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Nota' de Falecimento
Faleceu dia 18 do cor. SAo J o I o. De8portista

rente, vitJma de pertinaz nato, foi torcedor dos
enfermidade, o estimado c I u be s tradioionais da
oidadllo Guilherme lirul terra, oeupande durante

e fUluro governador,' esll· fez entre... de um exem- cbk�� filho de ,tradicional anos um cargo no Depsr,
verem preseutee o Prefeilo pIar da "esquisl realizada. fam�lIa Jara�uaen8e. �a temente. Técnico da Liga
e Vice-Prefeilo de jaraguá Nosso direlor leve ocasião .eapítal paulIsta. O extlB Jaraguaense de Despor
do Sul; ocasião em que o de cumprioienlar o Eng. to' éra filho _de Francisco rtol. �elmo afastado d.

Ilclide .de noss� cidade, Colombo Salles pela brio (T�resa Eigner) Hrus- sua Cidade Datal. foi r.·
Ihente exposição fltita aoa ehka, ambos falecjdol, guiar assinante do "Cor·

presentes, aproveitondo S. oa�ado com Mar!a Wirt. rei,? do POTO". O .faleci40
Excia. a oporrunldade pata deixando �ma f!lh�, de é Irmão de R I C a r d o

saudar a Iodos oe heblten- nome MarIle�e: Gullher Hruschka, residente .em

res 'do prospero Vale do m� Hruschka ínícíou lIua� Rio Cerro. O seu sepul
lrepoeü, eonclemando e I!-�Ivldades no Ba�co Na t�mento deu :se no mesmc
IOdos para que ee desér- clOnaI.do ComérCIO S A" día, na capital de SAo

mem os espírnos e se dê AgênCIa de Jar�guá do Paulo., l!:ste semanário

inicio I um amplo 1D0vi- Sul, ,se�do mats tar�e Ilpre�enta se�s pêsamel
mente de pecrfíceção de tran,sf_ertdo. para Floria aos.lrmãos Rlcar�o, Ve

terre catartnense afim de nópohs 8, Iinalmente para rõníee, Ana, Ehzabeta,
possibililar III) f�'uro 11'0.

a �,gência ur ban a, da Adélie, Maria, Erna e

vernador, uma adminislra capital paultsta, à Av Mfonso.,
çêö Ioda voltada ao désen
volvímemo do Esredc e de
aUII ieole trebelhadore e

ordetre, Renovamoa daqui
os noseoe cumprimenroe a

S, Bxcia., pois, ao ser posio

I em prática o Projelo Caia'
rlnense -de Desenvolvimen·

i lO,
muilo haverá de'lucrllr

o nosso município, como

Beu I inlegranle do' Vale do
I hapocú.

'

A cldede de- jolnvllle Seiles des necessidades do
.ervlu de PODIO de encon povo desla terre.
Iro de, Pr,efellos, Vice·Pre , Ao encontre dos Chefea
feil08, Vereadores, demals de Execunvoe do norte

lutoridades e represenTan· nordesre cererínense com

tcs das clàsaes conserva-

doras, ne úllimo dia 11 do

cerreute. Na ocasiio foi
recebidô o futuro Gover
nador, 'Eng. Colombo Ma

_

chadõ 5allo• ..oo '4!udilório
do Oo1égl0 São José, sen
do-lhe entregue 2 volumes,
produto da pesqulal reell
zada na relião ebrangida
pela Pundecão Intermuni

clpll pare o Desenvolvi
mento

-

d,o Balado de SanI.
'Calarina e que deverá ser
vir di subsIdio ao Pláno
de Governo; ii parrtr de
1971. jarallua' do Sul, co

mo de reero os demaís
municfpios damlcro-regtão,
apresentou substenci'al tre
belbo de pesquisa; elabo,
rado pela municipalidade
eoi combinação as fôrçes
vivas da comuna, infor
mando ao Eng. Colombo

OctacilioP. Ramos
candidato à deputa
do estadual, pela
ARENA, aegundo
pesquisas de seús
00 rr',elegionári08,

dtlverá re

ceber do POTO de
Jar8guá do Sul, es
magödora votação.
Homem inteligente,
dá, trato Ilimphls, tem
�ôdas as credt'Dciaili
para representar o

Vale- do Itapocú na

ASllembléia Legisla
tiva e pugilar pelos
legitimos ioteressell

� de nossa terra.

o cJíchê fixa o E_,. Colombo Machado Sallel em

gllbinete de trabalho.

Prefeito
Agr..adece

l�OJIoldo_HeiJbr -'tará ,BaRO,das Réus
NITEROr. 17 _ A pri- i TribuDal de Juslioa do Es

sio do ad.o,aiio Leopol· i tado doRio,já Ilnoaminhou
d�Heitor, a�lU�ado da mor.,'

ao Juiz de Rio CI.ro" Oll
te da,miliooári .. Dana de aut08 do procellO ,para
Teffê.,deverá ser deoretada. que s ..ja iniciado o ter
a qualqullr momento, ,O' ceiro julgamen'to. 'Recebemol do sr. Han'l nesta cidade, I!I n s 6j' o ti

Gerhard MByer,' Prefeito identificar o mais ditO
Municipal de Jaraguá'do exemplo' : de ,comporta
Sul, ofioio, do leguinte mento civico de brasili·
tear: "Com o maia des dade, Honre me. em igual
tacado prazer, apraz me propÓSito, transmitir ao

cumprimentar V. Si•. , corpo redatorial e demais
quanto que agrad,ecer a funcionários désst' valo

,
efetiva e yaliola partici. roso órgão de imprensa,
paçllo do "C.rreio do mInhas saudaçõe8, ante
Povo" nas soleDidadel a brilhante atu1tção com

da Sem anIL, da Pátria. que 8e houveram para o

Tradicional órgllo da im maior brilhantismo dai
prensa oatarlnense, arau� solenid8d�s da Semaoa
to inconteste da divulgll da Pátria, Sendo ó que '

çllo, jaraguaens6, sua s se me (,ferece de mo'

colunal ao difundir com mento sgradecer, lIirvo
elevado propósito 08 fá me da grhta opnrtunidade
tos pafrióL!cos liglldo. !l para, com aprêço e gis
data mago,a da fiaclooa

[tinta
cODsider"ção fir

lidade 7 de Setembro, mar-me, Atencio -ament•.
bem aS8im 'al solanida· Ass. Haos Gerhard Mayer,
de8 que tiveram curso, Pre,feito Municipal."

FÁTOA DO

(

Câmara IPablo 'Gumz
tem nova 'Noticias que nos foram

,

D-l·reça-O
transmitigali por familia- I

re•• dilo-nos c o n t a do
nascimento de um robus

Com o falecimento do to menino, para o caslll
sr. O a D' ali Cl i o Flôres, Wilson (DoloreR Toma.
acorrido DO dia 17 de, zelli), Gumz, ocorrido no
agôsto de 1970, taaou I') dia 11 do cor,.ente� O
carao da Presidente da garoto deverá chamar se 2.a feira última reali- teaimento reveste·se da de doar a área para tal aprovaram OI termos da

C ã moa ra Municipal de zou-Ie no gabinete do mais alta .ignifica�llo, fim. Representando II en 1IIenlagem do Prefeito
Guaramirim, para o que, PabIo, Gumz. Os felizes Prefeito Municipal de Ja pOil, ainda no corrente tidade. esteve, presente Han,s Gerliard Mayer. Na
de acôrdo com o Regi- pali 110 nossol constan· rlguá do Sul, a ceremô· Ilno deverá ter infeio a' o sr. Osvaldo Pedro Nu-_
meato Interno daquele tes leitores, dai porque aia de allsinatura da 8S- construçllo que a escri- nes, Superintendente do fO,to veem'se, em primeiro

Llgislati.o, foi eleha a nos sentimoll honr�o. crUura de doaolo da tura prevê concluida em SESI de Santa: Catarina, plano; o Br. Osvaldó Pe

!lau Mäla, que fioou em poder publicar o gra· irea de terra de 21.247,75 S an08, investindo se . no acompanhado do sr. Ed- dro Nunei, a.sistindo a

constituída dOI seguistes: to evento, acompanhado m82., lita à rua Walter conjunto de construções, gar Paulo Müller, Inspe- aasinatúra, 110 hiltórico
PrestO"ent.' - �t'ro Juran· dos nos,sos maia sinceros ua qu r"t i di b f i' i Ih to Ch f do S II o sr

'
'

• '" .. r a .. , nas me a- en e .or as e me ora- r e e e e . documento pelo Prefeito
dir M"ioohi. Vice-Preei- cUJDprimentol.

'

oões do Parque Agro-pe- mentos, soma de grande Altanír çarloi; Sagaz,
deDle '_ Pe d r o lriDeu( .- •__•.j ouário "Ministro Jollo vulto.

'

Encarregado substituto do
Hans Gerhard Mayer, o

Veiga, 10 Secretirio ,- Cleophas" ao Serviço O Centro Social do Sesi- Núcleo do Sesi de Jàra Serventuário da Justiça
/La.ro Lemke e 2° Secre- Correio do POvo' Social da Indústria- SESI, será o mais moderno do gui :do Sul. ,

, , o Vice·Prefeito(de costal)
\ário _ Llon.rdoOlinger. uin Jornal a para a eon.truçAo do Elltado e a lua construo De parabens estilo os '

Comprimentol de "Cor- Serviço do Povo Centro Social do Sesi em çlo lerá acelerada, lfadQ Senhorl's Vereadores da e Asaelsores do Chefe do

reio dp Povo". Jaraguâ do' Sul. O aeon· ao flito da munieipalida Câmara Municipal, que Executivo Jaraguaense.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia 19-9-70

Vá e,m frente
com, pneus

j'G8 �.
G�ODIiEAIi

�

-=--=--=-_c:><=oC? Regi,�tro Ci�,iI Assoc Catarinense de Medicina Catarinense
MUD A S Aures �uller �r�bba,CfIClal· . Recebed<;> Registro CIVIl do LOIS; À Classe Médica ri à População:FrlltT/er.s e Orn.ment." trno da Comarca de Jaragua O Departamento Nacional da Previdência Social,

Prêmído Sul, �stado .dl', Santa através da Resolução n,o 297/70, proibiu a cobrança, remlo emLaranjeiras, Peceguelros, Catarina, Brasil,
por perte dos médicos de honorários complementaresKakiseiros, Maeíeiras, Ja· .Faz Saber que. comparece- aos segurados do INPS( que ocupem instalações �os· T e r ez o'poil·Sboticabeiras, etc. Roseiras ram no cartóno. e:oblDdo o� pltaleres superlores àquelas normalmente ofere;:ldas '

