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do Coléqio Normal Pref. Lauro Zimmermann, de Guarainirim.
Local: Sociedade Diana, às 21 horas do dia 12 de Selembro.
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ARENA Indica Candidatos para oPleíío
.»

de '15 d'e Novembro de -1970
fl��ij'zí!u se dIa 21 do teputevsm d'e essenciale' else fazer repreeenté-les viço'e atual presidente da

corrente, na cepírel do Es válido, porque lmereseee na Assembléia Legislaliv., Aliança Renovadora Na-
tado, • Convenção da pessoais estiverem eétme ne Câmara Federal e 5e· cianal de.Jaraguá do 5ul,
ARENA de Santa Oerertne, dos alias propósitos. da nado, POil, é sabido, que entidade polflica que vem

nes dependências' da AI!l" comunídede, , Desejamos ' uma' região sem um repre conduz.ndo com multa SII-

lembléia Legisilltiva. Os nos absler, tenro qUlÍnto semente, é uma céhila es- bedoria. O eleitorado de-
trabalhos tiveram inicio às passivei, do eomemérto queclda, não obstante a verá der o seu voto de
8 h"orlÍs 40 mencionado sôbre os !nteresses que promessa de que o sr: confiance ao er. Octacílle
dia e foram eoucluídoe uns poucos julgam rnals Eng.o Colombo Salles de Pedro .Ramos, assim como

cerca das' 6 h o r aa da importantes que os celerl- verá desenvolver um go- homologará, emre outres

manhã de sábado, 'numa vos, da! porque, traçemos vêrao emtaentemenre réc- cendlderoe a deputedos
verdadeira meretons -de e declinamos os nomes oicJI'. rederais, o er.. Pedro Co-
escolhaa e acerIos de parle daqueles que mereceram o _ A Convenção do dia!1 lln, aI u ai Prestdeme d�
I parte, A ARENA de Ja, a p

ô

l c incondicional da do cerrenre, por larga Assembléia Legislativa,
ragulÍ do Sul contou com lIgremiação Ateniata e das margem de votos obtidos sufrag,ando ainda oe nomes

. 5 delegados, que alf com adesões de políticos locais no plenário, entendeu d� de:Antonio C?lIrlós Konder
pareceram para dar aten- não inte'grantes do diretó confirmar II indicação da ReiS e Lenoír Vargas Fer-
dimento 10 que fóra ante rio, d'ls direções de classe A R E N A 10cIII fazendo reíra, pari o' Senado . e

ríormente acordado entre e sociedade que, em bÔII candidato à Dep�lado Es. seus suplentes, ers. Olalr
aa vlirias camadas sociais hora, entenderam de JUDIar raduel, o sr. Oetecílto Pe- Becker e Genésio de Mi-
de noas� Çomunll, �ã� ��, . f�(��� PII�� ,n,,-�a �Q)�I!!Il!.' .:

- !1J:Q, Ramo'�;. cid,i,dão

�c;te1'
,r.n��" _Lina, ICberilndO,lntelizmente, ao uma,pacir'-edç_o, mas prin ' .,' , grandes virtudes civicas, Em outrl edição dare-

denomfnaldor 'comum �o CiPa�mie�te dotar. Q,i' .noss� Octacllio Pedro Ramól, legftl�O candidato de Jaragu6 e do politico honesto, indusllial mos maiores delalhes do

q,ue as c aaaes respo�s_lI· �unlc PiO e murnc !IO� VI, Vale do ltapocú, atual Presldenté dá ARENA local e progressista, ·inlPgranle e movtmenro ,clvico de 15'de
veis pelll nossa r e sr III o zrnhos das condlçoes Ide futuro deputado estadual. expoeDle de c:Iuoe de ser- novembro.

,

����:::m em Ajudea fazer CassiD� S��!�.����!.�����.���!!��.!��
C

. .' de Sevíllu guá, tradícleual estabe- gundo estabeleetmente,
Organizado pela Prerei

'

O enSO' Iecímento que em cará- altusdo à rua Mal. Floria·
lura Municipal, ROlary .

em Gu'araml·rl·m ter pioneiro instalou.en- no, por'�t;Ide passa a a·

Club e Acerese, deverá rer trê nós o moderno slste- tender eficientemente outro

lugar !'lOS próximos díes De dez em dez anos, o Govêrno promove um O Clube Recreativo ma de cemercíalízaçãe. setor de nossa cidade.
30 e 31 do correnre, 'uma Recenseamento Geral em todo o Brasil, com fina- Guaramtrense, p r o g r a-

de sua variada linha de Cóm o'S melheres prêçCls
interessante mostra, no S.·, lidade de saber a realidade da aítuação brasileira. fi o u para o dia l!_j de produt.o.s". completou

.

o da praça, o Su.permerc�-
Ião Paroquial de Guarami· O Recenseamento. completo ab�ange dois le- seterrlbro de 1970. em

seu �JrImelr? �no. de .exis. do Jaraguá, a cada dIa

rim, objelivando assinalar
!l' O C sua sêde social, à rua 28 tênCla, no ult"!l� dIa 27 que p_IiFsa, !iumenta o

a Semanil da Saúde e do vantamentos Istintos. enso Demográfico, atra
de Ag,ôllto, um mo.Bumen•.

do co.rrente.Imclalmente róI de sua �hl!ntela, pa�'
Arroz. A exposi,ão conterá vês do qual é prOCedido uma pelquisa da popula- tal baile social, aniniado com o S u p e r� � r.c a d.o sando a ser o �I!góclo
IIssuntos relilcionados com ção e dos respectivos domioiliqs em seus Tários, Jara"uá no edrflclO PI seguro e traBqullo em

aspectos, e o Censo Econômico, onde sAo pesqui pel" famosa orquestra ...'
.

