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Consoantes notlelamos zão de Jaraguá do Sul e

I
dente da Câmara, Eggon

em edição anterior, 118 d.a d o II sôbre ó nosso João da Silva, Presidente
autoridades locais, clubes muuicípío. Às 11,30 horas da Aseocteção Comercial
de serviço e cla�se con- realizou se um passeio e -Industrlal de Jllraguá do
servadora, receberam os pela cidade, ao Estádio Sul, representantes do
integrllntes decerevana do Max Wilhelm e 110 morro Llons e Rotary, do Corpo
CETE Centro de Turlsmo do Hospital Jaraguá, ru- Voluntário de Bombeiros
para Estudantes do Estado mando, em seguida, pera e do Clube de Caça e
de São Pllulo, - domingo o Parque Agro Pecuário Desca MIlI. Rondon, e o
último. Cerca das 11 horas, "Ministro João Cleophas", sr. Guilherme Prad], Na
o ônibus especial cedido onde se verificou eperlnvo ocestão ítzerem se ouvir
pelo governador Sodré, à base de batida e píave o Vice Prefeito eleito e a Às 16 horas, depots de
através do secretário de frita Do recanto pitoresco representante do Estado ligeira I'articipação nos
Turismo Orlando Zenca- de Jarag.uá do Sul, dirigi' de São Paulo, Srta. Clycie festejos de São Sebasüâo,
ner, parava defronte do ram-se às dependências Mendes Carneiro, seguido rumaram para Pomerode,
ediffcio da Prefeitura Mu do C.A:- ßeependl, onde de dtsrrlbutção de mtnla- em prosêegutmenro do
mctpal, iniciando-se os teve lugar elmoço ofere- tures de produtos Iabrt- seu roteiro de viagem, que
cumprimentos. A seguir' cido pela municipalidade, .cados em nossa cidade. incluia ainda as cidades
os visitantes eram condu- presentes o Prefeito Victor A embaixada esteve sob de Blumenau, Brusque,
zidos "elas dependências

I
Bauer, dr. Heliodoro r-rlln· a direção da Sra. Màriil1ltajaí, os balneários de

da !Jrefeitura e Forum, zói Juiz de Direito, Octa- Odete, diretora do CETE, Cebeçudes e Cembortü e
com :distribuição do ßrs- cílio Pedro Ramos, Presi acompanhada da 05 r t a. Florianópolis.

Jaraguá do Sul recebe GETE NO!!e��t��!eeo
o Prefeito eleito de Guaramirim, Senhor Pau

Iíno João de Bem, participou em Florianópolis do
Seminário para o Desenvolvimento realizado pelo
setor especializado da SUDESUL aos Prefeitos de
Santa Catarina eleítos á 30 de Novembro de 1969.

-O objetivo dêste Seminário é informar a08 Pre
feitos sôbre modernos conceitos de técnicos e ad
ministração municipal,.sistemas de Planejamento e

desenvolvimento, relorma administrativ" e contac
tos diretos com orgãos Iederaíe,
Câmara Municipal Entregará Títulos Honoríficos

A Câmara Municipal de Guaramirim no pró
ximo dia 31 de Janeiro, fará entrega solene, com
inicio ás 10,30 horas, dos Ululas honoríficos aOI

seguintes cidadãos: Dr. Carlos Ronald Schmidt, DD.
Júiz de Direito da Oomarca; Revno. Padre Matias
Maria Stein, Vigário da Paróquia d. Guaramirim;
Dr. José Oonstânelo de Albuquerque, Médico do
Hospítal e Maternidade Santo Antônio de Guarami
rim e o Sr. Emilio Manke Junior, 1.0 Prefeito elei
to do Municipio de Guaramirim.

Posse dos Eleitos à 30 de Novembro
A Câmara Municipal de Guaramirim, no pró

ximo dia 31 de Janeiro dará posse ao Prefeito,
Vf.e Prefeito e Vereadorea eleitos lias ultimai
eleições do dia 30 de Novembro de 1969. O progra
m� constará do seguinte: 9,UO horas - Missa em

!\ção de Graças na Igreja Matriz; lO,aO horas -

. Sessão Solene no recinto da Câmara Municipal pa
ra fins de entrega de títulos honorificos; 12,00 ho

. ras - Almoço oferecido áll autoridades e convida
dos no Hotel Butschardt; 15,00 horas Sessão Ex-

I traordinária de posse do Preleito, Vice Prefeito e
Ver-endores; , .-

Os novos eleitus são: Prefeitos, Paulino João
de Bem - Vice Prefeito, Rodolfo Jahn � Verea
dores +- Cantalicio Flores, Pedro Irineu Veiga,
Lauro Lsmke, Salim José Dequeeh.Bílvestre MaDl�s,
Leonardo Olinger e Siro Jurandir Maiochi.

Correspondente: Ezidio Carlos Peixer

Guaramirense
Partioipa de Seminário

A Câmara Municipal _ de Guaramirim tem a
honra de convidar as distintas autoridades civis,
militares e religiosas, bem comó o povo em ge
ral para a programal)ão a ser levado a efeito no
próximo dia 31 de janeiro conforme segue:
-'

9,00 horas - Missa em Ação de Graças na

Igreja Matriz.

A Direção do Colégio S�o Luís comunica
o segulnre para o ano letivo de 1970.

