente8�

A
- tinção, 'o f., r e c end o a o oapaoidades d e 2.500 e

§ 1.0 .:... O trdbalhador 011 o empregador pode' t e·n ,. cl O 'bI' t '(I d 3.100 KCII/hora. Equipa-
rão, DO curso' do processo de, que 'rara êsle arfigo, Y 'pu lCO a .por UDI 8 e

dos com Protetor, os con-'
recolher a contribuição sindical a eDlidad,e a que en., A oportunidade que você esperava, chegou. dI dirigir os veículos que cliciooado.resdesliaram au-lbe veDdemos e, assim, lO
tenderem ser devida, ou no Minislério' do Trabalho e

I

Na rua Reinoldo.· Rau, ao lado da Prelei .,' d Ih tomÁticamente o compres-.Previde�ncia Qocial (conla emprêtl'o e salário), fazen� c()nvellcer-se e que e
soro nos c.asos' d e ,tensão� • tura. os mais bonitos lotes' da cidade. oferecemos realmentedO'se posteriormenle o eslôrno, compensação ou re.. .

Ed d
.

B b' à umproduto .de alta qua- iaadequada, obstrução do
passe cabível. . Informações com (i) sr. mun o ar, I,

lidade em sua cattlgo- eonde,ns_ador de gãs ou
§ 2.0 - Da decisão do Delegado Regional ·do rua Felipe. Schmidt,79, nesta-:

ria".·
'

. obst.ruçao �ag grelhasla-Trabalho caberá recurso para o Ministro do Trabalho !... ,-,---.
II'

. terall de saldll do ar. Pos"'"
e Previdência Soei.l, DG pra�o de r6 dias. Eatre, rrOfe e Smt. ° ChevrDlel. suem, ainda, "contrôle de

§ á.o - A partir da publicação dêsre Decreto A. JJ AI a
E,ta 8' mensagem que confôrlo", através de am

lei, o Minislério do Trabalho e Previdência SO,cial .6\ ({}l Ir n aw será. dirigida. ao. público, tQrmostato que mantém
somente reconhecerá para a mesma base territorial. Eno Theodoro Wonke através de palDél8. decaI· automàticamente a tem-
um sindicato �e trabalhadores rurais. e outro de em·

. ques, e cartõel postais. peratura, em qua I q u. r
pregadores rurais, sem especificllç�O de profissão ou Bandeiras s. agitam, venço Por outro lado, uma cam- das oito graduações, além,de atividade" ressalvados ii entidades jll reconhecidas, a inibição - e me vou

de grades direcionais de
o direilo a represelJtação constante de respectiva carta conquistar o mundo imenso

lar, ajustãveis e manejá-sindical.
.

'iem plnsar no, que fico�. II' \,t Cam,anbl, de Eduoape· 'eis in••pendentemente.Art. 4,õ - A perlir do exercicio de 1970, caberá" Oom olhos abertos, ou =
\ I .... Clvl.8 A linha Frigidaire bra-

ao ·IBRA proceder ao lançamento e cobrança da con- Ih d a"'io 'denso o, � I "
.

sileira fica, assim anrique-m. or, e cor y , ?" c/'" O halteilmealo d.·tribuição sindical devida pelos integranles.-clas é:ale- o caminho_transformou ��L;--y ::",''I' eids com mais um prodU-f,,' d
.

I '<#. .�.. Bandeira e o canto I d dgorias- pro issionais e .economlcas II liIfrlCU lura, em sensaçoell o que penso... .

do Hino Nacional são to de alta qua i a e •.
obedecido o disposto no artigo 6 ° . dêste D�crelo·Lei
e no arligo ;1.0 da' Lei 4.766, de 18 de agÔsto de 1966. 'E' eu sigo. E seguir é um rito obrigatóriOS; uma vez·

Parágrafo único _ Em pagamento dos serviços epidérmico, o infinito por semau, Cim todos
e despesas relativos aos Ctugos decorrentes dêste

\
sab.rear do meu reqqinte _ . .

os e8tllbel�eimentos
artiO'o. caberã'o ao IBRA quinze por cenlo das impor-

I de qualqllér grãu de

I
e E canto, feliz. E amo. Pois· "'nsl'o'o pa'bll'c""'s outâociaa arrecadadas, que lhes setão creditadas direta· .

