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Expectativa Nactonal
REIS DE SOUZA

Ultrapassada' a quadra festiva de fim de ano,
e antes disso é desusado somar e pesar os asauntcssérios, o país entrará de fato na vigência do ter,
ceiro govêrno revolucionário já que, até agora, o
Presidente Médice esteve assoberbado com o trabalho de estrutura suas bases administrativas. Os
homens já estão escolhidos e compõem um "staff"
àe relevância. Urge todavia que certos setores na
cionais encontrem maior incidência de atividade porparte do Ohefe da Nação, jli que, as metas de seusDesde jii, vem ernpol- anteoessôres pouco ou nada lhes destinaram. Agando toda a população grande preocupação do mal. Castelo Branco, alçadodo Vale do hajaí, a anun- à primeira maglstratura num movimento saneador,803.820,20 clada" operação C A T A foi fazer a profilaxia que o país necessitava. Suas675.653,05 CANECO, marcada pena medidas, ainda que antipáticas, no contexto, ofere-o próximo dte 18., um do, cem quadro positivo. Foí a época das cassações,484,935,57

; mingo, no Balneário de dos IPMs das prisões, das suspensões de garantias441.651,95 i Camboriú. coustttucionats etc. A Hist6ria dará, ao grande
429.654,47 i Tal OPERAÇÃO CATA brasileiro,. o lllga� que êle �erec�. O Pre�identej C A N E C O, consiste em Costa � Sllv� oeunnuou no diapasão do movimento418.262,02 i e s c o Ii d e r canecos nas revoluclonãrio e, com o dISPOSltl�O,�ontado por 8e�. i ii r e i ii s da praia dando antecessor f"Dc�onando, pode �D1C1ar empreendi-Est� nore devia .ler sido publicada no mês de dezemb�o de 1969 e que i direito aos que os' encon- menl08d n�e_;;BãÖ08 ao d�seE�olvl�_ent(T e aD 8�gll)

,
, • r-c .', .' •

, ,. : trarem a beber gratuita- rança o alB. campo a ucaçao arso II ra •

o acumulo de materte para publtcar ímpedtu. ASSim mesmo a nota e valida e: 'd t 4 FE'" teve seus problemas resolvidos, Os tranaportes
.

: mente uran e o o -o :
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'
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demonstre que o mês de 'outubro de 1969 está firmemente em sétimo lugar, ne i TIVAL DA C E R V E I A ano n reazza ora� .lUcentlva 08 ,8. um maxi-arrecadação do 18M. Sinal de que o Município. cresce. E crescendo sua popu- i DE SANTA CA.TARlNA, m�
com 8 abe�tllra de mllil.arés de qu�lo�etroB de_ .

, . ."
. : a realizar-se em Blume e� a,das. As Fll�anç�s [Delfin Netto), t�v�ra� duas

leçäo, crescem o comercio e as Indúsfríes. Crescem, naturalmente, as response-: •

"" d VI! rtas : estabíltaou-se a moeda e diminuiu-se a
bí d b Ih 'od N- b : nau, de 2" e za o cor-

d' fI -
-,

E • •

tlldades e a segurança 2 um povo que tra � ii e pro uz: ao o stante o i ren te mês,
. taxa e m açao a �m nnmmo. sras as tres gran-atendimento do Governador Ivo Silveira, enviando pera nossa Delegacia de Po, i Por certo, tal atração des frente� do Governo Oosta e SIlva, se� desme. , . -

"
-

- i do 4 o F E S T I V A L DA recer. öbvío, o trabalho de outros auxiliaras. O
licla um escnveo e um delegado, esta a se Impor uma complete remodelaçao:·

E SAN T A Presidente Garrastazu Médice é alvo,1 agora, da
de nossa polícia, com amp'�i�çeo urgente, �o prédio, au�ento do efeti�o de sql, !��i.Á�l�A�deverá ig�a expectativa ,n��ional, ao iniciar _S�ll gOVêrno., S.BU'dados, presença de CO�'is5arlos e uma vtajura, par�

ireter aos

3m�ros05
i

lar-.s
e ao

s�u c e s s o que �rl':'leJros cqn,actos com os 1:!0hll�oS e com o� jor-l � ".",

t
.
.,. l .. � '.'1.- � [; � , -- ú'Im'nr- �,..... ,t�h."ta� d,m.l.OnB�rOU sua per.�onahdade �.!lstel'�. esm

ceso-s que. B;.Yl;--cceru, a -{)-<J ·Ô' ut� qU�{'pdS.1, " t�-\i �t.'C·&":.�h :��l� era- C"�'H� ce .....\..;i,'Of\ c '.J'��_;�} J� 7·� �� t:, -:- 1 rigo'" ·�ir.rDa'"'m.aá não irrsmo "vel formada" n� ca ..

l
. '.

d' • ,
'

'" (: prillas de Castehnho, Lide l, t
'

' ti

e pouca cOisa mudou H", necesslda e de, atender a este Importante set r ua se· :

I" d d I serna mas aberta ao trate ci(/\d, e sobrstudo, pro-

.

. : e carm, qUiln o a· pro
.

. '/
,

gurança, que ainda' há pouco intranquilizou' a população, sobressaltada .com i inoção do F e II t i va 1-' da fundamente mteressado em 80lllolonar nossos pro-roubos, assaltos e raptos. ; Cerveja da Gnanabllra. blemas. '..
, _

.

A expectativa naCIonal - trlZO - e grandl,e acredita que o Chefe .da Nação volte os olhõs
para todos os setores qlle interessam à vida brasi'leira principalmente no mais importante que é oHomem.

Exalorias

o que· somos e o que pretendemos 4. F�stival da
I Cerveja de S.C.Demonstrettvo da arrecadação do impôsto sôbre operações relsnves à

O
...

C t
circulação de mercadorias referentes ao mês de outubro de 1-969. p e r a ç a o . a a·

Total do "ICM" Canecos • Dia 18
Próximo

Municipal' Estadual

4.) Brusque 174.984;09
160,813,83
135.275,91
96,847,31

88.902,28

752.541,50
760.067,30

.. 4.548.351,21
3.420.17t,96
940,967,18
935.051,47

1.) Joinvilte 808.772,16
622111,84
188425,68

3.739.579,05
2.798065.122.) Blumeneu

3.) Lages

5.) Florianópolis
6.) ltajaí

643.006,37
540.377,14

10) Concõrdie
85.930,77
83.970,93

388.088.26
.

35�749,67 .

3415.723,70
15ã4.29I,O?

Associação Brasileira· ! L u i z Tom ai i mde' Odontolo.g.ia
:

Recebem_os em .no.s- i: fo.rmatura deu-se no. Severino Padri I Polícia de Jaralnáf
! Homenageada pela PassagemSecção de S Catarina ; sa .redaQ-ao., a Vlr:nta i dIa fi _de deze.mbro de

A localidade de Santa Lu, i dD Ano
.
.•

. i mUlto honrosa do sr. i 1969, na capItal fede- zia toi abalada com a intalls- i Pela primeira Vez em
É DOS sqmamente hon i bas D'Aquin_p é profissio- ! Luiz Tomelim, filho j ral. Mais um filho de ta notíCIa d o falecimento i g.osso meio, a polfllia de

roso i\c�sar recelilime�to'inal.qlle ,mlJ�tem �e�'ide 'Augustq e Lina!Jara uá do Sul bri- de um de seus tradicionais!Jaraguá d? Sul, foi alvo
!Ie expediente da Assocla-; montada cllmca dentarIa; Prestl'nl' TomeII'm re-: Ih I� f I' moradores. Sevamo Pedn,! de uma Justa h!lmeJ;la-

-

B '1" d Od t' 'd d 'A G
' ,

, 'a a ora cone Ilm-
d'

.

I

çao rasl eIra e
.

on o 'nesta CI a e, a v, etu-;. d Dt tl o res; , nascido a 11 de março e; gemo Dados os assinala.logia - Secção ,de �anti,l:lio Varg&�' e um dos lídi- i s� e es 3: pr g -

i do com destaque um 1894, submetera a uma in- i dos serviços prestados àCatario_a, com. sede éI rua imos representantes da no- i slsta lo?ahdade de! curso superior, que tervenção cirurgica,. da �uaq t_ranquilid�de públic�, oD.r .. 'Joao .Cohn, 307,. na i pre classe odontológica. i �tapocuz�nho. Por seu i atualmen te é o mais se recuperava sallsfatona-! sr. Curt Burkner convIdouvlzlDha Cidade JOI�VIII�,: Dor êste intérmédio dese-:mtermédIO soubemos L _ mente, quando sobreveio i os integrantes de nosllaa,ssillado pelo seu secreta-: jamos exlernar ao dr. Os- i de sua formatura, co- i r'e�lamad(:) em todo o um �olapso. cJrdíaco, pondo i polícia local, nas pessoas
rIO, sr..dr. �arclo,�' Fls-: ny Cubas D'Aquino, os i mo bacharél em Ad-; paIS. Ao agradecer- Ílm a sua VIda, no dia 14 de 1 d O Delegado, sr. Te n.
cher. Por mtermedlO da.! . i .. _ P'b'l'. imos a .visita dese]'a- dezembro de 1969; O ex,!Hugo Alves Garcia, o
comunicação," tom a mos; nossos cumprl�entos, por i mIDlstraçao u wa e i .

'

tinto era casado coin Ana 1 escrivão e soldados ser-conhecimento, da eleição! te! galgado la� elevtad.o i de Emprêsas, pela Fa- i mos cumprImentar o
Fischer I'edri, anteriormente i vindo na delegacia local'.

Pi! 'd t C sr 'posto na ,secçao caarl-·
ld d d C"

.. : I b h 'Ion l'd
.

d" 'A h I'

ra seu presl en e, .;,
d A S'ociação Bra. i cu a e e IeDClas; nove ac are, c I ta eCI a, no Ia 2 Qe novem- i O C urrasco rea IzadoOdracyr A Cubas e para:����� ade s

0doDiologia, i Jurídicas eSocias,da,10s votos de crescente br? de 1�68 O seu COfPO!1I0 O.A, Bael?endi, com·
seu VIC�- presldeo!e o. sr. ; .

h I i Universidade de Bç,a�i progresso em sua vi- lo� ,d�do a sepultura,. no C� i pare�!\ram, .Igualmente,
dr, Osm Cubas D AquIDo.},que mUllo. onra a c a5s�. _. . :. . mlténo de Santa LUZia, apos 1 o sr. dr. Helldoro Fran-
A nOI1ciaJé desvélnecedora, ! odo,nlológlca de Jaragua i sllIa. A soIem(iade da' torlOsa carreIra.

a m'ssa de corpo presente; zoi, MM. Juiz de Direito
dado que o dr. Osny Cu . do Sul.

i
na igreja local, com grande da Comarea, o Prefeitoi
a'Cotnpanh'amento eleito,-sr. Hans Garhardi-

a I' 'Mayer e o Vice-Prefeito,'" i
.

O e'·gl·O O i'nido deixa ossegu n- sr. Eugên i o Vic tori,' tes ti hos: Antoniu Pedri, ca- Schmöckel. O aconteci.1
1>;

�ado com Maria \6 .Peçlri; mento teve lugar DO dia:

50-0 ,bUI·Z
LUiZ Pedri, ca,ado wm A 29, de'dezembro de 1969,

,

nair B. Ped i; Yalentin Pe· e . repercutiu favoràvel.dri, casado com Milian Pe· mente, dado que tal hodrj; Afonso I-'edri: casado menagem acontece pela
O I T'I'caca situado serão es.tudadas bem como i ...-

'
.

até ordem em contrárI'o', com Dora F. Pedr.; M. ana., prl'meI'ra vez .'m nOS80

I ligo I I.
os o....ntuais restos arqueo.;. __A dlreçao do ColégIOentre a Bolívia e o Peru, �"'"

..

o L"ls agradecendo e fl'ca mantid'o, para o ano casada com Salvador Slquel- meio. Na opo'rtanidade
,

.

ló' diS antiaas ci-vili-;!:ja u,
.