. "

loúde � cultur� �o arroz, sados as diversas elpe'ciel da'economia d P ís' internacional. Cassino de colIt, à Av. MaL D�o�oro, qu.e a �hent�la, � os pro·
lendo lido Instltuldo pelo ...

o a.
Sevilla A ro rama io o sucesso da empreItada prletárlOs experllnentam

Rolary lacaio Iroréu "Paul a�rícola, comercIal, IDdustrlal e prestação de ser- .' p �
à' Ç2 dito.u aos leUS dirigent!:'8 mútuas satisfações .

. " . VIÇOS SOCIal terá lOíclO s 1
HarriS, a ser conferido

I'
. . horas e a reserva dE'

1------------------·--aos vencedores da mara Tendo como .data fIxa a zero. hora, .,do dIa 1.· mêsa8 oderá ser r",ito J O I' n V 1°11 e es ta' na fren telona, chllmada da saúde de setem�ro .ptÓXll�o., será levado a eleIto .em t�- co.m o �elador .do clube.
'

,

e do arroz. A exposição do- o terrItórIO NaCIOnal o Censo Demogr.sflco. MI' .

.

será aberta ãl 10,30 horas Ihares de Recenseadores, espalhados por todos os "

Na avalIação �ensall Ponta Grossa, com 81

de domingo. A enlrada é quadrantes da nossa Pãtria, dirIgir-se,Ao a

tOdosl A
(.. dos trabalhos. realIzados pontol.

.

franca
'

os lares

brasileiro.s, àesde OI mais altos edificios ßlversana pe�as delegaCl�s ?a. �a Para ess8. slt�ação. hon·
de apartamentos, às suntuosas residêncial, até as

celta Federsl J�rlsdlclO rala, a .oomuDldade t�m

Fogo SI·m'bo'll·co na"'o
mais humildes choupanas; a fim de coletar ele- A r t h u r G u m z n!,das, li: Supermtend�n- concorrIdo com al!reclá.
mentos indisplnlsveis ao levantamento. ' cla RegIOnal da ReceIta. vel colaboraçi?, 81S qU8

T d M' í' d f Ii Em data de hoje deflue Federal da 9a. Regiio pertenc!, á regIão abran·

passara' por Jaragua'
o o o UDIC pIO

.

a mesma orma que ,,? tl-
a data natallcia. do sr. Ar Fiscal n08 Estados do gida pela DRF de Join·

tado ,I a Naçio - preCIsa saber a sua real sItua· PáS t C t' ville com. a locali"'ação
ç.. d t d á iN' I

.' Ihur Gumz, membro de aran e an a a arma" .,
..o en ro o cen r o a_clona ... , conclul'u p;'la segul'nte de um POsto da Re,ceita- tradicionlll familla, radica· v

Você também receberá a vIsIta de um Re� da nbte municlpio e dire- cla8sif�c.,io "com o scú. Federal em nOlsa «lidada•.

censea�or. Aten�a-o bem ,o forneça.lh,,! com preci. lor�presidente da r i r m a mulo dos po�tos de·aV8-
'

sAo. aI IOformaeo.es que 61e lhe, soliCItar. Estará Gumz Irmãos 5.A. _ Indúa. liação, at� Junho de 1970
assIm colaborandO com o Censo. tria, Comércio e Agricul 1.. Jugar''_ DRF de Join-

, Os dados fornecido� ao Recenleador sio si lura, sediada em Rio Cerro. ville, com 106 pontos; 2.°
gUosol e não poderio serusados para fins fiscais. O IInlversari.Jnle' completi! lugar - DRF.de Curitiba, O halll�RleRlo d.

O êxito completo do Censo. depende de você, os seus 60 anos de profi- com 102 pontal; 3.° lugar Bandeira' e o canlo
que é a fonte de informações. Respoltas corretas eUIl existência e, para alÍ- - DRF de Paranaguâ, com do Hino Nacional são
significa a obtenção de, dados verdadeir::os, objeti sinalar'a ereméride, prepa- 93 pontoa; •.0 lugár - DRF obrig�lóriol, uma vez
va principal do Recenseamento.'

. ,

' rou'para o seu vaslo Cir- de Flo.rianópolis, com 86 por slma.a,UI Iodos
Colaborando com o Oenso; Tocê estárá' e08- cuia de amizades uma re- pontos; 5.0 lagar - DRF os ealabeleeill1enlos

perando com o seu Município, com Santa Catarina cepção no Salão Alvorada, de Joaçaba, com 84

POD-I
de qualqller Ilr6u de

e com o Bralil; para êl8 ser perfeito. Po.rtsnto. com Início às 16 horas. tos; 6.° lugar. - DRF de ansiao, plÍblicol ou
AJUDE A FAZER O CENSO, que é uma verdadei- Ao aniversariante, oa cum·, Londrina, com 82 pontol parlicularea.
ra fotografia do BraliI. primenlos desta folha e 7.° lúgar • DRF de '1.......,. ._...

Ao contrário dOI anos

anteriores, o I'F050 Sim
bólico" da Pátria, que
era conduzido anualmen
te pelol eleolares jara
iuaenses,' nAo passará
mais por nOS8a cidalle.
De acOrdo com' a pro
gramaçAo aprov�da, "Fa·
gn Simbólico", ao chegar
à Curitiba, de lá rumará
para Mafra, percorrendo
a BR-118 até POrto Ale
gre, levando a outral ci
dadea brasileiras 8 men

sagem de civismo .