O Delegado da Receita a aquisição se eíeruerte 2a. época e 28. chamada para todosFederal em loioville Iníor- mediante fichas relação as
mou que o Presidente da stnadas pelo credor ou se- OS cursos: 16, t7 e 18 de fevereiro.
República baixará nos pró- cador. Exames de Admissão ao Gluésio em 2a.
ximos dlas decreto-lei, e o Tals exlgênclas, contudo, chemede.nos dtes acima ciladas.' _

Mii'li&lério d.1óFllzerida Por- nilt> se '�licavarrf às letras �atrfE'ulllS ,tara todlts ös 'cursos lmpr'eTe-
tarte, regulamentando def .. de câmbio e notes promls- üvelmênte do dia 1 t a 20.de fevereiro.
nilivamente o modêlo e o sörtee emitidas até 31 de O curso cíentíüco que funciona no Colégio
registro das noras promls- dezembro, cujo registro São Luís, ne parte da manhã, é Estadual,
sórias e das letras de cârn- era feiro de conformidade portanto, gratuito, cobrando-se apenas a cllixa
bio, adiantando' aindp que com o § 1.0 do artigo 2.°, escolar qUe reverte em benefício do próprio
"até ulterior deliberação do Decreto lei n.o 427, de aluno. A. partir do dia Lo de fevereiro das 8
os contribuintes deverão !969. às 9 horas da manhã serão ministradas aulas
proceder pela f"rma ante· Segundo a informação de Inglês a alunos cbndidatos para o to cien
rior". até segunda ordem preva- tWco do Colégio São Luís.
Segundo determinações

I
lecem as dispOSições dêste 05 alunos que se matricularem no Colégio

legllis que já deveriam es- dispositiVO legal até que São Luís e que não puderem pagar parcial-
tu em vigor, as notas pro- a matéria esteja totalmen· mente ou integralmente os seus estudos terão
missórias e lelrlls de câm· te regulamentada pelo Go bôlsa parcial ou integral c o n c e di d II pelo
bia emitidas por particula·. vêrno Federal. Govêrno Estadual.�·�'·
res somente poderiam ser

-, Jaraguá do Sul, 2t de janeiro de t970.ilceitlls para registro, a Campanha de EduDa'a�o
partir de 1.0 de janeiro de _. I ,,-=============A=D=i=re=ç=ã=o===::::1970, se obedecessem IIOS

Civlca
�

modêlos oficiais, conforme O hallteilmenta dd
determinação do Ministério Bandeira e o caDlo
da Fazenda. do Hino Nacionlllllão
esses titulos seriam seria- obrigatórios, uma vez

dos, numerados devendo por semanll, em todos
as éonter Armas da Repú- os estabtlecimentos

- SÃO PAULO, - de-

blica,o número da

inscrição,
de qualquer gréÍu de zembro. IBRASA - Os

dos intervenientes no Ca- eósino, públicos ou laboralórios da Bell Tele-
daslró de Pessolls Físicas e particulares. phone, de Murray Hill,
Cadastro Geral de Contri. � • ...

acabam de apresentar um

bUintes, bem como obede. V d
aparelho telefônico que

cer aos demais requ�itos en e-se permite aos surdos "ver"

legais e seram datados e Uma LA�BRETA IIno
a !ßensagem e �?s ceg��

autentificados pela institui· de 1964, pouco uso. alem d_esurdos, sentí·la.

ção financeira distribuioo- Tratllr com Sebastião lonova aparelho, -que
ra por ocasião da aquisi- Ayroso. recebeu,� nome. d.e "Co
ção. Sua distribuição ca· Av, Mal. Deodoro da de Com consutu.l-se do
beria aos estabelecimentos Fonseca. aparelho co.nvenclonlll.. e

de crédito autorizados, e Edificio Picolli. de uma uDidade aUXIliar
na qual se mostrou um

"pisca", um disco oscilan
te e um transmissor espe
cia!. Enquanto que no te·
lefone ,normal os sons são
transformados em impúl
sos elétricos e êstes, de
pois de transmitidos à dis
tância, sofrem o processo
inverso. transformando· se
novamente em sons -

no Code Com 08 sil1ais
chegados trilnsformàm se

em vibrações mecânicas
por meio de processo ele
tromainético e, ao mesmo

tempo, por meio de um

sistema de visualisação,
em lampejos luminosos,
Assim como luz ou co·

mo vibração (nêste caso

através do contacto dos

Coléqio São Luís

Maria do Carmo Ramos
Krieger, representando o

Comandante Gonzaga, do
DBATUR Após o almoço,
onde foram servidos pratos
típicos, veríflcou-ee visita
à Eletromotores Jarllguá
S.A, e II Indústrias Reu
nidas Jaraguá S.A , .muito
apreciado pelos visitantes.

Será regulado o Modêlo e o

Registro das Promissórias

Ferien In - Den - Bergen
Bilden - Fischen - Jagen - Reiten -

Kegeln - V,'ilndern - Gesundes Klima -

Schoene Berge - Waelder Und Seen - Eine
Wirkliche Erholung.

PORTUGIESISCH UND DEUTSCH

1
Deutsch·kurs im Monat Januar gratis für

Gäste. Maessige Preise - Schlafen mit Frues·
tueck: NCr$ 6.00 - 6,00. Tagespensi9n:
NOr$ 12,00 - .16,00. Kinder unter tO Jabren
gehen zum halben Preis.. Entfernung: 30 Km.
von J o a ç II b a - Omnibusverbindung nur
waehrend der Monlte Januar und Februilr 1970.dedos), o interlocutor pri Grosses Ferien und Unterhaltungspr0lrrllmm:vlido de vista ou privado Tiroleses - Musikanten - Schuhplattler _

de vista e de ouvido, po-
.

SaelÍgerchor - Theater.- Bauernkapelle spieltde receber e transmitir te· z. Tlnz - Singllbende im familiärem Kreise.lefonemas. É necessário, Reiterfe.t - Rllnggelfest - Preisfischen
evidentemente, utilizar se
de um código, que pode FERIEN IN TREZE TíLiAS
s�r o Morse. Ist.o! porém,

I
. este é o convite que faz ii Secretaria do

na� apresenta dificuldades
. Turismo de Treze Tflias. QUIllquer imformaçãomaIOres.
ou reservlI de lugar, poderá ser feito à men·

Nas experiênCias feitas cion:ldil Secretaria, na Prilça Matriz, s/n.·, em
em algumas cidades ame- Treze Tílias, via Joaçaba, Estado de Santa
ricanas com o nôvo apa- Catarina.
relho, interlocutores surdol 1 • .;...
e mudos e cegos, chega
ram a trocar até dez pa
lavras por mi!lulo:

