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JARAGuA DO SUL
'

Fundado em 1876
Emaneipado em '1934

A .Díplomccêo -dos Eleilos Loyola
o Tribunal' da Justiça

Eleitoral de ôama Catari
na diplomou dia j do
correnre, os eleitos no piei
lo de 1 ã de Novembro de
'1970. Q local do importante
acontecimento deu se ns

capital do Estado, no Tee
Ira Álvaro de Cervalho
Para assistir ii diplomação
dos dois senadores da' Are
na, do depurado federal
Pedro Colin e deputado
estadual, Octacílio Pedro
Ramos, compareceram às
solenldades diversas per
scnelldedes de destaque da
sociedade local e da ed
ministração m 1:1 n i c i p a I,
presngtando o nosso re

presentante ne Assemlbéta
Legtslatlva. Na oceslão
usaram da palavra o Sena, Octacfllo P�dro Ramos
,�----------------------------------------------------------�-----------------------

Aniversaria

atual presidente, da As
sembléía Legtsletíva de
Santa Catarina. Embora
residindo na Praia do

Flamengo, na Guanabara,
não esquece a sua Barra
Velha,' onde S8 encontra
atualmente em período de
veraneio, onde recebe OB

Lauro Carneiro d\t Loyola 8braços e cumprimentos
auos serviu .08 Interesses de seu graúde circulo de
de aosss região, fazendo- amízades. "Oorreio .do
se credor de considerá- Povo", junto a sua Iellcl
vel soma de serviços tação a de seus muitos
prestado ao n o r des t e amigos e admiradores,
cataríuense. Jaraguá do com .08 votos d, muitos
Sul, de um módo espeeíal, anos de vida.

dor Antonio Carlos Künder
Reis, da ARENA e o sr,

Deputado Federal pelo
MOB, Pedro Ivo Campos.
ambos reafirmando as suas

convicções na vida derno
crétíca brasileira. O depu
tado estadrrel, Octaeíllo
Pedro Ramos, além de
muito aplaudido, foi muno
cumprimentado. "Correio
do Povo", que esteve ii

seu lado, desde j:I primeira
hora, porque reconhecia
nêle as qualidades de ho
mem público capaz de
representar região por onde
foi 'eleito, cumprimenta o

er. Ocracüío Pedro Ramos,
certo de que da sua alua

ção esclarecida, haverão
de advir reais benefícios
para ii região.

o ilustre eídadão hone
rärlo de Jaraguá do Sul,
ex-deputado federal, Lau,
ro Carneiro de Loyols,
aniversariou se no último
dia 14 de janeiro. Perso.
nalldsde das maís desta
cadas, por maís de 16

6a. 'Convenção Nacional de Vendedores da WEG

recebeu a sua especial
atenção, cem tôdes os

ploblemss �quacionadüs.
Na Oimara doa Deputa
dos, ha püUCO! anos, foi
eleito o deputado maís
atuante do Pais. Hoje,"
afastado das lides públi
cas, por motivos de saü
de, acompanha a trajetô
ria de seu genro, Depu
tado Federal eleito no

pleito de novembro, o
,

-

Dia 8. do cerrenre, rea- o nosso dtreror e prefeito gar ao sr Darei Moreira Moreira Oarnpoe, de PÔTtO
lízou se

.

a ceremônla . de municipal em exercício - Campos, de Pôrto Alegre- Alegre e Alcido Schwarz,
encerramento da 6a Con- Eugênio Vitor Schmõckel, RS, o 2" lugar, ae er. de Brasília e Goiá�.
venção Nacional de Ven- o er. Paulo V de Aguiar, Alcnío Scb,warz, da região O homem de vendes do
",dedores da WEG - Ele- da cidade de .Vitória, '135- �ri!Jsflia, Cloiäs·� Iriangulol-ano foi aplaudido Da pes-

.======================.==�

rromotcres larélguá s.A.-I,a�,o do EspírJ'to ,S�nlo, 'M;iD,?i'rO e .o, 1.0 lugar., ao sôa d� representante -

DepOISoe um perjöd,o �ni nóme
....

dös' Convéncio- sr: Ärtur üóô:i'is� da'" uuà 'ÀrlUf Gomés. v - �

\

,.
,- "'" i" •.

exaustivo .de debates e cde ne is e Amonte Severino aebere, 'com um aumento O sr. Paulá V. de Aguiar,
sugestões, foram os repre Vieira Gama, de Salvador, de 407% em relação ao' de Vitória - ES, fez en

sementes recebidos nos Bahia, (ü) apresentação de ano' anterior, verdadeiro Irega de um diploma, ofer
salões de festas do C A. mensagem de amôr e leal- record. tado pelo Clube do Co
Oaependi, às 20 horas, dade, uma produção Ilre Igualmente foram consl- mércio e Indústria do' Es
ocasião em que usaram rérto de seu coléga João detödos os vendedores de lado do Esplrito Santo,
da pal.aviil e sr. Eggon, Henrique Plewa,' de São maior índice

. de vendas, pela colaboração da WBG
João da Silva, dir_elor pre Paulo. tiOS quáis foram conferidos no dClienvolvimeiJlo do
sideDte da E:ntidade, o, Nó oporlunidad�, 'a em- diplomas artísticos e que Estado. Um acontecimento
diretor-administrativo, BéJ p.rêsa destacou os melhores foram énlregues aos se- que' marcou época enlre'
Oito' KÚlscher de Oliveira, do\ aRO, na 'qualidade de guinles. PaulQ Donini, de nós. Parabens à Eletromo·
o direlor Vicenle Donini, v�()das, cabendo o 3.,0 lu São P.1-ulo e ABC, DlJrci lares Jataguá S.A.

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do
Sul Só fornecerá A1 v a r á de Habite-se,
quando a fiscalização encontrar a moradia
em reais condições de ser habitada.

O proprietário deverá oumprir o Para·
grafo 1.(;) do Art, 59 do Decreto Lei n. o

45, ou seja, providenciar insialaçã'o sani�,
taeia e fossa, na moradia.,
Jaraguá do Sul, 13 de janeiro de 1971

EUGtNIO VITOR 'SCHMÚCKEL
, Prefeito em exercicio

Carnp,anh·a da'
Agricultura tem
Conselho'

Faísca danifica
Repetidoras

fia -fei�a' última, às 18 circunstanciada ata, envia Os recentes temp�rai8 urbe.
, .