CI.,a.�1 di Edle.....
CiYlu

. Atenção JovemJ A classe de 1952 está convocada parq: o Serviço Militar.
E Servir a Pátria. nas Fôrças Armadas é o seu mais nóbre dever cívico.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"CORRfIO DO PO.O"
<::0«0 = _:==-="0::::> Re,istro Civil

v MI-I DAS Aure"! Müller Grubb•• Oficiai
flll1�': "rlur Mul/.r - t811 '-'

.

do Registro Civil do r.Dis-

F,.u/.,., • O,••••"t.,. trito da Comarca de Taragl1á
do Sul, Estado de Santa

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

documentos exigidos pela lei Existe uma locomoti

afim de se habilitarem para va "Maria Fumaça" que
casar-se: de vez em quando pas-

PEOAM OATÁLOGO
Idital D. 7.29� de 20/8/70 sa por Jaraguä aí pela�

ILUSTRADO
Elias Jungton e

2 � 3 horas �a manha

BNDBAÊÇO: Leopoldo Seidel Maria da Oosta apitando estridente e I
Ca_ Po.t.l, 19 Ele, brasileiro, solteiro, longamente, quebrando

IIveDltI. M.L Deodoro, 210 - OORUPÁ -

metalúrglco, natural de O sossêgo e repouso no-

:;..J_U_._IH_'_••_SU_I_._.S_._Ca_ta_ri_D•....: c:::::o<:>c:::::::a-...::o::::> �araguá d.o Sul, domici- t!1rno daquêles que I'e

rr=============='=========n
llsdo e residente em Frau- sidem no centro da

S O C I A '1 S II ei�co d,: Paula, Deste dis, cidade prínoipalmente
.

- trtto, Illho de Rudolfo '
�. .

'========= ========:!! Jungton e Maria Dumke os que te� � desd,lta �e
A i á'

, Sohmöckel Diretor do Jungton. morar proxnno a VIa

D ver s r lOS: Semanärio' "Correio do Pa,,". Ela, brasileira, solteira, ferrea. Ora, a nosso ver,
Fasem anoe hoje Dia oi industriAria, natural de bastaria, à guisa de ado
- aarlos, filho de Oar- _ Manfredo Fnck.

Trombudo �e��raJ, neste vertência um curto e

los Hslnsle; Estado, domíeílíade e re I
.

'
. .

_ Heiuz Ziemer; Dia 02 sidente em Nova Brastlta, eve apito nas proxnai-

_ Haroldo Wolski;' _ O ar. Wille G. GelB- neste distrito. filha de dades da passagem de

_ Ademar Os. a I d o lner. 'em Oorupä,
Afonlo da Oosta e Ana nível na rua Marechal

Borgea, filho do Ir. Osval - o Ir. Rudi Brune, da Silva. Deodoro e outro na en-

do Borges. nesta: Edital n. 7.293 de 21/8/70 trada d.a ponte ferrea.
"J;t 1. - ....: Laerte, filho do sr Mas t I
J!Qaem anos amanna

.

Ernesto W.,rner e .

api ar onga: e es-

João O. Stein; trid
- O Sf. L e o p o I d o � Romilda Pedri, filha Asta Gumz enternente as vezes

Raiulr; de Manoel Pedri; Ele, brasileiro, solteiro, durante minutos, as 2
- Haria; eapôsa rio sr.

_ o garotinho Walter balconista; natural de e 3 horas da madruga-
Joio Carlos Stein; Germano, filho do ca181 Oorupä. neste Estado, do' da, acordando agitada-
- ar. OUo Pawlowski, Nilds e Germano Behrens mici1iado e residente em

em Gaspar;
mente os que necessi-

_ o sr.Ângllo Scheuer, Jr., nesta cídade. Francisco de Paula, neste tam de descanso, é abuso
D' 03' dístríto, filho de Bruno

em Itapocuzinho. ta
Werner e Ana Werner. que está a exigir pro-

Dia 31
- Antonine, espôsa do Ela, braaíleira, solteira, vidências de alguém.

Sf. Alfredo D. Jansen; doméstica, natural de Ja. Com vistas, pois,'à quem
- O sr. Tarciaio Satler; - Narciso, fllhoC de

... f'lh d raruá do Sul, domiciliada de direl·to.
- ",Igomar, I o e Franoisco Morbis,'

E
.

h hl
e residente em Francis-

rll ert; - a sra. Irene Hiua-
-

J.c B" I'
cõ de Paula, neste distrf.

- 0Jotem Oh, aum e, ching Söelter, RSnÔia do
L Ad B

.. to, Iilh.a de Carlos Gumz ----------
- aaro emar or- ar. Dr. Jörn SÖelter, re-

,.lini;
.

sidente na Alemaaha;
e Amanda Lemke Gumz. " residente em à Estrada

- HIlda He.schill Bru· - o sr. Wal dem i r o Edital n. 7.294 de 24/8/70 <:taribaldi, neste distrito,

ner, em Säo Paalo; Nagel.
fIlho de Paulo Gumz e

- o garoto Rudinei
J)',

Rainoldo GumE e

Ailia
Arndt Gumz

dOI SanUJsl
. ca 04, _. ",' Veronle. <;orr6a, a, brallil"ir. solteira

- a jOYem Yvone Alioe - O IIr. Waldemar Van EI\l, bralneiro, solteiro, iod. striária, n�turlll d�
Sohmöckel, filha da sra. Vossen, funcionAria de A pedreiro, natural de Ja- GUllramirim, neste Esta

Brunildl 1 Kuginie Vitor Oomercial. raguA do ,Sul, domiciliado do, domiciliada e residen
, te em à EstradaGaribaldi,

neBtl4�di8trit6, • Iilha . de
Leonardo (:orrêa e Maria
Parma Oorrêa.

CORREIO DO POVO Sábado dia 29-8-70

Emprê.. Jomaliitica
"COlI'elo do POYO" Ltda.

·1970.
Laranjeiras, Pecegueirol,
Kakiseiros, Macieiras, Ja'
botíoabeíras, etc, Rosairas
Dahlias, Oani6lias, Ooní
feras, Palmeiras, ate., ItO.

Diret.r
Eugênio Vitor SehDlöckeI

ASSINATURA.:
Aaul . • • • CrS 10.00
Sa.eatre . I. C4 11,20
Avulse. • .• CrS 8,20
Número .tr_tlo • CrS 0,22

r

tI
l/

Tem cara de motor nôvo,
desempenho de motor nôvo
e custa menos da metade

de um motor nõvo. ,.,<;��
iJ
"

0$ mais variados. que são uma ','

.

verdadeira tortura. Mas também, depois i

de passar por ésses testes, êle fica
' ·1

como se fõsse nôvo. J . ;)!.
Tanto é verdade, que éle recebe a §/ o,\/.j

mesma garantia que a Fábrica dá r�)'1
a um motor nôvo: 'j �

10.000 km ou 6 meses de uso.
\1 ·:]f·1

ca��:v��o��r�fnn�����eorv�f:�i�eu �;1.
de nossa Revenda como um carro de 'I. o

motor növo.
'

Venha ver em nossa loja o 1110tor
VOlkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.