,Dahlias, Camélias, Ooni- d�cumentos eXIr.ldos pela lei pela lnatltulção, este 'falo repercutiu amplamente, noferas, Palmeiras, ete., ete. afim de se habilitarem pala seio da classe, gerando mrranqutlldede e revolta, in- O escritor e poeta ca.
casar-se: compatíveis com a responsebiltdede e serenidade es- tarinense, José Nunel

Edital n. 7,302 de 12/9/70 senciels à natureza dos serviços por ela prestados, recebeu o 2,° prêmio, ..:.
O

.

d C' h responsáveis pela saúde e pela vida de seus clientes, Medalha de Ouro - no, 8D1 a run a, e

I' . 5° Festival Brasileiro deBNDBRÊÇO: Leopoldo ·Seldel Oarohna Kammer , ,Esclarecemos, nesta oportunidade, que: Líteeature, ,promovidoCaln Postal,'19 Cópia de edital recebida 1.0 a cobrença de honorários comolememaree pela Academia Terezo.I\venlda Mal. Deodoro, 210 - CORUPÁ - do Oficial de Mallsaran· está prevista no artigo 48 da Lei Orgâoil.a da Pre polítana de L e t r a s. OJaragui do Sul. S. Catarina suba, neste Estado vidência Soctal, com a tedação dada pelo Decreto concurso promovido no=-------,---..... c:::::::oc::::.c:::;::.-�c> Ele, brasileiro, natural Lei 66/66. assim como pelos artigos '110 e 111 do ano passado só teve o
de José Baiteux, domici- Decreto 60.501/67 (Regulamento Geral da Previdência seu resultado conhecidoS O C I A I S liado e residente nesta ôocíel) e eurorízede pela circular 0.0 ],56 da ôecre- agora.

========" cidade, filho de Braz' da taria Executiva de Asslstêucta Médica do lNP�,' de José Nunes . concorreuCunha e Marcemina .da 1.0 de junho _de 1967; ,com um trabalho SÖbreA D i ver s á r i os: ckerhagen, em Barra do su-s.. " 2 ° e ctteda Ieglaleção não foi revogada; portento, I It. vida e a obra de CasoRio Oêrro; <" Ela, brasileira, natural. é legal, está em' pleno Vigor, e uma Resolução do tro Alves, e mereceu oFazem anos hoje - a sra, Lourdes, es- de Massaranduba, neste DNP.s não podederrogar lexlos de Leis.e de Decreto�. 2.0 lugar entre 220 con.- Lídía, espõsa do sr. pôsa do ar, Marcelino Estado, domiciliada e re- R_ecome�damos 1I0S nessos assocl�dos que eVI- correntes. A entrega do.OUo Schneider; Zangelini. aidente em Massaranduha, lern etírudes Isoladas e aguardem a eçao da. ACM, prêmio ocorreu a 6, de- o sr. EugêniO Silva; Dia 23 neste Estado, filha 'de que procurará mantê los sempre informados das po- julho passado, em' Tere.- 8 sra. Margareth _ o sr, Ottmsr Gaia, Gdbriel Kammer e Ana stções que ad<?tar. ,

,

I zõpolts, durante as co-Ubert Ribeiro. espêsa do em Itaja1. Kammer, Florran?po)l�, setembro de 1970
..memorações do 79.0 sní-sr, Garíbaldt Ribeiro, em

Dia 21 Edi I 7303 d 14/9 '70 Pela Direrorta
. vllrsário de fundação da.'Joinville;, ,

• '" ItS u. e I Dr. Murillo Ronald Capela, Presidente quela cidade fluminenae.- amenina Ivana Sacy - o sr. Ignácio Leut Rudi Kuastar e
�

Bshrens, f i I h a do sr, precht; Lúcia Raulino. Professor da Faculda.Germano Behrens, nesta, - .0 sr. Artur Erschíng; F lo'côPl';as de .de Edu c a ç ã o da
- o j o vem Nivaldo ElA, brasileiro, solteiro, O

,
.'

.

,

UDESC e funcionário daFazem anos amanhã Adalberto Freiberger; operäcio, natural de Ja-
_ Caixa Econômica FII�e'- o sr. Honorato To- , - Adelina Scheuer. raguâ do Sol, domiciliado

Agora também no Cartório ral, José Nunes, JA pu-meUn, em Blumenau; filh'a do sr. José Scheuer; e residsnte em Jaraguá, blicou os aeguíntes Iívros- o sr. Lourenço Ers- -' Cecilia Jatellí Ha 84, neste .diatrtto, filho autenticadas na hora, de poesia: "Acorrentando.ehíng: gedorn, es p Õ s a do sr, de Otto Kuebter e Berta
Rosas", "Moreninha da

..., Marlene, filha do sr., Theobaldo Hagedorn; Kuehn KU8ster. Edifício. da Prefeitura. Ilha" e "Mãe, como ésJQsé Isidoro Copi; -, o Sf, Olegário �thin Ela. brasileira, solteira,
Bela",

J
- bAimazilIda da Cunhha genR,�eljCidêente em ijarra �r:�:���', :e�,teu �::a:o� .,.._.;--,---------,-_--,--aco • em tapocuziD o. do 10 rro;

domiciliada e residente .;�

D·
' - a srta. Ely Konell,

'�Iza 21
residente em Barra do em Jaraguá 84. neBte �,'W'. - o sr, Max'Schneider; Rio Cêrro; Clistrito. filh� ·de Francis �

- o sr. Haroldo Schnei· _ DeisEl MariS: Pereira, co Raulino e Elsa Rauli-
der; , filha de Antonio Pereira no.
- Muaci, filho do sr. e Maria Ana Mann Pe· Edital n. 7304 de 15i9 70Vergilio Rubini; reira; ÁI' L' ,�,. '

.

��:�Ç��1�à{::�Q:� MDülke,t
sra. Waltrudes

Ele, �1:::�lêf:3�:�lt:iro,'" '�\#:'
It

.

h ia :&5
natural de Jar8gpá doapocuzlD O.

_ Herminia, espõsa do
Sul. tratorista. domiciliadoDia 22 sr, Santos TomssEllli; e residente em Santa Lu-'

� psr., Onadir de O. '�o sr. Germano Horl't, zia,. neBLe distrito, filhoMotta, funcionário da nesta;· de Primo Leoni e EleticiaSociedade Gráfica AVil' - o sr. G e r h a r d t t'reRtini Leoöi.nida Ltda. Grützmacher; Ela, brasileira. solteira,Alto - Otmar, filho do sr. doméstica, na' u I: ai da
- .flsra. OUvia Patérno Ricardo Kreutzfeld, em Jaraguá do Sul, dom,c,Doering, espôRs do sr,' Jaraguàzinho; Iiada e residente em SahtaBertolao Doering; - a srB. bolde da Costa Luzia, neste distrito, filha
- o sr, Ari Wolski; Hehrens; e"pôsa do sr. de Faustino Pradi e de
- o ·jovem Osny Wa· Bertoldo Behrens. .

Rosalia' Pedfi Pradi.
, r

Edital n. 7.305 de 15/9}70
Arno Bür e

Hilda Schneider

fundação: /irtur Muller - 1919

"CORRflO DO POUO"

'-

PEQAM CA 'l\,ÁLOGO
ILpSTRADO

Emprês8 Jornalística
"COlI'elo do POYo" Lida,

• 1970·
Diretor

�ugênio Vitor Schmõckel

ASSINATURA:
Auual I , . . Cr$ 10,00

, Semestre , ,. Cr$ &,20
Avulso. . '. Cr$ 0,20
Número atrasado, CrS 0,22

São Noventa Mil Treinados
cuidadosamente. São os Re
cenS'eadores. Os 90 mil·Recen
seadores que no dia 1.0 de
setembro percorr@rão o Brasil
inteiro, de ponta a ponta, para
o ylII �ecenseamento geral.
Colabore com êles.

Cópia de edital recebida
do Oficial de I]lJaramirim

�este Estado'
Ele. brasileiro, solteiro,

operário, natural de Ja·'
raguá do 8ul, domiciliado
'ii residente nesta cidade,
filho de Frederic.o Bür e

de Frida Boeder Bür.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Guara
'mirim, nestê Estado, do
miciliada e residente em

Guaramirim, neste Esta·
do, f ii h a dB A l.v i n o
Schneider e Bel'tha' Weiss
Schneider.

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

ru:::-;�-;:.:::1
J II ADVOGADO II

.

i' 5' E para que chegue ao co
} ,

Escritório ao lado da Prefeitura óhecimento de todos mandei

L JARAGUÁ DO SUL
.

� pas�ar o pliesente e?ital que
sera publicado pela Impren5a

���� e em cartório onde sera
===__�=========='====='=7,latixado duranté 15 diás, Se

alguém soub& de algum im
pedim5nto' acuse-o : para os

fins· legais.
AUREA M'ô'LLER GRUBBA

Olicial
�

L êi a

Vá direto·a
Com. e Ind. Breithaupt S.A.

. ......
'

,
..

'Nós temos o melhor, pneu .para seu carro: G8 Goodyear, com
ombros arredondados, cordonéis 3T e a exclusiva borracha' Tracsyn,

,

proporcionando' mais resistência e segurança, Venha visitar-noS,
Estamos aparelhados para atendê-lo cada vez melhot.A

"Por Esse Mund,o de Deus"
MÁRIO TAVARES
, .. Um livro, de agradável leitura e do me

lhor quilate literári�. ("A Noticia"-Joinville).
A venda na Ti P o g r a fi a A l' e n i d a'

e na sua filial. '

Vende ..se

Lma Bicicleta marêa
PILOT, eS,lrangeira· em

estado de no,va, preço à
combinar. Um II G a i ta

Todeschini, em .perfeilo
estado.

'Tralar nesta redação,

.'

COM� E INO. BREITHAUPT S.ft.
'Avenida Getúlio Vargas� 268 - Jaraguá do Sill - Santa Catarina - Fone 26�
Caixa Postal 3 - Inscrição Estadual n.O 29 � Enderêço Telegráfico "SREITHAUPT,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO Sábado dia .19-9-70 Págioll 3

o Doutor Nazareno Knabben, Juíz Substituto
em exereteío do cargo dI! Jufz de Díreíto da Co-

Senbores Acionistas: marC$ de Jaraguá do 8ul, Estado de Santa Cata Ein wahrheitsgetreuer Berioht von Paulo Kraemer
Em cumprimento as diepoaições legaís e ,estl! rina, na forma da Ieí, etc.

