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1ndependência I �'��!'rit���!!1 �t��t. B��,�UIM'!���"b'riO,

,
,

1 cato dos, Trabalhadores ôchlögl, I n hl Ienkoskí,A 'população de Jaraguá nacional e hino da lnde pequen� pare ccmponar

1
que torem prOCIIl!DII��S os

naa Indú.trias da Cons- OUvia Petry e Marlln Plccall.do' Sul mostrou-se á IIlto- pendência. Em seguida, IIS os deshlantes, que aumen- �encedores das vrrnnes, trução e do Mobiliário de Foram, ainda, egraclera das tradições ctvtees eurorldedee presentes ru tarn II cada, dle que pallsa, firmas lnd. e Com. Brei,- laraguá do Sul, concorre! doa, no 10 semeetre, em40 povo brasileiro. Após marem pera a plataforma f I z e n d o es eurondedes rheupt S. A., Waldemiro rsm a um ccncurso de "História do Brsetl",', !Gium domtage coberto de 7 de Setembro, localizado pensar em mudar o Joc�1 Schmitz e Ary Carolino composições, alusivas à seguintes, alunos: L dJ;t •ehuve e, quando já se na Av, Getúlio Vargas, da parada para outra vra Fruet, o resultado do con- vultos e fátos históricos da Ramthum, Iracema Ttrê:il.baldavam as I esperenças onde fôra arlJlado o pe- mais adequede ao movt cur�o. de composições, Independência do Brasil, oha Morbis, Waldir Hülesde um desfile, na manhã Ianque ,oficiaI. Às 9 horas menro que é' um ernpol- patroclßa�o pela Prefeitura sagrando-se vitoriosos, no heim, Ligia Marill EiChin.dfo. segunda feira, els que, linha inicio o desftle de gante e confortador espe- e pelo SlDdlcato do Trab. coerente ano os seguintes' ger, M II r i II Helena deàs 6 horas os moradores cerca de 3500 alunos, de lácul? de fé 8 confia,nç.a nas lnd,. ?!'. Construção e l0 IUiar _' Lígia Mari� Maçanetro, Gleclr Julião,da Pérola do Vale do Ita- todas as idades e gráus, ,dos jovens e �as euren- d!> Mobtllãrlo, tntr.ega de Bichinger, c/I Dicionário Raimiro RadüDz, Odeirpocú, eram.acordados com numa demonsrração elo dades nos desüues da Na- dtplomes aos bolstsree do Prático dll Ungua Necíonel Antonio da Silva, Manueluma salve de 22 tiros, no quente do apuro de cede ção. , P.E B E (publicados em
_ 4 volumes' Iracema Te- I, Gualberto, Olívte Petry,páteo di Prefeit,ur!'l' Colégio, d_e cada esc�la. Tamanha foi aafluê�cia separado), discurso de rezinha Morbis, C/II His- Rosecler de SOUZII, HeryeDqua,nto ne torre da Igreja

1
As evoluções, as bererlas

1
de populares .que,

termtue- encerramento! pro.fe.rldo tória do Brasil - 3 volu- Ronchl e Gilberto de ouEvangélica, IIS fanfarras e às faDfllrrlls faziam rre- da a parada, que durou pelo sr. Prefelt.o Municipal. fites e, Loní Rllmlhum c] veira. Cumprimentos aosdos elunos do Colégio São mer a compacte messe cerca de 2 horas e meia, De c:cõr�o com a prorra· i Ecíclopédla Çurios� 5 esforçados alunos. '

Luís, enunclevern em so humane que se comprimia as hospedarias e resreu. meçao, as 17 horas, realí- volumes. Os demals �eD'
noros ecördes o começo ao longo do treíero por rentes não tiverem locelí- za.ram-5e missas e culto!, cedores foram ossegutntes: Infermativo DUls.lldasdo dla mets lindo de Iara- onde passava o cesüle, dedes s u f i c I e n I e s pere nos templos de larllgua, Evanir Kamchen- ,Rllimirogud do Sul: o dill 7 de aplaudindo o. s escolores abrjgar .os fre.queDladores de �ue parlicipar�m �lI RadüDz, Glacir IJliiio, Ma. Esíá cada vez melhor oSetembro de ,1970. Como em seus trajes feslivos. e, analIe, mUIlOs resr,au- autoridades ,mußlclpals, Duel J. àualberro Loni Informativo Duas Rodas,DOS dillS dlls 'eleições, _o Tambem participaram do rantes não tinham ,mais seguindo-se as 18 hor�1I o RlImthunÍ, Miriam' MlIria Ó r g ã o d e dis�ribuiçiiopovo doya ��m�nstraçao d�sf�le .

os trabalhadores reservas para servir novas arrlamenl? das �andelrlls, T. 3rotz�e, Dolores Höp-I interne dO,a funcionáriosde sua conSCleDCla cfvlca, slDdlcalrzados, .:lubes es· ",feições. d�f�onte a Prefelturll
..