Esta invenção, que, ape- Escola Técnica federal de SUlla Catarina - FlorIanópolis
sar das dificuldades que FPOLI8 - Os alunos que tiverem curso se-
envolve, pode vir a ser cUl1dário completo, poderão obter o diploma de
de inestimável valor 'para Técnico em Mecânica, em um curso de um ano,
a comunicação de pessoas que vai ser ministrado na Escola Técnica Federal
surdas e cegas.,_prende·se, de Santa Catarina.
cómo muitas outras inven- O curso equivalerá aos três anos d08 demais
ções que vêm aparec�n- cursos técnicos. Porém em 12 meses serão minis·
do ultimamente, às pes· tradas somente' aulas de cultura técnica e prática
quizas e conquistas técni profissional, o que permitirá a formação 'de técni
cas feitas nos laboratórios .cos em mecânica a curto prazo, tendo em vista a
para atender às necessi- grande carência de,especialistas no mercado de
dádes das viagem espll- trabalho de todo o pafs.
ciaill, pesquisas e conquis -

A matricula para o cUfsO da técnico em me
tas que abriram novos e cânica, em 12 meses, estará aberta até o próximo
inesperados caminhos à dia 31, na Escola Técnica Federal de Santa Cata
técnica, nos mais variados rina.
campos.

Telefone para Surdos

CONVITE Ministério da Educação e Cultura

. 10,30 horas - Sessão Solene no recinto da
Câmara Municipal para fins de
entrega de titulos honoriticoll.

15,00 horas - Sessão Extraordinária de Pos·
se do Prefeito, Vice Prefeito
e Vereadores.

Guarámirim, 10 de janeiro da 1970.
Salim José Dequech, Presidente FlorianÓpolis, 20 de janeiro de 1970Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"CORHfIO 00 POUO"

Emprêaa Jorn,lilliea
"Correio do Povo" Lida.

.1970.
Diretor

Eugêni� Vitor Sehmöekel

ASSINATURA:
Anual . • • • NCrS 10.00
Semestre • • • NCrI B.20
Avulso. • . • NCrS 0,20
NÚ!Dero ak...lIlo. NCrS 0.2:1

'-

BNDr:AÊÇO:
Caboa Poetai, 10

IIvenlda Mal. Deodoro, 210
Jaragu' d. SUl • S. Catarina

Aurell Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do J. Dis
trito da Comarca de Taraguá
do Sul, Estado. de Santa

Catarina; Brasil.
.

Faz Saber que comparece
ram no cartório exibindo os

documentos exigidos pela 'le
afim de se habilitarem para

casar-se:

flill�eth firl�bl é
ßcadRmicl di Medicina LUIZ KIENEN S A I

I I
IND. E 0011. DE B'EBI-DAS
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 657 - J A RA G U Á POSUL, SC

Fone 235

Zezito Luiz Cizeaki e

Dulce Léa Bail

Fabric:antes de:

Chopp, Guarani Antarctica, Sóda Limonada, �Água Tônica,
Club Sóda. Guaraná Caçula, Pilsen Extra, Faixa, Màlzbierj Porter,

LicOres, RefreacoB, Guaranás, Sóda Limonada, Sóda Uva,
Gasosas, Xaropes, Bitter, Vinho de Laranja.

Revendedores de:

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

Atende com prestesa a casamentos, Iestas e bailes.
Kienen liefert seine Produkte prompt für Hoehzeítea, Feste und Ball

- Besuchen Sie 'uns oder Telefonieren sie an 235 -

o

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

'G8GOOOjiEAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e .garantidos.
Antes de· comprar qualquer pneu passe ,sempre em -

Com. e Ind.tBreithaupt S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262 .

Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 - Enderêço Telegráfico IIBREITHAUPT."

Ele, brasileiro, solteiro,
fundação: "rlur Muller - 1919 bancário, n a tu r aI de

Morro da Fumaça. Bêste A Srla. Elizabelh Grub
Estado, domiciliado e re- ba, filha slo casel Harry
sídente na Av. Marecbal (Hildegard Gdferl) Grubbe,
Deodoro, nesta cidade, acabe d e concluir c o m
filho de Carlos Bstefano brtlhenttemo os e x a m es
Cizeski e de Gentile vesttbuleree, pare ingressar

I'Catarina Serafin. na Facuhjllde de Medicinn,
Ela, brasileira, solteira, da Univ�rsiddde �edernl

doméstíea na t u r a 1 de do Perené. Com mílheres

Jaraguá do Sul. domici de poslula.!lle.s, logrou a

Iliada e residente na AV'I
novel acedêmtca u":l h�n-IMarechal Deodoro, nesta roso lugnr de claesíflceçêo,

cidade, filha de José Bail o que Iez com .�ue, !!e�s
e de Eulalia Hafermann pare, em regosuo a rao

Bail. esstneledo teto, extendes-
sem convite aoe seus pn

Relistro Civil Edital n, 7.121 de 20/1,70 rentes meís próximos, pe
re comemorar o aconteci.

João Manoel Lopes Braga mento com uma lauln chur
e Maria do Carmo Werner rascada, que leve lugnr no

Ele, português, viúvo, din 17 do corrente no antl

motorista, n a t u r a I de lO Salão Beseke, "Correio

Portugal, domiciliado e
do Povo", h�nrado, ngra:

residente na Rua Rio dece o convite que lhe fOI

Branco, nesta cidade.' formulndo.
filho ,de Bento Luiz Lopes

-------.----

d M
.

R E para que chegue ao co-Braga e e ana osa
nhecimento de todbs mandeide Oliveira.
passar o presente edital qlle

Ela, brasileira, solteira, sc;rá publicado pela imprensa
doméstica, natural de e em cartório onde sera

Itajaí, nêste Estado. domí afixado durante 1 S dias, Se
ciliada e residente na alguém souber de algum im
Rua Rio Branco, nesta pedimento acuse-o pára os

cidade, filha de Manoel· íins legais ...
Tancredo Werner e de AUREA MULLER GRUBBA
Nathalicia AyrosoWerner. O icial ·I . .....J.