.'

,.

FAZ SABER Il todos os que o presente edital .

Auf halben Wege kam der Polizist Timm mir
tutArias, vimos apresentar a Vossa apreciaQão, o h I f d' f "I N d G

.

1
G de praç'a, com o prazo de vinte (20) dias virem ou nac ge auren un fie: m amen es' enera a,

BalanQo eral e a,demonatração da conta Lucros S·
.

d h ft' tt St II S" Ih Pl d' ddele conhecimento tiverem e interessar possa, que ie SlO ver a e. e en. re r er trgen wo
e Perdas, referentes ao exereíeío eoeial findo' em .

d f I ,. . \AI' h ltt d "t dt
. hão de ser, arrematados, por quem mais der e em un o gen Sie mír," ., Ir se ri en

.

er .., a
30 de junho de 1970, aoompanhadoa do parecer do .

d d
.

h 1 bt'
.

ht d I
Conselho Fisoal. ,

' maior Ianee oferecer, em frente às portas dó Edi· wie er zu, un IC giau e Ja DlC s an era a s

Iíeío do. Forum, DD dia 21 de seleRlbro fiadouro, ài 14 �aras, daRs �r. micoh w.ieder �u Gomerzindo Iühre, Der
Embora 08. dados çra apresentadoa," demons- h t h h h Si F b

trem a fiel bitu8Qão eoonômica e financeira da 80-
os benIlI penhorados aos executados Hilbert Schulz a t� S.Ul lOz�!SC en nao o �anclsco ege-
e Hildegard Schulz na ação executixa que -Ihes ben .. Tlmm erzahlte mir, dass er 1I11ch nach. dem

eiedade, colocámo·nos ao inteiro dispô" doa senho- movê Dorval Marc�ttG ti. Loreno Antônio Marcattõ . Xadrez fül).re. "Weshªlb das?" fragte ich. "Weil
ras ecíontatas, para quaisquer esclareeimentoa que e abaixo descritos: "I'.

..
'

Sie e.in Spion sind," gab Timm mir zur Antwort.
julgarem necessários. "U d Si

.

d
.

It K I" r
' .

h
.

i
JaraguA do Sul (SO), 28 de agôsto de 1970 '

'

a) - UM TERRENO, com -a área .de 7;040 ín2.,
.

q e S.lO em a eil' ame." s 18SS lC m me -

Moritz M8x Wilhelm, Diretor Presidente fazendo freo,te'na Estrada Ilha',da Fjgueira" neste nelÜ Aerger heraus. Wir passierten das �aus des
Nelson L. Driessen, Diretor Comercial munrcípío, com 55 metros, teavessão

'

dos fundos 'KQ.nsuls .. Me�z, de� gerade v0l: der !I:ür stand; .

Eduardo F. Wilhelm, Diretor Técnico
com o,' R.io rtll,:)ôcu, oôilfrontaodo de' 11m lado 'com;

..

rtaJi�:';,!��f e,� !Dir zu, '''Wl,ls ist d�nn Ihne!i pa�·
.. t",rras .. de . Bertoldo' :Gaedke, e de outro lado com' ,slert? :- Ich, btn al,s Spion' ve,rhaftet erW'lederte

Balao'-o' G.eral- encerrado em 30 de J'unho de 1970 terras de Cordeiro de Souz .... edificado c0!D UMA .ich. "Ich ,komme !!.ofort. Q8,ClI d.eql 'Xadrez, ',!nd
� . CASA DE MADEIRA, coberta com telhas de barro werde 'dle'Sache untersuehen und Ihre �!lfortlge

.A T I,.V O em'mau estadó de 'coneervação e mats uma 'cons� 'Freilasilung verlangen.' . ..

"

"

. ; ,

.'

•.

"

,
..

trução de madeira que serve de raneho e garagem, . �llLder .Wache all�ekomlJlen, die .vQn Bur�ern
devidamente transcríto no Cartórió de Registo· de JOJQvllIeil beaetz.t WlLr, oUne.Ue maI;! eine O�fang
Imóv:eig' desta Comarca 'sob -n 35�904 do,Iivro 3·ß niszelle 'und' fordete, I.Dlcb auf, 'ein.zlltreten•.. I,ch
com Hipotéca devidám�nte lràoscritä' sêb a, 646; dd wtiig�,r*e lÍli�h; ,. des,; ganz." entséhied�n ,un� ,sa�te
livro 2-A fls. 256 em 'data de 30-7·68 avaliados kurz, und bündig: Lebend. bekommen Sie 1Ilich
em Cr$ 6.500,00 (Cinco mil e quinhentoé cruzeiros) �icht hinein, ich bin keiQ cri�inolÍ�, und protes

A8sim serão 08 referidol bens arrematado. tlerte gegen solche Vergewaltigung. Da kam auch

por qUem mais der e maior lànce ofere'cer acima schon Konsul Metz herbeigeeilt. Man einigte sich,

do'prêço da avaliaç,ão, podendo serem examiga d�hin; dass ic� mich auf der Wache frei be,!ege� I

dos,' por quem interêsse tiver, no local em que lIe konne, ,\'V,enn loh 4as Ehrtlnwort '�eben wolle! k.n
achli,Di sitlÍ'8dos: E: para' que chegue' a noUcia a pú n�n. Fluchtver�uch'zu machen Em Herr HelOzel

blico e conhecimento 'do's íntere8111l(J08, foi expedi- mann war a,;, Jen�m rage. Kom�andan� de�;Wach�,
'

do. o presente edital, que será afix�do no local de der. Ii�hr'melD Ml8sgeschlck. bedauerte und 'alles

costume, às portas do Fórum e publicado no jor. tat, mIr den Aufenthalt aud der Wach� an�en�hm
nal local "Correio do POVQ". Dado e, passado nes..zu machen. Geren Abend fu�r Oom�rzlDdo 'In emer
ta cidade de Jaràguá do Sul, aos tras dias do Kutlçhe am Wa�htlokal '!oruller; er w�r. gerade I

mês de agôsto do ano de mil novecentos, e seten· von São FranCli!lCO zuruckgekehrt. HemzelmaDn

ta. Eu, (I) Aml�eD Mahlad, escrivão, O subscrevi. (a) eUte hiDaUil un�, hat den Gtiner"l, �u halten. "Ge

Naz�reno �nabben. Juíz Substituto, em exercício." ne!al I,:gte �r, Sie haben, uns. elOen �ann als
.

. Confere com o original; dou fé, Spion elOgehef�rt, von �em wir alle uberzeugt
JaragUá do Sul, 3 de agôl!to de 1970

. s1\1d, da�s es" Illch. �Pl elOen falschem �erdac,�t
O Escrivão Amadeu Mahfud ' handelt. - O que', antwortete GomerzlQdo, o

_-----....._-'------------ h<lmem está' aqui ?": Nun kam es herauB, dass der
. famose General Jaques Ouriques, in Abwesenbeit

R A D I'A D O R.E S __.;.... Gomerzindos'und jedenfalls aul Eb�rhardts Drän
gen, meine Verhaftung verfügt hatte•.Ich wurde
also wieder liuf freien FUls gestellt, .sollte mich
aber am nächsten Morgen, bei Gomerzindo melden.
Der damalige Delegado Gróssenbacher war' ein
guter Be�annter VQn mi1'1 Am anderen Tage luchte
ich' ihn auf, um mit ihm die. ganze, Ang�le.genheit
zu pesprechen 'und mich nach den .GrÜnden zu

erkundigen, weshalb man in mir einen Spion wit·
terte. Dort traf ich such meinen Freund von ges
tern, den Poliziaten Timm, dem ich den Ehrentitel
angehängt ·hatte. Hei meinem Eintritt machte er

vlJr seinem Vorgeeetzten FroDt: "Ich habe gebar
ilamst zu melden, dalls mich Herr... gester nim Amt

'- einen Eilel genannt hat.' "Nein, das habe ich nicht

C I d W Raduenz S A getan, antwortete 'ich prompt, "ich habe lie ein

om n altes Kamel genannt, weil Sié mich beschuldigten,
" "" ","

.

c ein Spion zli sein." Gressenbacher war in nervöser
C.G.C. (M.F.) n.· 84.430.073/001 A,úfregung und ,fuhr seinen U!ltergebenen an: "Und
'Assembléia .Geral Ordinária das sind Sie auch. ,Der Herr ... hat ganz recht ge-

..
Edital de Convocação hatit." Grossenbacher war nämlich !10m Tage vor,..

'. Pelo pr,esente ficam convidados os. Srl; acio- her verreist. gewesen "�nd
.

SÔ. hiltte seine, Frau
nistas desta socied.de à comparecerem a ABsem. fremden 'E.inflüsteruDgen Gehör gegeben und., in
bléia Geral Ordinárj�, a realizar'le na séde social, Vertretung ihres ,ManneI meine Verhaftung. ange-)
em, Rio C.rro I, neste municípiO de. Jaragu4 do (!rdnet. Die Szene, welche si.ch in meiiiêr Gegen
Sul, às 1& horas do dia 19 de setembro afim deli· wart zwischen beiden EheleUten abspielte, will ioh
berar�1II sobre a leg,uinte ordem do dia:

'

'ij,bergehen. Gro!!senbacher U. ich giDgen nochmals
.,. .

1,·) - Aprovllçlio do balanço de 30 de junho zU'Gome,rzindo n. mir' wurde, n�n ein rus, au�g!:!-
, ,dew1970,. 'o' '. stellt, dáis ich uDgehindett' Dach. HauIe. zurück-
2,°) - Eleição do Conllelho' Fiscal kehren könne. Denselben Tag berlib ioh mich

, 3,·) - Assuntos diyersoll '" nooh auf den ,Heimwl"g; übe:onachtete ·bei dem

Jaraguá do Sul, 28 de agôsto de 1970 . Pastor; Lange In Brüdl!rtal, wo ich lehr freuadlich
Wilhelm Raduenz, - Dir: Prelidllnte auf,enommen wurde, und ritt tars darauf. nach

. Acham-se à di.posição dos srs. aoioo.iltall, os HauIe.
'

documentos a que' se refere 0, artigo 99.!io Decre
to·Lei �.627, de 2�1.09.40.

