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A U n iã. faz a FirçaA f.l. ti. f-I.
Vele-se no mapa a regi.ãO Iram

s e m representante, I Jaraguá
do Sul, Corupá,

norte-nordeste de Santa São Francisco do Sul, São Benlo do Sul, Campo
Ceterína. Entre out, r o s A r � qua r i, Guaramirim, A I e g r e, Rio Negrinho,
municípios próximos, Iica- Schroeder, Messersndube, Mafra e Canoinhas. ôe-

--

medos os eleitores dessas
comunas, teríamos condi
ções de eleger vértos re·
presentenres. C on t u do,
eram dtstrlbuídos os vo

tos em beneficio de muni
cípios divorciados dos
nossos problemes. Alguns
até conrréríos aos nossos

Interesses. Dir-se-te que
jaraguá do Sul, no final
do govêrno, encaminhou rc=======:=========:===: ==:::11
o seu represenrenre pere A folo mostra um, Iäro
o legislenvo es t a d u III. singular. Treis homens que
Cerro. Mas sem chences esrão em evidência na po
de trazer nada pare II re- líttca local e regional. Po· Apesar das duras crítlcas

, gião. dertemos classificar as
ao ar. Victor Bauer pelosDesta vez funcionou o personalidsdes do passado, '

seu s adversários" êle é
esquema dos pequenos presente e Iuturo. Em prl- I dincontestávelmeote, o' í er
municípios Inclusive dará meiro pleno está o sr, '

b
.-

O
.

-que elege em Jarllguil donovos su sídlos a pera Vicllor Bauer, na noite em
.., C Sul. Alé que apareça um

ção ",anla erertne, que 'que foi _ eleito o Prefeito
os lntegrentes da Escola Municipal de -Iaragué do outro' igualou melhor a

Superior de Guerra leva- Sul, em outubro de 1965. êle. A diferença de 1955
ram a cabo no

:

Estado. Em segundo, o sr. Hans votos é o índice do seu

Dirá aos seus mentores Gerhard Mayer, o aluai crescimento. Principalmen
que Jar,agu'á do Sul é pólo PrefeiJo Municipal, partic! re, quando se sabe que
d desenvolvi I enfrentou uma campanha

i.f: de I.�senvo vimen o-'_capaz pando das retumbantes
centra ludo e centra todos.

I Octactlío Pedro Ramos. candidato a deputado es- .t ce I, erar uma regieo em comemorações. Finalmenle

.

tadual que,.,. obteva" maljl ,cqnsa!!ra,dor�,,'1tór� "",:. !��!,lco �e��ovoJvinWÍlIR: ;llOS_J..u n· dos, ·;apJ;)ntan�(' ß.herIßI1jI1lßIe,.QI,uJa s'lllldina.,•

nos mutrlciplos da regUlo.
. Para demonstrar a pujança com os dedos o V da trabalharam para derrubar

",'
da re�ião, permitimo DOS v it Ó r i a, o sr. Ocrecílto o líder. Em 1972 o povo

, '-.- - • . divulgar os primeiros nú- Pedro Ramos, a quem o seré chamado' novamente

leifesenta.nte �I Minist.n M.·anifes.ta-se :rae::Oja!eg�!g::;�/6�:2 ��:� eé�l:::��ad:��;����i :��O�:d:ro���;ia� o �ã;"
I' VOIOS; Guaramirim: 1.�27 parcela de votos pera uma quem deverá chefiar as

O sr. dr. José Fonseca o Govêrno lhe

proporcio-I
critéri'o com que sabe es- VOI�S; Schroeder: 6�8 vo- cadeira oa Assembléla Le- ações políticas Oll rerra.

da Cunhe, DO. Chefe do I nau, não Iíquel surpreso colher os locais onde vai lOS, .Massara,nduba, 789

Gabinete do Mtnisrro da II n I é o progresso q u II: habitar. No momento em votos, Corupé. 520 Valos

•
'

SlIúdê, de retôrno ao Rio observei, nem face aos que lhe agradeço as geo.' eS,amPboAflegu.e:81�_vOIOs.
.

.,.as 'le,sva-llfl·Za-de Janel'ro endereçou ao evidentes sinais da boa. ' . ".no II en ase)a unlao que
•

.• _

u Illezas" que me proporclo", alauem descrDveu da se- .....e.ef. Hans Gerharq Mayer, admlDlstraçao que vem nou estou, lambem eovi.- � , ';" ,
'

l' -; ..
Prefeiló Municipal, a se- Vossa Senhoria fazendo·' -" '. g�lDte .forma: ...:rôda- a •

t'
.

i
'

·

,guinle mi'siva: "Ao ler a na cidade. Isso porqué já ando a Voss� SenhorIa, o v�da �alDd� das C_OIS!,S q�� ,ra· a II CfUZelflH o o r a de representar o conhecia há muito lempo meu� cumprImentos
_

pelo nao lern vld.l!.) nao e maIs
O distinto ca8al Alvin:

.:
Senhor 'Ministro da Saúde lIS qualidades do pdYo sé� IrabalhQ ! as mlnh�S: que uD_1a ��Iao. _1'

.. (Lina) Scbwar.z, residen-
f

'oa joauguração do sistema catarinense, que a I i a a homenage�s a populaçao �m.a .

uOlao de pedri:ls e
te8 nOI! Treis Ria!!, nêste em 11') ,Ifqe abastecimenlo d'água capaCidade de incessaole de jaragua do Sul. Aten- edIfíCIO,

._ _ . _ ,município' completou a ...
'

dessa éidade. melhorameo· Ia bo r e de inleligênc;ia· ciosament�. ass. Dr. Jos�
. ul_I1a u.,lao oe labuas e

sua 'bOda' de prata. 'São ' .., '

"

ló que Ião merecidameõle bem aplicada, ao goSIO e Fons'tca dll Cuoha.'� 'navIo; .-'d h
' 25 8.n08 de vida em co-

,- ,I,
.t

uma uDlao e· omens e, D
'. centlrr="=============-�����='========;�===�'======'f, exército. ,muUl. o Heu lDces8ante

E .sem es Ia união ludo trab.:t.lh(), amealhou um

I •......l.S ...leFerr. II. C.s.l Le.)I.l....1. �erde o nome, e mais o ser.' conJunto de ben8, q!le
• . • I· . • O edifício sem uniij\), é repre8enta o pagamento !tI. O BanQo

(Therez.' Pl·ske),J•._ nsse"'--n·..
-

ruiDl.!;. ,,,,,, ,de ql_lem 8e esforça. Na Central oomunicdU
O nilV'ío sem união é localidade onde Vlye, o

t
J' • ,

, . .