Cl d L I
terá suas águas pesqUIsa, gl50s

ue habi�avam su- i retribllindo os votos de" letivo de 197U, o seguin- ra; ara, casa a. �o� e es' usaram da paltl'Vra, o
das por uma .expedição zaçoes q

" : bOlls fe!ltas que recebeu, te calendário e8col&r: tmo Pedn; CecI!la, casada nosso diretor e o sr dr.científica francesa. Para a� n;large�s, pn.nclpalmenté j almeja 8 todos, neste 2 a é'poca para todos os com Manoel Rosa; Laura, Helidoro Franzoi MM.o
os trabalhos que deverão as de_ ongel!l lOca. A ex- i grato ensejo, um aben. cursos: 16-17-1B/fev. Ma- casada com Hilário Bagal(�lIi Juiz de Direito da Co
levar cêrca de meio ano pediçao �eriil possível gra- i çoado 1970, pedrndo .ao tricula para todos os cur- e Helena, casada wm EJgar marca' ambos ressaltan·serão utilizados 2 p_eq.':'e· ças �o flllanc�amento con· iTodo Poderoso qué der, sos: 16 a 20 fev. Inicio Bisoni.. Deixa ainda 40 netos do a {mportância do a,
DOS submarinos, com pe�o segul�Q ,atrdves de contrê! i rame quantas graças de do ano letivo para todol! e 12 bIsnetos. contêcimento, que mar'
de 2,5 t�neladas eada um, 408 feItQS'p,ara as fllmtlge�s i luz, fôrça e saúde temos os cursos: Os filhos, nóras e netos, cou � primeira confr8�
e ,capacIdade. de descer Uê!S ativi,dades e q�e �er�o i mister para p�o�seguir., por ê·te intermédio, apresen' ternização da pl)l1cia de
ate a- profundldé!de :d� 500 posterior�énte eXlbldasimos em nOSsa jornllda 2 de março. tarn agradecinentos pelo' a Jaraguá do .sul, falandometros. Isso p�rl;l1'tJra' �x �as televisões- dos 'Esta, i terrena, nos mais diver· Jarag.á do Sul, jllnei- companhamento do. queriao em nome dos homen8-pl? r a r perfellamenl.e_

IIS
dos Uoidos,ltiHia, Canadá, i.sos setores, de atividade. ro de 1970. tale,ido até a sua última geados o sr. Ten. HugomaIs profundas r e g fIO e S

Frllnça e Alemanha. (laBe): Lembra, outrossim, que A Direçio morada. Alves Garcia.do .lago. A IIora e a auna . I

Exploração do·
Titicaca·.Lago

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de CitaçãoUCORHflO DO POUß"
Com o prazo de 30 diaB.-

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de
Direito da Comarca de Guaramirim, Estado

.

de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...
FAZ SABER, a todos quantos o presente edl

tal, com o prazo de 30 dias Tirem ou dêle conhe
cimento tiverem, ou interessar possa que, por parte
de José Brych, brasileiro, casado, lavrador, residen
te e domíeílíado ne município da Mailsaranduba,
nesta Comarca, através de seu bastante Procura
dor Dr. Hélio Alves. foi requerida uma ação de
usucapião de um Imövel localizado em Guaraní
Mirim, Municipio de Massaranduba, com a área de
144000 metros quadrados, fazendo frente, ao sul,
medindo 160 metros, com terras de Ladislau Jaco
bowski, fundos, ao norte, na mesma distância, com
ditas de Edmundo Volles, de um lado, a leste, me
dindo 900 metros, com ditas do requerente, e, do'
outro lado, a oeste na mesma distância, com

ditas de herdeiros d� Vicente .Tomezek. Feita
justificação préTia da posse foi esta julgada pro
cedente por sentença e, para que chegue ao co

nhecimento de todos mandou expedir o presente
edital que será afixado no lugar de costume e

publicado na forma da lei. Dado e passado nesta
cidade • Comarca de Guaramirim, Estado de San
ta Catarina, Cartório do Civel e Anexos, II,OS deze
nove dias do mês d. dezembro do ano de mil no
vecentos e sessenta e nove. Eu, (A s) Ralf Faltin
Escrivão, que o datilografei • subacreví.

(A s ) Carlos Ronald SChmidt, Juiz de Direito ICERTIDÃO
Oertifico que a presente cópia confére com

9 oririnal do' que dou fé.
'

Guaramirim, 19 de dezembro de 1969
Ralf FaltiD, EllcrivAo

fundaçõa: ffrtur Mut/er - 19t8

Emprê.. Jorn.listica
"COa0 do Povo" LIda.

- 1969 -

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual . • • • NCrS 10,00
Semestre • • • NCr$ 11,20
Avulso. . • • NerS 0,20
Número .tras.tio. NCr' D,'2

BNDBaíiço:
Cailaa Pual, KI

IIvenlda MaL Deodoro, 210
Jaraguá d. SUl . S. Catarina

Relistro Civil
Aures Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do r. Dis
trito da Comarca de Jaraguá
do Sul, Estado de Santa

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

'documentos exigidos pela lei
afim de se habílitarem para

casar-se:

EditeSl n. 7.106 de 18/12/69
Pedro Fagundes' e
Terezlnha da Silva

ele, brasileiro, solteiro,
operário, nalur.1 de Indai
ai" nêste ESlado, domici
liado e residente em à Rua
Joinville, neata c i d II d e,
filho de João Avelino Fa
gu."es e Ana de Souza.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, nalural de Ja�
raguá do Sul, domlcílíeda
e resldente em Rio da Luz,
nêsre distrito, filhll de Al·
tredo ) Honoreto da Silva
e de Ida Meldola da'Silva.

Edital n. 7.107 de 19/12/69
HilÁrio Garcia e

1

ROYenll Schulz Horn�urg
ele, brasileiro, soll-tiro,

Ievrador, nalural de IBlu�
meneu, nêste Bstedo, do
miciliado e residente em

Rio Cêrro II, nêste dtsrrtro,
filho de Manoel Anaclelo
Garcia e de MarIa Ana
da Rocba.
Ela, brasileira, viúva,

doméstica, natural de JII
raguá do Sul, domiciliada
It residente em Rio Cêrro
II, nêste distrito, filha de
Ervino Schub: e de Herla
Slrelow Schulz.

EdiJal n. 7.108 d� 22/12/69

1/3

Arestidei Crislofolini e

Mdria Guiomar Hoffmann Vende-se
ele, brasileiro, sOltf ro, Uma Piooleseira e uma

operário, natural de Rodeio, oonser..daira de Píeelê
nêere Estado, domtcílfãdc com mohn de coníanto
e realdeute em Joinvllle, fechadp, monofasico eco

nêete ESlado, filho d. AI- nomía. Estando em es

fredo Cristofolini e de tado noso com apenas 6
Emll Cristofolini. meses da uso.

Ela, brasileira, solteira, Por preQo de ocasião.

dom�stlclI, n�lural. d� Ja· Inforp18Qõ�s com o Sr.
raru� do Su!<, d011JlcI!lada eo,ol"o BSl?steln.
e reald�Dte e� I!apoc�si- J

Na Rua Rio Branco 221
nho, �sle distrito, filha '

de EleoDlÍrio Hoffmana e �-.::::oC::=oc::;::.
de Leopo.J'dinl M 1\1 r II D s

Hoffmann.

Edllal n. 7.111 de 5/1/70 F,.ul.,••• O,,,•••,,t.l.
Malvino Aurelio Moreira e

C�lia Slaehelili

:Ble, brasileiro, sollelro,
operário, narurel de Jara�
guá do Sul, domiciliado e

residente em à Rua Mare
chal Deodoro, nesta cida
de, filho de José Moreira
e de Luiza de Araujo Mo-

Lu.nleiras, Peeegueiroa,
Kakiseiros, Maeieiras, Ja
borícabeíras, Mc. RoseiNs
Dahfiae, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., ato.

PEOAM OATÁ.LOGO
ILUSTRADO

Luiz Lanznasler e reirll.

Teresinha Arlele Baslos Ela. brasileira, solteira,
. . . doméstica, nalural de Ja-

; ele, �ra81Ielro, solteiro, raguá do Sul, domiciliada �c::::oc:::::o
comerciante. nalUrill de

e residente em à Rua Ma

;Ascur��, nêsle � s t a d o, I rechal Deodoro, nesta cl

;�omlclhlldo e residente em dade, filha de Arnoldo
'a RUII MarechIlI Deodoro, Alfredo Slaehelin e de
Dl'sla c i d a d e, filho de Bertildll Schmitr Slaehelin. .

Situado 9 km. do centrc
Adolfo Lanzoasler e Alice. de Corupá, n8 Estrada
Lilnznasler. Edital n. 7.112 de 7/1/70 Nova Corupá à São Ben
Ela, brasileira, solteira, Ingo Schwarz e to tendo 10 a 12.000 m.2

professõra, oatur!!1 de Co· Renildri Ulecn aIiitude cerca 800 metros
rupá, nêsle ESlödo, domi- e, própria para construção
ciliada e residenle em à ele, brasileiro, 1I0:teiro, de casa de veraneio,
Avenida Getúlio Vargas, operário, nalural de )ara' Informações com o Sr.
nesta cidade, filha de João guá do Sul, domiciliildo e

Kurt HiIlbrecht, Caixa
Basl08 e de Tereza Bas, residente em Três Rios do

Postal' 7 CorupA.Norle, oêsle distrito, filhotos.
de Luiz S c h war z e de

Edital n. 7.109 de 31/12/691 Clara Meier �chwarz,. I Lote de 'Esqul"naAmaro Eller e
.

Ela" �r.asllelra, sollelra,
, Riorita Müller mdustrlarli!, n a I u r a I de

ele, brasileiro, solleiro. Mllssarand.ub�, nesle E�· n O C e n t r O d a
tado, domlcdlada e resl' •

te��lão, �iltural de Guara· denle em Trê� Rios do CIdade, vende-se
mlflm� nesle Estado, do- Norle nêsle dislrilo filha tmiciliado e residente em de Arnoldo Wech' e de OU roca-se.
à Rua Jo.rge Czerniewicz, Walli Flohr Ulech. Escritório Fischer
nesli! c I d a d e; filho de
Waldemar Eger e de Ma· E para que ohegue ao co-

MI. Deodoro 204.

ria Fruluoso Eger. nheclmento de tód06 mandei
passar o p,esente edital que
será publicado pela impreOlia
e em cartório onde será
aiixado durante 1 S dias, Se
alguém souber de algum im

pedimento acuse-o para' os
fins legais ...
AUREA MULLER GRUBBA

Olicial

Leópoldo Seidel
'- OORUPÁ. -

Vende-SB Terrenos

Ela, brasileira, solteira,
operáriil, nalural de Jara·
guá do Sul, domiciliada e

residente em à RUA Jorge
Czerniewicz, nesta cidade,
filha de Ar.thur Müller e

de Hllda HafemanD Müller.

Edllal o. 7.110 de 31/12/69

Uma lambreta IIno 1964,
pouco uso.

Tralar com Sebaslião
Ayroso.
Rua MIII Deodoro

FoolleclI.
, Ediflcio Picolli.

VENDE-SE

LUIZ KIENEN S.
I I

IND. E OOM. DE BEBIDAS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - JARAGUÁ DO SUL, SC

Fone 235

Fabricantes de:
Lícêres, Befrescoa, Guaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva,
GQ",�

X"'P'P;;d�;;;';N�ÀRCTICA IDistribuidores de:

Chopp, Guaraná Antarctica, Sóda Limonada, Água Tônica,
Club SÓda, Guaraná Caçula, Pilsen,Extra, Faixa, Malzbier, Porter.

Revendedores de:

c o C a C o l a, Fanta, Água Mineral, Vinagre, Whisky,
Conhaques, Cinzano, Martini, Lícöres, Dubar e Chocoleite.

I

Atende com prestesa a casamentos, festas e bailes',
Kienen liefert seine Prnãukte prompt für Hochzaítea, Feste und Ball

- Besuchen Sie ual odor Telefonieren sie an 235

. ..,.

Em
COM. E IND. BREITHAUPT S.A.
você encontrará o novíssimo

<G8GOOOIYEJlR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantido.s,
Antes de' comprar qualquer pneu passe sempre em

Com. e Ind.1Breithaupt S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Telegráfico uSREITHAUPT."