Bebidas' Max Wilhelm S. A.
OGCMF n.. 84 429 869.001

RELATORIO DA DIRETORIA

Imobilizada
Ediffcíos, Terren08, Máquinas e . Aoe.s- ;

s6rios, Mó,eis e Uteusílíos.: Velculos e.
"

Acelaórios; Embalagem e Re8ValiaQõea' 2.154.486;31
Dlspoll,el ,

'

CaiXB, Caixa Filiaia e Bancoil
Reallzlrel a carla e 10lgo prazo' .}

Meroadoriuj Mercadorias Filiais, Maté-
rias Primu, PeQlIs para' Veíclllos, Vazi-
Ihame, 'Almoxarifado, Conta8 Correntes,
Obrigallões .. RI'iljllsiãveis do,; Tesouro.
Nacional, PàrtfclIpaQões, Lei 1474/51,
D.pó�itos para Recursos, Empréstimo
Compulsório, 'raxa· de Melhoramentos,
Empréstimo e ObrigaQões Eletrobrás,
Impôlto retido .na Fonte, Adioional.
BNDE-IO%, Dloreto 157, Refloresta-'
mento, . Fundeie, Fllndo de Garantia:
por Tempo de Ser'iQo, Banco'do Brasil

-

S.A. - depósitos vinoulados<- Lei 401, '

Sudene, Sudepe, Embratur, e OauQões 1028217,17
Conlas de Com.ensaçiio

.

Ações em Caução B Bancos oonta Cust6dia 20.480.00
Cr$ 3419781,91

P.A.SSIVO

216598,43

Ião Elial,el
Capital, Reserva Legal, Fundo de Cor-
reção Monetária, Fundo �8nulenção
do Capital �e Giro Próprio, FunIi .. de
Rendimentos de ParticipaQões, Fundo'
de AQões Bonificadas, Fundo de De-
preciaQões, Fundo de Depr.eciaQõ8s s/

. CorreQão Monetária, Correção MonetA'ria
das DepreciaQões, Fundo de Indeniza
Qões Trabalhistas e Saldo à Disposição'
da Assembléia 2,968.614,69
EIIII,el I carla e 10lao prazo

Fornecedores,.Oont88 Correntes, Obri-
gSQões a Pagar e Fundo de Garantia ,

por Tempo de Serviço 430.687,22
CO.III' de CDIIPenSlçiil'

Caução da Diretoria e Valores em CustódiA' 20.480.00
, .

, Cr$ 4419.781;91
(Tres milhões, quatrocentes e dezeno98 mil,

seteoentos e. oitenta e um' cruzeiros e noventa e

um centavos). ,

'
,

.

,JaraguA do Sul (SC), 30 de j\lDho de, 1970 •..
, Moritz Max W.ilhelm, Diretor Presidente

N:elsou ,L. Driesaen, DiretOr Comercial
Eduardo F. W,lhelm, Diretor' Técnioo

.Rolando Jahnke - Contador
CRC-SC 1.656 8 DEO 146.010

DeDloastraçao, dâ :conta, "Lucros e'P�rdas"
(Compres�dend'o per[�do de. 1.·/0i(69 1 30/06/70)

DÉBITO ORÉcDITO
Vendas Matriz, Filial Rio
do' Só') e Filiard. Floria-
nópolis, Reajuste das 0bri- l

rações Reajultheis do
Tesouro Nacional, Juros s/
ObrigaQõel Reajuatheil
do Tesouro Naoional, Juroa
ai Obrill'ac,õ.s EletrobriB.
):t'retea auferidoa;Dllcontos

\ ,reoebidos e Baixa de Bans '

,4e VeloólQs '

.

,

Mercadoriu Matriz e Fi�,
hais, Matérias P r imas,
D8Ip8s88 Geraia Matriz e

Filiaia, Baixa d. Bens,
Fun d o de ·DeprllciaQõea;
'Fundo para Manutenqio do
'Oapital de Gir\), Próprio,
Reserva Lelal li Saldo ,
DispoaiQão da ABBembléia 6.1106659,53

, Cr$ 6.306.56!1,fi3 ,6.306 569,53
(leis milhões, trezentoll ,e seia mil, quinhentos e

,cinquenta e nove cruzeiros e 'cinquenta, e tres can-

tnoe). '.'
,.

"

JaraguA do, Sul, '�O de jun,ho, de' 1.91.0
.

Morilz Max Wilhelm. Diretor Presidente
.

Nelson L. Driessen, Diretor Comercial
Eduardo F. Wilhelm" Diretor Técnico

Rolando Jahoke - ç::ontador
CRC-SC 1.666 e DEC 146.010

6;306 �59i63

Edital de Praça Wie
.

ic� 18cb Brasilien kam, und was icH wmHren�
der BrOIleR . He'DlllilA 111�/14 frle�teom

Pa ra consertos e limpeza, léve o seu

radiador na oficina de Rudi Bruns. Junto à
oficina de consertos de

. geladeiras e o já
tradicional Jato de areiá tem um especialista
em Radiadores,' s o Idas em mnques de
gasolina e outros serviços de funilaria .

Serviços oriteriósos e·garantidos
RUli Venâncio da Silvill Porto

(defronte à Tribrllsil)
Telefone 2 8 8

.

,.
O Hospital e Maternldlde farafuli, o,fere'ce

vagil ii moço que preencha 05 s�iuiDlea requisitos:
'- idade mlÍxima 16 lInoa
- curgo ginllsial . , .

- ,noções de dalilogrilfia
� domioiodli língua alemii. .

"lnútil"lIpreseJlllr:s. sem' preencher !fi!

ções lIcimll.
'

�
,

.

I , A[)VOG-'DO nOI fôrQI de
, ,SAo Paulo' - Guanabara - Estado do Ria
Janeiro � Brasllia. '

Processame,nt9s perante quaisquer Ilia
niatériol, Autarquias, e Repartições Pública.

PARECER DO CONSELHO FISCAL em geral;
,

Desincumbindö�8e\do leu enoarllQ,. 08 infra· E.crJt6rio CeDtrali
lalinadoa, oomponentes do Conselho' Fiscal dalirma Avenida Franklin: Roosevelt, 23 _ Grup'o 303
BEBIDAS MAX WILHELM S.A., tendo a�aminado
e,Di 'leuB detalhaa IS oifras do Ba,lanQo Geral e da (Fone:, 52-1894) ,

conta Lucroa " Perdas, referéntes ao exerc[cib 80' .' Z C - 39. '

cial encerrado em 30 de jonho de 1970, têm a aa- L:"RiO
de �anell'o

.

tisfaQão de recomendar 8 sua.aprovaQão à Assem-' Retado da GUANABARA.
bl6ia GerIlI OrdinAria de 31 de outubro do corrente

'

an«;>, não somente por \erem encontrad,o tôda a

contabilidade eOl perfeita ordem,mu p,dncipalmlnte
pelos excelentel resultados obtidos neste exeroíoio
sooial findo.

'

Jaragui, do Sul, 28 d.e agôsto de 1970
Waldemar Grubba
Walter Carlol Hertel
ROQolfo Hufenüssler

condi-I

Atenção
o Sr. Gustavo Henschel, proprietário da "OFI

CINA AUTO REAL", comuaiea a lua distiilta clien·
tela e amigos, que passou a ,atender em suas no

v,as instalações a Rua Felipe Schmidt, 93 ao lado
do MoiQho Schäffer.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO / Sábado dia 19�9-70

)

Estado de' Santi Clurlna

PrBfBitura Municipal da
, JarBDld di Sul

EDITAL

Págioa 4

(Ação de 'Usucapião)
O Dciutor Nazareno Knsbben. Juiz Substitute

•

em exerafóio do cargo de Juiz de Direito da Co- Assembléia Geral Extraordinária

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO marca de JaraguA �o Sul, Esl'ado'de Santa Catar!' ôão ccnvldedos oe eenhorea ectonlstes da Ne.
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL na, na forma da leí, etc.

ves S.A., lndústrilt Cetertnense de Artefatos de Ma�
.

�
.FAZ SABER aos qu� o prese�le e�ital de

deíre, pere se reunirem em Assembléia Geral Extraor-
A Vista da Informação Como Requer en ..oao, oo� o praz? de trtnta (30) dlu 'Irem 00,

dlnlÍrla em sua séde eoclal, • Rua Preso Epilácio Pese
. .. 'dele conheeímento II,erem, que por parte de Affon� 970' OL?tárIO Fernando. Fendrleh, requer licença so Eugenio Niooluzzi, residente e domiciliado nBsle sôa, s/n.�, no dta 17 de outubro de 1 ,1'S J ,00

p/ampltar sua casa resl�encll�l com a c0l!stru�Afr municipio e Comarca, foi re1que,rida uma AÇÃO DE horas, para treter da seguinte, Ordem do Dia

de uma garag�JD, ArmellDo Stel], requer VistorIa e USUCAPIÃO, para aq <lisiO�o do domlnio do se a] Modificação doe Estatutos Sociais em seu

�ablte-se, Marlsol S,A . .lnd.. do Vestuário, requer guinte imó98l:- "Um terreno, situado à Estrada ert. 12.° - (autorizando a Diretoria '. in.stalar sueur

licença para proceder � ptntura, repar�s e celo- No'a, neste município, fazendo frente na Eslrada sais, filiais, agências e escritórios em qualquer ponto

caçA0 de placas no prédIO. da Vva. Amália �tueber, Noya, com • linhas de .7 melros, 154 melros, 69,20 do peís.)
,

RelDoldo. Gum.z, requer licença p/oonstrul� uma
melros, e 78,80 metros, fund OB com 227 melrOI em b) Deliberar sôbre proposta da Diretoria r pa

caaa resideneíal, Catarina.Harnack, req�er .lIcença terras de> AI'im 'Klitake e Ad Bro.hna,'exlremando recer do Conselhó Fiscal relativo à dislribuição de

p/fazer uma reforma pareíal em .seu edllfclO, Mar, de um' lado com 645,80 metros em lerras d. Otokar dividendos referentes ao .luero llquldo do exercícío

catto S.A. Ind. e C�m. requer licença, p/constrUir O. Freiberger e dll outro lado com .70 melros em
da 1969.

muro em .eua propriedade. Harro Maller, requer 11 ter�alr d, Artur Mathiàs, Qílly Van Vouen, Walde. c) Outros 'assuntos de lnterêese social.