IO:le fica tão nôvo, que v. é capaz de
confundi-lo ·com um motor növo.

Felizmente seu preço evita esta

confusão: custa menos da metade de um

motor nôvo.
Mas faz tudo que um motor

nôvo faz.
.

As peças originais instaladas e as

recondicionadas são submetidas a teste.s

VeículosJaraguã Ltda.
ffvenic)a marechal Deac)ora, 312 (func}os)

Jaraguá do Sul -:- Santa Catarina
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DEDO
NO

DODOI

l

DE-NO-DO

Clemente BaraUo - Faleoeu na manhi
do dia 20 do eorrente, am sua residência, l rua
Domingos da Nova, DeBta cidade, o estimado
cidadão Olementa Baratte, treneo fIlmiliIIr dOI
maís eenhaeidos no município. O extinto cen

tava a idade de 76 anos e, além da espôsa,
deixa OI seguintes filhos: Ad6lia. Oonrado, Hi
lärío, Fidélis, Líno, Silvino e Brune.

Agnes Mahnke ReH - Ás 17 hoeas do
dia 23 de agôsto de 1970, faleceu no Hospital
JaraguA, a veneranda Sra. Agnes Mahnke Reif,

.

viún de Ricardo ·Reif. A extinta que é irmã
do nosso muito conheoíuo Bruno Mahnke, mo

rava 'durante longo. anos na cidade paulista d.
Oaraguatatubll, tendo o seu .eor po sido dado à
sepultura no Oemitérío Evangélico da vizinha
cidade de Blumenau. Agnes Mahnke Reif deixa
1 filha, genro, 1 filha adotiva, 8 netos, 12 bis
netos, 1 irmã e 3 irmãos.

Arthur Günther - Notíoias vindas de
Londrina, Norte do Paranä, dão-nos o infausto
informe de que '0 funcíonärto pública municipal
aposentado, sr. Arthur Günther, foi vítima de

trägloo acidente, em que o veículo em que viII

[ava, uma Pick Up, colidiu violentamente 00111

um trator a :100 km. da cidade d. Londrina,
vindo a falecer, em cpnsequência O extinto ji
residia hä alguns anos. no norte do Paranâ,
eolaoorando eficientemente oom seu cunhado, o

nosso conhecido FrAnz Hesselmann, deixando
viúva Irene Pedri Günther e 'um filho.

Frederico Schmöckel JúDlor - FaleclU
às 23,30 horas do dia 25 do cor-ente, no HOl'

pital São José, de Joinville, o, estimado cidadão
Frederico Sohmöckel Júnior, categorizado fun.
oionãrlo da HInsen Industríal. O faleoido con

tava a idade de 61 anos e deixa viúva a Sra.
Gertrudes Schmöckal. O seu sepultamento deu

Be parA o Oemitério iIIul'JÍoipal de Joinville, oom
grande acompanhamento, usando da palavra
digersos oradores. Frederico Sohmöckel Júnior
éra tio de n0880 diretor.

"Correio do Povo", apresenta aOB enluta
dos OB S8US aentidos pêsames.

----

•

.

t. A-g-radecimento IA familil de

Adélia Piaz�ra Fischer
8ensibilizada agradece a todos (,8 seuB

parentes. amigos, visinhol, que a conforta
ram no doloroso transe por que pasBou, aOB

que enviaram flôres, corôaB, cartõÍls, telegra·
mas e aos que acompanharam a extinta até
a 8ua última morada

Em especial deseja externar o seu pro
fundo agradecim.ento aOB Ren. Pe. Elemar
Scheid e Pail(or Egberto Schwanz pelas pa
lavras confortadoras proferidas em C8sa, na

Igreja e à beira do túmulo, b"m como aos

corais da "Igrt>ja Matriz Slio Sebastião" e da

"Cómunidade Evangélica" desta cidade, pelol
canticos entoados em louvor da inesquecível
espôsa, mãe, sogra 6 avó.

.

Agradece ainda ao snr. Eugênio Vitor
Sckmöckel pela comovida crônica enserida
no j'Jrnal "Correio do Povo", bem como á
"Rádio Jaraguá" pela atenção com que se

referiu a êste infausto acontecimento.

Edital n. 7.295 de 25/8/70
Adalberto Kluge e

Marli Teresinha ScheuE'r

Ele, brasileiro, solt.eiro.
motorista, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliado
e residente em Barra do
Rio C�rro. neste distrito,
filho de Albrech Kluge e

.Ema Kanzler ,Kluge.

IEla,.bra8ilel.'ra,
solteira,

doméstica, natural de Ja·
raguá do Sul, domicilia-
da e residente em Jara- .

guá 84, neste distrito. fi
lha de Gabriel Scheuer
e M a r i aSteinmacher =- •

Scheuer.

Edita�:�I:�2�a:;s 2;/8/70 Atenção, Atlétas Corupaenses!
Teresa Luy Prestigie oom tua presenqa os festejol! aluBivo'

ê SEMANA DA PÁTRIA, inscrevendo-te o quanto
an-t"s para partioipar da PRIMEIRA PROVA or·
CLfsTICÄ MUNICIPAL DE CORUPÁ, a realizar'

se no dia 7 de �etembro, concorrendo a 2 (doia)
valiosoB prêmios:

1.0 Prêmio - Nova e moderna bicicleta
2.0 Prêmio - Potente e VilltOIlO rädio

Numa gentil promoQão da POPULAOÃO, INr"DÚSTRIA. OOMÉRCIO e PREFEITURA MUN'
CIPAL. . .

Imcrição junto à Oomissão Municipal de E.

portes, no prMio da Prefeitura Manil:ipal no horA'
rio normal tie expediente, at6 o dis 6 de s,tembtCi
próximo vindouro.