•

criaal goza de geral ad- on em. que'o cruzeIro
naufraglO; '." _ f

.

dI·" d
' "

. O exército sem união ,é mlrBçlio. ,.Para COUlemo- - 01 ,esva orlza O em_
despojo.: ,,- rar o grato e,,!:,nto, o ca- 1�04 por cento, pas-
Alé o homem:(cuja. vida sa� de J;lrata, re80lveu f�8- sando o dólar a ser

consisle na união de. illrt'il ttlJar a dat�, re�ebeDdo comprado a Cr$ 4 83
e eorpo) com união é ho· em !lua re�ld6nCla OI! pa- d'd C $ 4: 86
mem sem união ,é cadáver. r�oteH, amlg�8 t! coohe- e ven I o a r • .

'- cldos. "Correlo do' POVG'�,
__",. gentilmente convidado,

Cerrei... P.v. far-Be-' .

presente, apre
um J.rnal a 8entaodo ao fleu Alvin e

Serviço •• Pev. à daDa Lina, 08 8eus va-

I ' t08_ de !Duitas felicidade8.

Na última edição co

mentévemos um arttgo do
"jornal de Hansa", abor
dando o proble-ma dos pe
quenos municípios e sua

representação no legtslen
vo estadual. Haja após
concluídas as apurações,
podemos consrerer com'

, muita satisfação que ;;lIga
de növo lneugurou-se na

região. Pela primeira vez

os Iíderee das pequenas
comuatdades deixaram de
.ledo posstvels diferenças.
e ajustes, pare se unir em'
rôrno de objetos e inleres
ses comuns.

Funcionou a máxima de
que nA união faz a fôrça".
Ela está aí. C o m p I e r e.

Esmagadora. Sem sombra
de dúvida e início de uma

nove caminhada que muito'
deverá beneficiar a região
Como soe sabe, na eleição
de 1966, apenas lotnvtlle
elegeu seus representantes.
para a Assembléia Legts
latíva. E '!li em agradeci
menro honraram a conü
ança do eleitorado, deve
se dizer que uma imensa

reg.ião ficou esquecida nas

Istéras; gov1roame'ntàIs.'

r
I

JARAGuA DO SUL

Fundádo em 1878
Emancipado. em 1984

======================�'============

gislativa. A toro, c o m o

dissemos, é de 1965; mas

em 1970 ela ainda é atual.

Pese•••res
Itece.em
75.ISf,11 tle aju.a

·lllptifeÍtura Municipallie Jaraguá li. Sul. gi:���������a��e:se�,
o Prefeito Municipal de Jarâguá do Sul, foram; beneficiados

. I apela para a boa compreensão e ii colàboraçäo com a expressiva im-
de Iodos os proprietários de terrenos baldios, portanCla d e Cr$
localizados' no perímetro urbano, para que os 75.050,00, .m' d i a n te
JIÍesmós sejam limpos imprelerivelmenle até (> convênio .firtnado an-dià 20 d� dezembro do correnle ano, a fim de ,

que durante às feslividades nalalinas que se tre O Banco· do Brasil
aproxima dêm u.m aspeclo condigno à cidlJlde. e a AOARPESC. A

OUlrossim, 'pela colaboração 'que for dis- importâncil:!- destina·
pensada anlecipa os melhores agradecimentos. se à compra de equi- .

Jaraguá do, Sul, 20 de novembro de 1970. 'pamentos de pesca,
Eugenio Vitor Schmöckel, Prefeito I melhorando assim o

Municipal, em exercício. padrão técnico dos

__-------------- pescadores da regiãe.

\

O, clichê fixa' o instante feliz do casal Leopoido Jao8sen ::

Thersl1.Oa,Pi'ske Jan8sen. N.o dia 1'5- do corrente. completaram" 08 65
a008 de vida conjugal. Na mesma data o sr. Leopoldo JaD8sen COM

pletava OB seuB 9G an08 de existência" Além .da oeremOnia rtlUg,o!!a,
que foi daB mais tocante8, parente8, amig08 e admiradore8 do casal,
estiveram na residincia dos mesmos, pa"a 08 cumprimentos e abra·

ÇOB. "Correio do Povo", renova ao ca8al os. seus, votos'd. muita8
felicidade8.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Registro Civil Edital n. 7342 de 12111/70 mil no"c8ntoll e quarenta
Aurea Müller Grubba, Cticial Jaques Rioardo Jablonski e oito, domiciliado e re-

do Registro Civil do r.Dis- 'e 19anira Correia Ilidente em Vila Lenzi,
,

d C d J
' nelte distrito, filho de

tnto a omarca e aragua Ele, brasileiro, aoUeiro, Dícnãrio Leandro e Bar-
do Sul.! Estado de, Santa comerciärío, nascido em nardina Maria Mazam.

,: Ca a�lna, ,,�rasll:- '"' _ :Tr_ê8_Barras;"lli!Jste�E8tado,
Faz Saber que, comperece- a08 .inte e qua t r o de 11:111, brasileira. solteira,
ram no cartór,U:� exibindo o� julho de mil ncvecentoa doméstica, na tu r ai de

d�cumentos exigidos pela lei e quarenta e einoo, domi- M8Isaranduba, neste Es
aflm-'de"se- habiiitarern para- öilíáí:lö"-e' "i'esiô"6üte" em tado, a08 quatro de feve'

casar-se: Joinville, neste Estado, \rel�o de mil nO'fecento_s
Edital n. 6338 de 10/11/70 filho de João Jablonski e e, ?lDcoenta e ,um. domi

Avani Jabloneki. ciliada e. �I!sldente �m

I
José Gelindo Danabona e Ela brasileira solteira Nova Brasília, neste, dis-

Anezia Siqueira iDdustriAria, na�cida e� tr!to, filha de Mil�islau
Ele, brasileiro. solteiro, Joinville, neste Estado, Oisz e Alexandre CISZ,

operário. nascido aos vinte a08 onze de dezembro de
e seis de fevereiro de mil mil novecentos e quarenta

Edital n. 7.345 de 14/11;70
�-----"---_.: =c::::::::-c:::::o ..•••..c:::::ac::::::o6 novecentos e trinta e oito, e sete. domiciliada e re- Antônio Nelson Eggert s

, em Timb6, neste Estado. sidente' na RUIl Procopio Nair da Rocha

,8 O C I A I S domiciliada e residente Gomes, nesta cidade. filha Eie, 'brasiléiro, solteiro,
"======== ========'1, em Santa Lusía, neste de Domíngos Correia e operário, nas c i d o am

Selma Br A ,distrito. filho de Reinoldo Luiaa da Silveira Correia. Guaramirim, nelte Estado,
,

UBS, esposai Dallabona 13 Luzia Perría. d d b
do sr. Erice Bruns, em Edital n. 7.343 da 12/11/70 aos ell: e nosem ro de

Fazem anos, hofe, Joinville. 'Ela, brasileira, solteira. I mil noveeentos e quarenta
.

