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em beneficio do povo. I
f e i t o com operários. A Dia 16 de dezembro de MÍlrqullrdt Wolf. Entre os

5 - Uma nova estrada explicação está em que a 1970," sociedade jllrllgua· padrinhos, anotamos os

es'á despertando a atenção Prefeitura deixou de tezer! ense deverá estar condig- jllraguaenses H e n r i que
dos jaraguaeuses. ôeguín- tllis serviços pare sublocá. ,namente represenreda em Wolf e Senhora e Hans
do pela margem do lrepo- los a uma emprêse espe Curitíba, quando se verifi Breithaupt e Senhora. Os
cuztnho, à partir da velha clellzade de Cenoínhes. cara o enlace matrimonial convidildos· serão recep
ponte rodôviária que liga Mesmo �iJ bese do "mo- da jovem Icléa, Proles.ora. cionados no S a I ã o . de
à Guaramirtm, ela conduz eotö", está indo de vendo de- Excepcionais e filha Feslils �o lockey Club do
para a Iezenda dos lepo- -em pôpa. benquista do casal João Par!lná� no acima meneio-
neses que ali estabelecerão (Julieta Carmen de Souza) nado dla, às 17,30 horas.
plantio' de temeres e pi 7 - A Prefeitura Muni- Hartman com o jovem ja Os noivos viajarão em

rnenrões. A estrada que a nlctpal, _ em 9 mêses, . de raguaense Adernar Wolf, lua-de- mél, 'devendo fixar

chuva. não permitiu 'maca Fevereiro à Outubro de acadêmico do Instituto Pe- residência. em Curitiba,
demlzar totalmente, esté 1970, expediu 638 alvarás, litécnico Estadual do Pa-. , .

se transformando no pe- o que dá uma média de raná, filho do sr. Fidells "Correio do Povo", sente
reíso dos pescedores e 70 alvarás por mês, um Wolf, industrial

estabeleci'l
se h o n r a d o em poder

ponto de atração turistica. .pouco mais de 2 por dia .do nesta cidade, ex verea- cumprimentar antectpada-
6 � A ebertute de va- corrido. No mesmo perío dor à Câmara Municipal e mente os distintos noivos,

las do Serviço Autonome do foram c o n c e d i d es aluai Vice' Presidente do com os votos de fellclda
Municipal de Água e Es- licenças para éonstrução ROlary Club de Jaraguií I des extensivos aos res-

gato estaveaendo feito com de 161 casas resldêncraís, do Sul e DODa OndiDiI pectívos pals.
.

.

trator a rerro-escevedetra. Uma média de 18 "casas
Muitos esrrenherem o téro por mês. No mês de abril

NI
.

de que, 'à pertír de dezem- do corrente ano, foi Ii�en. aloresbro, o servi�o eslá' sendo clada uma casa por dIa. �

Normalistas de 1970 -Bodas' de Prata P r o d u I o r e s
,

'. I

' de fumo.
o Colégio Normal

pre·I.!"1l1rli Donath, O o I o r. f; s Amanhã' a cidade'

ilmll-I
á_mIDl:1ã, pols, na fgreja

feito Leuro ?!mmeõltlêliJn, Sc:hml:z, ·�Eliv�ra·. Vigiili" ,g�'tf�Nt·,StiD��,S··· ?�lIsPf<l'!.3á �rálfi�,;de �,�.zbasrnão> cO�..5 lI;l{liQre$ prod�torf.s '.Pllpal'l.duVlI, �afrll ·e. C�-·
de Guaramtrlm, formou Élta I> r e s tIn I, Edlll de Votos 'de INselos iI"um .deveril o casal de prtJla de fumo no Brillli) são os noinhas no planalto Norte,
mais uma lurma de nor- Krutzsch, Hanz Egbn Bu· casil1 ;"nuito ben�f!listo;":em comparecer para ser aben· Estados da Rio Grande do Tubarão e Criciúmll ao

maHsla, êste ano denomi- row, José Dias, Leni Preso nossà;;i.itbe.• a qf''''n�ÍiJue- çoado pelo r�vereDdo Si· Sul, Santa Catari'na, Bahia, Sul e emlGhapecó e vale.

nlda. de "!urm. Pre!eilo tini, Lúcia �ecker, Máriá 1.1 datäJ';gJDOSS�,j.ido g�.rio, em meio ·de seus Minas Gerais, Páraná e os do �io Uruguai.a Oeste.
Paultno Joao de Bem'. O P o f f o (Irma), M a r i n.a Agente' dM�l11P! '$r(J,- queridos fHhos, doando as demais Es t a dos com

• _

Patrono �a Tur�a foi o Sc��artz, Marilö Ant.onius, s!leira de10.t-rei�'�. Je- Ofllças. pelo tran5cur�0 13,30%. Santa Catarina, ,

sr. dr. NIlson WIlson Ben- MarIO Norberto- Plazera, legrafos, (') .sr. .�a n o e I dils bOdas de prata. Apo! em quarto lugar em área Nossader e o paraninfo escolhi· Mirian Hafermann, Rosa Póvoas l"iftr.:l"'i:, -!f) ÍJ. dig-na 'a ceremônia, os convida- plaótadll com ãJ .586' ha. é
do foi o nosao diretor, Maria Lazz�ris, Rita de espôsa, Senhora Vilma Ma dos serão r.e.cepcionados. o segundo colocado em

.