Edital de Praça

Edital n. 7.116 de 16/1/70
Vicente Donini e

Florilda Enke

11:le, brasileiro, solteiro.
i a d u 8 t r i a 1, natural di
Joinville, nêste Estado,
domiciliado e' resldente
à Rua .França Vosgar8u,
147, nesta cidade, filho
de José Donini e de Rosa
Doníní.
Ela, brasileira, solteira.

estudante, natural de Ja
raguä do Sul. domiciliada
e residente à Rua Vinte
e nose de outubro. s/n.,
filha de Ervin Enke 'e de
Nair Vosgerau Enke.

Edital n. 7.117 de 17/1/70
, .. .

Lausinho Idoardo Al.!·
xandre Maçanero e

Emilia Lourenzetti

11:19, brasileiro. solteiro,
operário, natural de Co
rupá. nêste Estado. domi·
ciliado e' resident!!. em

Ribeirão Grande do Nor
te, nöste distrito, filho de
Idoardo Manoel Alexan
dre Maçanera e de ,Rosa
Alexandre Maçanero.
Ela, brasileira, solteira,

, doméstiea. natural de Ja·
ral'uá do Sul. domiciliada
e residente ,em Itapoou'
8inho, niate distrito, filha
de Luiz LourenzeUi e de
Leopoldina Pretti Louren
zeUi.

Edital n. 7.118 de 20/1/70
Rudi Gielow II

Elaina OIdenburg
11:le, brasileiro. solteiro,

lavrador, natural de Ja
raguA do Sul, domiciliado
e residente em Rio Cirro
I. nöste distriío,' filho de
Alfredo Gielow e de Ana
Koepp Gielow.
Ela, brasileira. 80lteira,

doméstica. natural de Ja
raruá do Sul. domiciliada
e residente em Garibaldi.
nAste distrito, filha de
OSllar Oldenburg e de
Vali Mathias Oldenburg.
Edital n. 7.119 de 20i1 70

Norberto Gutz e

Edla Geisler
11:1e. brasileiro. solteiro,

operário, natural de Ja·
raguá do Sul. domiciliado
e residente em Rio da
Luz I. nöste distrito. filho
de Ervino Gulz e de
Berta Maas Gutz.
Ela, brasileira, solteira.

doméstica, natural de Ja
raguA do Sul. domicili"da
fi residente em Rio da
Luz'I, nö!te di8�r Ho. filha
de Al9im 'Geieler e de
Hildegard Raasch Geisler G8.segurança total nas curvas'

, .

graças aos ombrr- �"edondados,
Edital n. 7,120 de 20!jl'lQ� • ---,

Distribuidores tle:

G8·milhares de quilômetros extra
com a nova borracha Tracsyn,

G8·com cordonéis 3T'P!oteção con·
tra calor. choques e rachaduras,

Whisky,

O Doutor 'Heliodoro Franzoí, Juiz de Direito
da Comarca de Jafaguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, Da forma da Ieí, etc.

, FAZ SABER a todos' os que o presente edi
tai de praça, com o prázo de vinte (20) dias vt
rem 'ou dêle conhecimento tiverem e ínteressar
pôssa, que hão de ser arrematados. por quem
maís der e maior . lance oferecer, em frente às
portas do Edifício do Forum, no dia 5 de lerereiro de
1910. às 1\4.00 horas. os' be 8 penhorades ao execu
tado Waldemar Romalho, na ação executiva que
lhe móve a firma Ola. Jordan de Veículos, e abaí
xo descriminados:

a) - Um terreno, situado à Rua João 'I'ost
ní, ....no municipio de Oorupá, perimetro urbano,
fllzendo frente com terras de João Wadzinski com
40' metros. travessão dos fandol com terrsil de
João Bankhardt, com 30 metros, @lxtremando de
um lado com, terrall de João Bankhardt cOm 71.60
metros e de outro lado com terras de Otto Gram,
com 71,00 metros, contendo a área de 2.500 m2.
edificado cem uma oasa de madeira, registrado
no Rl'gistro de Imóveis da Comarca de Joinville.
avaliado NOr' 6.500.00.

Assim serão os referidos bens arrematados
por quem mais der e maior lance oferecer acima
do preço da avaliação, podendo ser examinados,
por quem interêsse tiver, no local em' que S8
acham situados, E para que chegue a noticia a

público e conhecimento dos interessados. foi ex

pedido ,o prtlsente edital. que Berá afixado DO lo·
cal de costumes às portas do Forum e públicado
no jornal local "Correio do Povo". Dado 8 passa·
do nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos três dia.
do m6s de dezembro do ano de mil novecentos e

sessenta e nove. - Eu, Im8.�ell Mahlud, Escrivão; o
subscrevi. - (as) Heliodoro Franzoi, Juiz de Di·
reito.
� A presente cópia confere com o original; dou
fé.

Jaraguá do Sul, 3/ Dezembro /1969.
O Escrivllo. Amadeu Mahfud

2/3

Proibição
.

Fi.ca rerminanlemeole proibide
.

a enlradn de
pesllons eslranhas 11m lerras da CHÁCARA JARAGUÁ,
de propriednde dn Firma Bernardo Grubba �.A.,'
silo II ESlrada Francisco de Paula, afim de cnçllr,
pescnr, e causar oulros danos, lião DOS rel!poDsabili
zando pelo que po!!sn aconlecer.nos infralores.

Jnrllguá do Sul, 19 de janeiro de 1970
Bernardo Grubbll S.- A,
Harry Grubba

'A I e n ç ã o

diversos lotes,Vende-se
Beira-Rio.

_. .

Informações - Hilo Gonçalves.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Edital de Citação
d 30 dí Com o prazo de 20 di••, pllra -venda e errerne- O Doutor OarIos Ronald Schmidt, Juiz de Di-Com o prazo e las. -

tação dos bens penhorados à JOSÉ DEQUECH reito da Comarca de Gueramírtm, Estado de San-O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de "ESPÓLIO", nos euros de Ação Execuliva que lhe ta ratartna, na forma da lei. etc,..
.