Ele,'brasileiro, solteiro,
operArio, natural de Ja·

raguá do Sul, domicilia
do e residente em Barra
do Rio Cêrro, neste dis
trito, filho de Emilio Kanis
e Elisabeta Strener Ka
nl";.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, natural de Ja·
raguá de Sul, domiciliada
e residente em Ribeirão
Cacilda, neste distrito, fi·
lha de Leopoldo Luy e

Lidia Berlanda Luy. --1

E para que chegue ao 00·

Dhecimen'o de t.ob mandei
pasur o pMsente edital que
será publicado pela imprOOlia
e em cartório onde slrá
aUxado durmle' 15 dias. Se

alguém soubi!l' de algum im
pedimento acuse-o plU os

ias legais.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Qtiàal

Dr. Fraaaisco Anloaio Piccione
JMl:eD'J:CO ",.. c..R.JN:. !('Z

Oirurgia e Olh".. de Adultol e Oriançal
Partoa - Doença. de liIenhoral

HOSPITAL JESÚS DE NAZARt • OOKU�.!
Residinoia: Dr. Nere. lbinOI, .111

CO..UPÂ - .A.l!Ir2:..... GA!r....._II!(.
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Be�id�si'���:Xí;Wj,heJ� s.�. ReC8'itâ Federal
.

,
' ,CGOMF 84429869/601 ," ", ,

"" •

• .: ;;1
A�sen:'ibléi!l Geral,OJ;"pináda,:c "

; I alerta conlrl
.. Sio eonvidadoa es senhores acionistas" de8�a ".; ",', �

"',,..
.,

,sociedade vsra: parttci,ps,reuH'dJl -essemblêia. geral < -

'ordin.iria, que terä.Iugar, na: dia 31 �d<!l< og'lgbr,!) de bu' I"ntes 'f' It' ,)

1970. às 9 horas. na lieds socíal, à·" rilla Joinville.!
" a OSOS '"

,n.594, na' cidade de . Jafl!'guâ de Sul. II 'fim !ie:deH-, ,":.,
",

, ,,'
.

bafarem sõbre II seguinte. Ol',dem_._çIo Día., '" RIO. - � Coordenador
, 1,,0) -,Exaine. discuÍlsão�e votacão do Relatório d� FI�cahzJl,ção ;.da ,ß�-

da Diretoria. Balanço Geral, conta, de Lucros li orets\,la da �ecelt!;l .
Fe

�erdas, Parecer do, Conselho Fiscsl;' refeuinte ao' det:al, Lufz Gonzaga Fur
exercício IIncer,rado ejn 30, fie junho' d� 1970;:'

' i�, I t��� �e .An?r�de, alertou
2.0) ,-:- Eleição des membros do, Conselhd' Fis� ?Il c?�trlbum��s!�pes80as

car.e resp'êotivbs-'suplentes"e, fixacão "dos' seul' ho- Jurldlcas, que' aínda" não
norári9s,;

'" ,

'.'. ,; ,
, e�tfegaram s�as declarl,i:

f' J.O) -'- Outros asstm'tos de interêssê so�i81. �0�,8 dlt. ,=sndlll?ento rela .

.

'

. AY.ISO AOS AClO�IS1'A�, ".' .�lvas ao ano-�ase de 1969

L Encontram �e à' disposição dos' senhores seio- pare que f�ç,am, esta en

Distas, na .sede social," OS" .documentoa á .qua SB traga'lmedlata.mente. an�
refere 'o ârt.o 99,!,do Decreto.Lei D. 2 '627. da ,�6/091 �es. do recebtmento �a,,:
1940. \" :" ", '," . íntímação, Oaso conträno

,

ia'r;;gu'á da :8ul (SO). _lO da: agôsto 'tis '1970' terão-que !lrear �o.� mul-
o Moritz Max Wllheim,;Dfrelor Presidente tas-de .até 225 por cento,..

,
. tora o processo penal

por crime de sonegação
fiscal. Informou êle: que
'os contribuintes omissos
já estão i�entificadol! e á

, "Secretaria da Receita Fe-

em é�r��i�o;����:�edr J��zil��eti;r!�; d�u����t�� Jdoe:�lôg;:i�iUo:�i�:f:r�::' ,�
ca de Jaraguá do Sul, Esiildo ',�e öenre Catilrjna, n'a dade <,Ie apresentação de
forma da 'Iel, etc. �,,' \" C,". ,,' declaração antes de' ex- _

we

, FAZ SABER' aos que o p'rese,IJte edital dr cita- pedir' as modificações, Po Em
çã6.. com o ,praZQ .de Irinla (30kdi!ls virelll'pu. dele, para o pagamento do Im:

_

'
.

'
, "

co�hecimento �Ii,,-ergm, que D9r pllruL de qilra Sohn" pôsto de ,Rend_!1l.acresci- ,li COM' E -IND ,BREI1�HAUI?T S A �

resldente e domiciliada ne'sla' ctdede .e Comarca, íoí. do <Ie multas, juros , de l <, �'1, ,'., r '.,'.,., .,,', / ,
•

requer!díl ume A�ãa, �e, :UsUCilPião,
.

paIO adquirir ��, .mo!a, e
. ,cOrriiçã!_l,m.one:.", .você 'encontrara' o' novíssimodomfmo do segutare irnöveh

.. UJ)1a area d� forma' tárIa, Os contrlbulDtes.,', ,.' ,

triaógu(jn, süuede, nesta cidade" com ,(15 s'egul!!les' omissos estão ,sujeito!!,

"�"8:'
,

.

Ai'
, ,-

confrontações: ao-None cem 178 m com II Assecta-. liIegundo o Coordenador, .'
,

G'O'
"

O:;;:;
.