.. , .

...

d d . quem sabe o que vem ·depois .

p-rll'cularesmente pelo órgão arreca a oro
.

.

1" lO. .

Arl. 6.0 - A contribnição devida as enlidades da encruzilhada seguinte? ----

�ndicllis da ca�goria profis�oD� será laDç�a e �--���--�------�--�.---------�-�
cobrada dos. empre,adores, rurais tomando· se por
base um dia do sillário·minimo regilDal por módulo
e fração contidos no imóvel rural objeto do 'lança-
mento.

'

Parágrafo ,lÍnico - A cODtribuição nas tern�os
dêste arUgo será devida sem prejuizo da llbr.igação
do recolhimento, pelo empregador' na �esma ocasião,
da contribuição refereole aos demais empregados" se

fôr o caso, na reforma dos artigos 682 e 602· da
. consolidação das leis do trabalho (Decrelo-Lei N.o

I'6.452, de 1.0 de mliól de'-194á): . Fabricanles de:
Art. 6.° -:- A conlribuição sindical dI que traIa

'

êsle Decreto,Lei será paga juntamente com o impõslo
terrirorial rural dOI imóvel a que se referir.

.

Art. 7.° - As gliila ele lançamento da conlribut
ção sindical emilidils pelo IBRA na forma dêste De
rreIo· Lei. constituem documento hál;>iI para a cobron,
\:a judiCial da divida, na forma do arrigo 606 da
consolidação da� Leis do Trilbalho. .

,

'parágrafo' Unico - O recolhimento amigavel
OK judicial daa contribuições sindic;_ais em àtralo so· .

menle poderá ser feito direlamente no órfão arreca

dador, que providenciará as, rranferências e créditos
aa forma dos art.' 8.° e 9.· dêste Decreto Lei.

Art. 8.· - O produlj) da arrecadação da contri� ) R 'd d dbuição sindical, depOis de deduzida ii percenlagem eveD e ores, e: .

de que Irata o pará,rafo único, do arlilo 4.° será
Iransferido diretamenle, pela agência blnc.ria c::entra·
lizadora da arrecadação, até o d�cjmo dia útil do
Mês seguinte fiO do recebimenlo, obedecida a seguinte
dislribuição: .

I - Vinte por cenlo para a conla do MTPS
(conta emprego e salário) /

.

II - Sessenla por cenlo pa�a a conta 'do sindi'
cato da categoria correspondente com jurisdição na

área de localização do imóvel rural a que 8e referir
� contribuição;

LicOres, Refresco8, G.,uaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva.

rnstribW::::·�::rop,
..

p;Briottedr, uVIt'DohOsde ALaN,ranTJaA'Rell.CA I ==C=u=m=pr=a=a=L=ei=.=e
=

não . deixe criloçfls
em idade e�colar fora .

dfl escola., Prevê ii.

Constituição severas

penalidades / a quem
man liver seus filhos
des sete aos 14 anos
fora da escola.

I

LUIZ 'KIEN·EN S A.

• .

I

Il'iD. E 0011. DE BEBIDAS
, Av. Mal. Déodoro 'da Fonlecaj 657 - J A R A G u: Á DOS iI L, SO

·Fone 235

Ohopp, Guarani Antarcti�a, Sóda Úm'onada, Água Tônica,
Club SÓda, Guafaná Oaçula, Pilsen Extra, Fàixa, Malzbier, Porter�

c o c a C 01 a, Fanta, Água Mineral, Vinagre,
Oonhaques, Oinzano, Martini, Licöres, Dubar e Ohocoleite.

Whisky,

Atende com préslesa ,. cas�mentos, leslas e bailes.
Kien,n liefert seine Produkte prompt für Hochzeiten, Feste und Ball

-

.

Beluchen Sie uns oder Telefonieren sie an 236 -
I

GMB Lança
Clndicionador de
Ar frigidaire

A venda .na

So c. 'G r á I i c a
Avenida Ltda.