Direito da Comarca de Guaramirim, Estado
move BEolDAS AQUA-VIVA LTOA. FAZ SABER, a todos quantos o presente .edlne Santa Catarina, na forma da leí, etc. . . O Doutor Carlos Ronald Schmidt, Juiz de Di- tal, virem, ou dêle conhecimen.to tiverem, ou lO�e-FAZ SABER, a todos quantos o presente edl- reilo dá Comarca de Gueremlrtm, Estado de ôenre ressar possa que, no dla 29 (vínte e nove). de Ja.tal com o prazo de 30 dias 'firem ou dêle eonhe- Ceterína, ne forma da Iet, elc... neiro, p. vindouro, às 10 horas, o Porteiro dosci�ento tiverem, ou interessar possa que, por parte PAZ SABER, liDS que o presente edltel, virem, Auditórios dêste Juizo, levará a pregão de vendade José Brych, brasileiro, casado, lavrador, restden- dêle conhecrmento tiverem, ou intereeser poese que, e arrematação à porta principal do Edifício do

.

te e domlcílíado no munícípío de Mailsaranduba, no díe 29 [vinte e nove) de janeiro p, vindouro, as Fórum desta Comarca a quem maior lance oterenesta Comarca, através de seu bastante Procura- 10 (dez) horas, no edilfcio dll. Pref�iI�rll Muni��pal, o cer, acima da avaliação, dos objetos ab�!xo r�l�;dor Dr. Hélio Alves, foi requerida uma ação de Porteiro dos Au!lilóriOs, levara a público pregao de cionados, penhcrados a José Dequech ElpOlIo.,nsueapíãu de um imóvel localizado em Guarani- vende e erremereçäo a quem mels der e miliar Ience nos autoa de Ação Executiva que lhe move HélioMirim, Municipio de Massaranduba, com a área de oferecer tndependentemenre da evelíeção, os bens de Carvalho Cunha: 1) _ Uma máquina de somar144000 metros quadrados, fazendo frente, ao sul, no laud� seguinte; 1) - 2 lonee de cami.nhão me- Olivetti n,O 111028, avaliada em Ncr$ 430,00 (Qu�.medindo 160 metros, com terras de Ladislau Jaco- dindo 6x6 melros, merce locomortve, evelledes pell! trocentos e trinta cruzeiros novos); 2) Uma mäquíbowski, fundos, aQ norte, na mesma distância, com ímportâneta de NCr$ 360,00 (trezentos e sessenla na de somar ulivetti n.O 99174337, avaliada emditas de Bdmundo Volles, de um lado, a leste, me- cruzeiroe novos); 2) - 1 aro de caminhão co� 8 Ncr$ 430,OO(Quatr.ocentos e trinta cruzeiros n�v.ol):dindo 900 metros, com ditas do requerente, e, do furos, avaliado em NCr$ 90,00 (noventa cruzeiros 3) _ Uma máquina lie escrever marca Bemingtonoutro lado, a oeste na mesma distância, com novos), 3) _ 3 barerlae de 12. wolts, .m��ca Delta. n. SPP2-75103-J, avaliac:la em �cr$ 400,00 (Quatro.ditas de herdeiros de Vicente Tomezak. Feita avaliadlls em NCr$ lãO.OO (eenro e ctnqüenta cru- centos cruzeiros Novos] Em Virtude do que expejustificação prévia da posse f.ol esta julgada pro. zetros novos). Em virtude do que é expedido o pre de-se êste edital que será afixado. no lugar de eoscedente por sentença e, para que ,chegue ao eo- sente edtrel, que será afixado no lugar de costume e -tume e publicado na forma da Lei. Da�o e paua.nhecimento de to�os mãndou expedir o presente publicado na forma da Lei. Dado e pessedc nesta do nesta cidade e C.omarca de Guaramírím, Estaedital que será aflxado no lugar de costume e cidade e Comarca de Gueramlrtm, Estado- de Sanla do de Santa Catarina Cartóri.o do Chel e Anexos,publicado na forma da lei. Da�o e passado nesta Catarina, Cenörto do Cível e Anexos, aos doze dias aos doze dias do mê� de dezembro do ano de mil.cidade • Comarca de GuaramIrim, Estad.o de San· do mês de dezembro do IIno de mil novecenlos e novllcent.os e seS8enta e nove Eu, (as) RIII f.lllnta Catarina, Cart.óri.o do Clve) e Anex08, a.os �eze- sessenta e nove. Eu, (as) Ralf PaIrin, Escrivão, que Escrivl.o, que 9 datil.ografei e lubscr�vi ..

nove dias d.o mê8 de dezembro d.o ano de mil n?- o dillilogrilfel e subscrevi.
_

.

.. (as) (Jarios "Ronaldo Schmidt, JUIZ de DIreito.vecent.os e sessent� e no�e. Eu, (As) !lalf F-altlO (as) Carlos Ronald Schmidl, Juiz de Dlrello C E R T IDÃO
.

Escrivão, que o datilografei e .�bscre!,l. . C E R T I O Â C? _ Certific.o qua a presente cópia confére com( As) Carl.os Ronald Schmldt, JUIZ de Direito Certifico que a presente cópia conferI.' com o o original do que dou fé.O E R T I DÃO original do que dou fé.' Guaramirim, 12 de dezembro de .lQ69 .Certifico que a presente cópia confére c.om Ouaramirim, 12 d� dezem�r� de 1969 Ralf Falhn, Escrivão9 .original d.o que d.ou fé. Ralf Pllllm, Escrlvllo 3/3Guaramirim, 19 de dezembro de 1969
Ralf Faltin, E8crivlo

Edital de Leilão Edital de Praça

'6/3 Edital de Leilão
Com o .prazo de 20 dias" parll venda e ar- CGC.MF 84432475/001rlm8Lação' dos bens penhorados- a SALIM JOS:';:

KDlTAL DE CONVOCACÃODEQlJECH, n08 aul08 de Ação Executiva que lhe
. . .move CIA. COMERCIAL SCHRADER.

.