ção do BllilCO do, Bra.sil e VV(J, .Ernil ,Stilin; ao' S';J1� de FIscalização, ,at'ile-'.', O'· \� , 'E""A·Rc?m ,cinco :Iinbas,'a pril1leita com 3Q m na rua·.)?in, guintes pehaV�ade.s: .)�' '�I ,,' � ; " .' '�. "', "

,

vllIe, três linhas de 26 m!, 17m � 15,80 m; r,eSJ,1eçllvO', 1-0) - Se o contrlbUlnfe , �': Eneonträrá tamb�rn melhor atendi'rn to
,'",." .'. ,

" '.
mente,em terras ,!ie lAfaldl.n,� Mell�r ! a. 'uIrI,ma linha apres,ent!,r a declaração,�; Ant�fs' d�"cdrnprar' qua'lquer pneu p:�se' s�e�vl��se;:pldos e, gar,�ntld.o.s, ,

de 70. m, em lerras de. Oravlo Correia, e, a Uesle, com de ' rendimento e!lpont�' ",," . ',d ,,' .,' : '

,'.. iP "

,

'

,

'

"

.' ,

20 m,nil Rua semeMalia�e50mem.terra8deWíl.I.;;.neawen.!e•. Ii!l�es;d.!le.mjil... Co.me;ln�Brel.t.ha.u.pt.. S A '

demar Doubrawa, com a ared torai de· 3,6�2 m'Il.... são da IDtlQ1ação", até. o
"

,

Ue. " ,

"..

,Feita a �uslificação, foi a mesma julgada procedente" dia 30 de setembro, te�á '.: Av��ida"<B,ê!úlio Vargas, 268 - Jaraguá do, Sul - Santa Catarina - ,Fone 262

por sentença. E, para que chegue ao ç'onhetimento apenall; q'ue 'pagar sôbre :Faixa Po�tal 3 - Inscrição Estadual n,o 29 - Enderêço Telegráfico. "SREITHAUPT." v

de ;Iodos interessadps e ninguém alegue ignorância, o �PÔ<lto -devldÕ�'..O)
J...

' ,I.

- manda �l't �uiz- ,d�..f)jrei'lo eJéptdjr�presellle"edtt'llt; -MuUa ti
-,

5Õ"'"
'

�
que s�rá afixado ,no local de costume, séde dêsle Ô

,e. por C'i!� o

Juizo, às, portas do Forum 'e por·có.pia, púbhcadq na s', bred o �mpôsto I>
eVjdo "

for�a da lei•.Dado e' ,pas,Ba�o nea1,a çidade de Jari:! ��:cit'� (o,uver 'd u r r,�
. gua do ;Sul,. ,aos qual,orze dils do. mês de IIgôslo do _

,.

e �. ';'S ,

ec a,ra

, ano de mil noveéel.Jrós e selenta.,;- Eu, amadeu Malhad,. çoes d� r:�nd!mentos te,

Escriv�oi 9 subscri;_vI � (as) Nllzar,eno" Knabben _

nbam ,sujo., aJ'!res€nt�d�s
, Juiz SubstilulO, em exuclcio _ A preselÍle cópia con, dent!o (jp ,Ptl.Z� de ID�\,
fere com ,o origJnal; dou fé :_

,

maç,ao, ag�a:va ,8 para I_D
laraguá do Sul t4/ agôsto/ 1970 _ ,por cento ,se o atenql

" O· E
' -

.
mento oco.rreu após êste

.
. scrrv(.lp" Amil,d�u l'vlafhu4 prazo. Multa de 15(}, ppr

cento sôbra o', impôsto
devido, qUllndo, houver
lucro tributado, conjuga
do com 8, ocorrência, de
sonegração, fl'8ude,' ou
conluio, e as declarações

" - ------ --- - "

��nft�:,:�d��r��S::t���i� i REPR'ÉSE,NfAÇÕES 'fÉJROLf\ t,tda. I
:�rt!O�:g;:5v��2�; �:�t� i AV. ItIAL.,_))EODORO, DA FONSECA, 899 i
se o atendimento dcorr'er I J A R A G U",f' iro'

.

� U:L - S c. t
após ��te prazo; 4 o) �-I t !

A d I
-, A N' II N C, I.A , ,

s, ec araçoes apresen I
'

,

I
tadas 8 partir de !.o'jde 1 Piaél!s Esmaltadai'l' para Terrenos � residências.L !

setembro p'êste ano, das f todos' os·fins. ,BalIÍeários: Càro.buriú -=-
'

quais não de,co,rra impôs , P,lac,as e,m Acrilico. B'arra 'Yell)a _ Armaça-Q _

i
to a pagar estarão sujei , t
ta8 às seguintes multas: 1 Lambris.· !tajuba - Énceâda' - I
a) - de Cr$ 50,00 quah ! Forros Piçarras. ; " , ,: ; ,

I
do,:a apresentação se der! Taoos.

, :' 'Cidades: Jaragüá do Sul - I
eQtre 1.0 e 30 de Qutubro! Cal, para constru"!;o.I,< Blum,enau Guaraml'n'm',
dêste ano; b) ;_: de , 'h' " I

I Cr$ 150,00 qua n ti o a I !
'tI1relientllção f�! ,feita a i I

__ ,
i; A ,( e D'� ç ,ã' o '. ",'!,; �art�r"de 311de outubr.o, I l;- , I

"': o Sr, Gust�v�,H·enl!l·� .. el.proprl·et"'.·r:I�·d'a' ,"O,FI. I
'

"',

'",,� t" Lé'\l'e seu oarnê,pag'o � �cOlha' oí�cidö !.
u .. v I'

'd'
, de 'sua p-reÍerêrtéil. -........ J " ,.', ,

,,' , ,

CINA AU'�O REAL". cO,muaica a sua distinta elie,I\; ''lien' e S''Ie l '

tela fi amIgos, que. passou a' atender' em 8ua8 no- 't···cl, � ';" '1 Não compre oarnê sem 'verificar se foi carim- "

yas inst!llaçães a Rua F6lipe Schmidt, 93 ao lado ' �

I <�i,)":,.' bad<? po� R�p.t:.�sen*ações, f»ér91�) L.tda; .,:: :':
.