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Iniciação -

•

Augusto Nunes
- Mas, AlbArto, o que é que você tem qontra

aquelas infelizes?
-. Nada, Adélia, nada. O que eu quero é

limpar acidadA.
Adélia virou se na cama. Não conseguia en

tender. Andava.' estranhando o marido. O homem
com quem se casara era bom, terno, e não tinha
aquêle olhar rancoroso que agora ela tria. Alberto
- Dr. Alberto de Barros, delegado - tinha muda·
do muito. Fazia dias que êle vinha sacudindo a
cidade com suas atitudes. Logo que tomou posse
do cargo, mandou fechar a zona do meretrício. Foi
um Deus uos acuda. Desde então, diariàmente os
soldados do destacamento prendiam prosritutas. As
mulheres xingavam, berravam, o escândalo ara
enorme. As pessoas se [untavam à porta da cadeia
vendo 8S mulheres dizendo palavrões, dando tapas
Il gritando, MaR o Dr. Alberto era inflexível: -
"Mi ta na grade." ,

Aquêle fôra outro día cheio. Tinham apanhado
umas mulheres da vida perto da vila operária. Três
delas. Duas quase nem falavam, de tão doentes.
Amarelão brave. Sentira uma pontinha de dö, mas

logo esqueceu. Pareciam irmãs. Cahelos ruivos,
compridos, rostos macíleutoe, A mini saia de tecido
vagabundo deixava tudo à mostra. As pernas eram
um nunca acabar de varizes. 1l:le ficara com nô]o.
Racaberam indiferentes a 'voz de prizão. Mas a

outra, não. Era uma negrinha magra, quase sem
dentes, CRbelos encarapinhados. Avançava nos sol
dados e gritua o rsmpo todo.

- Delegado vagabnndo! Vai prender a mãe I
Quando ela chegou á delegacia, O Dr. Alberto

já tinha ouvido os gritos de longe. Estafa lívído.
Deu-lhe um violento tapa no rosto.

- Negra atrevida!
Num ãtimo, a mulher parou de berrar. Seus

olhos brifhavam de 6dio.
- Doutor, prá gante a vida não vale nada.

Mas pro senhor vale, doutor. Pro senhor vale.
Não teve mêdo da ameaça, Estava protegido.

Agora era uma autoridade. Dr. Alberte de Barros,
delegado. .

Virou-se na cama. O sono não vinha. Lembrava
dos aeontecimentoa do dia. Decerto o povo estaria
comentando. Ninguém o faria parar. Logo no comêço,
os homens ricos do lugar tentaram 'convencê-Ic a

..mudar dI idéia. UIlI

d�'le.
s, jeitoso, comentou:

-- Doutor, é boba em mexer naquilo. Melhor
deixar CO�I!I e'C'_1 )Ni deu o,vidos 1.80 homem
Acabaria m"'.mo com a prostituiQäo. estava resolvido

- Alberto, eu vi as prêsas de hoje. Umas ooi
tadas, até fiquei com pena.

Nem respondeu à mulher. Começou a lembrar
de tudo. As mesmas recordações, outra vez, volhndo
oomo num Banho.

Lembra .. se bem do dia. Quiz mostrar qUI já
era ·homem. e chamou a turma tôda para ir com
êle à oasa das mulheres. Chegou lá, ficou rodeando
O pessoal esperando a poucoa metros, I � coragem
não vinha. Não havia meio de conseguir entrar
As pernaa tremiam, OB dentes batiam, obedecendo
a um frio inexistente. Quis inventar uma desculpa
qualquer, justificando a falta de coragem. Reeistiu:
- "Tem que ser hoje."

" �

Preparava-se mentalmente� Será que nao sou
nada V, pensou. Afastou o pensamento bêsta. encheu�
Ie de briOl ÉI caminhou rumo à porta. Bateu. A
mulher abriu e olhou o rapaz magrioela, arremêdo
de barba no rosto. Deu uma risada e gritou, olhando
para dentro:

- Vê 86. O franguinho quer virar galo...
.

Alberto vacilou, mas não podia fl'CUar. QUIZ NAC HRUF
murmurar um "Dá licença" e a desgraçada da voz Du ha.t gesorgt, du hast geschart

�_"'����i1'
não saiu Gar manchmal über deine Kraft,

§Jâ '

d .? Schlaf, müder Leib, Bchlaf wohl zu guter Nacht fI\r [11111° 7L Jil po ,n llR7L -li� Jr., f81•z le8me8mlO�ar"0; Weil JesuB dich bewacht

i �_ ..�� .. __�� �� .. .I!JI
. «11..

• Y Verschlafe die erlittenen Schmerzen,
_�_�_______

- Ent'ãa entra. Wir schliessen dich In unserem HerzenAdmirou-se de ter conseguido falar. Entrou So Ruhe wohl Gott hat an. dich gedacht

i ADVOGADO nos fôros de

i
tremendo üa Bala quase sem luz. Suava frio. As Und hat.alle. Wohl gemacht. .

risadas dos "coronéis", o b o I e r o fora de moda 1__.-__.________________ Silo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de
pareciam distantes, irreais. Encoitou-Ie n� par�de i Janeiro - Brasllia.
e desll'zou até uma cadel·ra. Parecia que todo mundo

• Processamentos perante quaisquer M!.
o obsertra98. UE 8e encontro algum parente? Vai { ::t���:i.Autarquias e Repartições

PúblicaSI
ser umB desgraqa".

t 'd
' ,A mulher veio se aproximando. Sentou'se a Agra ecimento i

Escritório Cenlral:seu lado e se chegou a êle. Rep�rou nos seus

A "d F klo R It 23 G Oolhos. Pintura em excesso. A maquIiage exagerada Profundamente consternados com o fale- •
vem a

(�:ne�n52_f8::)ve, - �upo 3 3
formava uma, pasta grossa, feia. Pareci.a uma velha

cimento de nosso querido filho e irmão )O cheiro de perfume barato dava náuseas.
� Z C - 39

.

- Para um "cuba", bem? .

_
EDILSON DÖRING,

�iO
de Janeiro

�Pagou. PrA iHe não pediU nada, nao aguentava vimos por êste intermédio agradecer a todos Estado da GUANABARA
.

nem beber. Eitava como que desligado do mundO: I que nos confortaram neste doloroso transe, ��Foi para o quarto num pânico total, 89a8salador
pelo trágico desaparecimento, especialmente aosA mulher tirou a roupa logo, iudiferente,

. Albel'�o srs. Edison Jahn, Leopoldo Enke e ao dr .. AI�- -lestava paralizado. Pensava que era uma cOisa mais
xander Otsa, que preSlaram os primeiros I11lCOr- R t-discreta, mais bonita. Então era daquele jeito? Em
ros à criança, ao Rev. Pastor Horst Baumgar- epresen ac;aojeitos mecânicos, despiu-se. Suava.. ten, a todos os parentes, visinhos, conhecidos,Dal- a uns ml'nutos, a mulher abnu a porta Elemento residente em CURITIBA,às crianças e a todos que, indistintamente,do quarto e berrou: acompanharam o féretro até sua última morada. registrado no CORE do PR. deseja re-- 1l:sse pivete não é de nada:

. Edilson contava 1 ano, 11 mêses e 26 dillS. presentar firmas desta cidade naquelaNem soube como atravessou a sala. Ounu IIS
Á todos repelimos n0810 sincerro agrade- CAPITAL à base de comissões. Favorgargalhadas, 08 risos intermináveis perseguindo _o cimento.l<'ugiu dos amigos, correndo. Passou uD:' tem�ao dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.

evitando a companhia dêles. Pouco depOIS,. fOI �e Jaraguá do Sul, Dezembro de 1969.
Caixs Postal, 1398da cidade. pretexCapdo estudar. Melh?r, assim nao Bertholdo Max Döring e-Familill

CURITIBA _ PARANÁi ouviria as brincadliras cruéiS doI:' amigos.
'-.-------- i

"

Pasioo tôda a vida de elltudante BBm voltar a •• '-
....

Pelo presente ficam convidados os se�bores
acionistas desta sociedade para a sseembléía ge
ral ordinária à realizar-se no dia 24 de Janeiro
de 1970, às 15 horas, no escritório da fil'm�, na

_

rua Venâncio da. Silva Pôrto s/n., nesta Cidade
de Jaraguá do Sul, afim de deliberarem sôbre a

seguinte Ordem do Dia '

1. - Julgamento doa documentos e contas, do
exercício encerrado em 31 de Outubro de 1969.

2.- Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.
a. - Assuntos de ínterêsse social

.

A VIS O

uma casa de mulheres.
- Não vou, não. Tenho que estudar.

'Sempre arranja ea uma desculpa, fugindo dos
convltea. Quando conheceu Adélia, ficou ludo mais
fp,cil. Refugtou-se no namôro. Depois, a formatura,
o concurso. Del-gado, voltou a cidade. AgorA, tudo
tinha mudado. Ele, era o Dr. Alberto de Barros.
E acabaria com o meretrício. Nunca mais ouviria
as gargalhadas, nem veria os sorrisos de escárnio.
Era iuflexível:

- "Mêta na grade".
Lembrou se da negrinha. Do olhar de 6dio.

Buscou esquecer. Mexeu se na cama de nôvo.
E ouviu a voz de Adélia perguntando. sonolenta:

- Mas, Alberto, que é que você tem contra
elas'?

- Nada, Adélia, nada. Só quero é limpar a

cidade.

Iß�úslriB de MB�eirHs RI�ßIf �/ß.
Inscrição no C. G. C. (M. F') 84 430 644

Assembléia Geral Ordinária

Convocação

Aenam se à dísposíção dos senhores acionis
tas na séde social, os documentos a que se rete
re 'o artigo 99 do decreto-lei n. 2627 de 26 de Se
tembro de 1940.

Jaraguä do Sul, 9 de Dezembro de 1969.

João Germano Rudolf, Diretor Gerente
Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial

t 11111t-riU HII HnkulIlI.
Gott dem Herrn hat es gefallen. am 15.

Dezember, nach längeren schweren Leiden,
mein lieben Mann, unseren guten Vater,

Alidor Rassweiller,
im 45. Lebensjahr von dieser Welt abzurufen.

Wir danken an dieser Stelle ganz deson·
ders, Herrn Pdstor Egberlo Schwanz, für die
trostreichen Worte im Hause und am Grabe,
danken ferner Herrn Pastor Spring für seine
Besuche am Krankenlager. Ein besonderes dan
ken sprechen wir iln unsere guten Nachbarn
die uns so hilfreich zur Seile standen, und alle
die ihm das letzte Geleil gaben, und Sarg und
Grab so Ireich mit Blumen 5chmtickten.

Jaraguá da Sul.Rio Cerro, Dezember 1969
Die trauernden HinterbliebelJen

Edith Rassweiler, geb. Radünz, und Kinder
Dorly, Odiló, Gilda, der Vater,· 2 Schwestern
und 1 Bruder.

Edital de Praça
O Douror Carlos Prudêncio, Juiz de Direito

Substitute em Exercíclo na Comarca de Guaramirim,
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc ...

FAZ SABER. a todos quantos o presente edí
tal virem. ou dêle conhecimento tiverem, ou Imereesar
possa que. no dia quatro (4) de fevereiro p. vindou
ro, às 10,50 horas, o Porteiro dos Auditórios dêste
luíso, levará a pregão de venda e arremataçio à por
ta principal do Ediffcio do Fórum desta Comarca ii

quem maior lance oferecer acima da avaliação do
oblero ebalxo transcrito, penhorado a Sebaslão San
tos Tomaselli, nos euros de Ação Execunva que lhe
move 0110 Lenzi: 1) - Um relevlsor Marca Phillips,
25. côr móvel imbuia e, que foi avaliado pela trnpôr
râncla de Ncr$ 700,00 (Setecentos cruzeiros novos).
Em virtude do que expede-se êsre que será efixedc
e publicado ne torma da Lei. Dedo e passado nesta
cídede e Comarca de Gueremlrtm, Estado de ôema
Catarina, Cartório do Cível e Anexos, aos sele
dias do mês -de Janeiro do ano de mil novecentos e

setenta. Eu, (as) Ralf FlUID Escrivão. que o datilografei
e subscrevi,
(as) Carlos Prudêncio, Juiz Substituto em exercício

CERTIDÃO
Certifico que II presente cópia confére com. o

original do que dou fé.
Gueramlrtm, 7 de janeiro de 1970

rx Ralf Faltin, Escrivão

Grêmio Estudaotil "Elpídio Barbosa"
Temos o elevado prazer de comunicar a Vossa

Senhoria que, em data de 14 de novembro de 1969,
foi empossada a terceira diretoria do "Grêmio Estu
dantil "Elpídío Barbosa", do Colégio "Divina Pro
vidência.