Participe você tam
bém d. Matrfcula
Escolar. A Malrícul.
.para 1970 será ante·
cipada e deverá sIr
feita DOS estabeleci
menlos de e n s i n o
primári� e méd"io de
1 1 a 20 de dezembro
de 1969. I

./

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



(

o Chefe do PÔ!Jto da Receita. Federal de
.

Iara
S�.BA�, 6 DB DEZEMBRO DB 1969 -:- N.O 2.562 guá do Sul, no uso de suas atribuições,

'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!==!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!--� Considerando a dificuldade em localizar os

. cidadãos abaixo mencionados, Resolve.
Convldé-los pelo presente Edilal iii comparece

rem nesta Reparrição, até o- dia 30 do mês em curso,
impreterivelmente, para receberem seue chéques de
pagamento da restituição do. Impôsto de Renda -

PE�SOA, FíSICA - referente ao exereícío de 1.969:

Albano Melcherr - Corupá
AI.vio A. Henrique Lach - Corupá
Arthur Martini - Corupá '

Adelino Paulo Reck - Ifapocuzinho �

Adolfo Bublitz - Massaranduba
Amadlo RozlJ _;.. Masslranduba

\

Antoato Eulallo Cardoso - Guaramirim
Arcidio Roza - Massaranduba

Arnoldo Diel - Guaramlrlm
Arnoldo Drews � Ilha' da Figueira
Artur Gomes - lataguá do Sul -

Cely Grützmacher - Três Rios do Sul,
Ernesto Albino Campregher - Santa Luzia
Ewaldo Ehlke - leregué do Sul

Eduardo Voigt - Corupä
Evaldo Becher - Corupá
Fernando Oscar Gneipel - Schroeder

I "

Harry Krutzsch - Irepocü-Hansa
Helnz Lescovicz - Garibaldi
Horavio HipoJito Silva - Jaraguá do Sul

Marcelino Testonl ;._ Guaramtrlm
Norberto I. Guilow - Rio da Luz

Norberto Kupas - Massarariduba
Olando Kuhn - Itapocuzinho
Osvaldo Lodetti :_ leragué do S�I
Rolando H.E. Eipper - Corupá
Roland Wolf - Jlraguá do 'Sul
Rudolfo Klabunde - Jaraguazinho
Rudiberl Schmelzer - Sanla Luzia
Vilalicio Wiegand Holler - Corupä
Vendolln Siewert - laraguáAo Sól
Vicfor Bauer - João Pessoa

Jaraguá do Sul; em 02 de dezembro de 1969.

Julio MaffezzoJli, Chefe do Pôsto

RIO - Atendendo a

recomendação do Papa
Paulo VI entrou em

vigôr dia 3.0 próximo
passado, em tôdas as

Igrejas do Brasil o

nôvo ritual da missa
batismo e casamento,.
consubstancíado na

maior participação dos
fiéis.
O padre é acompa

nhado em todos os

momentos da missa por
um dos fiéis enquanto
um segundo fiel. lê o

Evangelho dó dia e um I'terceirofaz ocomentário. 1 ... ;

1��WiUifLiS7Al·
I . ... Revend�dor d:a . ,
i,BRAHMA CHOPP'
!1 em Jaraguá do Sul, j
l� Alto Val,e .do Itajàí. e, _agora �
I tamb em Integ!an�o-�e na �
� Grande Florlanopobs, �

li
Onde além dos seus produtos revenderá !

iBRAHMA CHOPP�
C"t:·,,···v .. ·,·\=·,,··,··t····v·t··,··.·,�·· ... '.

•tt •••••••• :,.,.\,••••�•••••• ,:a ......�:

CORREIO O o POVO POsto da Receita feder. I elll Ja,agud do �ul
EDITAL

ANO L JARAOU( DO SUL (SANTA CATARINA)

•

Estado de ;Santa Catarina

Prefeitura Municipal di
Jaraguá do' Sul

.t Agradecimento-
A familia de

Helena Vasel Ballock.
Profundamente coasrernede, vem de comunicar
ó seu pessamento, vertflcado no dla á-do cor

rente, ,com 78 anos, 3' mêses 29 dias, nesta

.ctdede, . .