cença ,para uma reforma geral. de lua caia. e
mar RIU e Faustlno Packer.' , Jarllguá do Sul. 16 de setembro de 1970,

conetrueão de !lma gar�gem, �aullno �ortollni Vlei· Feita a justificaoão, foi I níelr;na jul,ada pro.
Alvaro Neves, Dfr. Pr.esidente

r,�' requer habl�e-Ie e vistorll, Darl C;ardoso da cedente, por BentenOH. E para que chegue 80 co-
Silva, �equ�r vlBtoria e habíte-se, DomlDgol San: nheeimenro de \ Iodos ínterassadoe e ninguém alpgue IIOD, vIst�rla e habíte-se, Ed�mundo A Barbi, ignorância, mandl o dr. Juiz de Direito expedir, o Pro I-bi-çá,Orequer n. p/�ua caBa realdenelal, Artur Porath, presente, qua lerA afixado no local de' costume,
requer demolir um ran�ho e reconstruí lo em seu lede dilate Juizo, Edifício do Forum, e, por cópia,
terreno, Dr. MarIo de S�uza, requer licença para publicadO na forma di leí. Ioão Holler. brasileiro, cas-ado, negociante, avisllreformar sua casa

.. Domíngos San8on. requer 11- Dàdo e palliado nesill oidada de JaraguA do
cençl pari.demolir u'I!a garagem e reconstrullo, Sul, aos lIete dillS do mils de julho do ano de mil. que

é expressamente ,proibida II entrada de pesl!�I!S

,Jol1o Rozárlo, requer liceDça pa�a fazer um pu n098centoB e letent8. Eu Amadeu Mabfud, Escri,ão,
eSlranhas Im lerras de minha propriedade silo a Rua

chad� em frente de sua c�lJa reSidencial. Calçados o Bublcrnl.
,WlIlrer Marqu.rdt, nesta cidade de Jöraguã do' Sul,

NalOlmento Ltda, requer licença par.a uma. cons Naz'a' reno Kna'bben, Jol'Z SUb'B'I·IU'o. em exerc'cio
SC, afim de causarem eSlrlllos, bem como �SIOU de

t 11 J A J Alb' 1 I
• • • acôrdo com os meul vizinhos afim de .justar o ruo

ruç o, o o arge ,a.no, requer Icençl1: p cons A 'pres.nt. cópia confere COlD o original; dou fê.
mo, do conlrário não me ,r.l!sponsabllizo pelo quetruçAG de uma c�la reslde�cial de madelr�. La JaraguA do Sul, 7 de julho de i970

dillawa �erw�lkl, requer lIcença p/constr�l!. u�a' O EBcri,lo: Amadeu Mahfu:d posSa acontecer aos infratorea. .

casa residencial, Dante VaUe, tendo'adqUIrIdo 11- Jaraguá do Sul, !6 de setembro de 1970.

cença p/construçAo d-8 3 caS8S de madeira, pretan- :---
'

_� ,
João Holler,

de fazer uma edifioaçAo de alvenaria, Oiwaldo
Atanásio; requer lioença p/fazer uma reforma em

sua cas� resid.acial, Francisco Malheir08, re:quer
vietoria e habite-se.

CERTIFIQUE .. SE (

Certificado Extraviàdo
Elemento r.esidente em CURITIBç\,

"

\

Eu, Téo Wacherhagen, brasileiro, casado, la.
. registrado no OORE do PR. deseja re· nadar, residente e domiciliado em Jaraguá do Sul,
presentar firmas desta cidade, naquela SC., declara pará os devidos finl que foram ex·

CAPITAL à base de comissões. Favor travlados os seguintes documentos:

dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva. , Certificado de Propriedade do vefculo Pico
Up FO,rdson. ano de fabricaçãO': 1951, motor' n.O C

Caixa Postal, 1398 592373, 45 HP e 4 cilindro's.
CURIT,IBA - PARANÁ' Jaraguá do Sul, OI de Betembro de 1970.

Téo Wacherhagen.

Francisco Fernando, Fischer; requer 'a baixa
de suas atividade. profissionais, de contabilista
com escritório,.Primo Chiodini, requer por certidão
o lançamento de imposto aôbre, atividades inds. 'e

Icomerciais. POsto WOl.f Ltds, requer por certidl10
a relaçAo de imposto do periodo de 1968 a julho
de 1970, Alfredo JG.é Fernandes, requer por cer�

·tidAo se é ou nllo devedor ao erário Municipal. :.--------,--------' ,

r!;:�������n�:�:��y�?l��1� 1:···BEsiõA,····s,···MiiWiLiEi'MSiAl.�� Idye��ctuod.r8ud:pSá9,8kmna:!�E�srteBrna�drDaOIher Em H. Piazera possuem -casa' pr'óprla, Alex l g
Barg requer por certidão a data ,da baixa de fun�

1(1
'. .'R e vend e d o r ,d a

.

ii �����dO;U&áaà l���OOB��:
z�:w::�n�ei�� :!��:rM;��C��r���� '�a C�:ix�tdd� "

.,�.
altitude cerca 800 metros

Dist.' de Tltulos It valores MobiliárioB, Agente Au- 'B RAHMA CH'O ,pP l própri� para const.ruçAo
tônom'l, V.gini JoAG, requer por certidll.o a baixa : de casa de veraneiO,

lua firma, bem como a' relaçAo dos impostaI. Pri.
,

,B Informações com o Sr.
mo Chiodini, requer por certidl10 o pgto de Licen-

.

I
, B Kurt' Hillbrecht, Caixa

ça e Impôsto söbre indústriais e profissões da Fir·

�.::. .

em Jaragua ·.d,� Su I, q': Posta,l. 7 c_orUPá.. .'

ma Chiodini & Modrock, Francisco Fernando Fis�
, ,

'.cher, rpquer por c�rtidAQ p/o pagame�to de alva·

I V I Irá, bem CGmo o imp. de indo e profilsões, _Pradl i íA to ale do ta) a.
I, e, agora i:: .

CIBI,..bCi!a EdlaPD
Auto Pl'\,as Ltda, requer por certidAo a relaçAo ,_

doa impostGs. pagos Delta prefeitura, Primo Chio� 't ambem I·ntegrandos'e na'·: O h-sla.menIO da
dinl, requer por certidl10 os impoltos que a .firma.

.
- i u �

G F I
. Baódeirll e o canto

Ind. Reunidas pagava durante o pérlodo de maio rande lorl·ano'po I·S .� do Hino Nacionlll säo
1954 a 'outubro de 1955, Primo Chlodini; requer a .

I , ::
. relaçll.n dos impostol que .a firma Chiodini pft,r�.va ,.

.

obrigatórios, uma vez

durante o ex,. de 1947 e 1948.
•

Onde alem dos seus produtos revenderá H ��r s:::;�����n��:
. CONCEpA.S/E " :

'B R A H M A' C" H O P p
h. d�quillciuer grlÍu de

, Fca. de Sorvete. Souza, requer licença patá B. '

.
.

. ß', ensino, públicos ou

estabelecer 8e com o ralllo de
.

Fca. dê Sorvetes. H' '. '
. J " B particulares.

Walter .A. Banock,. requer 6 me8el de licença 'prê. ô�· \· " " .. :·<·,· ·" • , " J�= ". �. ::.--------,--

mio, Alfredo Ropelatto requer licença para esta·

I.
·II��'*'·

belecer,�e como .barbeiro' lIut,ODomo" ..Nilo, Irbe.r, !
.. P R E'C • S A;- !!li' E' -' l ./

'.,'

requer lIeença para estabelecer,se como represen, !-'
- -'

.! A t e n ç ã o ,
tante autonomo, Juvenal Pedri, requer licença pa� ! ·1 (UM) teéelão com prática em máqui- l .

.

..

.-

ra estabelecer�8e cOIDO representante autônomo,-! : .;. � hás 'retilina "

'.f a r m a' c." a C e n t r' a IZelindro Reis. requer baixa da atividade de, Dia' (UM) d d'
'.

.' �.
I'

tribuidor de Títulos e Valores Mobiliários c/Agen- t 1 ven e Or com, carro pr9pno, l
te AutÔnomo, Alvino Piccinini, requer licença pIes· t para pronta ent�ega. " .!
tabelecer !Ie c/Reprellentanté C0'!lerciatAut(ln�mo. 'l Inlormaçõe. o: INDOSTJtIA 'r�TlJ. JAJ\ITA S.A. !

D E F E R I D O o , ;,,"
.

.o:"M�-���-�..._ ......... 'i"".........._.............

.

. . ,
" . de Mercadorias, até o limite de CR$ 25.000,00

.

Paula Cidra! J;.ima, requer lIcença p�ra cons- (villte. e cinco mil cruzeiros). .

trUlr maDsoléo.
. Parágrafo Único - Para os 'fina oonstantes

Jaraguá do Sul, 9 de aet.embro de 1970. ,

no artigo anterior, nca o Ch,efe do Poder Executi
,vo Municipal, autorizado a oferecer como garantia

, Lei n. 266 ",', de pagaIDento ao mutqant" .. 'as, ,quotas. do FUlldo
Autoriza o PGder Executivó 8 contrair' em· de Participaçll.o. dos Municlpios no' Imp08to sÔ'bre

prestimo e dA'-outras 'providências. ,CirculaçAo'de Mercadorias que couberl'm a êstE'
Hanl Gerhard .Mayer, Prefeito Municipal de Municipio. ,

Jaraguá do Sul, Eitado de Santa Catarina, no uso .Art. 2.°) - Esta lei entrará em vigor na data
e exercfcio de luas atribuições. , de sua ,publicaçAo, revogadas as diilporições em

Faço 8aber a todos os habitantes diite Muni· contrário. ,

clpto qué a CAmara Municipal de Vereadores Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá
"sprovou e eu sanciono a seguinte 'lei: ,do Sul, 16 de. iletemb�o de 1970,

Art. 1.°) - Fica o Chefe do Poder Executivo � 'Hans Gerllal'd Mayer, Prefeito Municipal
Municipal autorizado a contrair no Banco' do Es, A presente lei foi publicada nesla Diretoria
lado de Santa 'Catarina 8.A." emprestimo por ante· de Expediente, EducaçAo e Assistência Soeial, aos
cipaçll.o da receita ierada pelo Fundo de Partici· 16 diaB do mê. de aetembro de 1970.
paçAo' dos Municlpios no ImpOsto IJObre Ciroulaç!1o JoAo Mathias Verbinen, Diretor �II3CIII3CII®IiI®l!II3CIIICIô)iI(;Cll®l..*')8GC_*lt:8:!€:8:!€*lCPrl$�

I

o

Re,presentação'

NEVES S.A.
10'. Cllnrinense �e Brlelalls de Madeira

IAgora completamente remodeladiil e

sob nova orientação, •. comunica'. ql1e está,
apta a atender a sua distinta cüentelä.