.

horas, reuniram se os di- da ao Presidente EstiJidudl que S8 abateram. sobre Numa das uItI�a8 tem

versos líd,eres lo'cais para �o Conselho, dr. Glauco, Jaraguá do Sul, delxaralill p�8t8des� uma faIsca elé·

Ipreciar
.

matérria de rele, Olinger, DD. Secretária dê!! 'um grand,e. s.aldo _de da· trIea,. V�J:O cair o�de S8

vante importância ao de', 'Agricultura, parliciparam o: ,n?s. à admiDlstraçao mu· localIzam. as repetidora!
senvolvimeDI.o agro pecuá sr. Mans Gerhar:d Mayer, Dlclpal: E_stradas, ,�ontes dos Oanals de Tl(." e _6,
rio de nossa região. Na Eugênio Vílor Schmöckel, e p.ontllh?ßs tem 8Ido le- provocando 8 daDlflCaçao
oportunidade. 'no' gabinete .SigoH Schünke, Gurt Qtlo \"ad�s pelas enxu:r�d8�, d� aparelhü �� re trans

do Prefei,to Municipal foi Weller, Germano Heul.s- ob�)gando a mUDlClpah- mlssao, e8�ab!hz�dor, as

de,balido a conslituição 'de chel, Luiz Mil ff e z z o II i, dade
.

ae .desemb?lso de chay.,8 prmclpsls � as

um Conselho Municipal da Heinz Barg e Cícero Fer· ap�eclávels quantIas, pa., �obIDas, num total. de

"Campdnha da Agricultu· reira. r!l manter .o s�u. grand.e Cr$_2,f>OO,OO. Dada,a e�-
ralt . de âmbito nClcional e s�stema rod.ovlárIo mUDI- teosao do darto, 08, (Jamus
qU� tem" por finalidade �.JJi)al:.. NIl-_CH1ad�, a ca�a 4 e 6� ertãc;> operando
realiz(lr os "Ievilntamentos festa' de ��8 �eh!as' tl',!iO lIzaçao nao tem pO�ldo com aparelhos m�n?res,
atinentes à" agricuhura- em Uu U Uu U fazer frente à GOpIOS8 até a sua sUb.t�tU1Ção,
nosso n'Iunidpio. A presi- Amanhã 'serão e-ncerra,- q�ed& de água, alagando q�e .dev8r� dar-se nOI

deDcia cabcrá�' ao Prefeito das as prQgrilmaçõtils fes-
dIversas ruas da nossa pró.xlJ,llos dIas.

MUDiciP}I}"K.os Consefhei- Uvas d� São Sebastiãü.
rOÍ) serao�<fpnnjJdos pelas Durante toda a semana

B d d P
,"

seg,l,1intes�,·�personalidades: verificaram S8. cümpare. o� a'5' �' ·ro''tf'f'\
o W�e:2,réfeito, o Pre�i- cimentos. à igreja matriz "

' .

'.." ' \.I
, deDle" ,d'á' Câmara de Ve- e ao Salão Cristo Rei, A FUNOBPAR --- Fun
readores, os PII�sidenl�, e onde se tra,varam com-

.
Um distinlo',cilsal jara ,grande númerO' de famiJia dação Educacional 'do

Q�,renle : ·da " Coopera,tiva petições b.olonisticas eil guaen5� completa hoje 118 V�J:á ser assistido por um Estado do Pa.raná ·orgaoi.
ltlljara Ltda., o Presi,d�llte tila ·empres3s e club�8 b ô d ii S ,d� prata. O sr. res, parentes_e co�vídados, zou o IV Concurso Nacio
do SindicaJo dos: n,a.ba esporti,vos. A ,tradiciollal Carlos Brandenburg, e naí de Oontos, .

com ins,
,Ihadore$ na Agricultura festa da cidade 6stá des,-- sua dIgna espôsa, SenhQra Após a ceremônía religio· crições abertas até o dia
de Jaraguá d.o Suf, aPre pertlJndo 8 atenção da A,nita, Brandenburg con 8a. OI co.vivas serão re- 31 de março de 1911, pora
�ideôte do Si.Ddic�to Rural. população, que prestigi.a eluem no di" de hoje os cepcionllldes na bel. resi.' can,didatos de, iodo o Bra
de Ja.raguá .do Sul, os eo- o ac�ntéciment(). O ponto :.seus 2f1 anQs de felit coo'' dência do ca s a I à rua siI. 'Bnvie três contos, em

genhiÍros, 'agrônomos' da a1.to· da fe�tivid8,4e, eQmo sórcio, em meio DOS seus Joinville nesta cidade. seis vias, à Fundepar �

ACARE5C e os gerÉmres '(Ussemos, dever.á da'r·se familhm�s e parenlt�8: Às concorra ci 'prêmios áe 20,
dos BaRCOS Brasil, Bra- a,manhã, ,com ó compare- 17,39' horas, nl I g r e j a I\. 10 e fi mil �,ruzeiros, na

desce, do Estado, do Ban cimento' ein massa da Bva,ngéHca Lutherana de ESla fôlha envia ao, ca� categoria geFal. Categorias
co Nàcional dQ Comércio"po'pulaQão do nü8SO mu· Jaraguá 40 �ul 't'erá lugar sal de prata os seus curn· especi,ais para estreilntes
e, da SalvUa. Á impo.rtanle nicíp�o e municípió.s Qyi li cerelJlônia de ben�çãodo ,p�imen!es, com volos �e e �sJudanles, pode'rão cano

reunião,' de que se !avrou Z:inhoB.
.

dist.iolo casal, áto' que de muitas· felicidades. didalar-se a prêmios num

Desde 4,&-feira até onlem raguaenses, das quais a·

pela mànhã estiveram en· presentarão cireunstancia
Ire nós os estudantes de do relato. O objetivo prin
nível uoi\'ersitário da Gua. cipal da Operação MlIuá
nabara, integrando CI/ Ope·

,

ração, MéFiuá, organizada é o es·tudo do nosso sis
pelo Mi,nistro dos T,rans-' lema rodoviário e as 801u
portes. Entre nós visita- ções ii serem adotadal em
ram diversas indp.strias Ja' território brasileiro.

OperaQdo mau'á

I V - C O neu r s 'o
,N,3cional de �o/ntos

monlanle de 56 mil cru

zeiros. Os interessados
poderã() dirigir·se à Fun·
deparo à rUI dos funcioná
rios, 1'.323, em Curitiba ou
poderão obter prospecto.
na nossa redação.

Vende-s.
Fundo Cercel Ford Wlllys
Intereress&dos, "trafar DO

Hotel Ideal com o Sr. Jor
ge.

João Jorge' Albano
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul



J

Vende-se

ÇC)'UREIO oo pOVQ"
,

P�gína ,�

\

"

""

," " <:::::a<=><:;i�c:::::.c:::::o<=> Regi,stro
'

Givil, E,dUal n
.. 7,393'. de' 11/1/71 Edital "n, j7�39,6, <!e .},3/l/71 'V�E' N'D' J:! Si�Et"CORRflO ' "DU PDUU"", ,,'" ,

' é

Aurell'Müllc;r Gmbb., C ficial Adehno .Rínços, e 'Arlindo 'I'owe. e ,', d' ,,:' ,,' \ß - .
' '.