A nova diretoria ficou assim constituida:
Presidente: Lisete Contin
Vlce-Prestdente: Celíte aber
Secretária: Rosely Menegotti

, Tesoureira: Mércia Plazere
j Suplente:

.

Karin Huffnüsller
Despedimo-nos, Da certeza de contarmos sem

pre com seu apoio, que muito nos é importante.
Aproveitando a ocasião, enviamos 08 votos de

um N.tal muito feliz e um Ano Nôvo de Prosperidade.
Lísete Contin, Presidente

�!:!!���I
Moderna Industria de Beneficiamento
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS.
LAMBRIS, PAREDES DIVISORIAA p,
RESIDÊNCIAS E ESCRITORIOS,
TACOS ETABUAS APLA.INADAS.

FÔRRO PAULISTA - Pinho 1a.

m2. NCr$ 4,70
.. VltUTE ..-'OS "

MADESUL Ind.,eCom.Ltda.
Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 1.587

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

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Praça VENDE - SE �������
o Doutor' Heliodoro Franzol, Juiz de Direito 1 bicicleta marca Pilot, estrangeira iT In\r�'llUlllo 71 Iil.� � lflt1illlL dJl T

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa lUJ /L \lli I.\" � �V (ßl.

Catarina, Da forma da lei, etc. em estado de nõva, preço á combinar.
FAZ SABER a todos os que o presente edí- 1 't T d h" t d t 't ital de praça, com o prazo de vinte (20) días vi gal a o esc IDI, em es a o per elo. ADVOGADO nos fôros de '

rem ou dêle conhecimento tiverem e Interesser . Tratar nesta Redação. São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

põssa, que hão de ser arrematados. por quem t Janeiro - Brasília.

maís der e maior lance oferecer, em frente às , Processamentos perante quaisquer Mi.

portas do EdiHcio do. Forum, no dia 5 de leterliro de i' nistérios, Autarquias
e Repartições pÚblicas

197U, às 14,00 horas. os bens penhorados ao execu-
em geral.

tado Waldemar Romalho, na ação executiva que Uma Conslanle E" c' I
lhe móV'e a firma Oia. Jordan de Veiculos,eabai-

' t sentorio eDlra i

xo descriminados: Ch
.' d' �- Avenida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303 '

a) _ Um terreno, situado à Rua João 'I'osí- .

ee-uel a? margens
.

e �m rio.. '. (Fone: 52-1894)
Olhei as suas aguas, no sempíterno carnlnher.

ní, no municipio de Oorupá, perímetro urbano, Acariciando a vida, fui marginando êsse rio, ne bus- � Z C. - 39
.

fazendo frente com terras d. João Wadzinski com CII dos meus sonhos. '�RlO
de Janeiro

�40 metros, travessão dos fundo. com terras de
' Estadq da GUANABARA

João -Bankhardt, com 30 metros, extremando de. Meus pensamentos ee confundiam com o sllên-

um lado com terras de João Bankhardt com 71 50 CIO, com o maravilhoso verde da exuberante vegeta- ���

metros e de outro lado com terras de Otto Gr�m, ção e com o ciciar amigo das águas.
com 71,60 metros, contendo a área de 2.500 mil. De repente, surgiu II revelaçao: ludo aquilo era

edificado com uma casa de madeira, registrado II minha Catedral. -----�-----------I:�an:��st���1l6��0��tJ� da Comarca de Joinville, Na imensidão dequela mara�i1hosidade e da AgOE�_�1 f 1._�araguá
Assim serão os -retertdos bens arrematados quele silêncio, ajoelhei-me e rezei: feliz Ano Novo, ------

por quem maís der e maior lance oferecer acima para você, meu amor.
.

Moderna Industria de Beneficiamento
do preço da avaliação, podendo ser examinados, A O M A de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS.
por quem interêsse tiver, no local em que se

acham situados. E para que chegue a noticia a LAMBRIS; PAREDES DIVISORIAR p,

público e conheeímento dos Interessados, foi ex
.-----------------

R E SI D Ê N O I A S E ESORITORlOS,
•
pedido o presente edital, que será afixado DO 10-

R TAOOS ETABUAS APLA.tNADAS.
cal de costumes às portas do Forum e públicado ep resen tação
no jornal local "Correio do Povo". Dado e passa

A

do nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos três días Elemento residente em OURITIBA, FORRO PAHLISTA - Pinho 1a.
dO mês de dezembro do ano de mil novecentos e

.

t d OORE d PR d
.

sessenta e nove. _ Eu, .mB�eu Mahlud. Escrivão, o
regra ra O no dO" esej a re-

subscrevi - (as) Heliodoro Franzoi Juiz de Di presentar firmas esta CIdade naquela
reito.

. , OAPITAL à base de comissões. Favor

A presente cópia confere com o original; dou dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.
fé.

Jaraguá do Sul, 3/ Dezembro /1969. I Caixa. Postal, 1398 MADESUL Ind.eCom.Ltda.
O Bscrívão, Amadeu Mahfud CURITIBA - PARANÁ

I1/3
- 11

.

--' Rua Cei. Procopio Gomes de Oliveira, 1.587

-:-'- ")t.;;" o feliz natal que
!..--....;...---------

não se deseja a nin-

guém.
Vá em frente
com pneus

G8
GO,ODjiEAR

�

Em Sacramento, csu
tornia, há ,uma moça que
não te IsoBllegada,
princi Imente nesta e

poca e fes-tas. Toda vez

qUB :alguém deseja um

"Ieliz natal" ela se vira

par. responder. Sim, por
que o nome da moça é
Merry Christmas (Feliz
Natal). Como se Dão bas
tassem as brincadeiras

pelo telefone, Feliz Natal
tem que aguentar .coisas
como BStsS: Um dia, as

sinou um canhoto de re
cebímento de telegrama
e o carteiro lhe disse

impaciente: "O-timo. Não
me importo se você tam

bém Sabe escrever "Proa

pero Ano Novo" O que
eu quero é sua asaínatu
ra aqui". Se a moça
compra um presênte du
rante o ano pata os a

migos e o envia com

um cartãozinho, é quase
fatal que eles o recebam
com muito a t r a.s 0_ Os

entregadorea pe n sam

que é só para o Natal.
Recentemente, Feliz Na
tal quase foi prê8a, "por
brincar com a autoridade

policiar'. E' que um guar
da da transito - que
naquela semana já havia
multado um Donald Duck

(Pato Donald) e um Peul
Revere (personagem hís
toríce da epcca dR índe

peudeneía] - recusava-

8e a acreditar que a mo

ça tinha aquele nome.

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.A.
Nós temos o melhor. pneu para seu carro: GB Goodyear, com

ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha Tracsyn,
p�oporcionando mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.

Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhor.

Lote de Esquina
no cen tro da
cidade, - vende-se
ou troca-se., COM. E IND. BREITHAUPT S.A.

Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina. - Fone 262

Caixa Postal 3 � Inscrição Estadual n.o 29 � Enderêço Telegráfico "BREITHAUPT."
,

.

Escritório Fischer
MI. Deodoro 20�.

m2. NCr$ 4,70
- VISITE-:NOS ..

Exclusivo com "CYCLE.AIRE"

(Frio e Calor)

• NOVO
• MODERNO,
.INSUPERÁVEL

Até 15 meses

NA

�ClaL
-�'�;� �

f:�"'C-"\4=-::,c"�r�-"".&;I-"'1
JARAGuA DO SUL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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t;dital de Praça 1;==========0==-:=====-,;
o Doutor Carlos ::>rudêncio, Juiz de Direito It O Mundo esta� chel·o de Deus ti

Substituto em exercícto na Comarca de Guararnirlm, II It
Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc., II ti
FAZ

_

SABER, a Iodos quantos o presente edilal virem, II
.

Gosto de pensar söhre a encarnação de It
ou dele conhecimento tiverem, ou interessar possa It Cristo. Sôbre o Natal. Muito mais que anti- ti
que, no dia quatro (4) de fevereiro p. vindouro, às II gamente. Antes eu considerava o Natal como II
l�,OO hora�, o Porteiro dos Auditórios_dê.ste juízo, leva- It um fato histórico do passado. Achava mara- ti
ra a prega.o. de ven_da e arremetaçao a porta prínct- II vílhoso que Cristo tivesse escolhido a nossa II
pai do Edillclo do Forum desta Comarca II quem maior II

terra para morar . .(\.chava Deus um grande
lance oferecer acima de avaliação do imóvel abaixo ' amigo, Mas minha meditação não' ia muito ti
trenscrlro, penhorado a BonHácio josé Gonçalves, nos II maís longe do que isto. Éra uma visão es- It
euros de Ação Executiva que lhe move Arno Germano II tática. Bonito sim. Mas não envolvia a mí- ti
Adolfo Baade: II nha vida. Hoje penso diferente. Bem dife- It

1) _ Um terreno, com a área de 9.728 msä ,regis. II rente. Hoje eu sinto o Natal para mim é II
rredo sob n 25.021 em 25/4/60, com as seguintes con II

vibração de vída, Continua. Um eterno pre-
'"

Irontações: tundes com Rio Irepocu, dígo, frente com II
seute. Não! Vai mais longe. Vai ao comêço

II
o Rio lrepocu, fundos com Bonifácio Bento de Aze-

do mundo. Não., Vai maís longe ainda. Vai

vedo, de um lado com Vieira Filho e outro com terras II até aSS. Trindade. 'I'anto assim que nesse It
de Albino Justino ROda e, que foi evaltado pela im: II momento em que estou escrevendo hoje vejo II'

rrênct d N $ 80000 (OITOCENTOS CRUZE II aberta e bem visível a estrada que lava até
po cie e er , 1- aSS. Trindade. '" a estrada das coisas e dos It
RaS NOVOS). em virtude do que expede-se êste IIh"" II
que será afixado e publicado na forma da Lei.- Dado II

omens que' OBUS Pai preparou para o Filho
II

e passado nesta CIdade e comarca de Guaramirim passar.

Estado de Santa Catarina, Cartório do Cível e Ane� U A SS. Trindade lançou as raízes do ti
xos, aos sete dias do mês de janeiro de mil nove ti mundo para o Filho poder aparecer visível- It
cenros e setenta. EU fj " II mente. Quando planto um pé de rosa, não II
( ) RAt FALlI. I II planto a rosa. Mas quero colhê-la um dia.
as. F Escrivão, qUI, t datilografei e subs- Por isso devo' dar-lhe condições para que It
crevi. .

.

."
. It ela possa desabrochar um día. ASS Trin- ti

(as) Carlos Prudêncio, juiz Substituto em Exercício ti dade também deu condições para o Filho It
CERTIDÃO II poder nascer um d�a. Acho fabuloso aquele fi

Certifico que a presente cópia confére com o II come?o do m�ll�do Já pensado em previsão It
original do que dou ré. II do Ortsto que ma nascer .. , um dia ... Aquêle II

Guaramirim, 7 de janeiro de 1970 II rein? mineral passando evolutivamente para :

o remo vegetal. Esse para o reino animal. II
Ralf f'alttn, Escrivão It Ess� para o homem. Es�e para Cristo. Fan- ti

Em data de ontem uniram-se pelos segredos II tástlco, A rosa vem sublnde. Escondida na II
laços do matrimonio a prendada Srta. Rosilene, II haste. Impulsionada pela seiva caule acima. II
filha do Sr. Sra. Jefferson Davis de Paula com o II Até que um dia E\Ia explode. Cristo também.