Mu- pel, Dllrcl Fontllnelli, Ro. da Indústrias 'Reunidllsp�rc?rrendo todas as vias porlivos, o C o rp.o de O el'lcerramenlo da Se mC1pa), da ,qual pa_�llcIPOU secIFr de Souza, H a r y laraguii S.A. � O Inforpubhcas.•.\s 8 horas, a Bombe!ros VolunrarlOs de mana da Párria deu se no de !!Iodo dest.aclldo o R.ev. Ronchi, Walmir Cllrdozo' millivo j6 entrou no beu 30concentração em frenle ,ao laragua do Sul, a Guarda Cine laraguá, toralmente Ir.mao Alcfdlo. �chml�t, da SilVII, José Luíz Petry, IIno e o Ilúmero de sete:nAlto da Pátria, na Praça Mirim e o Grupo de Es tomado por escolares e a d:reror do Coleglo Sao Marlene Plccoli Odalr bro está tOllllmente voltadoÂngelo Piazera, com �as· coteiros lac!,rilaba. Not?u população interessada' na LuI,s Foi um movime�to Antoóio da Silv�, Waldir là nossa Independência, aotea'!1enlo das bandeiras se qu,\' a grllnde AveDl�a parlicipação dos ár9s ci clVICO que promete maIOr Hillesheim,. Osmarina Pa- Censo demdgráfico, aosnliclonlll, do estado e do Getuho Vargas, de, tao vicos. Às 14 horas ti,nha brilho para 1971. O desa· vanello Jracemll Terezinhll IIniversariantes onde pon-municlpio, ao som do hino gloriOSOS desfiles, já é início II p,rogralrllçâo, em fio já foi lançado. Morbil: R o g é r i o L u i s tifica o de Don II Hilda,
, Lescowicz, Lúcia Ewald, 110 dia 12 do corrente, ao;;===================";"'"'== 14arli d.�, Fátim� RclDk, �1!loo de lot.gração Social

- �"'"",()d�fllo' �dro 'Olímpio
-

'Sdn'riift; 'Ullfa li! tlsl 'rÇfoels. Pnrll frente
Ramos. preaidenre da Maril Eichinger, Mllrill e ppra cimll, porque, esre
ARENA local, lfeen- Spé�ia, Terezinhll Wargi- i D f o r,m ati v o niniuem
ciado do cargo; foi nosky, Isolete Odwazny, segura mals.
o escolhido p e los
membros do seu Di
relório, o cllndidato
à deputado estadual,
no pleitõ de 15 de
Novembro de 1910.
Forças ponderáveis
inclinam-Ie'parll o

seu nome, numa de
monstração inequívo·
ca de que se pretende
escolher enlre os bons
o melHor, para repre·
:senlar esta região, na
Assembléia Legisill'
tiva.

Dia da

O Exércilo' Brllsileiro

1
que o 1· lugar do âmbito

está promovendo o Gon: regional concorrerá no
curso Serviço Militar170, âmbito nacional.
do qual somente pllrtici- Diplomas de Cooperação
parão estudantes do nivel Meritória serão conferidos
médio. O temll versará 1I0S doismelhoresftrabalhos
sôbre "Pllßdiá Calogeras, de cada Região Militar'lUma Vida A Serviço da A enlrega dos prêmios
Pálria", em que s e r ii o se' verificarão nas so!eni·
abordados obriglltórillmen- dades relativas ao "Dia
te vários tópicos meneio, do Reservista", dia 16 de
nados nas instruções, q'ue dezembro de 1970.'
e n I r e nós poderão ser Após" s u c e s II o do
obtidos' com o 2· Ten concurso da Semana da
losé Bahia, Delegado da Pátria, oferece se lias nos
lunlll do Serviço Militar sos estudantes uma exce
de Illraguá do Sul. O texto Ienle oportunidadt para
4tverá ter, no máximo, provar a culturll Cd!lIrrinen:
15 folhas de pllpel, .tipo se, concorrendo a bons 6:======================
ofício e poderá ser entre- prêmios. Sendo como 's50
gue na luutél do Serviço extensas as instruções do
Milita.r, de l° a 4 de Ou concurso, recomendamos
tubro próximo e concorrerá aos interessados procurar
lIos prêmios de âmbito a Dossa redação ou o Ten,
O.cionlll, Cr$ 5.000,00, o José Bahia, parll inteirar-se
I· lugar e Cr$ 2.000,00, dos demais detalhes do
o 2° e, d�·âmbi1o regional magno concurso qUe mo

Cr$ 1.000,00 o 1· lugar vimenlará 'toda a moCidade
t Cr$ 700,00, o 2°, sendo brasileira.

Em Asstmbléia

Gerall
fiscillizado pelo conselho,

de 26 de agõsto último foi composto dos srs. Hllns
eleito o nôv.o corpo dire- G e r II a r d May�r,' Max
tivo do Corpo de Bombei- Flnkbeiner Filho e ,Eugênio
ros Voluntários de lllrllguá Silva.

'

do Sul. O Dr. Oerd Edgar
Baumer foi -reeleito pllrll o Em próxima edição" pu
cargo de presidente, en· blicllremo, o balanço ge
qllanto que o comando ra,l, encerr�do em 20-05-70.
geral foi entregue lO sr.' Cumprimentos II Iodos
Herminio Lucciolli, tudo OI membros, da dlreloria.

Jaraguá um Pôsto -inaugura mais
o sr.,dr. Alfredo Günther,
seguido do Prefeito Muni- .

cipal, sr_ Hans ,Gerhard,
MlIyer, do sr. EmUlo dll
Silva e do nosso diretor,
representêlDdo a imprensa

As 16, horlls do dia 7
de settmbro de 1970, foi
entregue 110 público jara
guaense mais um pôst<>
de abastecimento. Traía:se
do primeiro Pôsto Ipirangll,
localizado- na rua Preso
Epitácio Pessôa (antigo da cidade .. Além de IIperi.

J
Pôsto Enke), órll sob a tivos e chopp, -seguiu-seU n g administração de emprêsii, o oferecimento de salga
da, qual participa como

1
dinhos. Esta folhll deseja

ierente, o sr. CWo Nico- mui t a prosperidade ao
lini. Na ocasião, fllarllm, ,Pôsto lpi,ranga, da Presi,

JIIfl;guá do Sul, s'r. Hans em' nome dos proprietários, dente Epilácio P.ssôa.
Gerhard Mayer, o Vice- .----------------------
Prefeito, nosso. dir.etor, o

sr. Kurt Klemz, o sr. Gil
Morais, Prof. D. Amálill
G, S. Anders, o advogado
dr. Luiz Félix Krueger, o

dr\. Deobl!ldino 'de Andrllde
e, finalmente,' o homena
geado, sr. Mário Jung.
"Correio do Povo", cum

primenta o natalicillnte,
com votos de muitas feli·
cidlldes.