Por êste intermédlo, deseja. agradecer à
tôdos os que apresentaram manifestações de
pesar, que envlarern fJôres, corôas e telegramas
e que acompanharam ii extinta até sua última
morada, em especial, ao. Sr. Dr. Alexilnder
Orse, as irmãs do Hospital São José, ao Sr.
Pastor Egbert Schwang, pelas palavras profe
ridas na caSll,.e perante o_tumulo, e convidam
todos os piJr�mies e amigos pira o culto, no

dia 7 de Dezembro de 1969, as 9,30 horas na

Igreja Evangélica LutheraolJ, de Jaraguá do Sul.
.

A Familia Enlutada
Jaraguá do. Sul, SC-04 de Dezembro
de 1969

•. O QUE· VAI PELO· tlONS
.

. .

-Novembrn em Retrospecto-
"

OL Paulo Morettf Portaria N. 91
,

O Prefei;o Municipal de Jaraguá do Sul, Estado
de Santa Cetartne, no uso e exercício de suas atrl

bulções, Resolve:
Conceder licença em prorrogação:
De acôrdo com os artigos 125, 131 e 137, da

Lei no 198, de 1812.1954, adotada por esta Munici�
palldede:

A Odete 5araUo ôalat, ocupante do cargo de
Professõre, Padrão- "r' do Quadro Unico doMunicí
pio, de noventa (90) dias, ii contar da presente dila.

Comuníque-se, regísrre-se e publique se,

Prefeitura Municipal de lar,aguá do Sul, 02. de
dezembro de 1969.

Victor Bauer, Prefeito Muni�ipal

Novembro foi marcado, por ocorrências que trou
xeram alegrias consagradoras ao lado de tristezas
marcadamente humanas.

O convívio proporcionado pela visita do CL Go
vernador fol, sem dúvida, um tônico recontonen
te em nossas Iídes leonístícas.

.

.V alberte Schmidt proporcionou ao nosse LiODS
,

Club' momentos' de doce enlêve teenísnco ao

lado de orientação ponderade e segura

É m cODtaeJ� com' Jaraguá, com o Lions e com

seus componentes, pôde o CL Governador ava
liar a extensão de nosso serviço deslateressedo.

.M orreu o CL LeOnidas C.' Herbster, em plena
reunião do Clube, entre seus CCLL que ft
caram profundamente abalados com o seu pae
samento.. Portaria N. 92

B . estarta citar o que fêz por Jaragu6, como pre
feito, como delegado e nerademenre como leãe,
para equllatar o valor de DOSSO finado CL.

, R ecebeu o' Curso Supletivo 100. cadernos disir!
buídos por' nosso Clube, como campanhe . do
mês; enquanto iS80 se ultima a confecção das

. p�àcas indica,ivlSs.· .'.
O nosso Clube,_ com uma representação rorel de

21 CeLl, compareceu a três interclubes: Coru-
pá - Iotnvllle-ôul e São Bento do Sul. Viclor Bauer, Prefeito' Mun icipa'

------------'-------------------------------------------------------------------

O ::>refeifo Municipal de Jaraguá do su1, Estado
de Santa Catarina, no uso e exercício de SUlSS etrt
buíções, Resolve:

Prorrogar, por 60 dias, e contrato de trabalho
do Sr. João Mathias Verbinenn, constante da portaria
D. 25 de á de junho de 1968, e porfaria D. 53, de 18

.

de junho de 1969, a contar de' 1.0 do mêe em curso.

Comuntque-se, registre-se e publique- se,
Prefeitura Municipal de Iaragué do Sul, '2 de

dezembro de 1969.

"Nova 'Missa"
ComeçaI
Oficialmente
Dia 30

,--

Vá direto' a .

Com. 'e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu para s.eu carro: Ga .Goodyear, com

o'mbros arredon.dados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,'
proporcionando mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.
Estamos apare,lhados para atendê..lo cada vez melhor.

COM. E IND. BREITHßUPI SJt
Avenida Getúlio Vargas, 268 ... Jaraguá do Sul - Santa Catai'�na - Fone 262

Ca.ixa postal 3 .. Inscrição Estadual n.o 29 ... Enc:rer�çQ TelegráficQ uBRE1THAUPT."

-
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