II
jovem Lourival. filho do Sr. e Sra. Luiz Dembiski. I II

Vem subindo. Desconhecido. História a den-

O áto religioso teve lugar às 18 horas, na Igreja
•

F I
,.' tro Impulsionado pela S S. Trindade. E um II

de Santa 'I'erezinha, em Curitiba. O acontecimento
. O OCOplaS II dia explodiu. Cri�to nasceu. Apresentou-se U

repercute em nosso meio, dado o fato de que o pai It !}OS h�mens. Ilumm?u o mundo. Abriu pers- II
da noiva, o ror. Jefferson Davis de Paula ter resí- Agora também. no Cartório, II »ectatlvas de etermdade. Encabeçou a camí- It
dido durante longos anos em nosso meio, no de- It nhada em direção à casa do Pai. Todos os

II
sempenho.de seu alto cargo no Ministério da Agricul- autenticadas na hora, II

homens tem aspirações para o além. E Cristo

tura, emprestando sempre com inteligência e bri II
vem dar resposta a tôdas estas aspirações. It

Ihantismo sua valiosa colaboração para com () Edificio da Prefeitura. Para mim essa presença no mundo é II
Correio do Povo. Cumprimentos aos distintos '- • ......! II atuante. Eu a vejo no sol que Ela todo día It

=noivos, extensivós a!}8�reíspectivos pais,
\ , It faz voltar. Eu a vejo na seiva das plantas II.! II que. E faz prorromper em sempre novas be- II

It lezas: Hast�s. F-Ôlhas..EI'ores. E .frutos. n
II . . E_u a smto na VIda que Irrompe nos.

tI
M A D E S'U L I d C L td II

aDimalS. Nas aves que voam. Na criança que
n. e . om. a: nasceu. Eu sinto' a vida em mim. Deus .está It

Oferece oportunidade a
II no mundo. Age. O mundo está cheio de Deus. U

MAR
It Um feliz e abençoado Natal para todos II

CENEIROS II o� valoros?8. colabora?ores: sacerdotes reli- It
que tenham também conhecimentos de beneficia- It gIOSOS, religIOsas e leIgos, deseja. II
mento de madeira e montaoem de paredes de II t G II" regório '

lambris em acabamento de alto luxo. II
Candidatos deverão apresentar·se ii Rua IO==========O=========UCeI. Procópio Gomes de Oliveira, 1.587

,

'------'----.- Or�Bnação Venâncio Tharcício

IDr'M['F-�-ra-!-;-i�-c-�-�-n-�-_�i-iO-.JH:-P-!-c!-�-on-e---'�� SaJe!�l�1 de ViM';.
Molla

T Dp. RelDoldo Mupapa 1 Tecilla e Adélia Girolla Par.a o distinto .casal
Cirurgia e ClitJlca de Adultos e Crianças

J II Ir
T 'll d 'bI' Ona.dlr (Iolanda NICOlu-

Partos _ D'oençaB de Senhoras.
' ADVOGADO

eCI a, vem : pu ICO zzi) de Oliv6ira Motta;
'i agradecer a tod a s a s nasceu às 22,30 horas

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ ClORUPÁ . . .
_

pessôasqueajudaramde dodi&.I�de dezemb ro de
Escritório ao lado da Prefeitura � qualquer fórma nas so- 1969,.na ma_ternid,ade do

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419

�
H t 1

CORlIUp .... __���� ����:KI(-� I I JARAGUÁ DO SUL
.

lenidades de ordenação OSpI a Sa? José, um

...... �......���- ....._......... �... - '..J� d I d f'
robusto menmo, que na

_____
-v-�.��""'I!l�

sarer o� ..� seu. Ilho, pia batismal deverá rece-

ri·E
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B·'
..

·I·
..

D··=A
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......· ..

·M'
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W'
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M·
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..

·A··········JID.I.ga�: I:� Policia ;�:ª7ª� X�::!f:;g������
II .• II A todos os proprietá· Boeng, à tôda a Comu- neto, pe� la�o materno,

l:
: rio I! de vefculos e moto nidade'do Noviciado

do sr.VenânclO Nicoluzzi

: :� ristas solicita-se que N S d F"
e, pelo lado paterno, do

l R e vé n d e d o r da, B obsel'vem as placas de
. ra e atllma � aos sr. Tharcício de O�ivei�a

f: I'

:1 trânsito colocadas nas
Rev. Padr�s.cateqU1stas, Motta, daf a combmaçao

fi B M CH O
l vias públicas da cidade, aos quais· coube o maior do nome do nôvo habi-

l: R AH A PP l� cuja velocidade máxima trabalho, P,
ara que tudo �,ante d.e Jaraguá ,?O Sul.

:
. : permitida no perímatro acontecesse tão bem. b

CorreIO ?O Povo , em·

: , .' , : urbano é de' 40 km. por F r I
.

ora tardiamente, apre,

fl , :l bora. Aos que deiXarem
e Ize� pe a m a II eu a se�ta cumprimentos a08

fi em Jaragua doSuI. l de respeitar tal disposi- agradavel com que tu- paIS e -avós.

F ' :> ção, serão multados, de do aconteceu na orde-

fl AltO V 1 dO I ta)- a l' e agora lj acôrdo com o que pre nação sacerdotal de seu :--�-----I(l a e .

# • 1) ceitull o
A C?digo Nacio filho e irmão, a familia Campanha de Educa;ão

'

fl t am bem in tegrando ...sena �l �:�:;u�ra��lt�ul 2 1 70.
inteira leva a .todos os

Clvlea

fi G'. d FI
- ,

1- '.: Ass. Te. Hugo Alves p.arentes e amlgo.s o seu O hasteamento dói

an e orlanopo IS � d Bandeira e o caDlo

� r • l Garcia, O e Ie g ado. smc�ro agra eClmento, . do Hino Nacional são
, desejando a todos os

�
obrigatörios, uma vez

g Onde além dos seus produtos revenderá � melhores votos para o por semana, em todos

P
. : Correio do Povo novo ano de 1970 os estabelecimentos

L.� � �.,,�,.�"..� ,.�".:!!. 9..."� �.J�:/� �ovo v�::7���:':all �::��::��blr::�::

LO.JAS DOUAT Necessitamde

�oço, menor de idade, com boa caligra
fia, para. preencher o cargo acima.

Oandidatos deverão apresentarem-se
à Av. Mal. Deodoro, 890. '

'Auxiliar de Escritório

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

NOIVADOS
O D�. Arna�d? Otto Schulz e o Sr. Ten.Hugo Al·

ves García partlcípam à sociedade o 'noivado de
seus filhos DALVA e AIRSON, ocorrido no día 16
1269.

O sr. Henrique Wolf e Senhora e o sr. AUre·
do O. Garcindo e Senhora, comunicam o noivado
de seus filhos SANDRA e ALFREDO, ocorrido dia
18 12 69,

O sr. Ary Flaviano de Macedo e Senhora e o

sr. Max Arthur Fiedler e Senhora, partícípam o

noivado de seus filhos LEONIDA e, MAX ocorrido
día 25 1269.

O casal Waldemire (Hildegard Leutprecht)
Schmitz e José (Ana Hohl) Gazda, tem a grata
satisfação de anunciar o noivado da seus filhos
MARIA ELlZA, normalista e contadora e SILVIO
JOSÉ, médico recentemente formado natural de

Arapongas, ocorrido no dia 31 ue ctezembro- de
1969.
"Correio do Povo", apresenta us seus sinceros
eumprímeutos.

fnlDel � DßUI8 Df PH010 - DfM818KI

L ê i a
A

"Por Esse Mundo de
,

\

Deus"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura e do me

lhor quilate literário. (HA Noticia"-Joinville).

A venda na Tipografi,a Avenida

e na sua filial.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Sábado dia 10-1-1970 Página���������.��������������-

�STADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul
Departamento da Fazenda

SKRVIÇO DA DIVIDA ATIVA
IMPOSTO SI A PROPRIEDADE IMOBILIARIA URBANA E TAXAS DE SERVIÇOS URBANOS

RELAÇAO DOS CONTRIBUINTES EM DÉBITO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 1969

Conforme estabelece o art. 51 da Lei n. 159 de 22/12/1966 (Código Tributário Municipal) seguem adiante relações dos
devedores da fazenda municipal, devidamente inscritos na Dívida Ativa do Município em 31 de dezembro de 1969. Qualquer re

clamação, com relação ,aos débitos abaixo relacionados, deverá ser ,dirigida ao. Prefeito Municipal, por meio de requerimento,
�

acompanhado dos necessãríos comprovantes.
M,It. I"" • lome das Conlribuinles

1969 C'".II. TolalM",tl,). Frederico Kuotze
10,31 53,28 Helmuth Kieneo
13.70 70,82 Helmuth Kelbert
14.78 46,�2 João Krause
3,16 16.36 José Kasteller \

10,81 53,85 Luiz Gonzaga Klein
95,33 337,03 Reinoldo Kleio
20,59 80,67 Rudibert Kuhne
14,35 47,23. Silvestre'Kuglinski
154'�� !?�'� Catarina K. Leesmann

o

I' Delma Laguna25,98 f..�, 4 Dulcio Teodomir Lenzl
27,09 12D,Ii l"rieda de Paiva Lopes
5.28 27,28 Hilario Lombardi .

118,OB 321,72 Justino Pereira Lima
3,!2 16,12 Nerson Mário Lehrneun

77,'43 400,07 Pedro Lopes
74,;)0 218.81 Adair da Silva Medeiros
9,B5 50,91 Adolfo Maffezzolli
19,48- 79,23 Affonso A. Mendonça
5,11 26,42 Aglepino D. de Medeiros

233,05 592,27 Antonio Mabba /

.

31,49 162,73 Caeilda eZ.AnllMarcelino
5,38 27,80 Carlos Mayer

.

8,24 31,90 David Murara <i>

. 34,64 134,52 Francisco Melheíro
2,01 10,39 Genésio Marcelino e filhos
4,24 21.94 Herro Maller
8,29 42.85 Vva. de Heinz Mahnke
5,85 30,25 João Bernardo Maenchen
3,6� 18,74 Manoel José Mafra
56,74 194,12 Mercedes B. Negreiros
3.60 18,50 Mercedes B. Negr. e Filhos �

3,80 19,67 Nereu Milheiro
4,15 2t,46 Olinda l'j1enell
19,33 99,88 Paulo Pedro Mauricio
5,10 26,35 Roldão Medeiros

.

6,91 , 35,71 Tercilio Móser
56,92 22�,31 Walmor Rosa Mllçaneiro
9,39 36,87 Bento Nunes
51,15 264,29 Leocédlo, Sérgio e Orlan-
10,46 54,06 do Correa de Negreiros
13,54 69,97 Maria A. do Nascimento
21:55 111,37 Norguimann Tecidos Ltda.
4,21 21,77 Orlando e Ademir Nezarto
13,66 �O,�l Rudolfo Oestreich

.

e João
38,59 199,40 Kanzler Filho
32,25 166,66 Altair Pires

.

10,27 53,09 Vv�. de Altino Pereira
3,3� 17,18 Conrado Plnter
13,78 71,20 Deodoro Deth
5,94 30,70 Francisco Panstein II

11,92 46,50 Francisco Pavanello
3,12 16,12 Gabriel Pereira
3,31 17,11 Irineu Pedri
16,70 86,29 José Henrique Pereira
14,54 75,14 Marli p, Papendick, José,
5,78 29,90 Bruno e João Planinschek
13,52 69,86 Rudi Piske ,.-

6,72 34,72 S. Terezinha P. de Paule
3.86 19,116 Simão Piaz

.