Eugênio VIctor Schmöckel. Cássia Assis Perreira, Ro·l·cedo Póvoas, 'comple.tllm Dêl residência do
.

simpáti- produção, pois, c0nta com

A ceremônia de colação sely Maria Vicente, .Seni· os seus 25 anos de vida co casal, à Praça Exptdi- uma produção de 47.927
/ de gráu deu-se no dia 5 7.ia M. Pinto, Tito Stolf e matrimonial. A numerosa cionário.· "Côrreio do Po- toneladas. O Brasil conta

do corrente, no Clube Re· Walter FraDcisca Régis. próle, atendendo 110 IHAtO va"; iem a honrA de cum· com uma área plantada de
creativo Guaramirense, fi- Além da Missá em Ação evento, expediu c�rinhoso prime!JIar o distinto caslll, 260.768 ha. produzindo "Correio do Povo" dei.
lando Da oportuoidade o de Graças da Igr�ja d(l convite, pdrticipando a as' almejando ao casal, reno. 242.817 toneladás de fumo. 'xarlÍ de circulai' no dia 19
orador da turma, sr. Mtirio Bom Jesus e culto na 19re slnôlação do·acontecimén. vados- .votos de felicidades Em Santa Catarina a' cul- do corrente, para voltar
Norberto Piazera e o pa· ja Evöngélica, dia,4 do to. Ás 10,30 horas' de II venturas. tura é feita nos vales dos com uma edição festiva de
rninfo. Os professorandos corrente, verificou se jantor

.

rios. Tijuclls, Mirim e Ita' Natlil, n'o dia 24 de dezem-
são 08 seguintes: Alma de confrllterniza�ãol no dia

B I d
'jaí-Açú dos m.unicipios de bro de 1970.

B�gatoli� Amazilda Dem.ar. 6, DaS dependêlcills de O sas e estudo
ChI, C_cllda Costa, Dal7.y festas do �otel Butschardt•..substituem escolas. públicas Ponte' Pênsil
R epresen t a n t e J a r a gu a e n se. A cri�çã.o de nOVlll e� Teixeira Nazarel�f _presi. "MarI·a' M··

.

Grubba"
. e'

.

t d
colas publIcas DOS 10CIlS dente da Assoclaçao de •

CU m p r I me n a o onde os estabeleCime.ntol Estabelecimentos' Particn
'

d
'

. pa�ticulares� de en�i'!.o já lares- de Ensino do Distri- recuper.a aO recem·eleito deputado I 80 Dr. Paulo Konder Bo.rahlusen eXIstentes tem condlçao de' to Federal.
estadual, 5f. Octacilio Pe· "Efusivos cumprimentos atender à popula_çáo pode·
dro Ramos, acaba de re. sua eleição. Ass. ,:'Plulo rá ser subslitufda por um - O Ministro da' Edu· A lição nefalta de jovens

I
armação e" s�gurilDça. A

ceber, entre outras mani:

I
Konder. Bornhausen;,'" programa de bôllas ,de cação, - afirmou - disse está deixando em situação Prefeitura, atendeDdo aos

festações, as seguintes DI Major Manoel Lopes estudo do Minisfério da·o padre - que muita. precária a ponte pênsil apelos de-mora'dores locai.,
mtnlagens telegráficas: "Congra'tulamo·no. pre- Educação: A afifmação é. vizes a criação indiscri· "Maria M. Grubba", no rio está recuperando a ponte

Do Goverladur 1.0 Silveira zado Amigo brilhante vi'- do Ministro Jarbas Passil- minada de escolas públicas ItllPOCp. �Sem dÚVida uma

I
p.êosil. Populare. estão na

"Saúdo o nôvo repre· tória. Abraços. Ass. Major rinho aos diretores de es· torDa·se onerosa deVido das mais in::portanles tra- �speitada, para descobrir

sentante do povo na as Manoel Lopes." colas pariicularelS de Brill- aos .gastos na .construção vessias do famoso rio em os pequenos vândalos, afim
sembléia legislativa do lIí1ia, que levarão a idéia de prédios, contratação de no�sa cidade; contudo, jo- de que os seus re.sponsá-
Est.do: se gur o de que a debat� nQXIl COIigresso profes��es e pessoàl ado vens despreocupados, SI-I

veis sejam chamados ii

VOSSI Excelência haverá O RI'I .'Ig CIrlI VBZ
Nacional de. Estabe1eci. millistratlvo e compra de tisfazem a sua sêde des· ·cobrir os prejuizos.

de honrá Ia. Ass. Ivo .sÍI· II U uUU mentos Particulares de en material, sendo talvez mais truidora, depredlndo ii sua '.
veira Govérnador." mlll'S Sidl sino, no próxímo mês' de. econômica a utilização do

Do 'jce SOlernadar u IJ janeiro, em Reêife, confor·' potencial de' absorção das

"Cumprim\!nto i I u S t r e O rio Itapocú, que ba
me declarou o Padre Jo.é ellcolas particulares:

correlegionário sua eleição nha a nOlSsa cidade, - eltá ,r
.

J:
. "

,

Assembléia Estadual. Cor cada vez maillsuI·o. Quem I
· �

� Id
1

.

d Cl. d J Dia 15 dd corrente, for"'1
ras terá lugar o bail";. delids ",au aç,ões. Ass. ar· se detiver um instante,. lln',"eu . (IS''0' .

.

t...,g.c Konder Bórnhausen - haverá de constatar que
ma·se pela Escola de A· gala, no Clube Concórdia.

vice Governador." toda a. série de detritos gronomia e Velerinário de A norfcia que nos. é trans-

a P III d R· I I h
. I Universidade Federal do mitida,.é dl! Srta. Mllrildl

O re e o e II ean o são 'I a n ç a dos em suas Dia 12 dq corrente, hoje, de Farmácia Bioqufmicil
"Formulo meus . mai's águas, prejudicando sensi; portanto, forma.se em faro do Centro Biomédico da: Paraná, o jovem Paulo Boss. Felicitações. dêste

efusivos voto. brilhante velmente o bom aspecto m.cie '(fárnfaceulico) o jo- Universida.de Federal de D�mo, coillndo gráu como semanário.
. engenheirando- . agrônoino

vitória eleições 15 de N!>· do majestoso rio, de que .vem Irineu. Pasold, filho Santa Catarina. Em 197t, .

vembro, renovando lfOlida· DOS orgulhamos .. As auto- do sr. Henrique PlIsold e deverá concluir o curso de
.no eine Pla/za; nil capit,al

. , paranaense.. As 10 horas,
ried.de e continuidade' ridad�s eSlão investigando Paula Pa.old, economos Biaquimico, espeC:illiitação
progresso noaso Bstado. um derramede.peixe morto durapte 1(>Dgos anos. da de Inálises' c)fnicas. Ao'

do dia ,16, realiZaftSefa
�audll�ões. Ass. ÁloVilfO na iI)lura de Funke, CODS' Igreja Evangélica Luterana formando, os cumprimentos Culto Ecumênico em Açiio
Spitzner - ·Prafeito Muni- tituindo. crime ··contra a de Jaraguá do SoL O aca· desta falha.