.

Prefeito Mário
completa anos
O Prefeito Municipal do

ViZinhe município de Po
merode - sr. Mário lunl'.
completon O I seu fiO.· ano
de eXistênci., no último
dia I) do corrente, Autori
dlldes, amigos e populares
reuniram·se DO Clube Po
Illerodense, para assistir
ii entrega' da motonivelil'
dora Huber-Warco, dis
tribuída pelll L1NCK e, 110

fioal, após os cumprimen
los, forllm todos convida
dos para um liluto IIlmoço,
Ocasião em Que se fizerllm

.... •__Ouvir o Eni· Danilo Kunz, CO...·o do ponoeog. Dietmar Kurtz, o Vi· .. •

Q'ário De., Erntslo Preti, o ,um Jornal a
�.Prefeilà Ralf Kna(!sel, Serviço do Povo
IIIDS Garbe, o Prefeito de ,'- ...

Bombeiros Voluntários
tem, nova direção-

Fundado em 1871
Emancipado em 1984

Resultado do CODcurso de Composições
,

alusivas a data)�agDa' de

Nossa Pátria
Realizado pela Prefeitura Municipal de

Jaraguá do Sul
2. Ciclo'

1.0 lugar: Paulo Céllir Venturelli' -, Curso Ci·
,

, ,entWco "Sãó Luis"
_

2.· lugar: Odila Célia Marangoni - Colégio
Normll «Divinll Providência»

3.° lugar: loês Teresinha Girardi - Colégio
Normal «Divina Providêncill»

.' t•.Cicio (Ginásios)
I .• lugIIr":

. Edelberlo Schwllnz - GinlÍsio NQrmal
«Prof.· Leorlor de 'Souza Neves»'

,

2 .• lugGr: Ângela Crislinll Rubini Colégio
«Divina Providência»

ã.·,lug�r: Dione Ivele Killtkowaky - Colégio
, «Divina Drovidêncilllt

Prlftl6r',o
Grupo. E.colares

, I.· lugar: José MlÍximo Stephllnl - Colégio
«Divina Providência»

2 .• IUill": Elleir José de Pllula _ Grupo Escolar
«AbdoD Batistll»

,

3.° lugar: Henrique Purnhagen - Escola Pllrli-
cular Jaraguá

'

.

E.cola. Reunida.'
-

1.0 lugar: Verôni,clI Lllrsen - Escolas Reunidas
Julius Kllrslen

2.° lugar: Dorli Schwarz - Escolas Reunidas
Max Schubert

3.°' lugll,r� Alcir Pradi - E,scoll!s Reunidd:S 19
de Abril

Esçol•• I.olada.
1.° lugIIr: CeHte M: Plloleuci - Es. Isolada

Padre Alberto Jacobs da Tifa dos
Monos de Nereu Ramos

�.o lugIIr: Mllria Schmidt - EI. l:sollldll de
. Alto Gllribaldi, 19

3.° lugar: René. Hanstn - Es. Is, de G.ribilldi
Ao!, 1 OB 'Jugllres cpube um prêmio dé Cr$ 200,00
Aos 2 .• 8 lllgares - Cr$,100,OO
Aos 3.oB lugIIre;, ,- Cr$ 50,00
Aos Etemais parlicipllntes. foi conferido um Di·

ploma- de Honrll ao MérIto.
,

laraguá do Sul, 7 de Setembro de 1970
ZenIlide M_ Espezim, Inspelora' Escolar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO, DO POVO Sábado dia 12-9-70

S.A.Atenção
M -U D, A·5 o Sr. Gustavo Hensehel, proprietário da "OFI·

CINA AUTO REAL"" eomuaíca a lua distinta ollen-
Fr"rtf.ra. � Or"amellt.,. tela e amigos, que passou a atender em suas, no-

Laranjeiras, Peceguelros, vas instalações 11 Rua Felipe .Schmidt, 93 ao lado

Kakiseires. Maoieiras, Ja- do Moinho Schäfter. '/
'

botioabeiras, ete, Roseiras

1---
,

Dahlias, Oamélias, Ooní-Il- DF" At· Pí .

feras, Palmeiras, ato., eto.(, r. \ ,raaCISCO DOmO lCClODe, '

lt:I::2.o'ICO ,.., c.JIiiIt.lH:. 1'%

C.G.C. (M.F.) n.· 84.430.073/001
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente ficam convidados os Srs. aeín,

nístas desta sneíedade à comparecerem a Assem_
b16ia Geral Ordinária, a realizar-se na séde social
em Rio Cerro I, neste município .de Jaraguá fdo
Sul, às 15 horas do dia 19 de setembro afim deli.
berarém sobre a seguinte ordem do día:

1.0) - Aprovação do balanço de 30 de junho
de 1970

, '

'

2.°) - Eleição do Conselho Fiscal
3,°) - Assuntos diversos
Jaraguá do Sul, 28 de agôsto de 1910

Wilhelm Raduenz, - Dir. Presidente
Residênoia: Dr. Nereu Ramol, 419 Acham-ae à dísposíção d08 srs. aeícnlstas, 08

c:::::=oc:::>�c:::oc::::ac:::> co:àUPA - ......J!ilirA CArARINA documentos li que se refere o artigo 99 do Decra-;:=======:::!:::::::::::::::::=::::::::I ' to,Lei 2.627, de 2609 40. '

S O O I A I S II-� Ela, bra8ilelrá, solteira, X __ _ X_ _ .