R' ld d _,' 1
Orlando Gumz e, e n098., domiciliado e ra-

- o ]0gem eme o D' 25
omesnca, na tu r a de hanira do Nuciménto

Schulz, fune. da Bocisda- za Guaramirim, neSt8 E.tado. sidente na Rua Presidente

d. Gráfica Avenida Ltda.;
- a sra. Odila L. Viai· aos seis de maio de mil Ele. brasileiro, solteiro, Epitácio Pessoa, n 8 s t a

_ Alfredo. filho do Sc. ra. am Joinville; no.ecelltós e quarenta e motorista, na B c i d o em cidade, filho de Er.ino

Roberto M Horst;
- Hsrmínia, espôsa do quatro. domiciliada e re- Oorupã, ne s t e Estado. Eggert e Maria Silvana

_ Alfredo. filho do sr.
er. Sintos Tomasellí; sidente em Santa Lusía, aOB v i n t 8 e quatro de Ribeiro.

Oito Bäumle:
'

- a srta. Catarina, filha nes,te distrito, f i I h a de' março de mil n098eentoll Ela, brasileira; solteira.
_ a sra. I�one Masca. do sr. José M., Scheuer, Venanoio liqueira e Ana e cincoenta, domieiliadc' industriAria, nascida em

re'nh,11! S.QkiQª.-!'Ilp.Ôsa «10 ,�1l! J_ar�lluá �4; Gomes de Souza, & residente em Nou Br.- Jaraguá do Sul, aos vinte
1Ir. Alfredo SClkiba, em

- o lO! em: Alfredo' 'silia. neste distrito, filho d
.

d 'I
Ouritiba. ' Borck, funclOnArlo da So. Edital n. 7,339 de 11/11/70 de Rudolf Hanl Werner'

e maIo e mI novecen- Lma Bicicleta mlrca

F
' -

cied.de Gráfica Agenida MArio Alberto VecchieUi e Gumz e Maria Gumz. ,lOS ,e. ,cineoenta e. dois" PILOT, estraDg-eira em

,
aaem anos amanha' Llda� Sibila de G6es' domlClhadJa .

•
,

reaIdente eslado de nova. prec'o à
_ Cecilia, .spôsa do D'

Ela. brBEileira, loheira, n,a Rua "olDvJile. ne,sta, combinar. Um II G a i ti

iar. Arnn Karsten; ta 26
. Ele, brasileiro, solteiro, doméltica. n8lcida em CRldo!hd�, eflLIhao de SLablDo TodeschiDi, em perfeito

_ o Hr. :Camilo Andra-
- Berta, espô8a do sr. estudante, na tu r ai de Corupá, ó es t e Estado. w ii S nora, opes eSlado.

a'ta' Ernesto Lessmann; Florian6polis. neste Esta' aos vinte e aeis de setem da Rocha· T
-

• •
' rillar nestl redaçao,

_ Celina, filha do

lIr.,
- Maria Irma, filha do do, aos vinte e, oito de bro de mil novecentos e

Pedro Winter; sr. Augu�to �omelin, cem fevereiro de mil no!ecen- cincoenta e trés. J'omici- Edital n. 7,�46 de 16/U/70
_ .AJaide Alzira, espõsa HapocuzlDho, toe e quarenta 'e sela, do· liada e residente n'a Es· Waldemar RoaB e

do sr. Alfredo Langer;
- o, sr: Osmar Duart4!',1 miciliad,o � residente na t�.d� Blu,menau. neste Maria ZíIma dos Santos

_ Esmeralda Schmitz em JOIDVlne. Rua JOlDvIlle, nesta cida' dIstrIto, fIlha de Bertoldo Ele, brasileiro. lolteiro,
filha do casal Angelina � Dia 27 de, f,i I � o d� Eugenio I

do Nas�imento e Maria lavrador, nascido em JÁ-
Pedro �chmitz' J I' F

. VecchleUI e Adalgisa Ori- do Nuclmento. ra"'uA do Sul, aos deze' iU 5<:;c::'DWOMM
. '_ - o Ir. u 10 errelra

ge V h' tI' '

'

• U CHÁCARA..·'
A .�ta. �nlDha Kuster, Filho;

eec Ie I. '

Edital n. 7,344 de 14111/70 seis de abril de mil no-
ma ,. ilhO

em RIO, Cerro II. _ Helena. espô8a, do Ela. brasileira, solteira, Manoel Leandro e
vecentos e oinooenta e

em SaDta Luzia. comíeasa

Diaâ3 ," ,
',sr. Eugenio Soares, em'doméstica. nascida em IneAs CI'SZ doie, demioilia'do e resi·

nova de alvenaria, Icon'

C " "'J' ii d S I d d'
.

, S L' lendo tambémlt14. mil
_ a 8ra. Zulmira Cou- orup .. ; al'llgu ou, aoa, a elloe em anta UZla, é d b

tinho'
- Artur Porath, am de fev.reiro di mU nove' neste dis�rito, filho de P li e ananu.

_

•

o jovem Rolando Rio Cêrr_o; centos e oincoanta, domi· Abrão, Ron e Amabile InformaQõ8s no Hotel

Schulz, funcionirio da
- JOle �eon�l, filho do ciliada a residente em à n.i6, Rio Grande"do Sul, Preatini Roea.'••• Central, com,o Br. João

Sociedade GrAfiaa A.eDi- ilr. InocenClo SIlva; Rua Rio Branco, nesta aor. vinte de fevereiro de I Ela. braaileira,!solteira. RebarU.

da Ltda. T

- a .arta. IIse Norma cidad4!'. filha rie Mauricio =---------=-

. ..cench, de GÓes Filho e Emilia
Dza 23 - a garota Terninha Hordi de G6es .

• - Carolina, espôsa do Glowatzki, filha do sr.

ar. Engelberto Fteibar,r; Vitor GloWz.k.i:
..... o Ir. Herper' Sdb i· - o .1Tema Georg

der;
,

Hermann, e Corupá.