. .,. de Graçls na Igreja N.S.

cipal:' saúde da coletividade. dêqJico cursou a Faculdade de Guadulupe e as 23 ho

o que se faz na P-refeitu ENLA·CE

raHartmann'·
1 - A Prefeitura esté péde pera não' correr e

avisando os .contribuintes nem morrer. A serrinha que
em atrazo . com seus ím-. melhora dia ii die.
postos. O evíso é para iS - ESlá em endamen
evitar ii pubflcaçêo dos ia a construção da ponte
devedores .e inscrição em de concreto armado, para
Divida Aliva. Um grande dar passagem à nova es

número de : contribuintes treda para o bairro de
deixou de pagar os seus Rio Cerro. A Barra esré
impostos, calculados em cada vez mais pröxtrna do
30 milhões aDtigos, obrl- centro da cidade.
gando a municipalidade a 4 - A passagem do
tomada de medidas que nível da Estrada de.Ferro
assegurem a entrada de da Francisco de Paula está
suas receitas. de roupa nove. Os obstá-

2 - A estrada 3 Rios culos que impediam a visão
está passando por meta- dos motoristas foi removi
formose. Defronte a "Ami· da ne última segunda feira.
zade" a estrada foi com- Maior s e gur a, n ç a para
pletemenre. nivelada. Na quem precisa se preocupar
entrada para os 3 Rios as com o rrebelho. O Presl
curvas 'deverão estar muito dente da Câmara, sr. Si
suaves e' sem perigo de golf ôchünke

.

muito con

colisão. a a BR·é) de certa tribuiu, para ii decisão do
Executivo. Óbra do povocanção que, no. entanto,

Wo If

, .

proxlma
edição

_Cort�o do Povo
.
u� Jornal a

Serviço do Povo
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito daO Doutor Carlos Prudêncio, juiz de Direito Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Ca-Fr.tller., e Orn...enbls S t· f
.ubstíruto em exercício, da Comarca de Gueramlrlm, arma, na orma da leí, ete •..

Estado de Santa Catarina, nll forma da let erc.; FAZ SABER e todos os que o presente edl_FAZ SABER O todos quemoso presente edital tal de leilão, com o prazo de vinte (20) dias, Tirem
com o prazo de trinta (50) díee virem, dêle conheci- ou dele conhecimento tiverem e interessar pOllsa
menro nverem ou tnteresser possa, que por parle de que rerão arrematados por quem mais der e maio;Francisco Koslopp, brasileiro, casado, lavrador, rest lance oferecer, em frente à8 portas do' Edifício dodente e domiciliado no lugar Linha Massaranduba, Forum, no dia 15 (quinze) de dezembro vindouro

PEÇAM CATÁLOGO Municipio de Massaranduba nesta Comeres, através às 10.horas, os . bens penhorados ao executad�
ILUSTRADO de seu procurador Dr. Hélio Alves, foi requerida uma Harry Giese, aa aeão executiva que lhe mOVe

a,ão de Usucapião de um imóvel Ioealízedo em L. Toribio A. Elísio, e abaixo' dercriminados:
BNDBRÍl:ÇO:

' Msseerendube, MunicípiO de Mlrsllaranduba com II a) - Uma Máquina de costura, marca "Cle�
C.. Poatal, 19

Leopoldo Seidel. área de 46.117,50 m2 com as segulures confrontações: mens Müller" Dresde n. ti, com' quadro SI;qOBR.'
IIvenlda Mal. Deod8l"o, 210 - CORUPÁ - Frente, com 167,70 m com e Estrada Geral, fundos, b) - Uma máquina fotográfica, marca "Pell-
Juaguá d. Sul. S. Catarina com 167,70 m, com terras de julio Wenk, de um ledo guín-Kershan Eicht 20", "Made in EnglaDliI". "
=- ..:.._.......:. c:::::oc::::::-c::::a--===-c::::ac::::a com 276 m, com terras do requerente e de outro ledo Assim serão os referidos bens 'arrematadoa;=================='====== com 275 m, com terras de Julio Wenk, feita II lusrt por quem mais der e maor lance oferecer e paraS O O I A I S· �icação Prévia da posse foi julgada PROCEDENTE que chegue a noticia a "público e conhecimentq. ,Por sentença. E pe ra que chegue lia conhecimento dOI Interessados, foi expedido o presente edital""============ ======,==:=d! de todos e não posea no futuro ser alegllda igno- que será afixado no local dá' costume, às "ertaiRegistro Civil Epiticio Peuoa, nesta râncía, mandou expedir o presente edital. que será do Forum; e 'publíeado' no jornal local "Correio dó

. Aurel'Müller Gnibba, Cficial cidade, filha di· Er�in afixado no lugar de cosrume e publicado Oll forma Povo". Dado. e passado nesta cidade de JaraguÂ
doRegístro Civil do r.Dis-

Kiefer e Giaela Behmue- da lei. Dado • passedo=neste Comarca de Guaramilo Ido Sul, aos dezenove dias do mês de outubro do
trito da Comarca de Jaraguá

ksr Kiefer. irim. no Cartório d';l Cível e ,'Anexol!I, 1I0a vlnre e oito jano �� mil novecent?1 esetante. Eu, (8) Imadel·Mlhlud,
do Sul. Estado de Santa Ed·' I 7365 d 5/12/70 .de novembro de mil novecentoe e eerenre, Eu, [es] .escnvao, o subsereví.