• I!lo MOiDhó,. S<;häffer. ,.�._. • j • : :- 1';'.",-,: ': , ..
�.

�:" " ", :' ;x � _ --_ _-rH � .

-7 ,:' i.;eIFJ e n o '., \,
'

.
., ,�t, "'1;' d; \ ,

�:''':
L.:

I

"

",,"'.;

'R,ep,re,sen,taç'ão I,SitÚlidosJkm'.dobentro'" '''·''.Y.E'N ,lrÊ,- SEi ,-,';/ Vende:se)
EI'E)mento residente em, CURITIBA,' 'iJe dÓrupá, : ria,' E�tr!lda " , ' .

f�gistrado nd CORE do PR deseja rê- 'Ntlv'à, Corupá à Sãb' Ben .. \

.

'ti!Ü�:terr!l?Q,;com 'a 'ár�� �e" �O:OOO
.

I Uma' Bi�icl�ia, marcá

présêntar- firmas 'desta' eidlide naquela to. 'tendo. 10 a 12,000 m2, c�sa ,de,' ml!ter,aHle, :'b,'
ôa ;cC:I!lSf,r,uÇilO e depepden�

I' ,pIL,O,l\ eS,tranll'eir,a em

CAPITAL à base de ·comissões. Favor alt!t�de cerca 800 metros Clas,; com agua, corrente, ,slluado ·em São Bento·',·' (d' ,'d Y
, .r i'

própria para cO!lS�rU'9ão do Sul, à Rua Joãe ,HofImann,(perlmelro urbano),
es a o e nova, pre.o a

I. ,dir.igjr-Se
' aQ .Sr. A. J.. da �ilv;8,. -, d'e ,casa de veraneio, se):Vindo, para ·,pequeno sllio ,ou 10teamento.·ZoDa- cOQ1_bin,Or. - U,m.ll �G'ã"i ta

,,', .,- 'Oaixa' PQstal; 1398, '.

.

"

1
. .' ,'.. ,. "

. de bolP clima:' Todeschinl; :em perfeifo
P' i I Informações com, 'o' Sr.

� Interessados queiram dirigir".se a A I f r e d o

l,estado
,,' • _

.

CURITIBA..., P_ARAN,Á Kurt ,Hillbrecbt, C�iX:a Klimmek, Caixa pOSléll, t2 ::_ São Bellto 'do Sul.' " .'

�ostal, 7- Corupá,' "
' jI:war ;lJe,lIlllj're��ção.

, ,

, COR�EIO DO POVO';r

Certificado Extravjado

Extraviado
.

�u. ALFREDO MEIER,> br�sileiro� ca�ado,
mdustrial, residente e domiciliado à Rua Ptf.: Pedro
Franken. 67 nesta cidade d,e Jaraguá do Sul SC,
!ieclara para os devidos, fins que foi .,eXtraviado o

CERTIFICADO DE PROPRIEDADE No 249764, do
veIculo Kombi Volkswagen, ano 1969, com as se,

g,uintes car8cteristicas: Motur BH 732315, Côr ara,nca.
Jaraguá do Sul, 18 de.agôsto, de 1970.
ALJ,1'REDO MEIER ",'

"
\ .("�, ' �. � 0.- '

..

Certificado

Eu, José AutôuÍo' Vice'�zi, brasileiro, casado,
r�8ident. e domiciliado em Santa Luzia, munici
pIO. de, Jar!lguá do Sul, SC, declara para ,'Os devi
dos fins que foi extraviadü o seguinte documento:

CARTEIRA DE MOTORISTA,
:; Jaraguá dO Sul, 12 'Je ,agôsto de 1970,
,0' •

José Antônio Yicepzi '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Não Percam! - Dia 5-9-70 "Noite das Rosas"
No Salão Cristo Rei - Promoção "Grêmio da Juventude Jaraguaense" - Início dó Baile 21,30 horas
Conjunto "OS PERALTAS" - Curitiba - ATENÇÃO!· Haverá Soirée no domingo dia 6-9-70 no mesmo local com o mesma Conjunte

Alunos Promovem Bàile
\

A promoção slrá abrilhlll_
tllda pelo conjunto "Os
Caretas". O belle promete
graúde euceseo e o reeul-
redo reverteré em 'beDeficio
da Iormarura dos seus

CORREIO DO POVO
ANO LI J;\IIAOU.\ DO SUL (SANTA CATARINA)

Os alunos do 2.° ano do
Curso Normal do Colégio
da Dlvlna Prcvídêncta, rea
lizarão um animado baile

--------

noa salões de Sociedade
SÁBADO, 29 DI! AOOSTO DB 1970 N.· 2.598

ßotafoi'o, na Berra do Rio
Cerro, em data de hoje,
com' fnicio às 21 horas. inlellrllnles.

'

L u tos ô b r e J a r a g u á Rádio Emissora São José
Por José Castilho Pinto Dill 23 do correnre,

,ve-I
Nil opornmldade, às ! 5

NI quinta-feira da lema�a pissada. aI psi.. rificou-ae pelo _

Minisrério h�rIl5, ocorreu a i�a�gurll;
15,30 horu, notna-se algo de estraaho em nossa da! C�muDlcaçoe.s li_Irans, çao do nõvo BSludlo D.

cidadl, pois allaH ruas apreslntlum-Ie meio dsser- h�renCIII �e �e�mlaa�o ou- 2, c0!D nova ap�re,hagem.
'II QUI.i leDl Inlnhum movimlnto de veículo e 10!llada i! RadiO Bmlssorll e dlre!or presldenle da

, ,Sao jose LIdlI., para • Fundllçao joão XXIII, Dompadlltrll. - Fundação Joio XXIII, na Gregörtô Wllrmelinll. So-
.