CORREIO DO POVO 'Sábado 21-11-70

"CDRRflO UD PDUO" MUDASfundoçli.: flrtur Muller • 1918

e.prê.. Jornalística
"Corweio do Povo" Uda.

• 1970·
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

Fruttl.r.s e Orn.",ellta/,

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakíseíros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooni
feras, Palmeiras, eto., 15\0,ASSINATURA:

Anual.. • • • CrS 10,00
Semestre . •• Cr$ 11,20,
Avulso. . '. CrS 0.20
Número atrltHlio • ÇrS 0,22

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

BNDBAêço:
CaiM P08tal. III" ,

IIvenida Mal. 'DeodOl'o, 210
Jaraguá do Sul _ S. Catarina

Leopoldo Seidel

r- CORUPÁ -

Aniversários:

Edital n. 7.340 de 12/11/70
,

Renata' Morslti �
--

Iria Erica Kiatkowski

Ele, br88il�iro, solteiro,

Cdl·tdI �1� Pro'ço
��V;:.d��'SI�a&��t�deO� �:�

ú u� no.e de junho de mil no
vecentos e quarenta e

'Com ,prazo de vinte dias quatro, domiciliado e re,

O Doutor Carlos Prudêncio, Juiz substi- aidenie em Corupá, neste
tuto em exeroicio na Comarca dQ Gua. Estado, filho de, Padro

raruirim. Estado de Santa Catarina, na
MoreUi e Olivia :U:oreUi.

forma da lei, eto...
.

Ela. brasileira, solteira.
FAZ SABER a todos quantos o presente edi. doméstica, na tu r aI de

tal com' prazo de vinte (20) dias 'firem, dêle conhe- J a r ag u á do Sul, aOIl

cimento tiverem ou interessar possa, que o Porteiro quinze de fevereiro de

dos,Auditórios dêste Juizo, levará à publico pre-
mil novecentoF e cinaoenta,

giio de venda e arrematação, a quem mail der e
domioiliad3 e residente

, maior lanoe oferecer, acima da avaliaçio respec- em Garibaldi, neste dis

ti'fa, 'P imóvel abaixo descrito. oom Buas benfeito, trilo. f i I h a de Antonio

rias, penhorados a JOSÉ PEREIRA., nos autos de K.iat�0�8ki e �en0geva
Açiio �xecutiva que lhe move MANOEL ALVES à TI&81 Klatkowskl

po_rt8 I?rincipal do Fornm local. no próximo dia '24 "

(vlI!te e quatro) de novembro próximo, às 15 EdItal n. 7.341 de 12/11/70
(quID:?,e� horal: ,Rafael Alfredo da �'l'ira

,Um; terreno, com' 85,281 metros' quadrados, e Edite Zimmermann
confront$ndo.ae ao Norte. com terral de Luiz Pe·
reira; a'" Sul, com Adligo De,cker e Estanislau

lEle. brasileiro. solteiro.

C
V\ mecânico. nas c i d o�emhop8enaki; ao' Leste, com Henrique Wulf e a oeste J

oom ApollDário Guess.r. Regi!ltrado no Livro 3-1,
oinville, neste Eat o,

sob D.O 586 com BENFEITORIAS, localizado em
aOI dezoito de julho de

Massarand:!ba, e que foi avaliado por Cr� 3,500,00
mil novecentos e' quarenta

(
"t '"' e oito, domiciliado e resi·

trez mil e :Iluinhentos cru�eiros)".- '

E para\que n.ioguem posa. alegar ignorA,Dcia.
denle em Joinville, neate

�
a. Estado, filho de Alfredo

mandou o M : JUIZ expedir o presente edital com Jus tin o da Sil•• ira e

prazo 4e 20 lai que será afixado no lugar de Amaflor Cidral da Silvei-
cOItum. e PU; licade na forma da lei. ra.

Dado e '.ssado nesta oidade de auaramlrim
Estado de Santa Catarina, DO Cartório do Crime'
Civil e Anexoi IIOS vinte de outubro de mil nove�
centos e setent•. Eu, (81l) Ralf Fa!tin Escriviio o

datilografei •. Bublorevi. (aa) Carlos Prudên�io
Juiz Substituto à.m Exeroicio.

•

CERTIDIQ - Certifico que • presente
cópia aonfére co, o original do que dou fé.

Gu.ramifim, 21 de outubro de 1970.'

\Ralf Faltin, Escri�ão

Ela, brasileira, solteira,
indústriária, nascida em

Gaspar. neste Estado, aOR
•inte e aeis de novembro
de mil novecentos e cin
cosnta e UIP, domioiliada
e residente na Rua João
Planinscheck, nelita' oida
de, filha de José Leopol·
do ZimmermanD e Maria
ZimmermanD.

Pagina 2

doméstica, n a a c i d a elll
Guaremirilll, n8lte Esta
do, aOB .inte e tres d.
maio de mil DovecentoB
e cincoenta e dois. domi.
eiliada 'e rssidente em
Santa Luzia, ueste diillritQ
filha de Mareionillo Gui�
lherme dos Santos e Ma.
ria Alvina da SiI.a,
E para que chegue ao 00.

nhecimemo de tbdos mandei
passar o psesente edital qae
será publicado pela imprec.;a
e em cartório onde será ,

afixado durante 15 dias, Se
alguém souber de algum im.
pedimente acuse-o para os
fins legais.
AUREA MÜLLER GRUBSA

'

Oficial

Vende-se
3 PEQUENESES
Informações com I

Ira. Joesting à R u a
João Doubrawa.

Vende-se

Vende-se

VOCÊ TEM 6 MESES PARA �! I
JULGAI! NOSSA PECJ\,

AVIDATODA PARA USA-LI'.
altamente especializados, fazendo testes •
e mais testes,

,

Para que v. não tenha de inventar
testes. nem pagar por êles.
Por isso damos 6 meses ou 10.000 \'tm,

de garantia para v. fazer seu julgamento, •
Mais a vida tôda, para usar a peça

que instalamos.

V, pode experimentá-Ia como quiser:
,m estradas b'oas oll ruins, em alta ou

!la;xa velocidade.
Mas achamos que, além de desnecessário,

'so é perda de tempo.
'

Acreditamos nas peças que usamos.