"I a n.. e Ralf Faltin, Escrivão, o datilogrllfei e subscrevi." ,(a) Milton Cunba
Faz ��b!�ri��� B:oa::!�rece_ João Oliari e (as)' Carlos Prudêncio, Juiz �ubstituto em Exercício ',', . Juiz de Direito
rarn no cartório exibindo os

Altair SebaBtiana . , ,C E R T I D 'Ã O • ,

. \ t A presente cópia confere com o original; dou fé.
documentos exigidos pela lei Eil, bruilliro, solteiro, Certifico que I 'presente cépie ceníére com o' Jaraguá do Sul, 19 de outubro de 1970.
afim -de se habilitarem para operário, nascido Im Ha- orig.inal do que dou fé. ' O Escrivão, Amadeu Mahfud

casar-se: . jaí, nesta Estado, doaií- Guaramirim, 28 de novembro de 1970

Edital n, 7.364 de !/12/TO �����a �o!:�i�:�:: d��
Ralf Fallin, EI�rivão Clmlli�ade fuanuélica lulerana de ]lraUlí do �It

, ."aLs:�i��r����:: e

I g::��/�h�:sea AÖlf:��inho COIDlrltila Blrreota Mistl
II

t II ja r'" ' lt�1 c o � v o C A, ç Ã o
.

EI b ·1· I· Ela, br8lileira, 801'eira, ,.,' ConYOCamOB OB lenhares membroB desta Co-e... rasl Blro, so. tel�o, profe.Bora, n8lleida em Edital de ConvocaçãQ munidade, para comparecerem à Assembléia Geral• u x: III a r de escritório, _Luiz Alves, neste' Estado, A bI'· G I E t d· á
.

O d· á
.

InaRCldo e.m.. Jaraguá d_o domiciliada I rasidente
ssem ela er.a ':li: r�or In rIa r 10 ria, a rea izar·se no dia 10 de janl'iro de

Sul, domlclhado e. re�l- na Estrada Blumenlu, Ficam convocadol 9� senhores associados da 1971 às 8,30 horaB com a seguinte, .

dente na Ru� �Plt�OIO neste Bstado, filha de Copperativa Agricola Mista "Itajara'· Ltda. à�com-
.

ORDEM pO DIA.
PesBoa nesta cldaí1. filho fu. parecer à sua séde locial na localidade de Itapo: 1,- Re.latório d� Sr. Palltor;,

.

' Paulo Sebastiana a Saui- 2'- Lenura das àtas das reunio-eB da dl·fetorl-a,·de Max Ärthur Fiedler I S b t· cuzinho, município de Jaraguá do Sul-SC, no dia. .
. na

.

& 18 lana. nalizadaa duranti o exercício da 1970,·Frltzl Déa Vogel Fiedler. 19 (der:enove) de dezembro de 1970, às 8,00 hl)ras,
, Ela, brasileira, lolteira, Edital n. 7.366 de 5/12/70 em· primei.ra convocação, com o minimo de 2/3 de 3 - Apregentação, discussão e aprôv:iQiio das contas
profel!lsora, nuoida em Liberato�Ronchi e

seus alsociados; às 9,00 horas, em segunda convo.' do IIxercície de 1970;
Jaraguá do Sul,. domici- ca"ão, com o mínimo de metade e mais um dos 4 - AprelÍentação, discussão e aprovação do or-Hilda Schiochet Y

"am nt ,.

d 1971·Iiada e reaidente na Raa associados; 10,00 horas, em terceira. convocação, y e e para o exerclclo e ,EÍe, braaiIeiro, solteiro, com a presença de 'no minima 10 associados, na
5 - Oonstituição da Comissão para os trabalhos

professor, n 8 a c i d o em qual havendo númtlro legal de associados, será de apuração dos votos;
Luiz Alves, neste Estado, discuti<jo e,!!,prOl,a,do a seguinte, Ord�J!lTdo--.D�a: 6 - Ratificação das nomeacões para aB Diretoriali'domioiliado e' reaidente 1°. _ Aprovação e deliberação..do novo Ba.,. das obras assistenciais;
em Joinville, neste Esta- lanço referente ao exercicio de 1�f39 p/p.; \

'7 - Eleição da Diretoria e Conselho' Fiscal;
do, f i I h o de Silvestre 20 A ov ã d R It'· d D· t ,. 8 - Assuntos de interêsse geral.
Ronchl. e Amabl·le ROllChi·.

.
- pr aç o o e a W'O . a Ire ol�a Jaraguá do Sul, 01 de 'dezembro de 19'70.e Parecer do eonsêlho Fiscal;. ; \Ela, brasileira, solteira, 3° .. _ Ratificar todos os l,,'r.\..C�'.>raticado. até Gerhardt A. E. Lessmann, Prelidente.

secretária correspondente, a data da realizallão da a"semblfl'"st,: .

natural de Jaraguá do "D. _ Assun{os Gerai!!. ""1 Ccmarca de GUARAMIRIM
Sul, domiciliada e resi- Obs.: Para efeito de cálculo ct<>.:'!}!.1orum" de Edital de Citaçãodente na Rua Rio Brsnco, instalação ellta Cooperativa tem atualmente 104
nesta cidade, f i I h a de (Cento e Quatro ) associados. ,

O Doutor OárloB Prudência, Juiz de Direito
Clemente Schiochet eLe· Itapocuzinho, JARAGUÁ DO SUL, (SC) Substituto em exercicio da Comarca de Guaram!-
ticia Demarchi Schiochet. 03 de dezembro de 1970 rim, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc ...

Silvio Tomelin, Presidente
. FAZ SABER a todoB quantos o presente editalJj'azem anos amanhã tEdit:!Ii n. 7.367 de 5/12/70 com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe-

;- o Ir. Joã.9 Lúcio da �dolfo Mafezoli e ciment� tiverem ou interessar possa, que P(;ll parte
Co�a� �':': ll:��f::!n:��_ Mária Marlene Fi)di neves �. H.lnd. Colarineole de ßrlefalos �e Ma�eirl �:8���t� �IAd��[��:���o,:�ltf���rla��:�:�;:,ai��tolini; Ele, brasileiro, solteiro. Norte Municipio de Massaranduba nesta Comarca,
_ o Ir. Bertholdo Dö· tratorista, nB 8 C i d o em Assembléia Gera. Extraordinária através de fJeu .procurador Dr. Hélio Alves foi re-ring, nesta cidade. Gua�a.D_lirim, neste E.stado, Siiu convidados os lenhores acionistas da querida uma ação de Usucapião de um imóvel,domicIliado e reSidente. Neves S. A. Indústria Catarinense de Artl'fatos de localizado em 2.° Br. do Norte, Municipio d. Mas-Dia 14 em Jar�gu.á - Es.querdo, Madeira para se reunirem em A8sembléia Geral saranduba com a área de 150.000 m2 com as s81- o jovem Lauro Mül n�s!e. distrito,