!!=o======= ====="=====" !toupava, neste Estado, auxilia! de escritório, Z' P R iE C I !ii A' - !ii E i
Rerll'str CI'YI'I domic.i1iadà e residente natural de Jaraguá doZ· 1

.. O em Rl() da Luz I, neste Sul, domíeílíada e resí- I' 1 (UM) tecelão com prática em mäquí- I
Aurel Müll!lr Grubba, Oficiaí di8�rito, filha de. Jorge dente à Rua Ma�eohal Z nas retilina. 1
do Registro Civil do LDis- Beínke e Erna Beínke. J?eodoro, nesta Cidade,' 1 .} (UM) vendedor com carro próprio, i
trito da Comarca de Taraguá Edital n. 7.299 de 3/9/70

filha de Alfredo Mohr e 11-- par� pronta entrega. !
do Sul, Estado de Santa. .

Marta Beok Mohr.
'Inf �Ú S �

Catarina, Brasil. San,tíno �ouzs. d.os AnJo� , ormações na: IND STRIA TEXTIL JABITA .A. ,
SI Z k E para que cllegue ao co X- ...._ ............_........._ ...._ ............_-X ..._.Faz Saber que cemparece- e avamra umngows I

nhecirnento de todos mandei ö=====================.,
ram no cartório exibindo, os Ele, brasileiro, solteiro, passar o psesente edital quedocumentos exigidos pela lei operário, natural de Va- será publicado peta impreosaafim de se habilitarem para Iões, neste Estado. domí- e em cartório onde sera

casar-se:
;

ciliado e resídente em afixado durante 15 dias. Se
Edital n. 7.297 de 27/8/70 R.ibe�rão .

Molha, nes�e' alguém souber de algum im
distrito, filho. de Devíd podimente acuse-o para aß
Souza dos ADJos e Te- fios legais. ,

reza Padil�a Souza.. AUREA MÜLLER GRUBBAEla, brasílelra, solteira, Oticial
doméstioa, naturl11 de Rio _;,;__....:�:::.... :.::=====-==============
d'a Areia,' municfpio de
Oanoínhas, neste Estado,
Iilha de EstaniBlau Zimin·'
gowski e Tereza Bigàs
ZiJllingowski.
Edital n. 7,300 de

"CORRIIO UD POUO"

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Cirurria B Clini.a de ÄduUol e àriaDçal
Partos _ DoenQu' de Senhoras

. '

HOSPITAL JESÚS DE NAZÀRÉ • CORUPÃ

fandoçjj�: lirlur Mul/er • 1918

EDlprê.. lomaliltic� -

"COReiO do POYO" Lida.
• 1970. \

Diretor
Eugênio Vitor SchDlöckel

\ ASSINATURA:
ADuai • • • • Cr' 10,00
Semestre • .'. Cr' 1,20
Avulso. . " Cr$ 0,20
Número .trH.do. CrS D,22

,

PEÇAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

BNDBAêço:
Caiooa POlt.l, III

IIvenid. Mal. Deodoro, 210
laragu' do Sul. S. Catarina

Aniversários:,
-,

Fazem anos hoie
O sr.WaldemluGrubba;
O meoino Inicio LelB

ke, filho do Ir. Alvino
Lemke, em Rio da Luz
Vitória;

, Sra. 8Hzabethe Schmidt,
eÍilpôsl1 do sr. Wendelin
Schmidt.
Eloi Wallch.

Fazem anos amanhã
O sr, Alexandre Costa;
A sra; Noemi. da Ou

nha Jàcobi, em Itapoeu-
zioho;' Ele, brasileiro, soUeiro,
A sra._Iris Pawlowskí, lavrador, nascido em

em Blumenau; , Jaraguá do Sul, domici-
O garotinho Alfredinho liado e residente em

Sckiba, em Ouritiba; Garibaldi, neste disttito,
A sra. Ilse May Duarte,. filho de Vital Maestri e

es pôs a do sr. Osmar Amabile Satler Maestri.
Duarte. Ela, brasileira,'solteira,

doméstica, nascida em
Dia 14 Jaraguá do Rui, domici. Ademir José Uber e

O sr. Rodolfo Enlert; liada II resid ..nte em Ga- Gema Hafemann
'A \Ira. Vitória Nagel, ,ribaldi, neste dis t r i to, Cópia de edital recebida
espôsa do sr. OUo Nagel, filha de Leopoldo Luy e do oficial do Registro
em Retorcida, Lidia Berlap(la Luy. , -Civil de MaslillJranduba I/I
Dia 15 Edital n. 7.298 de 3/9/70

'

Ele, brasileiro, natural
Wilson Luz, em Curitiba;' . de Jaraguá do Sul, do-
O sr. W81�emar Gumz; HII��rto L�hn e miciliado e residente ,em

, A sra. Yoianda Pradi Cmla Relnke
" Nereu Ramos, ne8te dis

Lenzi, em Curitiba; Ele, brasileiro, solteiro, trito, filho de Cerilo Uber
A sra. Verônica, espôsa operário, na 8 c i d o em e Luiza Dematte Uber.

do sr, Gerhart Eggert; Jaraguá do Sul, domici- Ela, brasileira, ,natural
Ana, espõsa do sr. João liado e residente em Rio de Mas8aranduba, neste

Weiler, em Jatagu8zinho; Cêrro II, neste distrito, Es t a d o, domiciliada e
O sr. Bertoldo Panstein, filho de Jorge Reinke e

I
residente em Massaran·

em Jaraguá 8�. Erna Reinke. duba, neste E8tado, filha
Dia 16 Ela, brasileira, solteira, de Edmundo ,Halemano e

O sr. Albano Lyra; doméstiea, natural de Sofia Hafemann. '

A sra. Anita Zez; em Edital n. 7,301 de 8/9/70
, Schroedllr; Dia 18

O Ir. Hilário Krüger. A Vva. Ana Gumz;
Helinuth Bey til r, em

Dia 17 União da Vitória;
Ivone, filha do 8\'. Leo O ar. Ullo Staats;

poldo Reiner;, Qacilda de Medeiros
O ar. Sijtolf Voigt; Teixeira" -,eapõea do sr.