Rua Cél. Emílio �rlos Jourdan
Jaraguá do Sul - SC

.

_ ... -.

Achtung!
Zentral Apotheke

(Farmácia Central)
( ,

.

Jetzt vollständig remodeliert und unter
heuer Orientierung, ist fähig Ihrer, vor·
nehmen Kundschaft zu beliefern.

.

Rua Cél. Emilio Carlos Jourdan
Jaraguá do Sul - SC '

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO

Corupá n� Projeto Catarinense de Corpo de Bombeiros Voluu- Será Regu lame!"'
Des����b�!���2!��.�d��!:���O!�o.�� tários

.

de Jaraguá do Sul tada a,E�ucaçao
�:eá���t;�::�OI:��:���í!�g���:O���a �:/�rW�:t�: Balanço Geral encerradoem 20de agôsto de 1970 pelo Radio e TV
Prefeiro Municipal de joinville, Dr. Harald KarmanlI, '

A T I V O
o sr. Alvim Seidel (Presidente da ARENA), manteve
vários contatos com pessôaa-de destaque no Muni

cfpio, pare apresentação do trabalhá que cada Muni

cfpio, através do seu coordenador, deve apresentar,
por solícueçäo do Eng, Colombo Sales, ilustre can

didato ao Governo do Estado.
Além do extenso questionário respondido pelo

coordena�or e seus colaboradores, soube-se que o

sr. Alvim Seidel deu destaque lIS segutnres reinvin

dicações pare Oorupé, aguardando se que, se não

todas, ao menos algumas merecerão a aprovação e

execução por perte do futuro Governador:
- Construção de meís 4 salas de eula junto ao

Grupo Escolar Teresa Ramos, pois caso contrário
centenas de crianças estarão impossibilitadas a, Ire- 27.01 '_ Patrimônio Social 60.88488 60.884.88

quentarem as aulas em 1971:
-

TOTAL DO PASSIVO 110884,88
- Concretização do asfaltamento da SC 36, Reconhecemos a exatidão do Balanço' Geral

trecho São Bento do Sul-aorupá-Jaraguá do Sul acima transcrito, somando Cr$ 60884,88 (seesents
-BR 101. mil, oitocentos e oitenta e 'quatro oruzeiros e oi-

- Instalação de rêde de relefones eutomaticos tenta e oito centavos), no ativo e paseívo, respec
em Corupé. , , üvsnrente.

- Construção, do Pôsto de Saúde, a funcionar Jaraguá do Sul, 20 de agõsto de 1970
anexo ao Hospítel São Francisco, conforme doeu- Dr. Gerd Edgar Bsumer, Presidente
menreçêo já encaminhada. ' Vicente Donini, Tesoureiro

- Construção de 6 pontes de concreto no mu Victor Hörner, Tec. Contab. Cllt:;SC 2 • .113
nícíplo, em convênio com o PLAMEG, pere substl-
tatr as atualmente existentes pontes de madeire, ai, Parecer do Conselho Fiscal
gumas das qua�s �8t�0 prestes 'a cair. "Os signatários, componentes do Couselho

.

- Interferenc:a Junto, ao. Governo. Federal, no Fiscal do Corpo de Bombeiros Voluntários ue Ja
sen tido de. qu� em Corupa, seja construído um prédio raguá do Sul, depois de, terem examinado os ele
pera 0S CorreIos e Telegrafos

. 'l mentos do balauço geral encerrado em :W de

c;

- AS!illt�mento da rua ':l0berto Seidel, acesso
agôsto de 1970, opinam o mesmo merecer plena

da ",C 36 a clda_de de Corupa. (�O� m).
•. aprovação por parte do Conselho Deliberativo, que

- I�stlllaçao de um G.1Oaslo Acedêmtco, ou sôbre o mesmo deverá deliberar".
curso equlvale�te,_ no mumcípío,

" (ass.) Victor Bauer

,

- Construçao de um VIaduto na estrada Pedrll ,

(jO Eugênio José da Silva
d Amolar, sob a SC-�6. Hermínio'Lucelollí

- Coilclusão e continuação' da eletrificação
rural nó munícípto.

, Demonstrativo di conta Varlaeões PatrImoniais conforme BalaoGo
- Relorma da Escola Pedra d'Amoler Baixo, '.'

que ee encontra em, precárias condições; despesa Geral encerrado em 20 de agoslo de 1970

otçada em Cr$ 4.000,00. Oontribuições Particulares
- Melhor assrerêncte à pecuária, inclusive ins- Contribuição Comércio e Ind.

relação de um Põsto Veterinário e intensificação Subvenção Municipal
,

assistencial à agricultura, que jii conta com a eficiente Material de Expediente
coleboreção �a ACARESQ.

'

Despesas de Viag�ns .

Oomisaõesce aorr.etage.ns

Associação Com. e Industrial M:nutenção
de Veiculos

de Jaraguá dp Sul
. f,

Assembléia Geral Ordinária Bienal
EDITAL DE CONVOCAÇAO

'

São convtdedos os senhores associados pera a

Assembtéte Geral Ordinária Bienal, que se realiza·rá
no próximo dia 12 de outubro. de 1"70, na séde so

eial, à rua Marechal Deodoro, 2· andar do EdifíclQ
Bernardino, com inicio às 2000 horas, a fHn de de
liberarem sôbre a seguin!e Ordem do Dh'l:

1 - Julgamento das centas da dir�loria;
2 - Eleição dll nova diretoria -e do conselho

fiscal;'
,

3 - OUlros assuntos de Interêsse socilll.
Para orientaçã,O des senhores associados, Irans

creve se as seguintes disposições do artigo 52, dos

Estatutos Sociam: '

"Art 32 - Para eleição da diretoria e do con

selho fiscal, serão observadas as seguintes normas.

a) - os candidatos deverão ser presidenle ou

diretor de sociedade anônima; sócio gerente 4e firma

comercial ou industrial; IItular de firma Individual; ge·
rente ou sub-gerente de agência de banco;

b) - as sociedades, firma ou banco a que se

refere o item "a" devem ser associadas da associação;
c)' - convocada a assembléia geral par'a eleição

dos cargos a que se relere o presente artigo, estará,
automàticamente, aberta a apresentação e o registro
dos condidatos 'e chapös, na séde da associaçiio no

perlodo das 9 às. 11 e das 15 às 17 horas;
d) - !!. aprese'ntação e o 'registro a que se rele·

re o irem "c" será feito por meio' de chapa apresen
tllda e entregue, mediante recibo, ao presidente da

associação ou li quem- ,o estiver substituindo, por
Iqualquer associado. ,

e) - o registro dos candidatos contidos na

chapa e a chapa em si, cujos candidatos será em número de 6
(seis) pára a direloria - Presidente, vice-presidente,
1.0 secretário, 2,. secretário,' 1 .• tllsoureiro, e em nú,
mero de 3 (três) para o conselho fiscal, observado o

que dispõem os arJigos 21 e seus parágrafos e 30 e

seus parágrafos dos estatulos da associação deverá
ser leita com antecedência, isto é, a partir da data da

convocação da assembléia para eleição até 'dez dias
da data para a realização da' citada aSl!embléia geral,
quando encerrar-se�ão, às 17 horas, as apresentöções
e registros ...

"

, JarlJguá !lo Sul, 16 de Setembro de ) 970
Eggon João da Silva, Presidente

Deverá ser assinada em' breve, pelos
ministros das Oomunícações e da Educação
'portaria que regulamenta os dispositivos
do Cödigo Brasileiro de Telecomunicações
que exigem das emissoras de rádio e tele
visão a, transmissão de programae-, educa
tivos. É intenção do Governo solicitar das
emissoras de rádio e televisão que dediquem
cinco horas por semana aos programas
educativos, exclusivamente gratuitos, sem

patroeínio comercial. Antes da, medida en

trar em vigor, os dirigentes das emissoras
serão convocados para uma, reunião para,
estabelecer os horários dos programas,.
atendendo aos interesses do Govêrno e da
iniciativa particular. Haveria, de segunda
à' sexta-feira, 40 minutos de progra!llação
diária. Aos sábados e domingos teriam a

duração de 50 minutos,' Ao Ministério da

Ed,ucação caberá estabelecer a orientação
técnica para os programas, determina.n�o
o -sistema a Ser adotado. Caberá ao MInIS
tério das Oomunicaçõee a tarefa de fiscali
zár o cumprimento dos horários fixades .

A medida visa aproveitar, a rêde de rãdio
e televisão do País para ,

a implantação
definitiva do sistema nacional de educação.
(AABe)

Manutenção de Equipamentos 31,00
LiIr.peza e Conservação 644,29
Impostos e Taxas I 273,50

perbdas �iver8a� Q 94�u_4""'774.,.1-"'8"'.U-'''''>''''''''''''USu ,�.totals· ,." ú , ..ú"

Re'lIultlldo posítívo dês t e
131,30 �,iercicio que se transfere

? 894.00 para "Patrimônio Social"
.. 000,00 :Totais '

- "

Dr. Gerd Edgar Bsumer, Presidente
Vicente Donlní, Tesoureiro

'Victor Hörner, T�c. Gontab. CRC/SC 2:113

Sábado dia 19-9-70

20,000,001.1.01 - Terrenos
1.1.02 - Ediffcios e Conslruções

Sede Sucial 11.906,' 4
Tôrre 1.392,42 13.298,56

----' ,

1.1,03 - Móveis e Utensllio� 9Z!8,66
1.1,04 ..,;:. Equipamentõ Técnico 10Js29,60
1. t ,05 - Veiculas

' 8689,00
1.1.07 - Equipamentos a 127,1-4
1.2,02 - banco do Brasil S,A_,_4�0...;1;..;1...;,9_2_....60_8""8...4..,8,,,,8

TOTAL DO ATIVO 6U,884,88
\.

PASSIVO

Página 5,

5094,56

12,92
354,00
583,1u'
547,22
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'!/
Tem cara de motor nOvo,

desempenho de motor nôvo'
·e custa menos da metade '

de 'um motor nõvo.
Venha ver em nossàloja o motor

Volkswagen, recondicionado pela
Volkswagen.
Ele fica tão nôvö, que v. é capaz de

confundi-lo com um motor nôvo,
Felizmente seu preço evita esta

confusão: custa menos da metade de um

motor nôvo,
Mas faz ·tudo qúe um motor

nôvo ,faz.
As peças origihais instaladas e as

recondicionadas säo submetidas a testes motor nóvo.