.

filho �e Extraordinária em sua séde social, a Rua Preso guintes eonfrontações: Frente, com 275 m: a leste,ler! em Vila Non; :VItOriO Mafez?lI e In,es Epitácio Pessôa, s/n,o, no dia 30 de dezembro de com Policarpo Roncki, Fundos, com 275 m, com- o sr. Ricardo Schio· DaEreln bMaf�lz,?h. I. � 1970, às dez (10,00) horas, para delibsrar lôbre a Carlos Spézia; a oeste de um lado com 550 DI, aochet; em' Nereii Rlimos;' .

a,. rUI eira, .BO teua, seguinte, Ordem do Dia:. norte, com Alfonso Roncki e de outro lado com- o .r; OUo 'Nagel, am coatluelra, naSCida �f!l a) Aumento do Capital SOllial, com aproveita- 550 m, ao sul, com Luiz Feder. Feita a Justifica9ãoRetorcida. �araguá d� eul, domlCI mento do Fundo p/ Manutenção do Capital de Gi- Prévia da posBe .foi julgada PROCEDENTE porDia 15 hada ,e. reSidente na Rua ro e do Fundo de Correções Monetárias, e conse.· S'entença. EI para que cheque 'ao conhecimento de·
•
_ a j o vem Ranàte Venanc!o da S!lva Porto, quente alteração dos Estatutos. todos e não possa no futuro ser alegada ignorân-Bleich, filha do sr. Ru.

nesta c�dade, f�lha d� Ja· b) Outros assuntos de interêsse social. ci�, mandou expedir o presente edital, que urá'
efolfo Bleich, nelta cidade;

06 Fodl.e Maria F.relber- Jaraguá do Sul, 03 de dezembro de 1970 aflxarto no lugar de costume e publicado na forma
_ Anni Junge, eapôsl1 ger Fodl, José Carloa Neves, Dir. Comercial da lei. Dado, e passado nesta Comarca de Guara-

do ar. Arno Junge, em Edital n. 7368 de 7/12/70 mirim, no Cartório do Cível e Ane�oÍl, aos vinte,Join9i1le.
'p E R DEU S E

e oito de novembro de mil novecentos e setenta
D;a 16

Ilineo Augusto Radünz e
.

-

-

(70)' Eu, (as) Ralf Famn, Escrivão, o datilografei e,

'

Dirce Rückart subscrevi.
Foi petdido no trajeto Massarllnduba - Jaraguá (As) Carlos Prudêncio, Juiz Substituto emdo Sul, 08 seguinteil documentos: Iivroa e blocos da Exercício.

firma José Dequesch "ESPÓLIO" de Guaramirim. CERTIDÃO
, Gratifica-ae a quem encontrar os referidos ob, Certifico que a presente cópia confére com o
jétos. original dó que duu fé. .

Guaramirim, 04/11/70 Guaramirim, 28' de novembro de 1970.José DsqueBch "ESPÓLIO" Ralf FaItin, Ellcrivão

.-------------------� �c::::a�c=>�

"CORRflO DO, POVO"
hndoçõo: I'lrtur Muller _ 1918 M. U DAS

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botícabeiras, etc, Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, ete., etc.

Cemarca de Guaremlrlm ,Edital de Leilão

ASSINA:rURA:

Edital de Citação
, Emprê.. Jornalística

"Conrelo do Povo" Uda.
• 1970.

A!lual . .'. . Cr$ 10,00
S_estre . .. Cr$ 6,20
Avul... . . .' Cr$ 0,20
,Nllmero atrll8lld.õ . CrS 11,:12

Aniversários:
Fazem anos hofe
- o Ir. Mário M. Ai

r,oso, em Guill:amirim;
- o joyem Paulo Ro·

berto Vieira, nesta eidade;
- a SrB. Ana Ribeiro,

el\Pôsa do Ir. !'edro Ri
beiro;
- a sra. Ingrid Beh

ling Richter, eBpôsa do
ar. Curt Ricltler.

- o sr. Ruperto lleyer,
em JoinYille;
- a sra. Natilia Zapel·

la Petry, eapõsa do Ir.

Nivaldo Petry, em Ilha
da l<'igueira.
Dia 17

Ele, brasileiro, solteiro,
bancaria, nascido em Ja
raguá do Snl, domioiliado
e rasidente em Xllnxerê,
Beste Estado. filho de
Hartwig Radünz e Lili
Gieae Radünz.
Ela, bruilaira, 80Iteirs,

profeISara, n8lciaa em

Jarafuá do Sul, domici·
liada e residente na Rua
Rio Branao, nesta oidade,
filha de Arthur RÜLkert
e Irma Müller Rückert.
Edital n. 7.369 de 9/12/70

"Os abaixo assinados, estllbelecidos nesta
cidade, declaram para es devidos fins quI!' foi
extraviado o Certificado de Propriedade do Beu
caminhão" "Mercede.s Beoz" com aB seguintes ca
racteristicas:

�.4otor Nr. 312910 03498 - Placa 61-26- 11
Ano fabr. 1950 - CÕ'r verde escuro - tons, 3,5.

Chassis Nr. 3120103134.
Jaraguá do Sul, em 26 de novembro 1970

Ind. e Com. Bernardo Meyer Ltda.
Alfonso Buhr, Bócio gerente,

Nivaldo Müller e

Wilma Spezis

...., a jovem Walneide
Watzko;
- o jOYem Mário, filho

do sr. José Kasteller;
- o jOYtlm I1ário Bruch,

funcionário da Sociedade
Gráfica Avenida LIda,;,

- a menina Méroia
Schroeder, nesta cidacle.