,

' "
'

,

"

' "M . "U D;A· S do .Registro {i:ivil' d� I.Dis- Ir�(WLopes
'

Gerda Oestereích 'Um terreno sito à TifafàndaçÔCI: Flrtuf' Míi{/�" - 1911
" ":'

I ."
• '::, \' , trito da Comarca de Taraguá '1 b

'

'1
.

It'" EI b '1' lteí d P
.

, l" ,,' � N ' FrlltJferu e Or".,mellr./s
'

," E e' rasl elro so el,ro'; e, rasl eno, so retro, pçs ' ereiras, com 'boa
L,

'EmJ)r�1IÀ Jó.tDalí'tiQã do Sul, E,stado:' de" "Sa:n�a"'mecâ:�i8o, nal�id'o� e� lavrador, naseído em Ja localização e ágoa eezren-
, "Correio' do-Povo" Ltda. 'Laranjeiras, Pecegueiros, Catarina, ,Brasll., - 'Ilhota, neste Estado, do" raguá do Sul, domiciliado te,

,

, ",
1 ,- 1970 ." j Ci �akiseiros, Macieiras, J8" Faz' .Sabes q\}e. ,€0_FD,pareee-, Dli'cilíado e resídenté em e.� residenfe �m J'ara:gua- Um balcão frigoríficoc" ,;', >Direter -

.,

botieabeiras, etc/Roseiras r�m no cartor,l� exibindo. o� 'Morro da Boa Vista, neste stnno. neste distrito, filho c/2 câmara. coligel'adoras!, Eugenip"yitör'�çbmöckel Dahlias, Oamêlíss, Ooni- d�cumentos eXIgl,d?s 'pela lei distrito, filho � ,de Paulo de Alex Towe e Lydla. e 3 .;ii-ra frios e bebidas;
-�Ssn.{�J.lR.A/ feras, Palmeieas, ete., até. afim de 'se habilitarem.para Rin��1 'é Maria Bíncos, Kilabunde'Towe. com 8s,segointesmedidaa:

'Asual .....
'

• • Cr$ 10,011 '

.casar-se:
Ela brãsi1eira' solteira, Ela, �ra8ileir9:, soltêir�; 1,5m �e altura e ,� m. de

�Sellleiltre • :j,. ' GrS 15,20 �E9AM OATÁLOGO Edltal,n., 7.388rd9, (J(l/ZJ iQdustriária, ,na'ecida em doméstlca,nasCJ:d�e.D?Ja- comprimento.
. ," '

t�6�:o·,at�"'.o. -'�!s-::: ., �",ILUST,RAnQ_" .. , _ H slmuth Be,.l""'r e Jaraguá do Sul, domící-" ra�uB:��St,!l, �omJI,cI�lada c'TPr�ç?s a o�m�lO�re ,'..lA."
liada 6 residente em Vila e. resraen e e!D' . ara�ua- ra.ar nestareQaQs,.

,

AD.adi,r Formigari Lenzi neste distrito filha slaho, neste dlstr!to, .fllha
Ele, brasileiro, solteiro, de Alfredo Lo;p.ßs e 'Hild$ de Allno�do qeste,r8lc.h e",'------,----

mecânica, n8scid� �Dl Ja-: .Nagel Lopes.
' Er�a Reínke Q.,esterelch' ,

raguá do Sul, domicHiado É para que chegue ao GO
----,------- c::::::::n:.:::c:::::::a�c::::::ac::::::::- e residente à Rua Join- Edital D. 7.394 de 12/1/71 nhecimento de todos mandei

iille, nesta cidade, filho Roberto Raasen e passar o psesente edital- qae.de Gustavo Rudolfo Egold. Gertrudes Meier, será publicado pela imprensaBecker e Alida, Bartel e em 'cartório onde será
B k Ele, brasileiro, solteiro,ec er. afixado durante lS dias, Se
EI b '1' lteí lavrador, nascido em Ja-a, raSI eira, so eira, alguém souber de algum im-

d' o'méstlea nat de Apíu raguá do Sul, domiciliado
, • pedimento acuse-o para os

D· t E t d d
.. ., residente em Rio da

Ia 09 - Amazilda, filha do na, Des e
.

s a o, onnci- íins legais.
_ O l'otem Ademar Bar- s,r. João Lüeío da Costa. liada e residente' à Rua Luz I, neste distrlto, filho AUREA MÜLLER GRUBBA

_ Maria de Lourdes, Joinville, nel!lta cidade, de 'Artur Raasch e Elvira
Otl'o'altel, nesta cidade;

,

G
.

1 R h
'

f,ilha do sr. Pedro Rangel. filha de Antonio Formi- eIS' er aasc.
- Isolda Zapella. em '

Ilha da Fjg,otira.
,

- o sr. Waldir Araújo, gari e Ir�ne Romoaldo Ela, brasileira, 'Ilolteira,
- o sr; João Antônio Formigari. doméstica, netural de Ja·

'

Dia 10 Teixeira, em Join\'ille, Edital n. 7.389 de 6/1/71 l'agná 40 Sul, domicília�a'
- o sr; Mári'o Nicolini; ,

- o sr. Edoardo F. e residente ePl Rio da
...:.. o sr. Darci FerkrúsBEln Mann. André Kammer e Luz I, neste distrito, filha'
de Melo, em Blomenao. .

Anna �imn;.efmann de Augusto Meier e Hil"
I Dw 18

, ,�c�m�dt . dEl'gard Roedel Meiér.Diar;11 ,
' .::.... o sr .. Jacob Emmen,l .

Ele, .brasIle�ro. VIÚV?" ,"
--- ° sr. Paulo RuisBgl; doerfer" ..nElsta cidade.

' operário, naacido em BI-' Edital n. 7395 de' ,12/1/71,
- 8 sra. Ilda Schmmarz, _ o sr..

'

João Carlos' g�a9'!, neste Es�ado, 4o� José Bos-hammer 8 j
em Rio da Lú'z >Vitótia; Stein,,' ,: mlcllu,d() e residente a, Raulins' Kaiser,
�" -- Irfne,o Me,i,er;fHho do "

'

F' 'd' L'· Rua 29 de Outubro, nesta
sr. Estafano' Meier; ,

- a
,

sr�. rI.a
.

ler
cidade. filho de Pedro Ele', brasileiro, solteiro,

,"a"{j'O\':em A, I z e m i"r a Dl.snPL�,sposa do srj �r' Kammer e" Francisca lavrador •. , nascido em Ja- '

...._.�__
Blauck, nest�cj;dad,e; '�I:llnle�' lerma?p, �m 010- Recb,·

. '.' .'
raguá d.'0 ��l, domiciliado

- a sra. Olga Schmitt
..