São garantidas pela Volkswagen.
Que emprega mais de mil técnicos1J

Jaraguá Veículos Ltda.
fivenkJa marechal Deodoro, 312 (fundos)

Iaraguá do Sul
'

-:...:. ' Santa Catciuina
REVENDEIJ(JR
AIJTORIZA(lO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Carloa Prudêncio, Juiz Substituto O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da

11m exercício na Comarca de Guaramirim, Comarca de Jaraguá do Sul, Bstado de Santa Ca

Estado de Santa Catarina, na forma da Iel, tarina, na forma da Lei, etc ...
etc...

- - FAZ_SABER_111Qd�s o. q��_() presente edital São convidados os Senhores Acionistaa para
FAZ SABER a todos quantos Interesser pos- delel1ãõ;-com-o prazo de vinte (20) '-dfãs,--virem a Assembléia Geral Extraordinária a se realizar

aa, ou o presente edital de prsee com prazo de ou dele conhecimento tiverem e, jn�eressar pos�a, no dia 05 de dezembro de 1970, a8 15 horas, em,

20 dias virem ou dele conhecimento tiverem, que que lIerá arrematado por quem mais der � �alOr sua sede social a Avenida Marechal Deodoro da

o Porteiro dos Auditorios dêste Juizo, levará à lance,Qf.eJ!ec�r,_em,lce;nte,&.8: P9r��A!Q EdIfiCio do Fonaaca, 739/781, nesta cidade de Jaraguá do Sul,

publico pregão de venda e arrematação, a quem rorum,. n� día 11 de dezembro víndouro, às 10 ho com a seguinte ORDEM DO DIA

maie der e maior lance oferecer, acima da ava- tas, o Imövel penhorado .ao executado José Boa 1) Aumento de Capital com reeuraos do Ativo

liação respectiva, no proximo dia 24 de Novembro, v�ntura, na ação ex,,:cu.tlva que lhe move Otto Imobilizado, Lucros em Suspenso e Reserva.

às 16 horas oa bens abaixo descritos penhorados Baumle, abaíxo descriminado: 2) Alteração dos Estatutos Sociais.

a Leopoldo 'Balermman, nus autos de 'Ação Execu- ; a) - Um Terre�o, situado nesta cidade, à mar Jaraguá do Sul. 05 de novembro de 1970.

tiva que lhe move Arone ValIer: gem esquerda do RIO Juaguá, com a área de Alberto Bauer, Diretor Presidente

"Uma area de terras, contendo 6.000 (seis mil) �25 m2., com 15 m. de frente, por 55 m. de fundos, Victor Bauer, Diretor Comercial

:o-:�:r��:dJ:d���t��n��f�!na�O;�ede d�u�� l�add:, .s��e��� :����s:c�:,nmt�rr:�o d;:r::�rddo:e��ra�ae:o r===========�=�='======r=_=9
com terras de Valdir Borgonha; frente, com terras :com terras dos vendedorea e �e outro Jado .com O Clube dos Diretores Lojistas da Jaragui
de Carlos Arochinllki e fuodos com terras de Leo- Iterrall de. Fernando Lange, registrado 00 RI'glstro do Sul, vem de oferecer festivo "cock-stail" aos

poIdo Hafemmann, contendo o dito' imóvel uma ,�e Imóveis de�ta Oomercs. Bob número 36.350, do participantes do Curso Prático de Vendai, mi-

caaa de material e um rancho de madeira, tudo livro 3-S! avalIado em Or$, 2.00�,00, nistrado pelo professor ENI FERREIRA, ilus-
avaliado por Cri 4.500,00 (quatro mil e quinhentos ASSim s,erá o ref,,:rlJo Imóvel arrematado tre componente do Corpo. Docente do Seniço

cruzeíros), por quem mais �er e maIOr lan?e o!erec�r, po- Nacional de AprendizagAm Comercial-SENAC.
E para que ninguem possa alegar ígnorencís, dendo ler examinado, p�r quem íaterêsse tiver, no O· congraçamento fêz'se passar na sexta-

mandou o MM. Juiz expedir o presente edital com local em que se aC_h L. Situado. E para qua chegu� feira próxima passada às 18,30 horas nal de-
o prazo de vinte días, devendo os intereasados ao cO';lheclmento publlc� e dos IDteress.adoll. fOI

pendências do Hajan TAnis Clube.

comparecer na Porta Principal do Edifício do Fo- expedido o presente edital, que será aflxad� no
'k====================�

rum, no dia e' hora marcados, sendo o presente 10c�1 de costume. às �ortas do Forum e publicado
edital publicado na forma da leí e afixado no no Jornal local "Correio do Povo". Dildo e passado
lugar de costume.

' nesta
A

cidade de Jaraguá do Sul, a?s dezenove dia�
Dado iii passado nesta Cidade e Comarca de do mes de outubro do ano de �Il noveeentos �

Guaramirim, Eatado de Santa Catarina, no Oartório setenta. Eu, (IS) Imadeu Mlhfud, escrivão, o subscrevi,

do Crime, Oível e Anexos, aos vinte de outubro (IS) Milloo Cunhl
. .. \

de mil novecentos e setenta. Eu, (as) Ra!! Faltin, _ . .

JUIZ d� plreIto
Escrivão, o datilografei e subscrevi. A presente copia confere com o orígtnal; dou fé.

( ) C
.

I P dê
. Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1970. I

.

aB .ar Oll ru encio
.

O Escrivão: Amadeu Mahfud

J�ZES:�lt:t� �moexerc1clO 1-- I" ::=1=A=u==xlo=1=lO a=r=d='e=E=s=c=r=lo==t=o"=r=lo=o=Certifico que a presente cópia confére com Dr. Fraaeisc:o Alltoâio Píceíeae II
o original do que dou fé. .. .H::2'o'ICO - c..:R.M:. 1:X A ELETROMOTORIi:S JARAGUÁ S. A.,

Guaramirim, !!1 de outubro de 1970 (O.P.F.) N.o 004314379 .:oferece ,.aga para o cargo acima, exigindo:
Ralf Faltin, Escrivão Cirurl'ia I CUbíca de Adulto. e Criança. - curso ginasial completo

Partol! - DoenQII8 de Senhoras.
- bOIl datilorrafia .

HOSPITAL JlllS'CrS DI: NAZARÉ _ OORUPÃ
O F E R E C E:

- AasiBtência odontológica no próprio local
de trabalho

- Salário de acôrdo com a. aptidões
- Otimo ambiente de trabalho
- Semana de fi dia.