8 Ficam con'fldados os aei.oDlil.tas dellta socle-
O Doutor Carlol Ron81d Schmidt, Juiz de dllde, a se reunirem em a�sembléla geral e�traor.Direito da � Comaroa de Guaramirim, Estado de dnll1ria, às 15. horas, d.o dIa 14 de fe,!er�ll'o d,!:Sànta Catarin8 na fnrma da lei, eto... 1970, na sed'! social á rua Jorge CzerDlewlcz, n;FAZ SABER, aos que o presente ediial: virew, 1.074, na cidade de Ja!aguá do Sul, a f!m de dell

d,êle conhecimento tiverem ou interesilar posss, que berarem Bôbre a segulO�e, O�dem da Dia,
no dia 29 (vinte e no,e) de janeiro p. ,indour?, 1 - Prop.osta da diretoria para aumento de,às la (dez) horaR, no Edifíoio da Prefeitura MU�I- oapital;
cipal, O Porteiro dOI Auditórios, levarê a 'p�b�IOO, . 1. 2,- Altera9ã.o do -art.. 5,. doa estatut.os so-
pregão d� ve1l1111'"Ift""ärremãtaQ'I[õ'll -quem m'll'lTi dlfl' cla18;

. . .

e maior lance oferecer, independentemente da aV8-
'

3 - Assuntos dlverso8 de IOt8�éllse SOCIal.
Iisçãe, 08 bens no laudo seguinte: 1) - 2 (duss) Jafaguá do Sul (SC), 15 de Janeiro. de 1970.
lonas para caminhão medindo 6x8 metros, avaliadas TECELAGEM GUNITEX LTDA., SóCIOS· gerentes.
em NC'$ 500,00 (Quinhentos Cruzeiros Nov?s). Em
virtude do que, é expedido o presente e�Jt"al, que
serê afixado no lugar de cOlltume e publicadO na

forma da Lei. Dado e paslado nesta oidade e �o·
marca de Guaramirim, Estado de Santa CatarlB8,
Cartório do Cínl t' Anexos, aos doze dias do mês
de dezembro do ano de mil noveoentos e .eS8enta
e nove. Eu, (8S) Ralf Fallio EIlOrivão, que o d�ti
lografei e subscrevi. (as) Carlos Ronald SChWldt,

Juiz de Direito
CERTIDÃO

Certifico que a presente c6.pia confére com o

original do que doe fé.
Guaramirim, 12 d. -dezembro de 1969;

Ralf FaUin Escrivão, 2/3

laeeillem filn itu S. ß.
ELETROMOTORES JARAGUÂ S.A.

(CGCMF 8U%9.695/001)

Assemblé� Geral Ordinária

Picllm convidados OI senhores acionislas desla
sociedade, para reunirem-se em Assembléia Geral Oro
dinária a reillizar se no dia �8 de março vindouro, na
sede SOCilll, às 9,00 horlls, com a. seguinle

Ordem do dill
-

t. "Exame, dfscussão e lülítllmento do'Rellllório dà
Diretorill, Ba!anço Geral, CODIIl de Lucros e Per·
dlls e Parecer do Conselho Fiscal, ludo relativo
110 exerc(cio social encerrlldo em '61.12.69;

2, Eleição dos membros do Conselho Piscai para
o exerc(cio de 1970 e fixação dos correspenden
tes honorários;

'6 Pixllção dos honorários di Diretoria e
4. Oulros IIssunlos do inlerbse socÍlII.

AVISO: Enconlrom-se à disposição dos senhores a

cionistlls, na sede social dll emprêsa,_ os
documenlos lias quais alude o arlill'o 99 do
Decreto- Lei n.O 2627, de 26 de setem!>ro

de 1940.
.

Assembléia Geral Extraordinária
Convocamos Oll aenhores acionistas desta em·

prêsa para a,Assembléia Geral EXlraordinária que se
realiz�rá no próximo dia 28 de março, às 14,00 horas,
nll sede social, c.om II aeguinle

Ordem do dia
1. Aumenlo do capilal socilll;
2. Reformulação em Cllrgo da direloria; 1 bicicleta marca Pil�t, estrangéira'6. Reformulação' em alribuições dos ,diretores;. . estado de nova, preço á combinar.

����i1
4, Alrerllções e consolidllção dos EstalUlos SOCiaIS e em

. .ã. OUlros assunlOI do inlerêsse social. 1 gaita Todeschini, em estado perteito. ""ro [nunG 71 � P � tf\llll7l-JtJoragulÍ do Sul, 12 de janeiro de 1970.
T

.

t t R d
-

í
JlJ.I l!.Il IJJ I.\IlI.\.I Ul �v IJJ <tILEggon João da Silvll, Direlor Presidenle, ra ar nes a e açao.
�......."' = _ ·····..

·······_··�······=·····-I· SAn :.���GG���.::::. !�;.:�:: do ruo d. f
fi: Revendedor d,a 1.:.1 ter descobert.o minúscu,

�
Escritório CeDtral1f

� las particulas de .our.o e

� B RAHMA CHO PP i,� !r�i��:fo�d2�:�!����i: Avenida ��:::�n5:f8::)velt, 23 - Grupo 303

l=
J vári.oB' minerais novos.' Z RCi -d 39J l'ro

i.� em Jaraguá .do, Sul.. !.J �i�::��fft����7o!iiok���8
I

� bilhões de an08, podendo ,.-- ..,- --;li Alto Vale do ta)ai, e. agora 1} chegar.a4.730 De8tafor

U-ADESUL I d C Llda .. 1li
t b

.

t d sena' =1 ma seria tão velho quan- m n. e Dm.

I am em ln egran 0- 11 �:roeP��[:� :�ti�m�elS:� Oferece oport1.lDidade aG d Florl·anO'poll·S B do que se supunha n08

MARCENEIROS.

ran e •

::� cálculos anteriores,

� que lenham também cODhecimenlos de beneficill-1: Onde além dos seus produtos revenderá 1: Corr";o do Povo meOlo de madeira e monlilgem de pllredes de

I...
Illmbris em acabamento de 11110 luxo.

.