O sr. Vitório Glowatzki, João Antonio Teixeira,
em Garibaldi; em Joinville;
Heraclides de Almeida, Davjd Moreira, em !ta-

,em Lapa; pocu,zinho;
Ivan Jakson, filho de O / jovem Waldemiro,

Acácio e Serena Baumer. filho do Ir, Walter Bartel.

Narciso Maeatri e
,

Regina Luy

Dieter Kurt Hans' Schom
martz e

lria Mohr

Ele, de nascionalidade
alemã, engenheiro qui
mico, solteiro, natural de
Magdeburg, Alemanhll.,
domioiliado e 'residente
à Rua Roberto Ziemann,
nesta cidade, filho de
Kurt Schommartz e Edith
Schommartz.

Ban c o do B r a s i I S. A. • Anuncia:
Programa Especial Fin8nciaPlentos �: Industriais

,.�..�. r,:�;'�'';���,�
BENEFICIARIOS - Pequena e média emprêsa'l ���

LIM!TE -_Até 60% do, valor das imobilizações orçadas. -�

FINANCIAMENTO MÁXIMO - Cr$ 200.000,00.,
,

,

JUROS 'E COMISSAO - 22% ao ,ano.

PRAZO PARA PAGAMENTO - 4/5 anos,

I 1
, I

I

DETALHES
"

;

_
,Vã bater ti�: papo oom o

.
'

GERENTE do ieu:Bancó do
,Brasil ( ... e tome� um] cafézinho '

também...) ..
"

MAIORES

..

Com. Ind.· W. Raduenz
(

, (

>
'

o Hospital e Meternldede Jarllgun, oferece
Vilgil à moço que preencha os seguintes requtattos:

- idade méxíme 16 anos
'_ curgo ginasial
- noções {je datilografia

'

_ domtnío da lingua,alemii.
lnútll epresenrer-se sem preencher as condi.

ções acima.

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

'G8GOOOjiEAR
Encontrará também melhor atendimento, serviços rápidos e garantido.s,
Antes de· comprar qualquer pneu passé sempre em

,Com. e Inq.tBreithaupf S.A.
Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina - Fone 262
Caixa postal 3 :- Inscrição Estadual n,o 29 - Enderêço Telegráfico uBREITHAtJPT."

G8·segurança total nas curvas· G8"miJhares de quilômetros'extra
graças ,aar ombros _"rredondados. ,c�m,�' n,2va borracha Tracsyn':"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



<:;ORREIO DO POVO' ,s6bado dia 12-9-70

I;dital de Praça Esfada 'de .Santa Catarina,

O Doutor Nazareno Knabben. Juiz Substituto'
:V 'A � A Pref8itura Municipal d,B"em exercício do cargo dll Jufz de Direito da Co- (>ferece-st!' \'ags. par,a âpreriae'r 'a -reftig!!rsção,

marca de Jaraguá do 8ul, Estado de Santa 'Cata. 'Com instrução integral. O pandidato deve e·�tar JarDDI' dO �ul '

rína, na,formà dÍt. leí, etc. ,quites' e/o seniç9 mililar.�Jer" ö giulfsiö, (que
.

.
U U U' U

,

", FA'Z:Si\BER a todos os. que' o presente edital tenha nocõ-eií"dé comércio, (Ne fãlEi o aleníão e D:�cieto n. 198/70
de praça, com o prazo de vinte (20) dias virem ou

de preferência que dirija automóvel. I ,
"

'dele c;rihecimento tiverem e' ínteressar possa. que
\

I Informaçõea com 'Rudi Bruni Desaproprla Ar,ea de t�rra por utilidade pü-
bio de ser arrematados, por quem' mais 4er e Rua Venânoio da·'Sihà. Pörto' blies. '.'. .'

maior lance olerecer, em frente às portsado Edr ---- .
' O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Es-

tíeío do Forum, no dia 21 de·�elemblO ylndouro, às 14 bOlas, tado de'Santa\ Catarioa, mo uso 'e exercício de
os bens penhorados aos executados Hilbert Sehulz

V EN'DO'
sues atríbuícões e na eönformidade do que lhe

e Hildegard Schulz, na ação executixa que Ihea
't

"

.' ,E ;. SE \ faculta o art. 74 - XXV, da Lei n.O 22,' de 14 de
move Dorval Marc.atto tl Loreno Antônlo,M8rcátto. dez.embro de 1947, Lei Orgânica doa Municípios'
e abaixo descritos: , U'1l terreno t::0m a área de 20 000 in2�m do Estado- de Santa Catarina e Lei Municipal n."

" a) - UM TERRENO, com, a área de 7:040 m2., casa: de, meterlal de bôa construção, e dependên- 258, de li! de maio de 1970,' O .e c r e t a:
fazendo frente Da,Estrada Ilha da Figueira, neste ,'ciös, com' água, corrente, sttuedo em São Bento /municípío,' com 55 nl'etros, travessão . dos fundos do, Sul, à Rua João .Hoffmann (perímetro urbano),

I ',J\,rt. 1..0) - Fica d�sapropriada por utilidade
com o 'Rio Itapocu, confrontando de. um lado coiD' servindo para pequeno sítio ou loteamento. Zona [públíea,"nos têl'm:!>s do �rt. 5.°. letra "ID�. do De-
terras' de Bertoldo Gaedkae de outro 'lado com, 'de bom clima,

ereto-Lei n.O 3,365, de. 21 dê junho de 1941, amigá .