A ,

"Por Esse Mund o de neus"

CeElut,iIlfãirl'coaDoedlal.,Ob-ra·SI'IEel'rXo,tcl.saadVo,iraesl.ddenOte �A:��i":::�:':d!val 1.11.," • d. m.-

: rID;:.�_§.{bllll,_�-;lhor quilate literário: ("A Noticia"-Joinville). } _ ,�_

em Curitiba, Estado do Paranã, declara para o� .J ADVOGADO nOI f"rolil de
,

devido. fins que foi extraviado o CERTIFIOADO
A venda na Ti p o g r a f i a A v e Di d a u

DE PROPRIEDADE do veíéulo Sedan, muca e na sua filial. São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

AERO WILLYS, 1962, cor oinza pérola, motor n.O , Janeiro - Brasßia,

B-2-123088, chasAis n .• 2.114505900, cujo número
"'====================�

) Proceasamentos perante quaisquer Mi.
'I

do Certifioado é 116.005 emitido em 29/02/68. \ ---,

!
nistério!l, Autarquias e Repartições Públicas

Ma8uranduba, 17 de novembro da 1970 ARII "MA' Ltd • I
em gera) •

ILÁRIO DELAI n a. Escrit�rio CeDtral:

I l
Fábrica de Esquadrias de Ferro Avenida Franklin Roosevelt, 23.- Grup0303 I

(Fone: 52·1894)
.

RepleSen taçào Comunicamos que houve mu-
i Z C - 39 '

I�

da d d
Ao

d' �iO
de Janeiro

�Elemento residente em CURITIBA, nça e en ereço, a. Estado da GUANABARA .

.

registrado no CORE do PR. deseja re· R C b H H di· h
presentar firmas desta cidadé naquela

ua a o arry a Ie •

�8
,

CAPITAL à base de comissões. FaTor para E t·d d O b t_dirig�1b- aQ._Sr_- A. J. da Silva. n I a es e a em
Caixa Postal, 1898

Rua Jorge CzerDiewic:z, tO 3 4

_______

;

__C_U_R_:::T_IB_A_-_P,_A_R� I An:9_:F=::::'n�ILegislaçäo Tributária
r;;;. Reinoldo l\fUP� Atendendo a um convite formulado pelo
, II ADTOG&DO II

Prefeito em exercício, reuniram-se 4:a.·feira
� I última, os integrantes da Associação Comer·
,

. , ,cial e Industrial de Jaraguá dö Sul, o Clu·
) Escritório ao lado da Prefeltul;'a I� be de Dirl;ltorés Lojistas e a Associação dos

1 JARAGUÁ DO SUL
j

Contabilistas de Ja!_aguá do Sul, na .séde
�...............� ..... ._..,..,:.., .. ,e '�.-(i""_� da A.CIJ. Na ocaSlao, com a presença do

PrefeIto Hans Gerhard Mayer e do pessoal
do Departaménto de Tributação, expuzeram
aos presentes a idéia de refarm'a do sistema
de cobrança da Taxa de Localizaçao· dos
estabelecimentos. Muitos subsídios foram
colhidos dos oportunos pronunciamentos,
especialmente da Associação dos Contabilis
tas, que apresentou Imgestão que muito
poderá contribuir para se chehar a implln·
tação de um sistéma tributário, com menor

índice de erro na cobrança de taxas ou

impostos.

E�ital �e Praça com prizo de vinte dias

Suli America Capitalização S. A.
ÄVISO IMPO�TANTE

Tenrla o Sr. G.eSI Rodolfo Fischer deixado
de ser Correter-Recebedor dos Títulos desta

Companhia, nesta oidade, comunIcamos 808 Br•.

Portaporel que I)aS80U a substitui·lo nelsa8 I

alividades o Sr. José Ersching, residente à Rua
Emilio Stein n,· 243, ne.sta cidade.

Fotocópias
\ Agora

.

também no Cartório,
autenticadas na hora,
Edificio da Prefeitura.

VENDE-SE
Um terreno com II árel de 20.000 m2 com

CIISII de mllterill de bÔII construção e dependên
cias, com água corrente, silulldo em São Bento
do �ul, à Rua João Hoffmann (pe�Imetro urbllno),
servmdo para pequeno sftio ou loteamento. Zona
de bom clima.

Interesslldos queiram dirigir-se II A I f r e d o
Klimmek, Cl!ixlI postal, 12 - Säo Bento 90 Sul.

Edital Leilão AI�erto Bauer. S.A. -Ind. e Com.de

Residência: Dr. Nerea Ramol, .18
CO"'UPA - •..lIIJo.l!If�A C.AXAB.Iil!I(A

---------------------------------------�,

L ê i a

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO'

Certificado Extraviado
Eu, Udo Borschardt, brllsileiro� l!Iolteiro, lavra;

dor, residente e domiciliado em Rio Cirro II, neB'
te município de Jarsguá do Sul SC, declaro para
Olil devido. fins que roi extraviado o Certificado de
Propriedade do veiculo FORD (9, com a. seguin-
tel caraeterística.:

.

Motor n.· 98 BA - 363779, cor azul claro, bem
como o Bilhete de Seguro.

Jaraguá do Sul, 04, de novembro de 1970
'

; .

•

Udo Borschartd

Vandedores - Pracistas
Precíae-se com prática de Vendas em Elerro- Domés
ticos. Ieteressedos deverão- spreeenter=se aa': Av.
Marechal Deodoro, 890, no horário comercial.

REDELAR COM. E REPR. LTDA.

Oa intereIsadoll deverio apresentar·ae às
3aa. e quintas-feiras, no ho,rário das 14,00 horas,
para submuterem,se a teste e seleção.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUinTO [USTARAM AS MEDltõES DO JARA6UA1

C ·'11' pt.
. Frei Aurélio Stulz!itr· NUer,ó.i (RI)

• r r.e I • • ..•v• Se escrevemos Jai'a'guã, emendemos o' PalrimÔ·
nio Total dos Senhores Conde e Condessa d'Eu, no
vale do Irapocu, Houve dessas medições pllrl o

mesmo fim.
.AItAOO' DO SUL (SANTA CATARIIU) - SÁBADO,' 21 DB NOVBMBRO DB 1970 - N.· 2.610 A lei 1904 de 17 de outubro de 1870 eonsllluio

�������������������������������������������Io do� dll Princesa Dona �obe� em �"as dev�rual
" E

li serem. demarcados na Provlnci. de SanI. Catarinll

I CINTI" II MILEIU e do Paraná. Uma gleba loceltzevase no sul: Grão·

I ·,UE VAI PEll· lIINS. Pará e Orleans no então munterpro de Tubarão, nela,
medida por primeiro, trabalhou como engenheiro

Éra uma vez um pils uma contenda, A dimensão ajudanle Emllio Cerlos Jourdan, sob as ordena de
onde residiam muítes pes' de quem ainda manda ne João Carlos Oreenhelg.