B �....�..�,..�...�_....•5?-,,�...;�..,�..!J . �J� furo I LI g_:_ln_.d_b_dr�_�_�_sp_iO_d_eG_e_�!_-O_e_s_�_�_re_Ô_�_i�_I:_i�_:_,e__1_,:_87_R_U_II�

ÁGUA DO RIO

VENDE-SE

ts d.oce ...
és a vidll d.ol séres ...
n.oli dás a luz.
P.or onde passaR
deixas traços de morte,
és traiçoeira to criminosa,
nesta corrida louca ti impiedosa.
Em 8al se torna tua doçura,
ficas ainda mais-.louca,
lanças te pel.os ares
ê contra penêdol.
Quand.o já bem calma,
vens à areia da praia beijar.

,

de Valério de' Souza Rosa
janeiro de 1970.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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c o R R E I O· O O P O IV O It "Coluna ROTARY"

Edital de Leílêe

R.C. de São Franoisco do Sul completa
JUBILEU DE PRATA "-

O RC. de São Francisco do Sul, completa Im
data de amanhã o seu 25.· ano de fundação, fato
que será devidamente assinalado, mediante -série
de comemorações. O jubileu de prate- do, veterano
clube de servico, estarä econtecendo hoje à noite.
com um baile que BerA realizado em conjunto com
o Clube 24 de Janeiro e o G.E.F., às 22,30 horsl.
Amanhã, entre 11 e 12 horas será servidó aperiti'o
a bordo do Iate "Carij6" com passeio pela baía de'
São Franci�co do Sul. Àa 12,30 horas, teri lugar
almoço festivo no Clubs 24 de Janeiro, que contará
com muitcs visitantes dOB RC. ,izinhol, dos quail
ae incorpora o RO. de Jaraguá do Sul, com uma
caravana, para prestigiar os 'alorolai companheiros
da terra da, babitonga. Esta coluna apresenta aos
rotarianos de São Francisco do Sul OB seus efusi
vos cumprimentos, pelo transcurso do seu 25.· ano
de fundação. .

. AOS rotarianos das cidades 'izinhas. poderão
dispor de ligara para 'frente, de uma 1'iagem dite
ren�e. unlizando-sa �o Iate "Carij6", que faz viagens
perlõdícas entre JOlDv .. lle e São Francisco do Sul
saindo do ponto de turismo. no Bucarein, is 9 ho:
ras e regressando de São Francisco, na parte da
tarde. No Bucarein existe estacionamento para
v�rcull)s com uma guarda especial para cuidar das
Viaturas.

ANO L J,ARAOU' DO SUL (SANTA CATARINA) H.O 2.567 '

O Doutor Heliodoro Franzoi, Juiz de Direito
da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Santa

=======d! Oátarlna, 'na forma da lei, etc... '

SERVIR DESSERVIR ,FAZ SABER. a todos OB que o presente edital
-

de leilão. com o prazo de 20 dias, VirAm ou dêle
OL Paulo Morettl conhecimento ti1'erem e interessar possa. que hão

Nada melhor para ridicularizar a nossa vida da ser arrematados, por quem mais der e maior
cotidiana do que fugir às ocasíões em que pode- lance oferecer, em frente às portas do Edifíoio do
mos aplicar na prática tOda a extensão do nosso Forum. no dia 12 de fevereiro vindouro. às 14 horas,
lema: SERVIR. Bastaria filmar certos momentos da os bens penhoradna a08 executados EVALDO e

vida comunitária e a sua retroprojeção n08 reve- LAURA BAUMGAERTEL, na ação executiva -que
laria fat08 que nos deixariam ruborizados, e a ver lhes move WALTER STEINKE, abaixo descrimi·

gonha se estamparia na t81a de nesse face 8 tes- nados:-
'

temunhar a nossa negligência tim têrmos de vivêo- a)- UM TERRENO com a ãrea de 72.500
cia humana e Ieonistica. m2" com as seguintea confrontações:- frente com

Comprovados os fatos, as pesaoas que nos a dita rua Franoisco de Paula, naste município;
cercam, por certo, não ficariam bem edificadasl

fundos com o Ribeirão dos Monos, com 200 metros,
com o espetáculo que oferecemos a seus olhos de de um lado com terras de Herdeiros - Werger, e de

espectadores. sempre á"idos de provas concretas outro lado, com terras de' Herdeiros Baumgaertel,
do nosso serviço desinteressado. registrado nesta Comarca, sob n. 24 751. no livro 3-z,

Não generalizemos tais fatos para que não se b)- UMA C A S A DE MADEIRA, medindo
conclua que o panorama do leonismo nem sempre 6.x 9 ms.; para moradia, e rancho de madeira, ma

é terreno propício ao entuaiasmo, na difusão e na dmdo 9 x 9 ms., construções edificadas sõbre o

prática do serviço desínteressado.
' .

im6vel acima descrito. ,

Somos responsáveis pelo que fazflmos ou deí- Assim serão os referidos bens arrematados por
xamos de fazer; por isso cumpramos as tarefas que quem mais der e maior lance oíerecer. E p Ira que
n08 são afetas. tomemos a8 precauções neceasä- chegue ao conhecimento público e ue quem íuts
rias para testemunharmos a nossa boa vontade rêsse tiger. foi expedido o presente edital que sed
em SERVIR. afixado no local de costume. e publicada no jornal

O fato de SERVIR ou DESSERVIR é complexo local "Correio do Povo".- Dado e passada nesta
e bazófia seria de nossa parte acusar quam quer cidade de JaraguA do Sul, 80S dezessete días do

que fôs,e, porque a responsabllidede de fazer eu I mês de dezemhro do ano de mil noveoentos e ses

não Jazer, a liberdade de cumprir o dever ou ne senta e nove. Eu (as) Amadeu Mahfud, escrivão, o

glígeneíâ-Io é problema de cada um.
.

subsorevi.
Isto pösto, vale dizer que sobejas vêzes a

' (as) Heliodoro Franzoi, Juiz de �ireito
disposição com que nOI lançamos ao trabalho rt!e A presenta cópia confere com o origínal; dou fé
SERVIR é deplorável _ Exigimos .novídades onde Jaraguä do Sul, 17 de' dezembro de '1969.