8.U<::5,30 ,8025,30

os mais variados, que são uma

verdadeira tortura. Mas também, depois
de passar por êsses testes, êle fica I
como se fôsse nôvo. ITanto-é verdade, que êle recebe a

"

mesma garantia,que a Fábrica dá
a um motor nôvo: ,

.

10,000 km ou 6 meses de uso.
,

Se v: �ostar, tanto melhpr para seu

carro: em ,gO minutos, êle vai sair
de nossa Revenda como um carro de

Veículos L td 3. :�.
REVENDEDOR
AlIlORIZADO

,

VII festival da Cerveja será
em novembro
Excepcleualmente, êste -,

ano, o Festival da der
vt'ja da 'Guanabara será
realizado em novembro
vindouro, nos días 6, 7 e

8, tace aos reparos a que
será submetido oPavi·
Ihão de São Cristovão
local 110 evento.

'

A informação foi dada
durante '1 entrevista co·

letiva que o Deputado
Levy Neves, Secretário
oe Turismo, concedeu à
imprensa, rádio e televi
são, no Clube Germânia.
As obrá'R de remodela

ção do Pavilhão já foram
iniciadas, tendo o projeto
merecido a aprovação
do .arquiteto Sérgio Ber
'Dardes, a quem se deve
a planificação do' monu

'

mento, orgulho da arqui
tetura brasileira e que
se constitui na m a i o r
área coberta do mundo, •

sem escoras.

Com a transferência da
data do Festival e em

decorrência dessas obras,
o

c C e !I t r o Catarinense,
"OUROS" - Promoções'
e a Secretária de Turis
mo po d e r ã o oferecer'
melhores condições aos

participantes da fests,
que já se tornou famosa
no mundo intlliro e é a

segunda mais popular da'
, Guanabara, superada uni
camente pelo Carnaval.
Assim, serão instalados

novos e modernos siste
mas hidráulicos, elétricos
e sanitários, visando ca

dll vez mais à completa
segurança e ao confôrto
total dos que comparecem
à grande festa.

Jaraguá,
Avenida marechal Deodoro, 312 (fundos)

Jara9uá do �ul -:- Santa Catarina
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ilNO LI

O
MINISTÉRIO DA FAZENDA' ,

ReceItaFederalAI,rta Pessoas
Jurídicas Faltosas

A Assessorill de Relações Públicas dll D,Rf! de
------------ ...._.;.... ...... ...._ ..... .Iélnvílle expediu II seguinte notei

I'�OÚ' DO SUL (SANTA CAT4�À) SÁBADO, 19 DB SBTBMBRO DB :970 ,- 1'1.0 2,601 ' "A SuperintendênciáReg!onlll da Receita Fede
'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'''';'!!!!!!!'''''''!!'''!!!!!!!'''''!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,!'''''''''''''''''''''''''''''''''''''=''''''=''''''''''''!!!!' rel da 9 a Região Fiscal, tendo dado tníclo a Opera:

]ONsl E" S 1Gb f"
ção Omissos - Pessoa Iurídrçe. alerta a tôd!!s aa

.A.
r
,'.

'me e tene e urtstags elef emprêeas inscritas no Cedesrro Geral de Contiibuln.

�.. O. QUE VAI· PELO LlONS a.���I:gi�,feol'e��rs�atlt'�a'nfa�� Wa�hI29J'�d!�g;i!u:��� ��;r;!�S,a�O�lEE!:f!id�:�t��:��fe��::i:����:��
, mlcilledes no Brasil, regtstradea ou não, selem quais

A J I d
'

'E t
r

't
noch lange zurückdenken wird. Dei allseits beli- forem seus fins, mesmo IIS que estivessem dispensa .

•

r

. �ven u e e os � o�peceD es ' ebte und geachtete Geschäftsmann und Industrtel- des de o Iezer, por normes 'anterionT.,eDle. Vigentes
. CL Paulo Moretü ler Herr Artur', Gumz feierte seinen 50 jährigen inclusive as sociedades beneücíenree, fundações, GS:

L$D;MACONHA, HEROíNA, COCAíNA, ÓPIO, Geburtstag in einer Grõsse und glanzvoller V,or- sopiações, sindicatos e Instituições de educação, s,.
ERVAS e quélendos formam uma nomenclerure bereitung die nur der 'erme8se� kann der sie mit- clededes -de investimento em geral, coopererívas, em,
cambiante nos seus aspectos de rermtnologta, da g.emacht hat. Um 4' Uh� nac�mlt��gs .!ersammeIte� prêses lndlvlduals 'e sociedades de qualquer natureza
mesma 'Iermà 'que cçnstlruem 'o preço' usurpador de

Sich alle geladenen Gäste Im 8alao. Alvorada Independentemente de sua receita brura:
'

uma '�viagem" 110 submundo do vício. ,

(ca. 600 Personen), �.m f> Uhr '?,arschlerten alle

I' Muito embora todos os prazos já estejam venci.
A amplitude do problema foge à simples aná'lise

unter ��1l flotten Klangen .der Banda Ly�a da dos, equelaa emprêses que eínde náo apresentaralll
desprerenstose que equí nos propomos d fIlzer, se Aurora, zu .der Wohnung des Geburtstagskindes, eue declereçäo de rendlmentos, poderão' fazê lo até
bendo se prellmlnermenre que, 1111 última década, o

Vor der Wohnung', q'es Jubilars war eíae mit Blu 30 de setembro próximo" esta';ldo .sujeitas tão homeOle
aumento do número -de roxícômenos acusou um

men und Girlanden geschmückten Bühne errichtet, ao, acréscimo d'a 'moca de- 1 % ao.mês sôbre o impôsto
'índice estapafúrdio entre adolescentes com merios' de wo Herr Gumz mit seinen Familienangehörigen devido, desde que se antecipem às Intimações que
21 anos: 700%.' Platz genommen hatten. Dortselbst angekommen estão sendo feitas peloôervtço de:Processamento,Ble_

São simplesmente alarmantes as estatísticas er,!!rif -als erster Redner Herr Vincen8 Weh im trônico do SERPRO, Após decomdo-êsee prazo, ou
reveladoras do quanto a roxtcorneme rem enganado Namen der Arbeiterschaft der _firma Gumz. und 'tendo sido intimado (i) 'contribuinte, omisso e inicIado
edeptos, do quanto tem feito vítimas. Mais constren- betonte die grosse Beliebtheit Ihres Dhets die' für o processo de lançamento "ex-otíclo", as penalidades
gedor aindll é " fato d,e que II mesma tem se prell- Ihn durch Dick und Dünn g=hen. Sod�nn b�leuch irão desde II mu}ra de, '�Ob(O sôbre o tmpösto deVido,
ferado eseusradoremenfe entre os jovens,disseminan teta.der .Redne� auch den �lrt��h8ftllchen Stan� agra,:ando se ,ate ,225%,;depe��endo da, falta. ,

do conseqüências das mets imprevisíveis que não' der heuttgen Firma Gumz. In zaher Aufbauarbeit Alem das peneltdédés pecumanss, os omissos serão
raro, conenruem o comêço do fim:' "

" viel UD�ern�hmuDgFgei�t und Tat�r8ft h�t Herr pas�ívei� �e outras sançõe,s, inclusi�e o, cancelameoto
Desconhecendo o malefício dasdroges, quentes. Gumz díe FIrma, �uf eine beachtliche H.ohe ge d� mscnçao no CGC. e pubhcaçi:l0, :,n}l _I�pre,n8a,

jovens semeiam o prazer fugaz de uma ··tragaqa de bracht, worsut {wíe der Redner sagte) RIO Cerl!? dêsse cancelam-ento, bell! como, a,,_l!_11P?sl!,bllldllde de
.ctgerro", o enlêvo desconrretdo de unia "picada de Stolz, sein kann. E'r besitzt heute eine Choco-Leite ,tran5�': o�:ue� com a rede ba��?st'II.';'�'Lcpqt 'outras

Inleção", a ingestão inebriante de um'vestupefeclenre", Fabrik, Molkerei, Schlachterei. Klempnerei, We- empreaes • -I::'�'�'a falácia, comprometedora de um "êxtllse", para co· berei, Schweine und Rindvietúéht und Landwirt, RECEITA FED�RA�:" .

,�êr não o sonho de uma "viagem quimérica", mas schaft. In N�:nen de� Arbeite,r��hdt, überbrachte PeSsoas Jurídicas Omissas Serão Multadassim a leöhda'!,..: da �ua autodestrUição trSICd e moral, der Redner �Ie herzlichsten Gluck u,HI Rt'geoB'� ,

.

....,
,

Esfudantes 9u não, rapazes ou môça's,oriundo:s wünsche, eine Gedenkplatte u01 ein, prachtvolles, A �DRF ,d� Jqinville inJOima que os cqntribuintes,
o� não da �Iile social,.egressos ou não de uma :so -Bild, das letzte gestiftet von seinl'n' Familienange- pessoas jUlídica�, que não' apresen!aram declaraçpo
cledade 'subcullI,Jral, Iodos nivelam se na degeneres- hörij:ten Die Relle wurde s t a r kaplaudiert. Es de rendimentos eSle ano devem faze·lo a�tes'do rece·

-·cêncifl da famílill, todos emulam-se na disputll 'do sprachen noch, ve.rschiAdene Personen die alle' die bimen!o c;1a intimação;, sob' pen9- de incorrerem em

�'ilzer ext,�m,porâneo, todos comprazem se num "des· grosse Tatkraft und' Btilielltheit des ()!>faiertim mu�as de aré 225% '�ôbre' o.total.� p��a�, po!� escla·
hgamento ,que, da mesma forma que os tra�sporta unterstrichen. Herr Gumz, tief' gerührt, in wohlg?- rece-todos os'contrlburntes omlSSOSla estao"deDlflcados.
ao SUbmundo das alucinações, lhes inocula a, cicuta setzten Worten hielt 'eIne Dankrede die äu!<s'erst

'

D 1
-'

E ..

mortHerll de, uma prostração denegrid,a e degradante, stark applaudiert wurde.' Dann hies� es '"Eutre'em, ' '" ec araço.es SpeCialS
.