.

aôes. Umas eram do con rerra. Quando alé es emí Par. ínteirer o dote índícou-se a região do vale
Ira. Outras' a favor. E IS gas de anlern já unhem do lrapocú, no munic1pio de Hajai (!) Deveria ebran-

CL Paulo Moretti elti�ões foram convocadas passagem comprada para ger doze léguas quadradas, de cuja medição foi in-

PÔr em ordem meul velhos pertences, eis o para ver quem era centra li bandinha dos "9". Uma cumbido o engenheiro Marlinho Domiense Pinto
trabalho a que boje me propus. Oomeceí-o ontem,

e que� _seria a fayor. E decepção, cenemenre. Ati Braga, lendo por ajudante Emllio Odebrecht, de ßlu.

interrompendo o para deliciar-me num banho de JlS elel�oes se. reelízaram. nel, a vitória deveria sorrir menau.

saudades. provocado pela descoberta e evocação IU!ß Ierlado caindo em. d� mais uma vez parll o "59", Demorou demais, entendendo se sôbre os anos

que meu primeiro livro de leitura despertou. rmngo, fez o povo sair as E sorriu, mesmo. de 72, 73 e 74 e no fim não correspondeu. Enlremen
. O t d brí "M' b C· 'Ih" .

ruas para escolher. Entre Chegou, então, o dia d, les a lei de 1873 elevava para 25 léguas a área a
n em esco ri In a artl a ... e q_u� muttos. escolher o melhor. aeerter o contréto.e eposta consttrulr o restanre do Palrimônio; poetertormenre

lurprêaaa poderá meu trabalho reservar para hOle. E as eleições se realiza. O do "sim" maior iril houve ourre alteração pera maior. Na conlabilidade
Ponho-me à faina e, em pouco tempo, um ram Iranquilas. Porque e buscar I) cheque do "sim' deere Ia. medição mal feira de Pinlo Braga há o

cêsto de papéis já eltava repleto. Não era tudo, pov� soube escolher com menor. Mos qual não fo segutnre hislÓrico:
havia mais... sabedoria. Como sempre, a sua surpresa, quando ano de 1872 a 1873.

De repente, um pequeno pacote envolto num lambem no país dos eo- elí compareceu. Um urubú Venclrnento dos engenhetros
jornll aguçou e alfinetou minha curiosidade. Que nhos, os homens costumem malandro, do lipo m a i e Entregue aos eng. eheles
conteria êle? Seria maís uma chave para abrir o logar, apostar. Quem seria refinado, comparecera an Despendidos pelos mesmos

cofre do passado, tão repleto de raras preeíosída- o vitorioso da refrega? res. Dizia ao depositérto 05 o m a
des evocativas?

.

Multes apostas se realiza que iria acertar as apoetas ano de 1873 ii 1874.
O coração começou a tamborilar e meus sen- ramo Errtre elas, uma. que Afinal de contas, Iodas lI� Vencimento dos engenheiros 8 113$000

timentos a envolverem-se na teia das gratas recor- era pera valer. Éra a epoera baboseiras de nada vale- Entregue aos eng. chefes 80ÓO$OOO
dações. ,do "candidalo"· vilorioso. ramo Ainda não vingara c Despendido pelos mesmos 4.992$512

Cuidadosamente fui rasgando o véu do místé- Do bicho papão. O dono

I
engodo que tanto perse 05 o m a 13.105$512

rio para aceq.der a luz da saudade que haveria dos operários da cidade. guira. Amenlira pregadé Despendidos pois 19.7·34$502rs. ESla contebllt-
de iluminar os corredores do passado para Intro- Como nos dias aludis, aos põbres elenores.' NOI dade vem do Destêrro e é assinada por Júlio Cesar
duzlr-me no caminho que me levaria às galeriAS uma �spécie de eesteno rrouxes que acreditaram di Silveira em dtita de 24 de agôslo de 1875.

'anlaslado de carro chefe. receber um emprego certo Há conrudo da 'la. Secção da Direloria da
, . B jogou no seu pulso de depois das e1eições. DOI Agricullura (Secrelaria d'Eslado dos Negócios d.Rasga·se a ultima peça do segrédo e deparo lComandilOle. Jogaram e Pégue-e--Págue rurail Agri.cullura, Comércio e Obras Públicl:ls) um oficiocom uma dezena de. cade.rnos contendo o .r_eglstro fizeram o conlrálo. Atinai, dando sopa. aos p'óbrel ao Mordomo Benediclo d'Almeida Torres, com dalade �m passado que lá VIU lon�e. M_!lsmo dls!ante, �io de barba II i nd a era colonos. Um "Zarll[" di de 21 de fevereiro de 1874: .. «estão medidas mais�s8e retrato reflete a exata dlmansao da crl�nça Idocumenlo. Por vias das crucifix'o falso, em ediçãc doze (léguas) no AlIo Itapocú, cuja entrega ao pro.d. ontem que lIe prolongou no homem d� hOJEf. klúvidl!s, confiaram o do 1970. curador de Suas Altezas, não verificou.se alé esl.

A

AfeuM cadernos do primário.:. or.gulhava.me cumenlo II uma pessôa de· Pois, bem, o tinal di dala, por haver o mesmo procurador proposto altera.del.s. Nêles encontro 'sgora o refrigérl? .do� b�ns bem. Como ,udo acontece hislória resume·se na figu ções, que ainda não foram aUlorizadas. Comunico
tempol. No folheá·IOB assaltam·me remlDlscenClas nos conlos lambem nesle ra do caloleiro. Do ma igualmente ii V. S.a que a medição destiIs ullimas
18m fim. É incrlv?1 como tantos aconteci.mentos, a apuraçã� se realizari� landro que não so. u b I doze leguas quadradas cuslOU sele conlos novetenloscobertos pela poeira do tempo! qua�do devld!"men. numa segunda. Seria a cumprir a palavrol. Do ho e dois mil e quinhenlos e doze reis. (a) Augustote espanadol, possam conseguir brilhar tão mteo- feira dos VOIOS. 'A eleição mem que deixou d.i: ser José de CaSlro Silva»samente para refletir todo aquêle "ecran" do pas ou a liquidação dós can Do moleque que sempr� Porque eiS,loI diferença conlábil? Seriam despesassado. didalos. B os números co foi. Do farrapo humilno não fechadas, e .inda em curso ou seriam. despesas