Dia 18

tado, domiciliado e reSi"
dente na Rua Rodolfo E para que chegue ao GO.
Hufenuelsler, nssta cida- nheclmento de todos .mandel
de. filho dlt Antonio Luiz pas�a. o p,esent� e�rt;!1 que
Müller e La9ina Müller. sera pubhc�do 'pela Imprerul�
Ela, brasileira, solteira, e .em cartorlG ond� sera

industriAria, nasoida' em' ahxado durante 15 dias .. Se
JaragUll do Sul, domici- alg�ém souber de algum 1m

Iiada e residente em Ja- pedimento acuse-o para os

raguá"Esquerdo, ne Bt e filils legaiS ...
dimito filha de Walmor AUREA MULLER GRUBBA
Spezia 'e Inês Dalpra Oticial
Spezia.

Certificado Extraviado

- o sr. José Weiller; EliÍ, braiileira, solteiro,
- o sr. Pedro Schmilz. operário, nas c i d'o em

�e8ta cidade. . Massaranduba, neste Es-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO DO POVO �ábado 12-1:2-70

Comarca de Guaramirim

RESERVI STA' . O�m:rca de Guaramirim. •

Apresente·se .H 9 a 16 de �II de 1970 Editai�!o��!!a�.!�.mp!����o��.���!���� Subs��:����t:f���.�;����:b�\OEstao chamadas pari apreseota;ao em exercício na Comarca de Guaramirim, rim Estado de Santa Catarina, na furma da lei etc ...
OFICIAIS R/2 - Das armas, QMB fi Serviço de

I
.

Estado. dil Santa Catadna, na forma 4a lei,
'

FAZ SABER a todos quantos o presente edital
Intendência, com a idade máxima de 30 anal. etc. . . com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe-
Dos 8 e r v i ç o s de Saúde e Veterinária, eoma . FAZ SABER a todos quantos interessar possa, cimento tiverem ou ínteressar possa, que por parte
idade máxima de 35 anoa. ou o presente edital dê leilão c<,lm o prazo de vinte de Venceslau Kowalskí, brasileiro, casado, lavra.

.

. dias virem ou dêle conhecimento tiverem, que o Por-I dor, residente e domiciliado no lugar Sete de Ja·ASP OFICIAL R/2 - Das armas QMB e 8erTlço teiro doa Auditórios dêste Juizo levará à público neiro Municipio de Massarandub. nesta Comarcade Intendincia formados nas fi últimas turmas de
pregão de venda e arrem'atação: a quem �ais der átravés de seu procurador Dr. Hélio Alves foiCPOR e NPOR

• ou mair lanço oferecer, independente da avaliação, requerida uma ação de Usucapião de um imóvel
PRAÇAS - Reservistas de 1.· e. 2.- Oategorias daa no proximo dia 16 de dezembro, às 15 horas. na localizado em 7 de janeiro, Município de Massa.
clasles' de 1946, 47, 48, 49.8 50. Porta Principal do Edifício do Forum, os bens randuba com a área de 176.366 m2 com as seguin
Reserviltal de clasees anteriores a 1946 licencia- abaixo descritos, penhorados a Leopoldo Hafemann tel confrontações: Frente, com 152 m, com río 7
dOI entre 1966 e 70. nos autol de Açio Executiva que lhe move Aro. de Janeiro. fundos, com 175 m, com terras de

L
.

d A t
- ne VaUer:

.

.
Ruti 8pézia, de um lado com 1.125 m, com terralceais e presen açao :

"Uma área de terra, contendo 6.000 (seis míl) de Henrique Marezana, e de outro lado com 1.040
OFICIAIS E ASP OF R/2 - c o m II 8S t in o: nas metros quadrados, confrontando-se de um lado m, com terras de Leontino A. Oliveira. Feita a
Organizações' Militares de destino. com terras de Vict"r Hafemann; de outro lado com Justificação Prévia da posse foi julgada PROOE.
lIem destino: ,nos Serviçol MilitareI Regionais. terraa de Valdir Borgonha; Frente, com terras de DENTE por lente.ç ..: E para que chegue a,o co-
PRAÇAS - Nas Organizações Militares por onie Oarloa Aronhinski e tundes com ditas de Leopoldo phegimento de todos e não possa no futuro ser
foram licenciados. Hafemann, estando construida lobre o terreno des- alegada Ignorincia, mandou expedir o presente

eríto, uma casa de material e um rancho de ma- edital, que será afixado no lugar de costume e

deiras, tudo avaliado por Cri '500,00 (quatro mil publicado na forma da leí. Dado e passado nelta
e quinhentos eruzelros)." Comarca de Guaramirim, no Cartório do Civel e

E para que nínguem pOIsa alegar ignorância, Anexos, aos vinte e oito de novembro-de mil no
mandou o MM. Juiz expedir o presente edital com vecentos e letenta. Eu, (as) Ralf Faltin, Escrivão,
o prazo de Tinte días, devendo' os interessadol '0 datilografei 8 subscrevi. .

compareeerem no dia e hora designados, no IQ�al (as) Carlos Prudêncio, Juiz Substítuto em Exercicie
acima refilrido, publicado iste na forma da Ieí e C .B R T I DÃO
afixado no lugar de costume�. .. .

Certifico que a presente cópia coniére coe
Dado e palIado nesta CIdade de Guaramlrím, o original 40 que dou fé.

Estado de Santa Catarina, no Cartório do Crime, Guaramirim, .28 de novembro de 1970
Ofvel e Anexos, aos vinte e cinco de novembro Ralf Faltín, Escrivão
de mil noveceates • letenta. Bu, (as) Rall falllo, Es· _-.-------------------.

1 - Realizar exerclciol previstos na Lei do crivão, o datilografei e subscrevi.

Serviço Militar, não havendo motivo de alarma; (as) C&rlol Prudêncio, Juiz Substitute em Bxerclcio

CERTIDÃO
Çertifico que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
Guaramirim, 25 de novembro de 1970

Escrivão, Ralf Faltin
3 - Atualizar OI fichários;
4 - Obt.. r o congraçamento filltre os militarei da� .. . «I ......."4- ed ....�
Reserya e da Ativa; - l Dp. Reinoldo )Iupara 1
5 - O o o p e r a r na açio educacio!lal, moral e

J II
.

II icf':ic�.democrática dos brasileiros em i d a d e ABTOGADO
militar. _ __. �� � �-�----

Escritório ao lado da Prefeitura
R E S E R·Y I $ T A � Você é um' fator de Integragio di pátria

L Á �5_. DELEGACIA DE SERVIÇO MILITAR JARAQU DOSUL .