_: ,

I
,A

_

'I" Eta,' brasIleira, vJ\Íva",e �e8id�nte à E.�tr�da 1�'Dr. ,Fraa'�.,"1'51:10 AatAD1'oJ "'PI"CCI'one'de Aguiar Borges, em ô,a 8�a. �m�IlI�a, e�po_ dêméstica",natura� �� Ja', �arlbaldli' B�8te distrito,
u '" v

Florianópolis. sa, ':j0 sr. Ter_ o ß:" adu raguá do Sul, domicIlIada filho dtt AlVIDO Bosham-
•

'
'

l, .', !
�ann" em ,res lOS o

e 'residente à Rua 29 de mer e Hilda Bork Bos-
D�a 1,2 j •

" ,Norte", outubro, 'nesta éidade, hammer.
�, o sr. Arcádio Fride,bald :-, a �rta. Edeltr.lIdes filha' de Pedro Zimmer
Fischer, em Oanoinhap, Lange, em HapooozlIlho, mann e Paulina de Sou-

,

,
a sra"MadI;11ena Braga, . -.:- o sr. Arthor Tamo-

za Zimmerman-D.
_ ���§s.@ do sr.LaorQ araga, nnu, em ,Coro�á. j •

:
_; 'Wanda, .apõsa do

' -1 EdItal B. 7390 de,:; 7/1/71
ír. Luiz Pustini, ,Dia 1[1 , João Leandro fi)

....... o sr, Flávio Rubini, ,- Alfonso 'Nicoluzii. Maria Jagelsky
nesta cidade, .

.

- Agostinho, filho "do
li ' 'o sr� Alberto Bàu9r, 'sr. Emílio Nicolozzi,' Ele, brasileiro, solteiro,
nesf. cida'de,· ,

'
, - o sr. Go frh'e r m e plid6iro,nàs�idoemTrom-

F d L k A budo, nelite Estado, domi-
- :rI, � . 8_m e, esposa S�pmidt, _�' .... ciliado e residente ;:emdo sr. Fritz Lemke, em - Marllda Soel'y, fIlha V'J L' t d' t"tRio da Luz; "

de sr. Álvaro:StingheD, .1 a enz.l, nes. III IS ri o,
,

.,,__ 8 sra. Oesarina"ee:põ,' .' - a' ira. Laorita espõs8, fIl�o de Ddl?nárMIO L�an�Jl'o
lia do sr. Batista, Araldi; ,do sr. José Hilbert, em

e uerDar ma &rIa a-

II _' a 'sra. MiriàD!l' W ..Garibaldi, .

'

,zliln., .

;rr h b h
A ' Ela, br�8ileira, solteira,n.oc en ec g'r, esposa do - a' sra. Erl:la Braatz, doméstica, nascida em,Ja.,r. Ermes Kochepbech�r, -espôsa do sr. Siegfriet ragúá do �SuI, domicilia/da�. - o sr. Harry Horn' Braatz.

\

'e residente à. Rua Do-�org. "

.

..; �. ml'ngos Rosa, nesta cida',I Dia 20'Via 13 de, filha de José JageIs· ,

#, - o sr. Waldemiro ..!..;: Santos S. Toma· ky e Judite
1 Vieira Ja-

/Jr,arsten. "
'

.
>' _'. ,Ielli, ,filho do sr. Iaacio gelsky. 'J

D;a 14 Tomaselli, Ed't 1 7391 d 7/1'/71
I ",

- o jotem S'ebastião ,I a n.
"

e

.. ,t�,a sr,a ..".Loo.rdeB Ra- ,B:ona, Narciso Agostini e

mOB, em Jointille, � a srta. Linda Maria Tecla Gneicb
"� ........; a sFta., l)orothi Ni- zéz,

,
,

' Ele, brasileiro, àolteiro,
é'oI,iqi�y .

� ,,' t ,'.
'- o jó,el� Sebastião operário, nascido em Rio

o sr. Leonardo Vldal da' Tomelin, filho' do sr. Ao- dos Cedros, neste Estado,
COBaa·, ",. gus,to Temelin, em' Hapo- domiciliado e residente à

" r,.;..:,...· EriQ3, filha' do ,sr. ouzinho; ',' Rua Joinvilh;" nesta cida-
'i3értolâo' 'i3âomann, 'em - Terezinhà' M.'Ers- de, filllo de João Agosti-,Três Rj@s dó N�orC�, "_'

.cI:Jing, esp�s.a do, s�: J.o· 11i e ,Catharina i\,gos!ini.,
, ,o B�. ,Ege)ß· Hoffman�, .se ErschlOg, ' '

Ela, brasileira, solteira,
'

em RIO da L�z: "
A

- Klar,. H�nsc�el. es'
1 domé8tica� natural de In-

� S,ra. Oneha. Muller ,posa do SJ'. GostafO HeEs� I daial, neste Estado, domi" 'J

ErscfllOg, ,nesta CIdade., ohel;' ,�, I ciliada 8 ri:uiide,nte" à Rua'
Dlia '15.' ,. ! , ,:,'

I
- G:ilda. fi}ha' do 'sr:. A;.. Jotn,Tille, � nesta '�cida·de.

_,

"M' A ,mandlo, Ipel�, nesta eIda·; 'filha de' 'Car108 Gneich�, ",
- a. sra. arla, esposa de

"

'I G
. h'

, .' ,

d'o. 8r.� Germano, Santos"
.

l' !
e da new

'" _

-Pl Rio �a Loz_: ,
'Dia 21 r Edital n. 1392 de lt;1/71

-;::- Zel�a .. ,es'poaa do sr. I,
_ •

Pedro Rangel; ,

- a ,sra. ij:ilda ,$ehmidt JOIlO Albmo, AI��no e

..,... ÉmUia, espõaa �o sr. :Rech, eSlllÕ81;l do Iilr. Ro' , ,Irene .St!ieh,elIn' "
"

V.railio Rpbini, '

.

:dolfo Rech, Ele,
.

.brasileuo, .solterro,
-:-:- 'Maria Madalena, fi� ,- 'o : jovem E d s o p motoJ;lst!',. naSCido em

lhà." do 'sr. João' Weiller, 'Warhaftig, Im Corhiba� \ Gua�a�lrllll, DElste �s��do ,

em Garibaldi, domlcllI��o fit residente,

a sra. Gertrodes Braatz, Dia 22 ' . �uaramlrlm.'nelte�8�,do, ,', 1*:; .

nes,á ·cidade.
"

._ t filho de Albmo, FranCiSco . �it
.