10,87 ' 42,99 Waldemar Pellis
13,44 69,44 Waldemar Picinini
20,44 105,61 Wigand Probst
6,20 32,05 Zoznino Antonio Pereira
6,19 32,00 Herdeiros de JUSlInD Quadros
9,74 50,34 Adolfo Reimer
6,22 32.15 Julio Zacarias Ramos
5,21 26,93 Airton Fernando Ramos
7,22 37,38 Aumauri R. digo, A.Ranck

52,57 208,63 Anacleto R<izzlI
I 6,92 35,771 Antonio Ranck

6,50 33,58 Carmem Portela Rocha
9,67 49,97 Curt Richter

41,30 213,38. Darci F. Ramos
180,69 513,57 Francis. e Alvino Romualdo
452 2336 Gereldlno e Alceu Rosa
512 )lO 23 João Dalmo Rocha
676 3496 José Ranck Junior
1322 68:;2 Orlerido Rita
4767 24632 Oswaldo Ranghe"i
6237 26029 Paulo Rosa',
992 5127 Silvio Ronchi
6.73 2808 Alan Sasse
2704 10832 Alberto dos SaDIos
504 2605 Alfredo ôchumenn
358 1850 Antonio Severino da Silva
4553 17767
14 ao 7390 OBSERVAÇAO: OS débitos acima relacionados deverão ser liquidados
595 3077 no prazo de 30 (trinta) dias, após o que serão enoaminhados para2053 10610 cobrança Judicial.408. 2108 \

434 224.6
-

CODtiDúa DO próximo número

lome das Conlribuinles
Gioachini Alviae
Ivo Knudt Anders'
José Atanásio
Paulo Aoacleto
Victor Andreatta 'r;

�
Adelia Klein Bolauf e fílhos
Alfretlo Bloedorn

\ Americo Brugnago
Daoiel Brugnego
vv»: de Ewaldo 8esekc
Frederico Barrel
Herminio Bertoldl
Hugo Bertholdi
Vva. J. B. 8 Heinz BIosfeld
Joãq de Oliveira Borges

-

José Boaventura
Olga S. Borges
Ollvia Ezequiel Bento
Oswaldo Beyer
Tíburcío Carmelo ,Bago
Cutelaria Jarllguá Lrde.
Cerealista TomafIá Ltda,
Elias Alves Oorrea
Emlltaüo Ohuckchuk
Geraldo Oempresnnt
Ivo Correa
José Augusto Caglioni
Alberto Rickert
Norberto' Cunha
Otilia Torizani da Goatl
RUlh S. Pinto Coelho
Sebastião da Costa
Alex Draege
Gercy Diegoli
Hilário Demathé
Laudehne D'Ameaceno
Mário Donini
Murilo Deeke
Nlcolau Draeger
Emprêse de T. Frenzel S.A.
Eugenio José Bellock
Frederico J. Emmeodo�rfer
Gerherds Eggert
José Eugenio Bnke
Osvaldo Elstaedt r

Theebeldo Ewald
Erlca Maria e L. fuchs
Erro: Funke
Eulália Funke
Fritz Carlos Fiedler
logo Franke
Laudelino A. Fagundes
Leonardo Ferraz
Mauri Ferrazza
Mauro Fugel
Ronalde Adolfo Fiedler
Anizio Leodato Garcia
Arthur Willy Guths
Carmellna Gressioger
Dslve Gonçalves
Edgar Gerent
Hemríton Garcia
Harry Gaedke
Jorge Grossklags
José Osni Gedonl
Luiz Roberto Garcia
Mauricio de Goes Junior
Rolf e Lauro Gíese
Wanda Kuklinski Gaedke
Carlos Vitor e M. Hardr
Erherdt P. Gotlleb Heidorn
Francisco Holler
Haroldo Híendlemeyer
Heinz Hornburg I
Oito Híendlemeyer
Paula Harbs
Vitor Hess
Walter H. Horch
Werner Horst
Ind. de M. Cruzeiro Ltda.
Alfredo [anssen
Fel:x Alexander Julião
Otavio lungron
Roland G. Leop. lenssen
Rudibeno Ieníng
Rufino Iekonskí
Walter Ianssen Junior
Adele Bähr Kanzler
Adernar Klebunde
Alfredo Kelser
Alvald Kohls
André Kammer

1965 ID66 1961

7,98

61,31

5,50

37,80 38,28

5,94 39,20

.39,30 39,30 83,20

20,51

20,60 92,62 92,50

1968
42,97
57,12
15,00
13,20
45.07
138,74
34,43
15,12
64,37
18,25
108,26
83,35
22,00
88,00
13,00

322,64
58,37
4!,06
38,37
21,31

84,80' 112,62
131,24
22,42
13,00
55,59
8,38
17,70
34,56
24,40
15,12
72,75
15,00
15,87
17,30
80,55
21,2,5
28,80
93,88
15,85

213,14
43,60
56,43
89,82
17.56
56,95

. 160,81
134,41
42,82
13,86
57,42
24;76
20,00
13,00
13.80
69.59
60,60
24,12
56,34
28,00
16,10
19,00
56.00
85.17
25,85
25.81
40,60
25,93
21,72
30,11
93,31
28,85
27,08
40,30

172,08
127,1(1
1884
887
2820
5510
19865
13621
4135
1465
5000
2101
1492
7477
5960
2482

- 8557\
1700
1812

8,46

71,65
25,65
12,z6

14,74

39,56

40,40

21,DS

10,66
44,�9

44,12

71,51
11,63

14,58

13,12

62,75

6,24

61,71

6,70
31,28

57,37

1965
.

1966 1961

20,01 20,61

19&8

68,72

41,70

8,58

34,84

13,00

22,14

7,63
8,58

8,58

34,35
39.72

27,03

.13,58

8,79

18,90

74,50

24 37 5 84 3021
10869 17294 47165
1820 436 2256
2150 516 2666
5380 7217 21452
17 37 4 16 - 21 53
31 80 763 39 43
26 90 6 45 33 35
30 11 7 22 37 33
2975 714 3689
1380 665 2741
8038 '1929 9967
1410 338 17.48
1590 1571 (925
46 03 '11 04 57 07
5690' 61 79 18981
23 00 5 52 2852
3232 3229 10483
9226 ;!214 11440
1787 to 34 4057
3425 4082 12446
6015 1443 7458
22 28 5 34 27 62
8824 2117 Hl941
1896 455 23,51
22,00 5,28 2728
54,30 13,03 6733
22,62 - 5;42 28,04'
189,02 45,36 23438
6,56 4,09. 15 90
13,00 3,12 16 12
19,40 4,65, 240b
30,97 1,43 3840
26,56 19,80 6775
11:5,90 15,71 4925
33,12 19,08 7538
13,80 3,31 17 11
61.68 14,80 7648
32,40 7,77 4017
15,90 15,71 4925

1969

80,6B

46,85

6,96

9,06

36,28

27,22

12,86
27,25

5,25

13,76
9,Otji
23,18

9,06

5,40

9,76

53,04
17,05
12;95

Mulil.jOTlsI
ClI'radl
M•••lilll Tolal

37,35
42,05

48,75
69,03
56,68
35,56
13,76
20,48
54,01
18,20
i7,90
27,23

2,60
12,72
4,09
7,79

800
6576
2114
3050

26,98

15,27

15,06
19'36
10,24

37,46
22,604
24,56
13,62
19,25
19,92
84,20
26,67
11.31
77,28

.'

76;24

59,92
71,77
13,60
45,31
3,30

12,25
12:96
10,89
4,29

\ 6,53

8,99
12,66
22.94
8,18
4,B2
lt.90
20,20
6,40
2.71
18,54
18,29

18037
22257
70,28
134,88
17.06
48,00
66.97
42,67
22.19
33,7(i

46,45
50,32
75,65
32,04
23,87
46,64
104.40
33,07
14,02
95,82
94.53
44,44
1S,I6

127,66
1S,Oli
1S,15

1a2,80
�S,%7
20,49
21,85
104,27
Si,82
35,S9
19,96
18,60
29,85
86,9
408,6
93,96
21,45

14:,82

43,55

15,46
11,18

82,48

35,84
14,65
50,95
14,56
14,64

106,70
.22,SO
16,58
17,22
84,09
29,67
15,20
16;10
15,00
%4,OS
29,81
H8,OO
75,713
17,30

8,60
3,51
38,t6
3,49
8,5l
25,60
5,47.
3,98
4,13
20,1S
26.79
9,01
3,86
a,60
5,77
7,15_.

133,62
18,18
4,15
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CORREIO DO POVO

�Dcie�ade flPlrlivl I Recreatita ViereRII
de Jaraguä do Sul - SC

Convocação

Edital de Leilão Mensagens de Natal e Ano Nayo
CODI o prazo d. 20 di..., para venda e arrema

tação dos bens penhorados ii lOSE DEQUECH Recebemos, agradecemos e retribuimos cordial
"ESPÓLIO", nos autos de Ação Executiva que lhe mente as l5eguintes mensagenl de Natal e Ano Nôvo:
mave BE�IDAS AQUA-V1VA LTDA. Nerson Lehmann, de Dionísio Cerqueira; Deputado

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Dl- 'Pedro Colín; Alércio Dias; Neusa Maria MlÍximo e

reíto da Comarca de Gueremlrlm, Estado de Santa Maria de Conceição Cercai, da Faculdade de Filol5o
Catarina, na forma da Iei, etc...'. fia de Joinville; Osmar Duarte e familla, de Iolnvllle;

FAZ SABER, eos que o presente edlral, virem, Osmar ßertel e Sra.; Amadeu De Mio e Familia, de
dêle conhecimento tiverem, ou lnrereesen posse que, Curitiba; Rádio Diário da Manhã, de I"lorlanópolia;
no dia 29 [vinte e nove) de janeiro p. vindouro, às Dr. Átos Pinto Guedes, de Cornélio Procõplo-Pfê.;
10 (dez) horas, no Edifício da Prefeitura Municipal, o Comissão Diocesana de Opinião PúbliclI, de Joinville;
Porleiro doa Auditórios, levará a público pregão de Conradorandos de 1957, da Escola Técnica de Co
venda e arrematação a quem meís der e maior lence mércio São Luís; Dep Carneiro de Loyola; Grupo
oferecer, índependentemente da avaliação" os bens Boavlsre de Seguros, de Florianópolis; Alfredo Blanck
no laudo seguinte; I) - 2 lonas de caminhão me- e Iamílie; Co. União de Seguros, Gerais, de Pôrto
dindo 6x6 melros, merce locomotiva, avelladas pela Alegre; Gumz Irmãos S.A.; Manchester S.A.• Corre-
importância de NCr$ 360,00 (trezentos e sessenta Iara de Cambio e Ttrulos, de Ioínvllle; Alfeu Pelers

IEAl n°1f-� TI Alp tr n°1f-�ç di lf'lI
cruzelros novos); 2) - 1 aro de caminhão com 8 e familia; João Reis,er e familia; Sérgio Kuchenbecker;

� [l(QL1l 1,\Jl� � [l(QL (QL'U'
furos, eveltado em NCr$ 90,00 (noventa cruzetros Hilda e Ltbereto; A Contedorande Mllrill José; A Re-
novos); 3) - 3 beterles de 12 wolrs, marca Delta, pública "'::;audades da Mamãe", de Xanxerê, composta

O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Di avaliadas em NCr$ 150.00 (eeato e ctnqüenta cru- de Cléclo Olavo Bastos, Euclides Crlatofollnl, Ilineo

reito da Oomarca de Guaramirim, Estado de Santa
zeísos novos). Em virtude do que é expedido apre· Auguslo Rlldünz, João W. A. ôíems, José Paulo da

Oatarina na forma da lei etc, sente 'edital, que será afixado no lugar de costume e Silva e Wilson Alves; União do Comércio e lndús-
, ,. . publicado na forma da Lei. Dado e passado nesta Iria Co. de Serurol Gerais, de Iotnvttle,' Gravatal

FAZ SABER, a todos quantos o presente edí- cidade e Comarca de Gueremlrtm, Estado de Santa Motéis Clube; G. Rodolfo Fischer; Fábrica de COD

tal, com o prazo de 30 (trinta) dias, virem, dêle 'Calarins, Cartório do Cível e Anexos. aos doze dlas servas Arrebol Ltda.; Rotary Club de Campos Novos;
conhecilillento tiverem, ou interessar possa que, por do mês dr' dezembro do ano de mil novecenres e Vlctor Bauer, Prefeito Municipal de Jarilluá do Sul

parte de alIUni Florialo de Barbi, brasileiro, casado, Slsseola e nove. Eu, (as) Ralf Fallin, Escrivão,' que e familia; Indústria de Calçados Gosch Irmãos S.A.;
lavrador, residente e domiciliado nêste Municipio, o dalilog'rafei e subecrevl. o Prefeito MUlJicipal de Iotnvllle e • Senhora Nilson
através de seu proourador Dr. Hélio Alves, foi re- (as) Cerlos Ronald Schmidl, Juiz de Direito, Bender; Textil Cyrus ,s A.; Germano Schaef.r e Da.