Impera a rotina, eoísas novas onde predominam (1S O Escri'ão, Amadeu M, hfud
velhas, novas verdades onde se cristalizam as ver-

,
dades essenciais. novas doutrinas onde se amalga
mam as doutrinas eternas, novos príuoípíos onde
é imutável a essência das coisas que devem ser

simples na sua praticidade e práticas na sua sim
plicidade: Vontade própria para ajudar a agir me
lhor.

Para tanto não é necessário que tenhamos
ares de profetas, pregando verdades bäslcamente
Ieenístícas e leonieticamente básicas, basta ter
presente o 8�sencial em têrmos' de leonismo, já
que o essenCIal é tudo para quem-tem um coraçã�
aberto. para quem alimenta uma vontade estórica
de SERVIR. ,

Acontece que, não raro. por pedantismo, ne

gligenciamos o essencial, o que é simples, para
procurarmos o que é. fútil. o que alicia. o que, em
têrmos de leonismo. ,significa DESSERVIR.

Se tal8stá acontecendo conosco, retemperemos
nOllsas convicções leonisticas, tomemo-las a sério,
aaibamos escutar 08 nossos dirigentes. saibamos
respeitar o espirita de nOS80 lema, saibamos ter
boa vontade de agir para aprendermoll a melhor

- SERVIR.

,Guarda de trânsito multa sitiante
de Goioerê em arroz, galinhas e leitões
Pode parecer brinca- O infrator um jovem MADESUL Ind.eCom.Ltda.

deira do jornal. mas esta sitiante, sem n�nhum eo-
R C "

.�

é verfdica mesmo e aCOD- nhecimento de leis, ficou ua e. Procopio Godles de Oliveira, 1.587
teceu no distrito de IV aprovado com o montan- _

Centenário, municipio de te da multa e como não -----------------=
Gníoerê. Multas há de vá·

.
tinha condições ne pagar r

- - - �

";;=:1rios tipos, as de trânsito, o exi�ido. ofereceu trin- I)•. ReI-DoIdo"'.
.

ao que sabemos. são em ta qUilos de arroz, dose

�
,- .lUupapa

dinheiro e apreensão da de feijão. cinco galinhas II IIcarteira de motorista. Mas e vinte cruzeiros novos. ADTOG&DO
esta aplicada em I V Cen- com o que não concordou r '

tenário é demais, se não "Gaucho". Quando êste ) Escrit6rio ao lado da Prefeitura
vejamos: estando de ser- pretendia levar o sitiante

�viço no citado patrimônio, para a cadeia, chegou o i/'. JARAGUÁ_:'0F_S�ULo guarda de trânsito de subdelegado de IV Cen·
_

Goioerê. "ulgarma.nte' co- tenário, que intercedeu ------,.,,,

nhecido como "Gaucho", pelo infrator, dizendo que

--Iencontrou um lIitiante com o rapaz era seu amigo e.

Rsua cam�onet8 irregular- que a multa era uma e- epresen ta"ãomenta estacionada. Foi lá. xorbitância. Após discuti- V

pediu os documentos, ti· rem algum tempo, "Gau- Elemento residente em OURITIBA
rau o talão de multas e cho" concordou em acei· registrado no OORE do PR. deseja re:.
co�eçou a lavrar o auto tar m�tade �a m�lta. que presentar firrpas desta cidade naquelade lDfração. Até ai nada Ibe fOI paga Imedlatamen- OAPITAL à b d

. -

Favorde mais, A inullitado e o te, . . .

ase e comIssoes.

Convocamos os senhorel .ócios desta Socie- engraçado do aconteci·1 Segundo informações, dIrIgIr-se ao Sr. A. J. da Silva.
dade, para comparecerem a Assembléia Geral Oro menta foi a multa impos esta não é a primeira vez 1 Caixa Postal, 1898
dinária a rnlizar·ae no dia 25 de Janeiro de 1970 ta: dois sacos de arroz, que cobram multas dêste .

às 8,30 horas na séde social. dois de feijão, dez gali- tipo em IV Centenário CURITIBA - PARANÁ
,

Com a seguinte ordem do dia nbas, doii leitões e eiD- mas acreditamos nós qu�
1 - Prestação de contas quenta cruzeiros novos sejam ai úniclls dêste ti-
2 - Eleiçlio da noVl diretoria ou então a cadeia. po no muödo inteiro.
S - Assunto" diversos de in�eresse da Sacie.
dade

'Jaraguá do Súl SO·03 de Janeiro de 1970
Amandio Schmidt, Presidente
Norberto Knaezel. Secretário

o �UE VAI PELO UONS

8Dcie�D�e fSDlrliva e Recreativa Uierense
(

de Jaraguá do Sul ,- SC
Convocação

�-----------------------------'---------

Auxiliar de Escritório
LO.JAS DOUAT .Necessitamde
mOQo, menor de idade, com boa caligra
fia, para preencher o cargo acima.

Oandidatos deverão apres'entarem-se
à Av. Mal. Deod_oro, 890.

.. TISITE-:NOS ..

:-----------_..-._-

Moderna Industria de Beneficiamento'
de Madeiras. ASSOALHOS, FORROS
LAMBRI�, PAREDES DIVISORIAfl p,
RESIDENOIAS E ESORITORIOS
TAOOS E TABUAS APLAINADAS.

'

FÔRRO PAULISTA - Pinho 1a.

m2. NCr$ 4,70

�;t>uDASj Vaoda-si Tarraoos
Frlltrl.ru .• 0,,,.....,,,.1. Situado 9 km. do centro

L ê i a de eorupá. na Estrada
Nova Corupá à São Ben
to. tendo 10 a 12.000 �.2

Laranjeiras, PecegueiroB,
Kakiseiros, Maeieiras, Ja
boticabeiras,'etc. Roseiras
Dahlills, Camélias. Coni-

, feras. Palmeiras, étc., eto.

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

"Por
A

Esse Mundo de Deus" altitude cerca 800 me-tros

própria para construção
de casa de veraneio,

MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura 8 do, me
lhor quilate -literário. ("A Notfcia"-Joinville).

A venda na Ti p o g r a f i a A yen i d a
e na sua filial.

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Infortnações com o Sr.
Kurt Hillbrecht, Caixa
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