'
- o sr,' ,Levinos Sp'en-' Albano e Caetana Bel'inar- ,,'�;

Fazem"arzos .ko7e ,
' gIer, 'em OarUibB,

' dina Alban'o. !: r tríf,;,�:,,',:,.._ o,.sr. AI,ino t'émke" - Ana Schmidt, espõsa Ela, brasileira, solteira.
em Rió da Luz VU6ria; do sr. Lindolfo Schmidt, indu�triária, nas,eida. ,m
_,

..;;_' o joum,A,demir;Ber· - Aoridia Tecilla, filha Jar�gu)\ do Sul, domicilia-'
toli, .

,,.

do sr. Vitório Tecilla, em dä 8 residente à Rua
L"o'lr. DaÍ'ó'i'Bochmil:nn, 'Barra d,o, .Rio Cêr:ro, M�re,chal Dep,doro, ne,sta;
__

" aãquêlioe 'M: a r i a - o .jotem.' lIelOz Há, cidade, IHha de
.. Ar�oldo

'Quadrol,"filha do sr. AD nemann, filho do ir. Er- Alfredo Staehehn e Ber-
tonio • Xair Quadros. win.o Hanemann; tilda Schmi�� S�aeh8liD.

8HDBWÇQ:
� l4 'T '.. '

f "
Ca_ Putal, 18

I\venida,Mal. Deod«o, 210
Jaraguá d. SUl • S. Catarina

Leopoldo .$e'lIe!
'

- OORUPÂ '_
i: "

li O O I A I 'S'
Lma Bicicleta marca

PILOT, estrang,eira em

estado de novs, preço à
combinar. Um :J G a i f ii
Todeschiní, em perfeito
estado.

ADiversarios: Eaeem anos amanhã

Tratar· nesta redação.

.\

RepreseJ;l taçao
Elemento residente em

.

CUIÜTIBA,
registrado no ·CORE do PR. desej a r�
preséntar firmas desta cidade naquela
OAPITAL à base de comissões. F'avor
dirigir-se: ao Sr. A. J..da Silva.

Caixa Postal, 1398

OURITIBA

. ,

PARANA

Ela, brasileira. solteira,
doméstica, nll'tural de Ja
raguá do Sul, domiciliada
e' residente a 'Estrad,a
Garibaldi, neste

'

distrito,
fÍ1ha da Erich Kaiser e

Otília Schulz Keiser.

:B!II[� JD -.: cc I[) - cc..;K.:D.: .. 1."Z

(C.P.F.) N.o 004364379

Oirurgia e Olillfea de Adultos e Crianças
Parto'S - Doenças de 'Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃ
-

�
Residência:. Dr. Nereu' Ramaii;-4f9�-'"

eco_u.PA. -_ 8AN:rA _�A1'A.H.][::NA

'-:�

, ,GARANTIMOS QUE ·1
NOSSAS PECAS NÃO

.

'PREGAM PECAS.
.

,

J ' _
t" j

',. \

Quando v. instala em seu veículo Volkswagen uma
peça original VW, pode ter certeza de uma coisa:

ela nunca vai querer roubar (> espetáculo. j ,

, Porque as peças originais VW são I

componentes de um elenco onde todos ,itrabalham em harmonia. '_!Quando uma peça não é legítima, o �
espetáculo é sempre interrompido. Porque �

, ela pede muitas atenções, cuidados .1especiais, além de lhe dar uma tremenda
,

Jaltíl de confiança na hora de uma viagem. ',j I

E tem mais. A peça original VW é 'l
sémpre instalada com ferramentas I �

• especiais para ela, ·p.elas mãos de
.

I �j-
h

.

I
.

'd $ ..�, omens especla meAte trema' os par�' ", r 'ilidar CCilm elas. !')
Mais ainda. 's,ó em nossas oficinas v. �

p,öde
..

ter a certe.za de que a peça original

��VW (l o_riginal mesmo., J' ,

" GáranHda por 6 meses ou 10.000 km. j .'

Por isso; pão �e es,queça.· ',' �
Quando v_. prega uma peça no seu VW. ,�
v •.esJá,pr:Jando unia peça em v. mesmo.] tChato; ne. '

"

"

REVENDEDOR
,�

�'

Veículos, Ltda.
flvenioo marechal Deoõora, 312 (funôas)

Jar�guá do Sul' • -:- Santa Catarina

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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o Douto!' .Nestor José d.. Silveira, Juiz de Di
,

O Doutor Nestor Jo_é da Silveira, Juiz de
reito da Comarca de Guaramirim, Estado de Santa Díreíro da Comarca de Guaramirim, Estado de
Catariaa, na forma da lei etc... Santa Catarina, na forma da lei etc ..�' I

Faz S.aber a todos. quantos o preseats edital Faz Saber a todos quantos o presente edital
81's. Acionistas. com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe- com o prazo de trinta (30) dias virem, dêle conhe-

Bm atenção ao qU1 determinam os 8Sta-tÚtos cimento tiverem ou interessar possa, que por parte cimento tiverem ou ínteressar possa, 'que por parte
sociais, apresentamos o relatório' relativo ao exsreí- de Vanc8s1au Kowalskí, brasileiro, solteiro, maior, de Leontino Amaro de Oliveira, brasileiro, casado,

.

cio encerrado em 31 de outubro de 1970. lavrador, residente e domiciliado no lugar Sete de operárÍo, resídente 6 domiciliado no lugar Sete de
Pelo balanço e demonstrativo da conta da lu- Janeiro, Município de Massarândub� n.sta Com�rca, I Janeiro, Munieipio de Massaranduba, n�ita Comarca!

eros e perdas, constantes abaixo, poderão os aoío através de seu procurador Dr. Hêllo '1\lv8s, fOI re- através de eeu proeurador Dr. Hêlío Alvei, fOI
nistas ficar inteirados da situação econõmica-finan- querida lima ação de Usucapião de um imóvel requerida uma sçäo de Usucapião de um imóvel
caíra da sooiedade.' localizado em' 7 de Jáneiro Município de Massa- localizado em 7 de Janeiro Município de Massa-

Fioam a diaposição dos ssahcrea acionistas to- raudubs com a áréa de 110.000 m2 com 88 seguín- randuba, com - a ärea de 132.370 m2 com 8S seguia.
dos os documentos referente ao aludido exercício, tes confrontações: Frente, com o r. 7 de Janeiro. tes confrontações: Frente, com r. Sete de Janeiro
podendo os mesmos serem examinados no esoritôrto com 275 metros Fundos. com terras de Orli Lurdes Fundos, com 122 m, terras de Ruti Spézia e Orli
da sociedade, onds também podem, obter. qualquer e Amário Martini; com �75 m. õe um' Iadocom L. Martini de um lado com 1.044 m, terras de Van
outros esclarecimentos que julgarem necessários. terras de Adelíno Devaliri e Elvira Melchioretto e ceslau Kowalskl e de outro lado com 1.130 m., e!