.,terra's, de ',co,rdeiro de s'ouza., edificado com

UMA,/' I -" d"
velou [udtcíalmente, em regime de urgência; uma

'. nteresse ..os queiram irigl_r-se �' A I f r e d o á d t 302 90 t d d dCASA DE MADEIRA, coberta com telhas de barro, Kllmmek, Caixa pesrel, 12 _ ôão Bento do SuL'
rea e erra com . 1, me ros qua ra os, e

em mau estado de conservação e maís uma cons-: ,'.,.'
.

- propriedade, qo. Sr. RUd!)Uo Oestereíeh, e sua mu-

rrução de madeira que serve de ranoho e garagem, T'. , ;
lher, situada à estreda GaribJlldi - Tifa dos Hún-

�devidamente transcrito no Cartório de Registo de

C
' garos, nests município" contando SIl segulntss con-

;Imóv"i!l desta Comarca, sob ii�3p.904,dolivro 3·R, ertif,.icaâo -Extraviado frontações:,Frente cOQl)a,Tifa dos. Húngaros em

'com Hipoteca devidamente transcrita sob n. 646. do ' - sentido obliquouem 51,20 -metroe; Fundos' com o

livro, 2·A, fis: 256, em data' de' 30.7·68, avaliados Eu, Téo,Wacherhagen, brasileiro, easadõ, ls.\ cemitério da mesma localidade, contendo diversas
em Cr$ ã 500.00 (cinco mil e quinhentos cruzelros), vrador, .re.lilidente 'e domiciliado em JaragiJá do Sul,' medidas; de um lado com terras do proprietário

Assim serão Oll referidos bens arrematados SC .• deqlara para 08 devidos fins que foram ex- com 60.70 metros e de outro lado com uma estrada

:por quem mais der e maior íance oferecer acima traviados os seguintes documentos: : .particular com 68,70 metros, cuja ãrea se destina
do prêço da aValiação, podendo serem examíaa . Certificado de Propriedade do veiculo Píe- a ampliação do cemítérío daquela localidade. ,

'dos, por quem lnterêsse tiver; no local em que se Up Fordson. ano de fabricação: 1951, motor n,O O ,
'

;,
-

"
" -'

acham situados. E para que ch'egueamiUciaapú 592373,45 HP,e'4 cilindros,.
.

".,. "I"
Ar�. 2:,0) - A de�pesa decorrente. com a de-

bUco e conbecimento dos interessados. foi expedi. Jaraguã do Sul. OI de; Betembro de 1970.
"

lEIPrOpria,çao a q�e a,u.de o art. anterIo.�. .correrá
do .o presente edital, qui! 'será afixado no; loeal de "

.

:, :' ! \,
..

,

' .';,. l'éo wacherhagen'l tá��n��'g�:t�.ot�çao,.4 2.1.0;33!�1 ,�a: Lei Orçamen.
costume, às portas do Foruin e publicado no jor·

�_....�
.....-o��-"""'-""<I ,·0", , ',' ',.

•

,
•

nlÍl'ló'cal "Correio do Povo!'. Dado -e passado nes. ,,'
,.

,

",
.

.

.

Art.-' 3 o) '-.-. Este decreto entrará
I

em vigor na

ta cidade de Jaraguã do Sul,' aos .trh· dias do II\r" lLlI11'n° 71 iilp. ", S'
,

n�':d,ata de sua I?ub!icação, revogadas 'a.s' di8p�si-
mês de,agOsto do soo de mil novecentos e seten·

5' 1lJI o'" l!.U Ik IW� ". 01111" d]'k çoes �m contrár.lo. ,c ."., I J �;,.
.

,

ta. Eu. (a) Am.�êu Mahlud, escrivão,
q

o subscrevi. (a) l!.U lLi (Ql.
Naz,areno Knabben. Juiz 8ubsUtuto. ,em exercício."

. �............. ....:...................., .',. "

,palácio 'da Prefeitura MuniCipal de'. Jaraguá
Confere com Q original; dóu'fé.' , , ADVpGADO nps rôros de

" , d,OoStil; .9 de i.etem,bro. de 1970:.
"

_",
"

,Jaraguá do. Sul•._3 de sgôsto ,de .1970 . l São Paulo'- Guanabara _. Estado dó Rio d e I,' Halls' G'erh8rd Mayer, Prtlf,eito, Municipal
. O EscrIvão, Ama.deu Mahfud' , Janeiro - Brasílià.

"

.

.

f;
O 'presente 'deél'eto fOI publicado nesta Dire-

,

--<t�� ? Processamentos p!,!rante quaisquer Mi. 'toria de Expediente, Educação II Assistência Social,
,-. "

, 'J
nistérios; Autarquias eßepartições P�bl}cas ,aos 9 dillS do, mês· de setembro de 1970. -

Dr. Bel.Doldo Mu••p. em geral. ,', .'.
. Jo�o:Mathias Verpinenn, Diretor

� -', l' Escritório Central:
.

---

"C��"���������� .+ ,Avenida���k�t�;�f8:;t�.1t,'23������P�_��3� i B_AJ)l�DO R�ES '_'.'
1 . EscritóriO ao lado da Prefeitura , i Z C - 39

.

, i Para consertos e limpeza, léve o seu

1 . JARAGUA DO SUL -

� �iOd,e,.IJaneiro.
.

_J
radiador na ofiGina de Rudi'Bruns; Junto à

�
.

.
.

,

Estado da GU�ABARA . "oficina de consertos de geladeiras e o já.-..,-..........._-.........�..,;I!J ���I!J�--<!l' tradicional Jato de areia tem um, esp�cialista
em Radiadores, soldas' em tanques 'de
gasolina e outros serviços' de funilaria.

'

,ServiçQs 'criteriós?s e' garaIÍ�idos
'I

Vende-...
l.ma Bicicleta mlrca

PILQT, esirangeira em

eSlado de nova. preç'o à
combinar. Um II G a i ta
Todeschini, em perfeito
estildo.