querida uma ação de Usucapião de um imóyello, C E R T IDA. O Elly, de Itllperunll-RJ; Companhia Clltarinense de Te
calizado no lugar Salto do Uapocú, nêste Munici· Cerlifico que a presente cópia conférr com o lecomunicsções; Manoel F. da Costa S.A.; Ludgero
pio e Comarca, com a trea de 209.550 metros qua original do que dou fé. Tepassé, Prefeito Municipal de Schroeder; o Prefeito

drados, tendo as seguintls confrontações: frente, Guaramirim, 12 de dezembro de 1969 Municipal "e Sio Bento do Sul e a ,senhora Olalr
ao norte, com o rio Itapocu, medindo 165 metroI, ' Ralf faltin, Elcriviio Becker; S, E. João Pessôa; Frigomar Ind. e Com.
undoll ao sul, na mesma dilltância, com o RibeirAo Ltda.; Cecilia Mahnke e filhos; Affonso Franzner e

da Lagoa, de um lado, a leste, coa terras do re famili.; Auto Renovadora Lida.; Expresso Catarineoll'
querente t<, do outro lado, a oeste, eom ditas de Ed.Otal de Praça de Transportes Lida, e leU Agenle 10CII Vitório Laz-
Osório de Ávila e de Carlos lJorreia, mldindo, elll

' zeris; José Hermello Marchi e familia; funcionlÍrios de

ambos os lados, 1.270 metros. Feita a justificaçlo O Doutor Carlol Ronald Schmidt, Juiz de Di. A Comercial; Alceu M. Bley, diretor do Jornal d.

prévia da posse foi elta julgada procedente por reito da Gomarca de Guaramirim, Eatado de San- LlIpa; Augusto �ylvio Prodöhl, de floriaDópolis; Mr.

sentença a, para que chegue ao conhecimento de ta Catarina, na forma da IIi. etc... George Rosen e familia, de Ciacinalli - Ohio·USA;
todos mandou expedir o presente edital que será FAZ SABBR, a todos quaDtos o presente edi. Co. d��áqui�al5 Famac; Rodoviário Jaragu�, �e AI
fixado �o lugar de costume e pub.licado na for- tal, virlm" ou dêle cODhecimento tiverem, ou inte' fredo L'e,,�oldt, C.o. de Segurol5 Allaoç� B�ilslleJra, de
ma da lei. Dado e passado neata eldad� e Comar· ressar pOisa que,' no dia 29 (vinte 8 novl) de ja. Blume�au, Dr. Relnol.d.o.Murara e fa.mllla, Vereado�
ca de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, Car., neiro, p. vindouro, às 10 horal, o Porteiro dos Dolcídlp Menll e flmllla, Prof. GeraldlDo José Ocho�r,
ório do Civel e Anexos, aos v�nte I nove dias do Auditórios dêste Juizo, levará a pregA0 de venda Jaragua Vel�ulos �Id�.; Leopoldo Kupas e f�míha!
ê. de novembro do ano de mil noyecentos e sei' e arrematação à porta principal de Edificio do Nova 5rasíha-Jolnvllle; Elelr��otores Jc1ragua S.A.,

�nta e !love. EU, (as) RIII FIIIII Eacrlvio, que 6 da- Fórum desta ComarGa a quem maior lance ofere- Dep. Aroldo Car�alho e fc1míha, Neilzel Corretoru

Ilografel e subscrev� . c.er, acima da avaliação, dos objetos abaixo rela. de �eguros Ltda., o Vice-Governa�or do Eltad� � a
,

J, (as) Carlo� Ronal.d �chmldt cionllclos, penhorados ao 'José Dequech "ElIpOlio",' Senhora Jorge Ko�der �ornhausen, Banco .B�aliielro
_Juur; de Direito nOI autos de Açlio Executiva que lhe move Héllo "e pe�contos. S.A., .Irmas dõ Solégio da DIy,lna Pro-

O E R T I DÃO de Carvalho Cunha: 1) _ Uma máquina de somar vi�encla; �Ivlm Seidel e �amlhe, de Cor�pa, os .Ir.
Olivetti D.O 111028, avaliada em Ncr$ 430,00 (Qua. maos MlIrl5tas, por seu dlrelo� Irm. AI,cídlo �chmldt!
trocentos e trio ta cruzeiros novos); 2) Uma máqui. C.om: e Ind. W. Rc1duenz S.A" Jar.g�a .Fabrll S.A.,
na de somar vlivetti D.O 119174337, avaliada em SID�lcalo dos Tr��!2I.hadores nas !ndustrlllS da Co�s.
Ncr$ 430,00(Quatrocent08 e trinta cruzeirol novol): truçao e do MO�I!I�rJo. de JlIrllg�a do ��I; .ErwlDo
3) _ Uma máquina de escrever marca RemingtoD G�.amkow e �amlha, Cla. T.. �ilner, de C�rltlb�, Hann�
n. SPP2-7510S.J, avaliada em Ncr$ 4()0,00 (Quatro. Gunther WIlDkeIler �. f�mlllêl, de Trels �IOS-�J,
centos cruzeiros Novos). Em virtude do que expe- Egon Hoffmann e famllla, Comlln�ante �I)se Frllncls,
de-se êste edital que sert afixado no lugar de COI.

co de Paula Ramos e �eDhora,.. Rio-GB, �anco do

tume e publicado na forma 'da Lei. Dado e pasla. �slêldo de Sanla C_alarIDa S.�., Max Habhtzel, Pre·

do nssta cidade e Comarca de Guaramirim, Esta. sldenle da �ed�ti!çao .da Agrl�ultura. do ESlado d�
de Jaraguá do Sul do de Santa Catarina, Cartório do Cível e Anexos, Santa �atarlDll! �oaclr Junqueira Lei Ie, de S. Paulo,

aos doze dias do mês de dezembro do ano de mil o Prefeito M�?lclpc11 de .Blu�endu e S�nhora �a�los
Convocação noncentos e sessenta II nove,' Eu, (as) RIII f.llln Curt Zadr�zDl, 11100 SlelDgra�er, P�dello MUDlc�plIl

Convocamos os senhores membros desta Co Esc:ivão, que (} datilografei e subscrevi qe C�r.u�a, ,?om. e Ind. Schm�t� �/A., Oswllido Thlem

unidade, parll comparecerem à Assembléia Geral (as) Carlos Ronaldo Schmielt Juiz de Direito. e �am.lha, HelDz Bartel e !amlh.a, Com. e Repr. de

,
rdinária, a realizar·se no dia 4 de Janeiro de 1970 C E R T I DÃO

' MaqulDas. Allr.ícolls Ltda., ;A-IOIs Br��n.er e Sra., de

s 8,00 horas com a seguinle, Ordem do Dia: Certifico qua a presente cópia coufére com
S. P.aulo, Juh? Malfezzolll e f�mlha, Pastor Karl

1 n I
,.

d S P . o original do que dou fé
. GehrlDg e famlha, de Canell-RS, Rubem dos SanlOS

- Me alorio o r. aSlor,

I
... Querido do Rio-GB' AlberIO Blluer S A Ind e Com'

2 - Leilura das auis das reuniões da direloria, Guarammm, 12 de dezembro de .1969 . _ Dr Lui� de Souza � familia do Rio de' Ja�eiro-GB:
, realizadas dursnie o exerclcio de 1969; Ralf FalHn, Escrlvao Vi�tor Zimmermann e famili'lI' (Ira. Zilá Rodrigue�
3 ...:. Apresenlação. dis�ussão e aprovação das l/S Leite, de Iraperuoa RJ; Emprê�a de Önibus N.S. da

contas do �xerc,fclO d� 1969;
_

Penha S.A.; Delegação da Liga dos Estado Árabes
4 - Apresenlaçao, dlSCUSSilo � aprovaç?o do

Ed.Otal de Lelo,la-o no Brasil-Rio-GB; Ruperl Mayer e familia, de Rio
orçdmen lO para o exercícIO de 1970, Brllnco do Sul-Pr' Senador Anlonio Carlos Konder

5 - Constiluição da_ Comissão para os Iraba· Reis, Rio GB; Gil 'o. Nascimenlo e familia, lIajaí;
I

lhos. de �puraçao dos V_OIOS; .

Com o prazo de 20 dias, par .. venda e aT-
Eggon João da Silva e familia, nesta; Dr. Murillo

6 - Ratlflcaçao das nomeaçoes para as Dlre· rematação dos bens penhorados a SALIM JOst
Garcia COSlil e familiil Niterói e Jefferson Davis de

lorias das obras assistenciais; DEQUECH, DOS autos de Ação Executiva que lhe
Paula e familia de Cu�iriba.

7 - Eleição da Direloria e de Conselho Fiscal; move CIA. COMERCIAL SCHkADER. '

8 - Assuntos 'de interêsse geral. O Doutor Carlol Ronald Schmidt, Juiz de '-------------,-----.

Direito da Comarca de Gnaramirim, Estado de A t
-

Jaragitá do Sul, 03 de Dezembro de 1969. Santa Catarina. ria forma da lei, etc... ' e n ç a o
Geharl Eggert, Presidenle FAZ SABER, aos que o presente ediial, virem,

dêle conhecimento tiveram ou interellsar posss, que
no dia 29 (Vinte e non) de janeiro p. vindouro,
às 10 (dez) horaR, no Edifício da Prefeitura Muni-I
cipal, O Porteiro dOI Auditórios, levará a público
pregão de venda e arrematação a quem mais der

e maior Isnce oferecer, independentemente du ava·

Iiação, 08 bens no latido segninte: 1) - 2 (duas) !---------------------.....I

lonas para caminhão medindo 6x8 metros, naliadaa
em NC"$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros Novos), Em
virtude do que, é expedido o presente edital, que
será afixado no lugar de cOltume e publicadO nB

fOl"ma da Lei. Dado e palJlado nesta cidade e Co
marca

-

de Guaramirim, Estado de Santa Catarina,
Cartório do Cbel t> Anexos, aos doze dias do mês
de dezembro do ano d. mil novecentos e lenents

e Dove. Eu, (as) Ralf FaUin Blcrivão, que o'dati

lografei e subscrevi. (as) Carlos Ronald Schwid',
Juiz de Direito

OERTIDÃO
Certifico que a presente cópia confére com o

original do que dotl fé.
.

Guaramirim, 12 de dezembro de 1969.
Ralf PaUio Eecrivão, 1/3

Convocamos os senhores sócios deata Socie
dade, para comparecerem a Alsembléia Geral Or
dinária a realízar-ae no dia 25 de Janeiro de 1970
às 8,30 horas na .séde social.
e Com a segutnte ordem do dia

1 -- Prestação de eontas
2 - Eleição da nova diretoria
3 - Assuntos diversos de interesse da Socie.
dade

Jaraguá do Sul SC·03 de Janeiro de 1970
Amandio Schmidt, Presidente
Norberto Knae:z;el, Secretário

Portaria n. 93

A oportunidade que você esperava, chegou.
Na rua Reinoido Rau, ao lado da Prefei

tura, os mais bonitos lotlls da cidade.

Informações com o sr. Edmundo Barbi, à
rua Felipe Schmidt, 79, nesta.

Comunidade Evangélica Luterana

Certifico que a presente cópia confére com o

riginal c;lo que dou fé.
Gilaramirim, 29 de novembro de 1969

Ralf Faltin, Escrivio

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Manjeil.'1 de Jaraluá di �II
Proi biçã·o

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es
ado d. Santa Catarina, no uso e' exercício d.
uarr atribuições, Re.olve:
�

Alterar, por conveniência do serviço, a esca

a de férias aprovada pela portaria n. 60, de 20

e. �ezembro de 1968, na parte rlliativa ao Tesou
elro Sra. Geny C. O. Silva, que poderá gozá-la
o �eríodo de 19.12-69 à 1701 1970.

�
Comunlque.se, registre-se e publique se

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 19
e eeembro de 1969.