E.tnl tl.l«!(i) pirado, lilencioso I triste, pari' cidade cetartnense de Ma. mos IIlI'radecldo. pelo ea

c.ndo que uma fOrça dlsconhecida Iluna sôbre o frll. De ecõrdo com os vio de convite e formule
povo jlrl.uasDse «erando aqoêle silêneio e mlil- 610s então llrmades, de moa votos de eresceme '__--_..-�--....----G-------------'"
latir. A pr6pria ndureza que em Jaragué 6 u.a couformldade com os este- desenvolvimento de Bmis- rw"Ixuberânoia dI luz, d. côrll I de .ida, pois nja-sll lU los, foi nemeado o er, eora Sio José, por oceelêo

ID Lutz de0. rio. napooú volumolo di igua, la�go e ch�io de A.ullu.linho Vino"i pere dI! p!,saall'em do 6.· enl- rvigOr, olhe-II para os lades da antIga fAbrica de dlrelor do Depertsmearo. versario. �.
p6lvora I ",r-al·é matas que lembram .erdadeira 1 -_.......__......._-_........--_..............-

flor.. ta virglm; dê'1I1 uma olhada pari a8 bandas

I
ADVOGADO noa fOrol de

onde ..tão aB repelidoraa de ,.le.isão II nistar'se-é

t do Môrro da Bôa Viata Da aua imponênois e beleza A g r a e c i m e n t o I
SAo Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

a.lYagem. A pr6pria nalurlza tão exuberante, di. Janeiro - Braaßia.

ziamos, parecia melanc6lica I oonturbada apresen- J A. f.m!lia de' Proceslamentos perante quaisquer Mi.

tand. um 0611 acinl8ntado e coberto de nU.lnB nístêríes, Autarquiaa e Repartições Públicas

.•negr.cid.. am.açlndo chnlr , qualquer instante. ARTHUR GÜNTHER em geral.-
E por aCBlo nio alria aquela ehuva imínente uIlla profundamelie conllerÍlllda, vem de co- E 8 C r i t ó r i o C.D t rall
Illpecie de pranto des ehoras por algo de afliti.o munlcar o seu pllssllmento, na localidade de Avenida Franklin Roolevelt, 23 _ Grupo 303
I tri.tl qUI aqui lalivlssl aeonteeendo? Sim, talvez. Umulramll, no dia 24 de agôslo de 1970 e se- (Folle: 52-1894)fOlse, pois o ambiente Ira &6 dI conlristlmlnto. pultado nll necr6pole ,de Londrina.

Maa a rIgor nio choveu; porém, piDgos, DCui- Por bte int�rmédio deseje agredecer II

toa pingos de chuta cairam aôbre a cidade, pa re- lõdos os que a conforlarllm durante o dilicil

Cindo li,rim.. a materializarem Iquêle praoto du IraDse, que oferlaram flôres e corôas, que
Ihuraa, quiçé I: nalureza chorando seotidamentl IIcompanhllram o falecido alé a últimll morlldll

o'que 181..a ooorrende em Jara,uá .aquêle mo- e que apresenlaram manifeslllçõli!S de pli!sar.

�l--P�-R-.....E-
...

-C
.....

x.-=-A--_-:-E
.........

�!mento. Pois justameDtl Iquela hora, 15,30 de quinta- Bm esptcial des e j a IIgrad�cer ao sr. , __ __ ,

feira, 20, ,stava sendo sepultada Im nosao CemHé Levinus Krllus� e aos funcionários da Cons-
rio Municipal I Bsnhora Adélia PilZlra - Fischer, mirora Hewokra Lida., pela su. manifeslação l 1 (UM) tecelão corni prática em máqui- i
oriatura bonilliml e larlsm'entl 00ocIHuada, cujo de pesar e oferecimento de

c�rõlI' funerá.ria. l nas retilina. I
flleoimeuto -fez cieselr o lu�o i1ôbre· tôdl _a Jaragué. Loodrinll- Norte Paraná. Agõslo de 197Q. Z 1 {UM) vendedor com.carro próprio, i

Qlle ·D.us Onipotente esteja sempre conaigo,
A fllmilill enlutada - Irene Pedri Günther, í i para prontalentrega. I

Dona Adélia'. Ao .111 eapôs!), filhos e, demaiil.pa_fiIho.amãe.2irmãose4irás·lJDfOrmaçõl.na: INDÚSTRIA TEXTIL JARITA S.A. !
rentls 8 cl1'te"a do DOSSO sen.limlnto e solidariedade. .. x_ ... ........._.... .....__x__x

Compressor de Ar
Vinde lie um compr.aaer de ar com ai

caracterlsticas abaixo:
Prelsio Máxima 110 libraa
Velocidade 850 rim

-

Potência 1/2 HP
Cilindrada 110 emS

r
Informações: Av. Getúlio Varga., 170

JA ESTA ABERTO NOSSO SALÃO E BELEZAS•.
• Com tôdas as novidàdes da >t�; VW 1500. Fuscão, paraàs
Volkswagen p,ara 1971. (ntimos. Esbanja potência.

.

É: beleza que não acaba' Tem estabilidade para dar
mais. '. , e vender. E que côres lindas,

fit
,� Como a do 1600 TL, '1í!. ) ,.. gente I
r' . 2 portas, com carroceria -�';21 E o Karmann Ghia TC,
1", "fast-back" em grande estiro. '.;1 então? Uma sensação!
, Confôrtö para 5 pessoas. . i:;f' Beleza tôda. vida. E dentro

Acabamento de luxo. ,/í�:'K tem luxo para 4 pesseas�

o nôvo Fusca 1300
.

tem. muitas novidades, para

levar. v. a qualquer!lugar.
GOstosamente. /
A Variant e o VW 1600,

com novidades ta�bém
e �ôdas as yantag�ns que v.

gamou, E o Karm�nn Ghia
1600 com beleza ide sobra;

sempre na moda,
Mas, melhor que ler êste

anúncio, é v. vir ao nosso
.

salão de belezas.
Garantimos que'v. sairá

daqui mais bonito.

Jaraguá
Avenida Marechal Deodoro, 312 (fuodos)

Ve í C u 10'5) a.

Jaráguá do Sul - SC

NO� i/NJa JlW-R

�
REVENDEDOR
AUTORIZADO

-
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