'

Trarar' nesta redação,
--------...,....----------

Campanba de EducaGãa'lCiYlea
, O hasteiilmelJto dil

. Bandeira e, o canto
.

do Hino Nacional siig
obrigatórios, uma..vez :

, pôr semua, em teitlos
LOS, I eSljlb(pI'(�cimenlos
de 'qualquer gr6u de
ensino, públiCOS ou

particulares. �

R'ua' Venilncio da siivli Porto
(defronte à Tribrasil)

Telefone 2 8 8

/

L êi a,'
A

'y"

"Por Esse Mundo de DeDS'�
MÁRIO TAVARES

.. "'úm livro de âgradável leitura 9 do Qle;
Ihor quilate ·li,térário. ("A Noticia"-JoillviUe).

, . .'� � I, .

'_ �" •••. I,

,A vend,á na: T·i p o g r a f.i a . � T e n i da

,e:_na Í1�a 'fW,,;I.,
'

"'..
..

, ;riiimAS7rufiflHii'M�SíAl'
, ."

• 'I
'

� :)

. ��='�rsmrâ�Ä\ i; j;P;�:K����óc�O.PP J
E AVIDATODA ��fIA!�SA-t:A-' Q .em Jaraguá' do SuL . �
V.

pO',de experi,m.entá:-Ia C,om,O
quiser:

.' alta�ente,es�eeiaIiZ.
ades, fazendo

teste.s"
1 � Alt VI' d' '1\ '," - " '_ .' , .

q
e� estr�da.� boas ou rums. em alta ou e mal� testes.

_'.

. ti O a e o ta) ClI .

e
.

agora :�baixa velocidade. Para que v .• nao tenha de,lnventar . f: '

. #,
, .:

. M�sachamosque.além?e,desneeessârie, testes,.nempagarporêles..
.

,

I:' tambem 'I-ntegran'-do se na .�:ISSO e perda de tempo. Por'lsso damos 6 meses ou 10.000 lm\ • -:
Ac�edita"10s nas peças que' usamos, de garantia para v. fazer seil iulgamen�o" ': G d FI

- , '1-
!

São garantidas p�la Yol�sw;'lg�n. / ,M;'Iis a vida tOdai para usar a peça ! ran e orlanopo IS �Que emprega mais de mil teen lees • que Instalamos. .! _

, ,

!§.. • I ,.. , .•

J a r a·gu,á V eí c u los 'L t d3..' ,� .

- O,nde·'além 'dos s�us produto's,revenderá �
.'

fivenidd mal'eéhaf. Deodoro, 312 (ftJnà�h' .g, <" J B R A·H :M_ !,:,> �� ,li, 9 )? .p .�rciía�iI do Sul
-._" _i;.....;.' I t�·�

Santa Catarina -Ot p.'••I'Un.c ..".,.." •••, .., ,.,.-.;r 'c �.·,.'I!i•••• -:;,..,;, X ;,••;,tr" ,..••••",.. .-.'.C.!IIYICi2.
,
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c o R R E I O O O P' O y O À emprêsa Marisol S.A.
- lodúslria do Vestuérlc,

_ SÁBADO. 12 DB sBTeMBRo OB 1970 N. 2600 por sua direção e Iunclo-

___..

• . oários, cumpre o Indeclt-

������������������������������������������Ináv�
dever de ex�mar

Com I d W R d e S A
-

públlcamente o seu
\

lmor-
• R. • a U RZ ••

t
,'redouro lIgradecimenlo aos

C1QC-84-(SO-tm CONVITE PARA MISSA I
braves soldados do fogo,

Relatório da Diretoria, do Corpo de Bombeiros
, I Volunrértoe de Jaraguá do
Senhores acionistas: Adélia Piazera Fischer Sul e de índustriaís, que

, Apresentamos o Balanço Geral e a Demons
tração da Conta de "Lucros & Perdas", enoerradaa

• em 30 de junho' de 1970, bem como o parecer do
Conselho Fiscal. sendo que o resultado apontado
assenta rigorosamente em lançamento de n/escrita.
Estamos 80 inteiro dispôr na Séde da Sociedade
par", quaisquer ou melhores eselareeímentos.

Jaraguá do Sul, 1.. de Julho de 1970,
,

Wilhelm Bsduens, Diretor Presidente. ,.;...
,.... . -::

Balanço Gtral,· encerrado em

'.

.Fotcéép.. ,1-as'
.
'.

3'0 de jlnho de 1970

Imoblllz8�OS ,A T I Vo' Agora também no Cartório,
Bdltíelcs e Imóveis c/reavaliação 51.132,68 autenticadas na hora,Eslível '

,

Miquioas, motores,móveis e Utensílles, Edificio da Preíeítura,
VeiculfJs & Semoventes, c/reavaliação 99,59g,68

Disponirei
Caixa

RelUzlvel
AIUc, Bestítuível-Leí 1474,Caução, Obri
gações Eletrobrás, Lei 157 SUdene, Su
depe, Bmbratur, Sudam, Fundesc, Par
ticipações Societáríall, Obrigo Reaj. do
Tes.Nacional,Merc. 'il'ransferidal, Dupl.
a receber, contas correutea e Merca-
dorias

'

221.099,13
J COllas de Res:.lI. PeD�elle

Despezas ántecipadas
C/CampeBl8çio ,

Valores segurados, Ações caucionadas 13008(),00
e-s. 505.364,28

PASSIVO
,

A g' r a d e> c i m e J1 t o
acorreram prontemenn, ao
local do sinislro, ii rUI
Cél. Proc. Gomes de Oli.
veira, 690, à_ 9,30 horas
da maohã do dla .tO dÔ
co r r e n I e e colobor_ram
eüctentemenre Da extioção
das chames irrompidas no
selar de nmurarte.
Marisol ,S.A. • lodúslrla

do Veatuérlo.