E por' que tantos jovens se ,entregam a tanta Forma", Elne Ehrenabordnung nahin den Geburts Em butra portaria o Ministro da FtlZlmdll:pror-
Vileza? Seria por mOl!ernismo, pO,fCinadi'plação'social, t8g�jubilar in ihrl' Mitte und untar flotter Marsch. 'roga, alé 30 de outubro de'1970, o prazo:Pé!ra enrrega
�or problema� familiar,es, por influênciös de rer,ceiros, mu"ik ging es witlder zurück .ZUiJl "Salão Alvora· de declarações especiais, criadds para a\regularizaçllo
p<?r simples cxperiêp'cia ou por mera frustração? A da", �ier 'angekommen wird gewiss manche,r ge- da conlôbilidade das emprêsaa que possuem tltulos
ellologia moderna lIinda não conseguiu diagnosticar dacht haben wie soll Herr Gumz bloS,diese'VolkS'1 no mercado. ,r

II origem do mal, ne� tampouco recomendar terapêu masse 8att machen. Aber die Pessimisten wurden PR' ''C I Cfica adequada. O que ninguem ignora e tiS est,alfsli- bald eines 'Besseren ·b",lehrt' Die, Tische 'bog'<n,J rocu,re ehrar_ .�U .

• • ;� _ .;_
cas não', �egam - é o falO �e "que o consumO de ,�i,ch unter' (fie LaFt ,dês! Hargebptenen,. Frl�cbf' A Delegacia da Receita Federal de Jóinville e o

estupefacientes é simplesmente alarmante e é: 10X'CO Mädel liefen auf und ab Was wünschen Sie noch? Ji>ôsto da Receitll Federol de Jllraguá do 'Sul estão
manill ala�mantemenle éaia�tr�fica. . ,Und man konnte beobachteq wie so mancher vei- IIvl�ando ,aos.seu� êQnt�ii)Uites que.todos o� .

cartões

•._Domrnac;los, pelo VíCIO, o,s. lovens torJ)llm:_se suchte (mö IicbBt. un esehen)' sich den Riem n ,de Ident,r'caçao �ao retirados na rede b�n:arra deve
apallcos, sem vontade, _sem capaCidade de reaçao, weiter zu s;hnllllen, tfnd anstatt "sich, selber !>"e. s�r procurados dlretamenle nessas reparllçoes que es·
da mesmo forma que sa_o capaze;>. dos crimes :mals schenken zu lassen 'schenkte Herr GtlmZ noch lao aguar,dando o c0'!l�areCimento de centenlls de

hedlon�os. E quantos �ao os ha Imputados dlretl! 'eden Ga�t einen 'Scho' enbecher. Wahrhllfli contrlbuin�es!. pe!\so,as fIs!cas., '. . _ .

mente a droga e comelldos sob o efeito da m,esmll,
J
rOB�ZÜ i nicht war? AI!l��nn sielte die MU8i� O Carrao, I?U �eu nU,mero de llÍs.cnçao ........ aVls,a

Alcoólatras, desqUitados, a,bastardados, desaloli:ldos, gd s '.p
g gb 'f, V '"

d
P

h
"

.

k a DRF -' sera' rndlspensavel para o exzrcfclo de va·
a n íd

' '

. .

'd d d' d
a arll ens pra oce, U!) nae emer urZtln .

' ',' " "
-

pr II I U os vl�em n� maior promiSCUI a e, on e tu o AD!!nrache inder' Redner betqnte, dass sich Herr rios atos clvfs, como registro de, escrHuras, eml8sao
,é em c�mu�, IOcluslve ,o consumo de e.ntorpecen!es Gu;z efne' der schöoJ;'ten Tugenden bewahrt habe e ace�te de títulos. cllmb.iais, assinatura de contrato de

.

Nao ha neg,ar" (') comportamento de"ses, mdH<;> die es hier auf' Erden itlbt bahmlicb, hilfreich locacao �e 'bens, Imóve's .e móveiS" b�m com� os

•

sos I�véns COOSIIIUI um grav� p"ohlemil �()cl.al. CUJd edel uod gut. Er hlltté �icht' nur seiu� grossen
atos praflcado� �o.ex�rcí.c1O de _?roflssoes. hber�ls. '

, s�luçao r�slde numa verdadeIra Icru�d,da de In,�o�ma Geschalt, freunde sondern auch de(.l einfachen ' �omo a eXlgencla �o Cartao de Idenllflcaçao do

�a�, do. pubhco � dos servlç9s, '!Iedlcos, SOCiaIS, e Kolonisten eingeisden. Dass beweist dass er keió,en C:0otrrb�rnte (CIC) leve lOíCIO e_m' 1° de set�mbro,
IU�lcla.rl�8 q�e vIsem,. no seu C9�Ju_nto, ao. com.bate Staodesdünkel kennt. Auch die Autoridad�s von

alDdll h.a tempo par�, aprese�taça,o da declllraçao Ei de
. e � ehmlOa.ç�? gradlltlva dos. 'toxlcomanos. parll lOte Jaraguá waren anwesend Und es ist einfach er-

se mU,Dlrem do referido cartao.
gra·los deflnllrvamente no seio da comunidade que. . .'

,
. .'

deseja ii SUII reintegração socill!' que quer a su11 grelfe�d WI� auch dIese Herrn mIt de� elDfachen

recuperação tOlal.
' K�loDIsten 10 echter Kameradschaft feIerten, Dann

spIelte de �anda Lyra als besonderen, Geburtst8'gs
gruss den "Alten Kameraden Marsch" Jawohl,
Herr GU!Dz. Alte Kameraden waren wir immer
und wolleD es auch bleiben, sagte der Redner, A CIJmpanhia de Pesca Krf:luse tem a grala
.Oann sa!lg ein

Frauenchor, einige, wundllrsc,höneI8ati�!açãO �e cO'D)un.!oar aos s�u� a�ionistas desla
Lieder. Danach Rpielte die Banda zum Tanz auf reglao. a fim de. atender as eXIgenClBs do ,BaDco

,

und in bester Harmoóie' vergingen die BtuMen Cen.tral do Brasl�, que terá dentro em br,eve o seU

,

wil' im Fluge. Der Schoppen floss in StrömeQ. Nach capItal dem?crat!zado. .

'

.

12 'Uhr, wurd,e wieder' zu Tisch genötigt. Aber all ,C.?mu�l.ca aIDda qlJ� a: partir do, pr?XlmO, dl�
d,en !;eboteniin Delikatessen Herr zu werden! Keine 22 ser�� VISitados os �_CloDlstas para maIOres es

Spur. Unter anderem präsentiert sich immer noch cla:�clmen�os" os qU,als também poder!o sere�
eine R i e sen t o r t e von 70 kg, Gewicht. Es war s?hcltados Junto ao sr. ROLANDO JAHNKE, est�bele
nichts zu ,machen, die Gäste mussten Il:lein beige- Cldo á rua Marechal Deodoro, n. 40, nesta Clda�
hen. Es war einfach nicht zu I5chaffen,.

�.

Uma Visita Agradável

INFORMAÇOES E INVERSOES COM

BOL�NDO JAHNKE
Agente Autônomo Reglslrado no Bance Cenlrll do Brasil
RuaMal. Floriano Peixoto, 40- .Jaraguâ do Sul-SC

Companhia de p'esca Kraúse
Comunícado

DISTRIBUICÃO
TRrMESTRAL
" ,1,111//1"" ,,',

"

,

'

"",..'" ,

��+ FUNDO CRE;!iCIN(:O .

��s�,�� , .. f c·

A@.aidistribuiçãoltrimestral ..de Cr$I�'�.'__0_,O_4_5_�
por cota, está sendo paga aos inversores

'registrados até I' 31.8.70
�------��------�

Vàlor da cota, ex-distr.: Cr$1 :>:,139 I,
Valor do' Fundo: Cr$1 ,316.788.111.31 I
Valor de Cr$ 100,00 líquidos, investidos em 15.2.57,
�om reinversão das distribuiçqes: Cr$ [ 14,(24,00, ,I
Faça seu dinheiro trabalhar para você,

'

investindo no Fundo Crescinco, e torne-se sócio
d�s mais sólidas emprêsas do país,
Administrado pelo

'

,6 BÂNCO DÉ'INVESTIMENT()DO BRASIL
Capitat e Reservas: Cr$ I' ',50.1" .593,n ]
Carta Patente A-2941j66
'Se você ,mudou ,de' enderêço, informe-nos.
Muita coisa boa pode estar'acontecendo 'éom
seu investimento. Ajude-nos a localizá-lo.
Es,creva para a Caixa Posta! 4778, São Paulo.

I

Herr Artur Gumz! Ich' möchte auf diesem
Wege Doch einmal im Namen aller Gäste unserim
tiefempfundimen Dank aussprechen. Mqge unser
sller Herrgott der Familie Gumz weiterhin Gesund·
heit und Wo�lgeheu Isc�eDkàp.

Nu!; eines wird heute von aIleQ bedauert,
nähmlich dass 'Herr Gumz 'nur "éinmal" 50' Jahre
wirq.

#V�ENDE-SE'

No ,H� dez' do corrénte; por' ser o DIA
DA IMPRENSA; planejamos COnhe(l9r a nossa

GráJica Avenida Ltda. i, I" '

Conoretlzou-se o nosso objetivo. Vimos �8
máquinas impressoras d'o nosso jOfpal «CorreiO
do Povo,.. ,

Foi algo muito valioso para nós; e,studan
tes, enriquecendo'nos ,bastante.

T i vem o s oportunidade . de apreoiar o

ambiente de seriedade e trabalho concentrado
que ali impera.

'

,

Ao Sr.Odilon Motta, nosso reconhe'cimenlo
por tôdas as explicações, bem 000110 aOB demais
funcionários, pela atenção dispénBada.

1'

Especialmimte, aos Sra. Guilherme Neilze
e Leopoldo �einer, queremos externar no��os
Ilgradec'mentos, permitindo·nos essa opo):tuna VISita.

"Jaraguã QO iul, setembro de 1970.
.

As Sl'lgundanistas do Colégio Normal DI-
vina p,rovidência e sua Ihgsote.

'
'

Um terreoo cóm a área de 20.000, m2 com
CIISII de, materilll (Je bÔII construção e dependên-

,

cias, éom água corrente, si:uado' em São Bento
do Sul, à RUII João Hoffmllnn (perímetro urbano),
servindo para pequeno sítio ou IOleamento. Zonll
de ,bom clima.

, Interessados queiram diriglr�se 'a A I f r e d o
Klimmek, Caixa POSltJ�, 12 - �iio Bento do Sul.

,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