Jaraguá do Sul - SC
.

._�........ '... II .......�

Observações
Os reservistas residentes fora dOI lo c a i s de
apresentação acima fixados deverão apresentar-ae
no Orgão do Serviço Militar mais próximo de sua

residincia (OSM,. DeI SM, JSM, OA).
O I C e n t r o 8 f de Apresentação funcionario no

período de 9 a 16 de dezembro, durante todo o

dia, inclusive no sábado e domingo.
Aqueles que deixarem de apresentar-se Incorrerão
nas multaI!' e sanções da lei.

Fínalídada de Apresentação:

2 _ Treinar o pessoal da Reserva no mseanlamo
de convocação pr�villto para o CBSO de mobilização,
visto que a Reserva é indilpenlá.... l à Segurança
da Pätrla;

Comunicação
Prosdocimo SIA Importação e Co-

mercio, comunica a abertura da

"Loja Prosdocimo':
do ramo eletro-domestico e demais

artigos do seu coinercio, à Rua CeI.

Emilio Jourdan n.O 83 para assim me

lhor atender os seus .presados amigos
e clientes ,desta progressista cidade de

Jaraguá do Sul.

Pagina 3

5a. Delegacia de Serviço Militar
.Jaraguá do Sul - S. C.

RESERVISTA 'PO EXÉRCITO.
A Lei do Serviço Militar determina que

os Reservistas, quando chamados, deTerão apre.
.

eentar-se nOIl Postos Designadol. Oumpra fiel·
mente e81a obrigação, aprelentando·le entre
9 e 16 de dezembro na Prefellar. Municipal. Assim
Tocê estará contribuindo para maior eficiência
da Defela Nacional.

-

Documentos Extraviados
Foram extraviados os leguintes documentos

pertencentes ao Sr. Eyeraldo Leandro dOI Palsos,

----------::1
residente em Jaraguá do Sul:

C b d EdIca
-

- Certificado de propriedade do carro Ve-
a.,.. I e III

maguett, côr azul, chassil 8-098873-, mo t o r n.
CiYlcl 098873, ano 1967, tipo 1000-U, placa n. 10-96-57;

O hasteameoto d.· - Carteira Nacional de Habitação;
Bandeira e o canto - Titulo de Eleitor; e

do Hino NacioDill são - Cartão de Identificação de Contribuinte.·
obrigatórios, uma vez Qualquer informaçio BObre o paradei�o d?8
por sema_a, em todol documentol, poder' ser dada ao seu proprIetárIO
os estabelecimentos na AgAn.cis de Banco do' Brasil de Jaraguá do Sul.
de qUóllqller gr6u de Jaraguá do Sul (SO), 04 de dezembro de 1970
ensi.no, públiCOS ou Everaldo Leandro dos Passos

particulares, _-----------------

-----IVende-se
Represen tac;ão

Elemento residente em CURITIBA,
registrado no CORE do PR. deseja re·

presentar firmas dellta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões.' FaTor
dirigir-se ao Sr. À. J. da Silva.

Oaixi Postal, 1898

OURITIBA - PARAMÁ

l..mll Bicicletll marca

PILOT, estraoreirll em

eslado de nova, preço à
c:ombinllr. U moi G ii i la
Todeschini, em perfeito
iltado.

Tratar nesla redação, -------------------------�

I. "O verão está�hegando"
Sol - Calor • Praias - Férias - Natal

É tempo de comprar as gostosas malhas de algodão, pró
prias para o verão, fabricadas pela MARISOL.

É tempo de oomprar Shorts, Saídas, Biquinis, Blusas, Ca
misas e grande variedade de artigos fabricados pela MARISOL.

.
É tempo de oompmr Chapéus, Bolsas e uma infinidade

de artigos próprios para a temporada de PRAIA.
.

Veja a seção eJPeoializada' em artigos de artesanato. e

produtos da .região Veja. como ê fáoil encontrar uma maneIra

difereBte de presentear nêste fim de ano. Com presentes bem
diferentes.

Verifique os preços e os descontos especiais de fim de
ano. Pergunte as condições de pagamento.

E faça uma pausa refresoante, tomando uma gostosíssima
laranjinha M. W., por conta da MARISOL. Bem geladinha, é ol�o.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CORREIO ,DO POVO
N.· 2.613tAa.\OOl DO MIL (SANTA CATAIIIlIlA) - I;IÁ!lADO, 12 DI! DBZBMBRO, OB i970

ADVOGADO nOI fOroa de

II A UI i I i a r . d e E s c r itó r i o II
A BLETROMOTORiS JARAGUÃ S. A.,

oferece vaga para o cargo acima, exíglndo:
- curso ginasial completo
- boa datilorrana \

O F E It E C B:
- Assistência odontológica no próprio local

de trabalho
- Salário de acôrdo com a8 aptidões
- Ótimo ambiente de trabalho
- ISemana d8' 5 diaa

'

Os interessadol deverio apresentar-Ie às
3aa. e quintas�feiraa, DO horário daIÍ 14,00 horal,
para submeterem-se a teste e 8�leçlio.

Vandedoras - Pracistas

VOCÊ TEM 6 MESES PARA �� I

JULGAR NOSSA PECA,
' i_

E AVIDATODA PARA USÁ-LA.'

Edital de Convocação
"Uetramatares Jaraguá S. A.

c. G. C. 84 429 695/001
Assembléia Geral' Extraordinária

Primeira Convooação: '

Pelo presente são convidados os senhcree ecio
nistal desfa sociedade, ',ara se reunirem em Assem·
bléia Geral Extraordinária. a reallzer-se em primeira
ceavoceeãe, na sede social lita à Rua Venâncio da,

SilvO !,ôrto n.O �99, nesta cidade de lar.guá dó Sul,
no dia 2if (vinte e rreís) do corrente mês e ano às 9
(aove heras, a fim de deliberarem aôbre a sesruinte
ordem do dia:

1.° '_ Apreciação da proposta da diretoria, com !b::====================d'
parecer do Conselho Piscai, plira o aumenta do ca-' :--------------------.