Victor Bauer, Prefeito Municipal

É espressamenle
I

proibidl a entradd de pessolls
estranhas em nossas propriedades silas em Ribeirão
Cavalo, para caçar pescar. tirar cipó ou causar ou·

Iros danos.
Não nOI re!!ponsabilizllmos pelo que possa acon·

tecer aos infratores da presenle proibição.
Nereu RlImos Dezembro de 1969.

Octaviano Tissi, Henrique Tisle, Joaquim Fer
razza, Reinoldo MlIrquardl, Lino Bressani, lino Valeo
IIni, Fabio Valennni, Auguslo Murara, Cirilo Uber,
Anthero Pedrotli, Osmar José Tissi, Dário Bressllni,
Guslavo Mathedi.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



c o R R E I O O O P.o. y O • "Coluna ROTARI"
Governo Federal Entidades de Utilidade Pública

'NO L JARAOU' DO SUL (SANTA CATARINA) SABADO 10 DB JANBIRO OB 1970 N.O 2.565 Lei n. 5.575 de 17,de ' dezembro de 1969
. Reconhece de utilidade pública as unidades do

_V e l- o d e Long e
"Lion. Clube" e do Rotary Club do Brasil", e

- dá outras providências.
. O Presidente da República, •CaRto de José Castilho Pinto Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

Veio de longe pare uma visita de uns poucos eu sanciono a seguinte Lei:
dlae à Terra, coisa que segundo afírmem faz uma Art. 1.0 São reconilecidos de utilidade pública
vez em cade 1969 anos, parecendo um viandanle oe Lions Clube do Brasil, os Rotary Club do Bra
periódico des imensidões cósmicas e levando mesmo sil "e todas as suas unidades existentes no Pais,CL Paljlo MOljettl II pensar que sela êle a, divina estrêle de que Ielerem sociedades civis sem fins lucrativos, com prazo

\ Palsa o tempo, passam Oli anos e passemos os três Reis Magos. de duração indeterminado, e filiados, respectiva
mente, à Associação Internacional dos Lions Olu-nÓ8. . .. Aqui ficará do Natal até os primeiros dias do bes" e "Rotary Internacional".Passa o tempo , .. Deixemos que êle passe já Ano Nõvo, uma visira curta demais para quem vem Parágrafo Unico. A declaração de utilidadeque nada poderá eontã-lo ou detê lo na sua mar- de plagas Ião Ionginquas e só de espaço em espaço pública alcança, também, as. sociedades "Casa daehs, acompanhando o próprio processo histórico bt-mílenar e de cerro chega exausto das sacudidelas, Amizade", constítuidae pelas espõsas dos íntegran.que o mundo acompanha. 110 desconíorro e outras peripécias da imensa viagem tes doe Rotary Club do BraRU", e dedicadas à pra-Deixemos passar o tempo, mas não deixemos tnteresteler. tica de assístêucía aos desvalidos..

de. aproveitá lo em. cada dia, como nova fôrça de Dentro desse perlodo de poucos, dlas e que Art 2.0 O Poder Executivo regulamentará aunião, como nôro Instrumente de paz. . medeia entre o Natal e Ano Nõvo, êle pode ser visto presente Lel dentro de 60 (sessenta) días de sua
Não deixemos pa�sar o tempo sem nos valer logo depois do pôr do Sol sempre que o céu estiver publicidade.

das ocasiões que êle nos proporciona para a prá- limpo, bem na linha do horlzonre, brilhando mas não Art. 3.° Elita Leí entra em vigor na data de
tica do que é bom e do'que nos eleva. tremeluzindo e se deelocendo vegarosameute partl sua publicação.

Deixemos passar o tempo sem murmurações, cularidade que perm íre sua tdentíüceçäo. Art, 4.' Revogam·se as disposições em con-

esta. nu�em negra que empan� o brilho de nossa Veio de I'!uageôs dletantes cruzando quem sabe trárlo.
•

paeíêneía, resíguaçäo e serenidade. mundos e mais mundos, mas ignorll.se exerarnente Bresílía, 17 de dezembro de 1969; 148.° da
Não deixemos pa8sar o tempo sem lutar pe- de onde o desconhecido.é também o seu destíne, Independencia e 81.0 da República

Ia posse da felicidade que sempre ameniza o telvez retorne para as roníures de oode partiu para Publicado no D.O, de 19 de dezembro de 1969.
amargor de uma desventura que aos prova. êsre grllnde giro sideral.

Deixemo •. I?assar .0 tempo, não no sentido É possível que venha de um mundo onde hajama!sio que ahc�a e aVilta, mas ne prazer que a sêree maís ínteligéntes, dtaâmicos e bondosos; metsretidão de espírtte contém. bonuos, responsáveis e líbertos que o ente humano.
Não deixemos passar o tempo sem ao menos Conseqüentememe, de um lugar superctvtlízedo, de

sorrír-lhe, sem pelo menos acenar-lhe, na esperau- senvolvido e de bom-víver, cheio de líndezes, de ga
ça de uma vitória que êle promove. rannes e de liberdade. De um mundo livre da hlpo

Deixemos passar o tampo, sem nada perder crisia, da injúria e do ódio; da fome, da miséria e
de sua dígatftcecão que encerra a autenticidade e da guerra. De um I:lgar onde só exlste ii verdade, o
o valor de nossa personalidade. respeito e o amor; a tarture, II segurança fe ii paz;

Não deixemos passar o tempo sem nos.esfor ende não heíe guarida pare os Hitlers, os Stalíne e

çarmca para que nos revelemos bons e pata de- Pidels; para os Leo Oswalds, Schiram Bichllras e Em data de ontem grama intensivos demonstrarmos do que somos capazes. \., Barl. Rllys; para os Chê Ouevaras, Mari"'helas ri La-.. verificou-se o encero 1
-

d bDeixemos passar o tempo, esquecendo nos do marcas; p.ara. o� Vielnames, Orienle-Médios, Biafras
ramento da 5 .•Con-

exp anaçoes e e o .

mal para lembrar o bem, olvidando a desgraça e oulras IDdlgmdades. ter conhecimento da
para a conquista da graça. . Depois de princlpios de janeiro êle deixará ii venção de Vendedores moderna técnica co

Não deixemos passar o tsmpo sem utilizá lo Terr� encerr�ndo a. vi�i�a e conlinuará sua marcha da WEG - Eletro; mercial,os vendedoresem tOda sua intensidade, com e auxHio de Deus, pGr esse Umverso mflOl!O, lalvez sem deslIDo cerlo, motorés J a r a g ua. . .

do próximo e da nossa boa vontade. que� sabe. relorDllndo aos paros de onde saiu para S.A. _ O acontecimen. da WEG, tIveram, afIo
Deixemos passar o tempo sem um gesto de

a vlligem, Inlere�leler.
.'

I to teve lugar nos am- nal, o dia do seu re·

inconformismo, sem uma atitude de revolta, sem
.

B so daqUI 1969. anos.. �onforme dizem os e�· pIos salões do C.A. conhecimento, reunin.
uma palavra de queixa ou impertinência. lendldos, eslara de novo vlsl,ando a Terra por ou· B d'

.

90 h d f '1' t.

. Iros poucos dias, talvez já ai não desperlando o ae�en I, as - oras, o amI Iarmen e os
Não deixemo!! passar o tempo sem uma pro plesmo inlerêsse de agora, mas certarnenIe com o reunmdo O corpo de anônimos obreiros damessa de lu�ar ardente e ardorosamente e.m busca

mesmo e soberbo nome de Tago SaIo Kosaka, vendedores de tôdo o. , .
. do que almeJamos de bom para 1970. \ corneIa B '1 d

.

d t'
mdustrla Jaraguaen·D

.

It d d 1969' raSI a m us rIa .

,
elxemos sapu a. o no passa o. )araguá do Sul _ SC, Nalal de 1969 ..

I
se. "CorreIO do Povo"

Não sepultemos 1970 sem que o passado re- que malS ?r�s.ceu e!,ll ,

.

vele o que fizemol enio deverf!1mos ter feito, stlm nosso I?UDlClpIO. Apos agradec� a gentIlesa
que o futuro anteveja o que não deveriamos fazer cumprIrem um pro- do conVIte.
It faremos; sem que o pressente envolva o passado Bonda 'd ee o furllro -em têrmos de ventura, em 'almejos de

. feliz ano nOvo.
Sio OI votos do seu Liona Clube,

ABO Velho •• ,. Ano Nôvo
•

�E VAI PELO LlONS

5a. Convenção
de Vendedores

WEG

-1- Eine Verdiente Anerkennung
BI·Centenári. de Imprensa MUicl.
Fundação da Lapa A Revisla Independenle
Ao encerrarmos as a· "Imprensa Médica", funda

tividades da Comissão da em 1925 pelo Professor
de Oomemoraçõe8 do BI Neves ManIa, cujas- inslll
CENTENÁRIO DA LAPA, lações foram devaatlldas
deltljamos 6 u ID p r i r o ha lempos por um incên

grato' dever de transm!. dio, vai ser editllda por
tir a essa entidade OI um grupo de Cienlislas
nossos /m a i s profundos do Rio de Janeiro e São
agradecimentos pela coo Paulo, lendo em vista 05

peração prelitada á di- g r iii D des progressos dd

vulgação de nossa pro- medicina nos ulrimos anos

gramaçiio, agradecimen- Os médicos do Brasil, que
tOS êsses que fazemoll a desejiuem parlicipllr dessa
tôda equipe do CORREIO reorganizaçâo, são convi
DO POVO. dados a se dirigir a "Im·
Outrossim,servimo nos prensa Médica", C a i x a

da oportunidade para Pos lai 2.316 - Rio de
augurar a V.S, VOtOI de Janeiro (OB), afim de que,
felicidades e venturss no com II sua colaborllção
decorrer de 1970, finllnceirll ou cientifica,
AtencioÍlas Saudações a revislll volre adesem

Dr, Luiz Corrêa de

La-I
penhar o papel de menlá

cerda, Presidente da Co- rio de difusão do desen
missão de Divulgação volvimenlo médico brasi-
Alceu M. Bley, Secretário leiro. .

.

Não penses mal de ninguem
Que o bom nome rirado
E como Dm monrão de penas
De um pico ao venlo jogado

-11-

Não procures ser maldoso
Simulando ar malernal
Por enlre conselhos falsos
Não procure. fazer ô mil!

-III-

Am 30. November hat die Bevölkerung
unseres Munizips demam 30. Januar aus seinem
Amt scheidenden Präfeokten, Herrn Victor Bauer
die ihm gebührende Anerkennung seiner einzig
darstehenden Leistung für unser Munizip gege
ben, indem die überwältigende Mehrheit für
seine gewünsohten Kandidaten stimmte, UIid
dass habt ihr richtig gemácht "Ihr werten
Freunde alle". Es ist unser aller Nutzen, Wir
haben jetzt die absolute Sicherheit dass unser
Munizip so weiter geführt wird }Vie bisher. Und

, wir Kolonisten möchten dem scheidenden Prä·
feckten unseren aufrichtigen Dank auf diesem
Wege übermittêln. Indder Hoffnung dass er sich
in Zukunft noch öfter auf dass PräfekteBamt
kandidatieren möge. Arbeit ist die beste Propa
ganda, Möchten sich ãlle führenden Männer
unseres grossen Vaterlandes ein Beispiel an
ihm nehmen. Wir können jetzt wieder voller
Zuversioht in die Zakunft blicken, dafür bUrgen
die Neugewählten Männer. Und es ist uns alle
aufrichliges Bedürfniss diesen Männern (den schei
denden sowie den neugewähllen (für dass neue Jahr
1970, und darüber hinaus noch viele viele Jahre, Oe
sundheir und Wohlergehen zu wUnschep. B.S.

Pensill que fi vida é dura
Nem sempre é como se quer
Muira genIe riCi!l, hoje
Amanhã pobre ela é.

- IV-

O que vale para Deus
Não é riquesa sem igual
É a conciência limpa
De nUjlca leres feilo o mal:

-v-

Porisso mlul amigo
Procures ser honeslo e leal
Se' não puderes fazer o bem
Não fllças lambém o mi!ll.

M.I,Pse.
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