E n8 tela do Ilubconsciente surgem nítidas as meçaram a aparecer Nove' que na. sua infelicidade feilas no.Rio, pela compra de malerial de campo,
imagens do passado projetadas no teatro do pre· UrDas disseram "sim" para esqueceu de honrar a pa· elc, quando a conlabilidade final ai de cima viera do
sente, relembrando fatOB, nomes e pereonagens... um dos colndidatos. 69 ur- lavra empenhada. Do can Tesouro da Provfllcia de Sanla Calarinil.
Aqu'êl� caatigo ... Severino ... aqUela menina de nas, dis II e r a m o "sim" didalo, que provou não se Há realmente diferença de dalas, enlre u.ma (Rio,
tran�as ... para o oulro. Apareceu, capaz paTiJ o cargo a q", fev. 1874) e oulra (Deslerro, agõslo 1875). A medição

Recordo momento. felizes e trágicos, o picolé eOlã,?, um lerceiro número; se cal�didôlOU Do jogado (II) feila por lourdan suas despesas, das quais1 fala·
e & palmatória, e redescubro algo de mim !p8smo, O numero 1955, que ale gue nao soube perder é remos mais piua diante.
algo carismático, algo marcante, algo enigmático. p�rec� c!a er� de IC. Mas ullima cariada

.
I===============,==================�=========='it-

E cada página, e cada fôlha, e cada caderno re· nao e. B ii diferença enlre Fehzmenle eXlsle a bôa fada, que Irilla de acerlar. as !Dedidas. De fazer com
presentava UID registro fiel de um retrato fixado !������������iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;iiii�iiiiiiiiii=iiiiiiiiiiiiiiii_iiiiiiiiß que as c o i s a ii não se

na imagem do tempo a provocar recordações. compliquem m.is ainda.
Tantas ... tantas ... tôdas produzidas por velhos "NIVI ClnCel·tl DI Clme'rCI·I" De aconselhar os prejudi-
cadernos, tôdas reproduzidas numa tarde de eVOi cados pllra se conlrolar.
cações.

' De não fazer jusliça pelas
Despertei d. um Bonho, o Bonho do passado, A MARISOL é da opiniãO que nem sempre se tem dinheiro próprias mãos. É a fads!

I I
.

b Ih da paz e da serenid·ade.e vo tei ao presente, e vo tel ao meu tra a o para para comprar tudo à vista; por'esta razão, lança uma ino. Para evidenciar um fáloordenar meull velhos pertences. Queimei muita
J I

.

coisa do pallsado enquanto acendia OB interrupto vação em araguá do Su : "O Crediário Organizado, com maior. Mais grave. Mais

reR do presente para iluminar minha trajetória do Carnet". Veja como é fácil comprar pelo crediá:-io· conlundenle. Que fica gra·
futuro. em Lojas Marisol: vado na memória do povo

que habila a sua cidade.CeLLo a exemplo desta crÔnica, que as eva· "1.st. s e r H.n e s t ." Do homem que não soube
caçõl's de n01l80,; trabalhol! Itlonístic08 acendam a

ser homem. Do malandrochema bruxuleante do presente para iluminar a Além das malhes de sua fabricação, dispõe também agora, espe· que perdeu sua honra.esteira do n08SO lema rumo ao chamamento do
dever leoD1stico que nos impele ao cumprimento cialmente para você e sua família, de variado sortimento em te- E, por isso, eliminarollm

do nosso dever como leões. cidos e confecções, das mais renomadas marcas. o moleque e o povo viveu

MARISOL, um novo conceito no comércio de artigos do vestuá. feliz por muitos e meilos

rio em Jaraguá do Sul. Verif�que pessoalmente,
anos.

Pinlasi!Q'O
lIIegIstr. Civil Edital o. 73fJ7 de 6/11/70, _, r�====��:::;�
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Catarina, Brasil. dos Cedros, nesle Eslado, � 3 Bandeira e o canlO

Faz Saber que compl!rece- domiciliado e residenle em

f i
do Hino Nacional são

ram no cartório exibindo os I?ibeirão Molha, neste dis- l l obrigalórios, uma vez
documentos exigidos pela Ie: Irilo, filho de Vilorino Be 1 1\ e v e n • e •• r • • \

'll por semana, em Iodos
afim de se habiliurem para larmino e Adelia B.elarmi � g os eslabelecimenlos

casar·se:

noÉIO, brasileira, solteira, ��:: I. AHMA CH• PP �::.!J �p�srl�l.nC�U�II:r�e�s�.lr;:: ��
Edilal, n. 7,336 de 4/11/70 indúslriária, nascida em .11.

lU
..

Henrique Lipinski e laraiuá do Sul, domicilia·
da e residente em I?ibeirão

l' J
"

II SI:GiselaGeiser'

'ijMolha, nesle dislrilo, filha : em.r••u. • U :

ele, brasileiro, solteiro, de Izidio Zapella e Maria 1 .

.,

,
:.operário, nascido em Ilu Fernandes Zllpella. r Alt VI. -I t g��:��I��d� �sr'e�id��::�� I E p�ra que chegu� ao GO fl e. e

a

e • J .1. e, ••er. lj
I?ua Joinville, nesla cidade, ohecimenlo de todos.mandei�: t.m li em 1nte.r.•n,.e-s.e n. l:Jfilho de Auguslo Lipinski p.,sar o pr-esente editai que fi l
e Madalena Kniss Lipinski será publicado pela impretlfia

�:::. Gr.,ntle Flerl.nell.hs.
, ;�::Ela brasileira solleira e em cartório onde sera

domé�ticil, nalur�1 de Mi' atixado durante ] 5 dias. Se
rador nesle BSlado do- alguém soub�r de algum im· f.l Onde alem dos seus produtos revendera i.1micili�da e residenie na pedimento acuse-o para os f H M H � P P

J

Rua loinville, nesla cidade fins legais. ti I ft. A A C _
f l:filha de Ulrico Geiser � AUREA MÜLLER GRUBBA�. .' liInês Machado. Olicial c, ' L.'r,' , , ..\ :;I ". - , , .. _ �, ::_, •.: ". .

ANO LI

Velhos Cadernos - Novas Eyocações

3.628$990
3000$000
3.000$000
6.628$990

do presente.

Ven.e-se
Terren.

Situado 9 km. do centre
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben'
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própria para construçãO
de casa de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillbrecht, Caixa
Postal, 7 Corupá.
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