João Germano Rudolf, Diretor Gerente de outro lado com 400,00 m, com ditas de João A. João A. de Oliveira " A. M�lcbioretto. Feita a

Ewaldo Rudolf. Diretor Comercial de Oliveira. Feita a Justificação Prévia da posse Justíflcação Prévia da posse foi julgada Procedente

Balan�o do uUIVO" e "PASSIVO" em 31 de outubro de 1970 foi julgada Procedente por sentença. E para que por sentença. E para que oheque ao conhecimento
.

chegue ao conhecimento de todos e não possa no de todos e nãe possa no futúro ser alegada ígno-A T I V O futuro SQl' alegada ignorância, mandou expedir o rância, mandou expedir o presente edital, que serä
presente edital, que será afixado no lugar de cos-· afixado no lugar de costume e publicado na forma
turne e publicado na forma da lei. Dado e passado da lei. Dado e passado nesta Comarca de Guara-

10.8�4,76 'nesta Comarca de Guaramírím, no Cartório do mirim, no Cartório, do C1vel e Anexos, aos dez de
Cível e Anexos, aos dez de dezembro de mil no- dezembro de mil novecentos e setenta. Eu, (a) Ralf
vecs.ntos e. 8et80t8. Eu, (as) '.Ralf Faltín, Escrivão, o Faltin, Escrivão, o datHocrafei e subsereví,
datilografei e subscrevi. i ,-, (a) Nestor José da Silveira, Juiz de Díreíte.

158.815.79 (a) Nestor JOf'é da Silveira, Juiz de Direito OERTIDÃO
. .

. CERTIDAO,. Certifico que a presente cópia centére com o
ó �ertlflco que a presente copie eonfére com o original do que dou fé.

original do .q�e dou fé. Guaramírím, 10 de dezembro. de 1970.
Guaramírím, tü de dezembro de 1970. Ralf Faltin Escrivão

'Ralf Faltin, Escrivão '

'

C.G.O. (M.F.) 84 480 644

Relatório da Diretoria

Iod. deMadeiras Rodolf S.A. Edital de Cita9ão Edital de Citação

Pelo presente tíesm convidados os senher••
20'00 'acionistas desta Sociedade para a assembléia geral

Cr$ 217386':17 ordinária à realizar-Ie, no dia 26 de, Janeiro .de
----'- 1971. às 15 horas, no escritório da firma, na rua

PAS S I V O Venâl1cio da Silva Pôrto s/n., n"8ta cidade de

Ião elialvel Jaraguá cio Sul, afim de deliberarem sâbre B .S&·

guinte, Ordem do Dia:
CApital, Fllndo de Reserva Legal, Fun- 1. __ Julgamento dos documentos e contaI, dodo de Depreciação, Jrundo Especial pa- exercici(i) encerrado em 31 de Outubro de 1970. '

, ra Aumento de C.pital, Fundo de De-. I

"preciação, cf Reavaliaçâ. 155.018,86 2. - �leição da Diretori.a e dos Membros do D O C Om eDto- Exlgivel,. curlo e lonuo prazo
' CQJl8��h� �:�:�t�s de interêlS9 loeial:

Impôsto de Renda Retido fonte sôbre A V I S O Eu, Arno Krüger, brasileiro, CilIado, pedreiro,
Sal.irios, Titulos Descontados, Obriga' Acham-se à disposição dos senhores acionis- residente e domiciliado em Bar!.'a do Rio Cêrro, ,

Qões à Pagar, Fundo, Rural, Contas
tas, na sede social, 08 do�umentos a que se refére neste município de Jaraguá do Sul-SC, de,claro

Correntes Credores, Contas à Pagar e
o artigo 99 do decreto lei n. 2.627 de 26, de Se. para 08 devi,dos fins qu .. foi extraviado a carteira

Saldo à Dispotlição da As!'!embléia 62.347,51 tembro de 1940. de 1Q0toneta de minha propriedade; entre' Barra

Compensaçio" 20,00 Jaraguá do Sul, 22 de dezembro de 1970 Velha e !tajuba. .

.

,

Caução da Diretoria .,._ João Germano RudoU. Diretor Gerente Jaraguá do Sul, 28 de d,ezembro de 1970
TOTAL CrI 217386.37 Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial Arno Krüger

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas em 31 de Outubro de 1970;

������i1
-'41 ....""4-..�

Débilo
'

Jl} 1L
o

'd § .,Dp. Reinoldo lIupara·l
Fundo de Devedores Duvidosos, Juros r l111R 71 P tf\1lllZ -Jl ,

iP!:'';:':i�D��!��:��j�!.er•••. Pr.dução 110899.15!���) II A:DVOQA.!__[__ .

TOTAL 110.899.15 , ADVOGADO nos fôros de ! , !

Crédito )_ São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio de' ) Esorit6rio ao lado da Prefeitura ,

13.° Salário, Fundo de Garantia do Janeiro - Brasma. I JARAGUÁ DO SUL
Tempa de SeniQo, ll'cétes e Carretol, Processamentos perante quaisquer Mi.. ,"

nistérios, Autarquias e Repartições públicas
gaia, Pro-Labore, Luz e For�a, Segu- em geral VENDEEISE V dros, De�pe8as Bancárias, Impostos e '8ê-

E s C r 1· t o' r l-o C e D t' raI.. Á R

.

en e-se
los, Despesas Gerai!!:, Fundo de Depre' Uma CH OA A" sito

ciação, Fuodo de Depreoiação cfRean- Avenida Franklin Roosevelt, %3 _ Grupo 303 em Santa Luzia, com casa Uma prc{priedade com 4 ar-

li8ção e SaldO à Disposição da Assem� .

(Fone: 52-1894:)

'i
nova de alvenaria, e con- queires, casa e rancho. Uma

bléia 110.899,15 Z C _39'
lendo também 14 mil vage de milho, oom 3D ou 40 '

TOTAL 110.899,15 .. pés de bananas. sacos de milho.
,

�RiO
de Janeiro �

� Informações no Hotel A 1.300 metro. do comércio

Jaraguá do S�I, 31 de outubro de 1970. Estiado da GUAINABARA, Central, com o sr. João
do grupo escolar e da igreja.

João Germano Rudolf, Diretor Gerente R
Umaaltituda média, também

. ����� obarb. com luz elétrica.
Ewaldo Rudolf, Diretor Comercial Tratar em Neres Ramos

Eugbio��rS�mö��,Oon�dor��noDe�sob .1���������������·_��·_�����������loom�pro_�6�����D.o51.082eCRC,SCsebo.o1605.