Art. 2.) _ 1!:ste dlcrlto IntrarA em' filrOr napital social para a quantia de Or', 4.500,000,00, me-

Fofoco'Pl-as datll de lUa publica,io, rnolradas ai dilPOliçõ'ldiante subscrição' e integrllizi!ção em dinheiro e mo-
em contririo. .

dificações e providêncial oecessárias para, o enqua
draniento da emprêsa como sociedade anônimi! de Agora, também no 'Cartórío, Palioio da Prefeitura Municipal d� Janga' docapital aberto; , Sul, Im 30 de dellmbro de 1970.

!.o _ Alterações estatutárias; autenticadas na hora, \
" Ih,ênio V. Sch.öekllli.· - Alluntoll díversoe,

Edificio da Prefeitura. .
Prefeito Municipal em eXlreieio

Jarlsru. do Sul,. 7 de dezembro de 1970.: , Publicado o prelente dloreto nest. diretoriaEggon João da Silva,.Diretor Presidente de sxpedieute, Educação I Assistência Social, aal1 ,;==============='=====;; ao, diaa do mês de n098mbro de 1970.

�Uil �C Um !�� :.:?� :.�o� m' cem

J.ö. ".!h'"Mi••••• Di..'., •• 00",,,",

� .' casa de material de bôa construção e dependên-
cias, com água corrente, .lIuado em São Bento L eA 1- ado Sul, à Rua João Hoffmann (perfmerro urbano),
servindo pera pequeno s(tlo ou loteamento. Zona U A
de bom clima. '. Por' Esse Mund o de Deos"Intereseedoe queiram dlrigir·se a A I f r e d o
Klimmek, Cetxe pOltai, 12 - Sio Beato do Sul. MÁRIO TAVA'RES

•.• Um livro de agradável leitura I do me

Ihor quilate literário. ("A Nottoia"-Joinville).
.A. venda na Ti P o g r a fi a A TeD i d a

e na lua filial.

SAo Paulo - Guanabara � Estado do'IRiondl",Janeiro � BrasUia. .,...,
Processamentos perante {quaisquer Mi.

niltérioa, Autarquia. e Repartiçõel PúbliCAS
em geral.
Eac:rit6rio Ceatral:
Avenida Franklin RooseTelt, 2iJ - Grupo 303

(Fone: 5%-189�)
,

Z C - 311 Preclsa.se com prática de Vendas em Bletro- Domés-Rio de Janeiro tteos. lateressados deverão apresentar-ee na Äv. '-========;===;============!!BI.do da GUAfi�BARA
'

Marechal Deodoro, 890, no horário comercial.
·...........-...........tNI...-.�-Ij.:;;;;;;.�....<rIeJ REDELAR COM. E REPR. LTDA.

V. �ode experimentá-Ia como quiser:
1m estradas boas ou ruins, em alta ou

baixa velocidade.
Mas achamos que, al�m de desnecessário,

j sso é perda de tempo.
Acreditamos nas peças que ,usamos.'

, São garantidas pela Volkswagen.
(",e emprega mais de mil técnicos

altamente especlalizadÇls, fazendo test;, •
e mais testes.

Para q ue v, não tenha de inventar
testes, nem pagar por êles.
Por isso damos 6 meees ou 10.000 11m,

de garantia para v. fazer seu jutgamento. ..
Mais a vIda tOda. para usar a peça

que Instalamos.

J arag.uá
fivenida marechal Deodoro, 312 (fundos)

Jaraguei do Sul -:- Scmta CatarIna

Veículos Ltda.

Situado 9 kill. do centro
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.

LEIA E ASSINE
ESTE SEMANÁRIO �===;==========:=!:

I
�I ••••••••< ••••••• C I )== I ••••••• 1 c:mc •••c c •

•••• r:::> nnnnll

� BEBIDAS MAl WILHELM s/A.1
�

BIRAHMA, CHOPP I
em Jaragua do Sul. ',. �

Alto Vale do Itaiaí. e. �gora I!tambem integrando-se na :.
.

Grande Florianópolis. �
, 1 Onde além dos seus produtos revenderá H

�.�.!�,!!.�..�,�..._�...��.�!.'"�J

Vende-se
Terreno

Estada de Santi Ç��!I.�I" ., ..

Prefeitura ,Municipal di
JarlDli d. Sal

'

Decreto n. 204/70
O Prefeito Municipal de Jara,u' de Sul, .I•.

tado di Santa Catarina, no 'U80 e exercíoio da
suas atribuições I na conformidade da autoriza,ão
conetante do art. fi ° da Lei nO 237, de 5, da de
zembro de 1969, Decreta:

Art. 1.) - Fica aberto por conta do exee..o,
d. arrecalllação do eorrente exercício, o crédito BII
plementar de Cr$ 18,715,47 [Dezoito mil e setecen
tOB 8 qainz8 eruseírea e quarenta 8 sete cant"ol),
para refôr,o das seguintn d'otações do orlJamento
figente:

'

, 3.U.Q-U/17
3.2.1.1-18/30
3 1.1.1-02/37.
3.1.1.1-02/44
3.1.1.1-04/60
3.UO-12/66
U.4.0-S0/7�

3.1.4.0-12/80
31.1.1-04/147
4.1.1.0-25/158
3.1.1.1- 02/163
3.1.1.1-02/177

Total Cr$

67,30
2.430,05
275,00
110,00'
8,45

112,�2
752,25

10o,eo
110,00

2,550,00
12.000,00

,

200.00
18,715.47

Certificado Extraviado
Eu, IAMIRO WIEST, brasileiro, casado, iadus

Iriário. declaro para oe devidos fins que foi extraviado
o Certificado c!e Propriedade do veículo Wemllg
Plseore, liDO de fabricação 1965, motor nO F·002 236,
placa 108889, cör elnze.

Jarllguá do Sul; 11 de dezembro de 1970.
IAMIRO IIESI

Emprêgo
NECESSITA-SE DE FUNCIONARIO PI

ESCRITÓRIO, CI PRATICA, QUITE Cf
O SERVIÇO MILITAR.
Inútil apresentar-se sem tais requesitos.
Coméroio e Indústria Breithaupt S.A.

]araguá do Sul - SC

Revendedor da

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