ANO LI JAMOU( DO aaL (SurrA CATARINA)

2.564,95

-, lio Ellglvel
Capital, Depreciações, Devedores .Du
vidosoll, Reserva Leral, Amortizações,
fundo Bsp. aumento capital, Lucros em

Suspenso
Ellglvel

'c/correntes, c/mensais; Dupl, a pagar,
Tit. Descontados, Fornecedores,' Obri
,gações a Pagar; Banco Bradeàeo In
vestimentos S.A.

'

c/ClmpemçiiD
-

Seguros; Depõsítc da �iretoria

265.153,65

110.130,63

130080.06
Cr'. 505.364,28

Demonstração da Conta de Lucros & Perdas
Mercadorias, Fundo Dev. Duvidosos e

Juros e Descontos, Lucros & Perdal 170.001,78
, Despezaa Gerai�, Frétell, Fundo Deve
dores Duvidosos, Fundo de Deprecia-
1,110, Fundo lIe Amortização cl reav.,
Lucros em Suspenso ' 170.00Ú8

Jaraguá do Sul, 1.· de julho de 1970 ,

Wilhelm Raduenz, Diretor Presidente
Hilbert Raduenz, Diretor Gerente

Eugênio Vitor Schmöckel, CRC - SC 1605
Contador 51.083 DIC

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do Censelho \

Fiscal desta Socieda_de, tendo examinado detida
mente as contas de resultado, demonstração da
conta de "Lucros & Perdas'', bem como o Balanço
Geral, encerrado em ßO de junho de 1970, são de

parecer que os referidos atos devem, ser aprova·
dos nos seus precisos têrmos pela Assembléia
Geral Ordinária a realizar· se opqrtunamente. Nada
mais havendo a tratar, eneerrou-ae a presente
reunião. .

.

,.Taraguá do Sul, OS de julho de 1970.
,

ass.) Edmundo Bruch
" Alfredo Marquardt
.. Werner A.F. Vilrgutz.

E I e t r o m o t o r e s J a r' a g U á'
, Aumenta Parque Fabril ,

A Blerromotores Jaraguá 2,30 de largura e 8,20 de
S.A., acaba de: Importar comprtmento, produzido
impor'anle maquinário pa- pela Maschienen Fabrik
ra equipar o seu parque Weingarleo A.G.
fabril em nossa cidade. O Iransporle rodoviário,
Vem ela de ,impOrl'ar da de Saolos alé a nos_o,

Alemaoha uma p r e o II a cidade,· coube ao Rodoviá
excênlrica de 4 colunas, rio Jaraguá.
aUlomálica, de alia preci- Com a inslalação do
são e 200 loneladas de nôvo equlpamenlo, a Ele
pressão, conjugada com Iromolores eslará em coo·

alimenlilldor aulomático e dições de fabricar molares
de endireilador de chapas. elélricos com a mais avan·
O coojunlo que vonslilui çada lécnica mundial, pro·
o nôvo equipamenlo 'em jelaodo no Brasil e 00

o pêso de 32 looeladlls, I exlerior o .

maIor que Iraz
4.280 ,melros de allura, ,II marca W�G. ,

A Famflia de Francisco F. Fischer profun
darnente consternede com o deseperectmento
de sua espôse, sogra e ·avõ, convida a Iodos
os seus parenres " amigos pera 'II Missá de
300 dia a reeltzer-se no dia 18 próximo as

18,30 horas na Igreia Malriz de São Sebaslião.

Dia de Imprensa
,

l?ia,10 do corrente Irans'llelefonéma, às 13,30 horas,
correu o Dia da Imprensa, qua n d o recebemos OIS
que oos lOCOU sobreme- cumprimentos do c o r p o
neira. O nosso semanário dis c e n I e e äõcente do
há iH anos, vem parttel Colégio Divina Provideu
pendo dos movtrnenros da cia. Foi algo díterente, que
comunidade. lurande ao nos emocionou. Afinal
lado ,da decência, para nãd fizemos 111010 par�
dias melhores de nossa merecer um elogio desses.
comunidade. E f o mos De qua I que r maoeira,
agredävelmente surpreen- deixamos equí o nosso
dídos, no dia lO, com um melhor' OBRIGADO.

-

I

V.'VERÃ/QUEA PRESSA É AMIGA
.

DA PERFEiÇÃO.
,

.

o Volkswagen 1500 nasceu
com prllssa.

.

Taí o motor de 52 HP
(SAE) que não deixa a g�nte
mentir.
É motor com torque e

,potência para v, esbanjar.
,

Basta pisar nÇl acelerador
, e êle vira fera.

Mas, uma fera com os pés
no chão, k barra

, '

cornpensadora e a bitola mais
larga rio· eixo �raseiro
àsseguram estabilidade ém

, ,

qualquer estrada e em tödas
as curvas. Além dessa
valentia, o Fuscão tem ainda
muitas atrações.
Pára-choques de uma tínica

lâmina, tampa do motor
com aletas para melhor
refrigeração, grandes, '

lanternas traseiras, capô com
trava de segurança, e um
interior com bancos
anatômicos, painel e laterais
com aplicações tipo jacarandá.
Olhe, já falamos demais,

.)
1 :.'

o negócio certo é v. dar uma
chegadinhà até nossa loja
,e agarrar o bicho à unha.
Saia com êle•

V. vai sentir a saúde dêle,
É mecânica Volkswagen,

'.

para garantir que, aquela'
pressa vá longe, por
anos e anos.

.

Qual é o outro apressadinho
que pode garantir isso?

�t
�
jJ
I
�".

JlW IfiDD

Jaragu·á ..VeículQs Lida.
" '

Deodoro, 312 -''''(fundós)
do Sul - SC

,.

Avenida Marechal

Jaraguá
REVENOÉDOR
AlITÖRIZADO

,
"
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