"O
' -"'.,

h d "
Voltiloni. '

Parecer do Conselho Fiscal -

' verao esta c egan o .
,

Os abaixo assinàdos, membros efeti,os do Con- C E
N

Iselho Fiscal da Firma "Indústria de Madeiras Ru- Sol '_ Calor . Praias _ Férias' _ Natal
allpaabl "'�: duclIla

.

doU S.A.", tendo examinàdo detidamente os doca "II'"

mantos, balanço geral e demonstração da conia de É tempo de comprar as gostosas malhas' de algodão, pró-
Lucros Ir) Perdas, relativo ao exercicio encerrado em prias para 'o, verão,' fabricadas pela MARISO,L.31 de outubro de 1970, constat:tr8m a 80a exatidão
e conformidade, pelo que recomendam lua aprova· É' tempo de ;oomprar Shorts, Saídas, Biquinis, Blusas, Ca-
eão ,ela Assembléia Geral Ordinária dos AcIonistas, misase graRdé variedade de\'artigos fabricados pela MARISOL.
1:' realizar'ae no próximo mês d'e J�neiro, conforme
Edital de Convocação expedido pela Djretoria.'

'

É tempo de: comprar Chapéus,. Bolsàs e uma' infinidade
J.raguá do Sill, 12 de dezembro de 1970

_

de artigos próprios para a temporada de P�AIA: '
'

Amadeu M�hfud Veja 'a, seção espeoializada em artigos de artesanato e
Henrique Geffert Junior' produtos da regt'ão f Veia como é fáoil encontrar uma' maneiraBernardo Grubba Junior ..,

diferente de presentear nêste fim de ano.
.

Com presentes bem
diferentes:

' ,

Imabilizado
filO:

Imóveis
Estável

Máquinas e Instalações" Veículos, Mõ
'teis e Ilteasilioa e Ativo Imobilizado
c/Reavaiia çãe

Reallzaval a curto e lonuo prazo
Participações, Empréstimo Lei 1474/51,
Empréstimo Público de Emergência,
Almoxarifado, Reflorestamento, Rssul
tadcs Pendentes, Depósito Lei 157, O·
brigações Elétrobras Lei 4156 \

art. 4.°,
Depósito Sudene, Deposito Sudepe,
Depósito Fundsec. , Imp. Renda retido
fonte sôbre frétes, Contas' Correntes
Mensais, Oentas Oorrentes-Deeedores, e

Mercadorias
DispORivel

Caixa e Bancos
Cumpensaçào

Acões Caucionadas
TOTAL

In�ústria, . de Mad8iras Rudolf S. A.
Inscriç!o no CGC(MF) 84 430 644-001

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

8Icie�a�e flBorliul e Recrealiva Uiérelll

. 6.893,49

Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

Ficam convidados os senhores sócios para
uma Assembléia Geral Ordinária, à realízarae à
Rua Jcínvílle, em sua sede soeíal, ai 8,30 horas tio
dia !4 de [aneíro d. 1971, com a seguíate ordem,
do dia:

8) Eleição da Diretoria;
b) Prestação de Oontas;
c) Alilsuntos de interêsse da sociedade
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro- de 1970

Amandio Schmidt, Presidente

40.832,33

Extraviado

O hasfeallleuto· d.
Baodeiril e o caoto
do Hino Nacional sãg
obrigatórios, uma vez

por SemitllG, Im todos
os estabel�cimeDtos
de qualquer griiu de
'ensino, páblico8 ou

particulares.

Praia de Piçarras
.

Verifique os' preços e os descontos' especiais de fim de Vende�se '10 lotes, sendo
ano. Pergunte as condiQÕes de pagamento. 4 Beirá-Mar.

Precisa·se com pr�lica de Vendas em Eletro· Domés- E faça uma pausa refresoante, tomando uma' gostosíssima fi'eços e condições na

ficos. Interessados .deverão
. iJpreSe�far-se na Av. 1

..

h M W
'

d MARISOL B 1 d' h 1· Comercial Vietor
Marechal Deodoro, 890. no horário comercial.· aranJln a . .,� por conta· a '. em ge a ln a, é o aro.

,. Rua Emilio C. Jourdan
RBDELAR COM. E RBPR.' LTDA� �������������.���I���������� Jara�uã do Sul·SC-.

V8n�8dores · Pracistas

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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A.NO LI SABADO, 16 DE JANBIRO DB 1970 - N.O 2.616

,

)lUAOUA' 1>0 SUL (SA.N:rA CATA.RINA)

Assembléia Geral da

• O QUE VAI PELO �IONS Clral!��l�Ju��.I!�t!I�,!�!1 j�!J�!:I!ltdt�!!
=========='! n81 reuni�o anuel da Comunidade que aprovou BS

H O 'M E N A G E M contas do exercíoío de 1970 e elegeu a nova Díre-

É com' Iúbilo que dedicamos esta coluna ao
torja pars o ano de 1971. eonstítutda de seus r

,. seguintes membros:
aeaso CL OCTACILIO PEDRO RAMOS. Presidente Victor Bauer

No dia 1 de janeiro úlfimo, foi o nosso CL Vice.Presidente Henrique Gefiert
diplomado como DEPUTADO ESTADUAL, eleito, 1.0 Secretário Ewaldo 'H. BOBS
que foi em 16 de novembro de 1970. 2.0 Secretário 'Guilherme Neitzel

Temos certeza que o nosso CL na próxima L° 'I'esoureíre Mário Krutzsch
legisl,a,ura será o lídimo representante de laulguá do 2.0 Tesoureiro Frederico BargSul e dös munlcíptoe vizinhos, que conrrlbulram para Ação'd. Mordomia Cristã: Gerhard Eggert
G obtenção doa 11.27õ votos. Octacíllo Pedro Ramos, Ação de Mordomia Cristã: Silvino Kuchenbecker
"numa demonsrreção ínequívoea de capacidade de
liderança e de fazer amigas. foi votado em 84 [olrenta Conselho Fiscal
e quatro) municípios caterlnenaes. .

.' Efetivol: Bertoldo Klitzke; Bertolde Bruns;
Hgon Sa18& e Adolfo Reimer.

Quem é o nosso CL OCTACILIO Suplentes: Heinz Barg; Albrecht Behllng; logo
Naseeu aos 24 de fevereiro de 1928. FallgF.tt.r e Walter Mahnke.. "

"

.

É casado com Do. Lucy Harneck Ramos, sendo
pai de luçara e Jackson Luís. Obras Assistenciais

Profiaelonelmeate começou a trabaiher (lOS 14 Hospital e'Maternidade "Jaraguá"
anee, ni! antiga Emprêsa de Transportes Prenzel Ltds., preliden-t-Q----------G--ig-8;.,.;..M

...ú..;·I;..le;..r�.;;;.;.;...
palsando pelo ßanco Nacional do Comércio S.A" Secretário Hermes Kuchenbecker
Secretaria da Prefeitura Munieipol de laralluá do Sul, Tesou ai o Luiz C. Ristow
BaDc� �alari�en8e S.A.! �arcaflo �.�. Indú�tri.a e conseíhe�ro Hermes KrügerComérelo e flnalmente, e Diretor e prlnclpal aCloDls�a � Conselheiro Bruriilde Schmöeckel
d. firma, �Gpri InduSfr!al S.A .• fabricantes d� chapéus.. Conselheiro LiJly Bartsch

Pohllcamenre melíteu nas hostes da exnnra UDN. -

Ao funder-se ii ARENA foi um dos primeiros membros,
.

Escola Particular "Jaraguá"
lendo elev�do ao pô.sto máximo de�tro do P�rtido, 'Presidente Ottomar :K;;'semodel
com� .Presldente. F�I vere�dor, Pre�ld�nte da Cam�Fa Secretário Astrid Schmauch
Mun!c!pal, havendo íncluslve s.ubstltuldo _o Prefeito Tesoureiro Renato Trapp
MUOIclpal por um período. de licença do tltular. Conselheiro Wigando, Behlíng

Quem é o Leão Octacílio Gonselheíre Oaeílda Sehtluke
Ingressou no leeníerne em

.

1962, demonsrrendo Oonselheíro Lílían Werninghaus
desde 08 primeiros dias ser' um verdadeiro idealista, ,JarQim da Infância
absorvendo a filosofia do SERViÇO DESINTERES .

.- \ .

SADO. Foi Diretor-Vogal. Foi Presidente em 1964/66, Ersslden.te ../ E�sa YolaD�a Drlesseo

único. obter, dentro do clube, 100% de freqüência) ecretár_Ia. ,Iris Barg Píazera

para ,todos 0'5 aseoctedoe. Líder ponderado, estudioso
Te.oureIro Carla H�ake Mayer

e educado, é um Leão' autêntico.

O que pretende o 'futuro DEPUTADO
i, Confiou-nos o CL Octacíllo que. sempre estaré

entre nósi aqui em Jaragúá do Sul� mesmo necessi·
lando cumprir o seu mllndato em Florianópolis. TOda
oportunid.de que se lhe apresentar, tirar' Viajando
para Jaraguá do Sul, porque acredifa êle, que ser

legÍlim.o repres�nlante na assembléia legislativa de
, uma região. significa conhecer os reais problemas

que aferem esta região. E pare conhecer oe problemas
só convivendo com êles.

'

O nosso CL Octacílio não é homem de fazer',
promessas Dem an�es, Dem agora, nem depois. Temos
certeza 'de que, aquilo que estiver ao seu alcance,
êle realizará. Fa·lo�á com(os olhos volta.dos para as

comunas que o elegeram.
Parabéns CL. Nós confiamos DO seu sucesso e

lIproveitamos pa�a desejar lhe FELICIDADES.

Vende-se
Terreno

Situado 9 km. do centro
de Corupá, Da Bstra,da
Nova Corupá à'São Ben·
to, tendo 10 a 12.000 m2.
altitude cerca 800 metros
própri'. para construção
de cas. de veraneio,
Informações com o Sr.

Kurt Hillb�echt, Caixa
Postal, 7 Carupá.

Correio' do POVO
um Jornal a

Serviço do Povo _/

Vende-se
Tratores de

Esteirasldas marCai, FIAT 70 CI,
e CATERPILA D-4-D,
ano 68 II 69.
Preçó à 9ilta, ou em

oondições, ótima oporto
nidade.
Tratar em:

TERRAPLENAGEM FUCK LTOA.

'RoI CeI. Fedderson.2309
Caixa Postal. 3 - Tel. 38
T ,A I Ö • Santa Catarina

I
• -Professara

A. "Escola ·Particu·
lar Jaraguá". ofer�ce
cY.aga para Professôra,
com prática. Interes
sadas devérão apre-'
sentar-se na secretaria
da Comunidade Evan
gélica Lutherana.

.

,

I '- '

TOME ESSA MEDIDA DE SEGURANÇA NESTE REVENDEDOR:,

� � .

t Agradecimento
Profundamente consternados comunica·'

mos ,a tÔdos Oll parentes, amigos e- conheci
dos, a triste noticia do falecimento de nossa
querida mãe, sogra, avó e bisavó,

Vva.' Anna Gumz,
ocorrido Ba dia 11 de janeiro de 1971,

com a idade d. 78 anoe, deixando cíneo fí
Ibos: Arthur Guilherme Germano Gumz, AI-.
bracht Gumz, Ricardo Gumz, Tekla' Gumz
Grut e Cecilia Gumz Buerger. Deixa ainda
17 nêtos e 11 bisnetos.

Por êste intermédio apresentamos nes
SOB sinceros agr.adeci,ment08 a todos que
nos confortaram durante ,o dificiJ transe, que'
enviaram flôrel e corôas, que acompanharam
a extinta até sua última morada. Agradece
mos, outrossim, ao Rev. Pastor' Egberto
Schwaoz, as palavras consoladoras proferi·
das em casa e perante o túmulo. O Culto em

intenção de sua alma, realizar se á no dia '31
de janeiro de 1971, às 8 horas, na Igreja
Evangélica Luterana de Rio Cerro II.
Rio Cerro n. Jal'aguá do Sul, Janeiro de 1971

A Familia -enlutada

..........................

t Todes�nzeige
"

und Danksagung J

'I'íeíersehuettert teilen wir allen V�r
wandten. Freunden und Bekannten die trau-

.

ríge Nachricht mit das unsere liebe Mutter;
Schwiegermutter, Grossmutter : und Urgrosa
mutter,

Wtwe. ANNA GUMZ"am 11 Januar 1971
entschlafen .íst, im Alte,r von 78 Jabren. Die
Verstorbene hínterlaesst 5 Kinder: Arthur
Guilherme Germano Gumz, Albrecht Gumz.
Ricardo Gumz, 'I'ekla Gumz Fruet und Ce
ema Gumz Buerger. Sie, híuterlaesst noch
17 Enkel und 10 Urenkel.

, Hiermit danken wir unseren
\
herzlichs

ten Dank die uns in den schweren Stunden
zur Seite standen, die Blumen und Kränze
sandten und die der UetHID eatschlatenen
dás letzte geleit gaben. Danken, ausserdem,
Herrn Pastor Egberto Schwanz, die Trost
werte im Hause und am Grabe .. D,anksagung
findet statt am 31 Januar, um � Uhr, in. tl'er
Evangelisch-Lutherische Kirche in Rio De,r-
ro n.

.

Rio Cerro II, Jaraguá do Sul, Januar 1971
Die trauernden Hinterbliebenen
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