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Depulado Pede
'Ampliação

o Prefeito Municipãl de de 'dépendêncla p II r II li entre as de mats elevado terá oportunidade de ela, d'
,

E IJaraguá do Sul, sr, Hans preparação - intensiva da índice de "alfabetização. borar o plano de seaee-
'

,e "SCO,a
Gerhard Mayer, em sua mão de õbra, de que ce Apesar do lut0080 acon mente de nossa' cidade, �

recente ,vil$ila' à Brasília, rece o nosso crescente tecímeato ocorrido com o que' se lIg r ii v li' ii cada O Deputado Estadual, Escola Básica, em Itapo»
foi recebido pelo Ministro parque fabril, hoje com 2.,67 Prefelto Jaraguaense, os instante. bem como reré sr. Dctacíllo Pedro Ramos, cuztnho, através expedtea
da Educação e Cultura - industrias Instaladas. serviços de contécros com iJiilpHadas as possibilida, apresentou 80 Plenérlo dö te do Vereador Albino
,sr. Jarbas Passarinho, oca- O Ministro Passarinho as" autoridades' federais des de fazer crescer ii bl- Assembléia Legtslenve de Whermeislef; outrossim,

\ sião em que expôz ao ri- mostrou se particularmente transcorreram normelmen- blíotéca "iíblica municipal, Santa Catarió,a, indicação tendo em vista exposição,
rolar da educação a preo- impressionado, quando lhe re, graças a intervenção ilra,vês valioso auxilio das ao Exmo. Sr. Governador do Vereador Belarmtne
cupaçãe de seu govêrno, foi mostrado o nosso ae do Dep, Pedro Colia e do esféras federais. Colombo Machado ôelles, Oercte, de Nereu Ramos,
com relação ao easlno manário, contendo o de- Senador Antonio CarIes. Comécros com outros solicitando ii Secretaria de está .mentendo contáctos

profissionalizante. _ senvolvlmenro do MOBRIL NÇ) setor do Ministério da ó r g ã o a, ne Guan-abara, Educação a construção de com a Secretaria da Fazen ..

\Clreunstancledo memo- em l.lraguá do Sul, com Agricultura, rra- concluirão a proveltôse e mels duas lallas de eule, 'da, 00 seundo de que 'ii

rial mereceu, despacho do um amplo quadro de le tou ee da próxima expost- oportuna viegem à Capital ampliando as condições ôeeretsrts de Bstado, de-
Ministro Passarinho, deter- vsntemenro de enallabetos ção, e 13a. EXIJA iii ter Federal.' da Estola Básica "Prof rerrntne facilidades ilOS co-

minando estudos por ,parte que, contudo. não 'chegou ,lugar a 25 de julho prõxi. José Duarte Magalhães';, mercíentes e indastfiais.
do Departamento de Ensino a lItillgil' a 4% da popula- mo. assegurllndo plira O

ENL C'E
'situada em Barra do Rio sediado. ao quadro UrhaDG

Médio, onde compareceram ção, com pnssibiHdade de nosso' munlcíplo o prlvílé-
" A : Cerro, niSte �unicípio: Em de Nereu Ramos e edle-

pestertormente o Vice Pre 'reduztr o índlce de anal- gio de promover II expo-:
' , seu substancla� trabalho, o cênclas, com relação a,e.

feito, o Deputada, Federal teberos ii b, li i x o
. de 1 %, sição estadual no ano de BOSS 'DE 11'0" representante 'Jara51uaense despachos Que necessàrta-

Pedro CQlin e o ôenedor quando da conelusão do j 976, quande.do transcurso "

'

• Itt' demonstre que se acham mente devem ser feitos, de
Antonio Certos Konder Movlmenio Brasileiro de do prlmeíro 'centenário de ,", malricuJados, 340 elunos, acôrde com a legislação
R�j$!��,St_éUI�9" p��IiS!o! ""à ,�lféi:!:l�,tt;�ç,ã()_, .çonJ�Ji,tu�inpo ,flinda\ã!) , �e, )�ra,u�, do, ,;( 1>., �oe,i!,,��'d� I,��a! a,eorn� ',�iJ�trihufdo�, em � 1

• �,ala�� -est�d���, o�aSi�OiJan,�o i'i»'
êUrll) -Plazo" a 1iustéil.t�,·O ti; 1!0'fl'!<U1:if.�i;itle 1l:1���é:Ji!U8el <';$íil-.·�'il", \o'1%h:ltf dp(:ll"fth'j� '�q '��\�,�I��"�lZi!_t.,��;p ,��, ;�'p,p,gd�, ��, e.�'I�i�·h!1f2:Ws� ..d�"!1f),�am�J��Q,',,,,�; �elre� ,

"'. ,,',
.

,," , ,H" .féi reilltzadá' ao �M3NAM -senvolvtme:ntô dQ movI; 'daa!!! �a amphaçao, do es- :garã'bs ale Jaraguq, '�no�-
.

,

"

-'- Serviço Nacio,nal dos !11�nlo social, que se con-, tabeletimento �e ensino. me' perd� dê tempo e gaa:- ,

Ir'ma- Izabel com'p'leta Muoicfpics e SERBHAU dui hoje, com ii compa' to des-neces.ário, afetaDd0�.-.."""-,

,

"

'

,

"
" -. _:.. Serviço Federal de Ha rência de dois lo v e n s A atuação do deputado não poucas vêzea II reaji..

·

'J.ubl-Ieu de ou'ro bilação e Urbanismo, cöm enamorados perante 0 AI: Octac{Jio Pedro Ramos zação de proV�itosos Jf!,'"
.

"

'

" ,.' a intervençäo prestimosa ta!, �arél receber as bên· está se�do b�stante eh�gi� 'r�cios �os' empre5á�:ios
do ex-contador da Prefei- çaos d� Deus. Ontem os da.� pOlS, vem de se lOte,' estabeleCIdos naquela o/0s.

,

Barbara LeithoÍ!lt, como Irmã Fza,bel, per- turá de IlJraguá sr. Orlando nOIvos já cumpriram o átb ressaI" pe·la realização de pera região do 1?;.oS50
tence à Congr,�gação etas Irmãs J;3eneditins8 "Catarina Schl'�iner.

,

'civil, em que a fUha pr'en- diversos melhoramento� da município.
i

'I
Missionárias de Tutzim, provenientes da Ale- O Prefeifo Municipa.l. de dada do c�sal Axel (Marga) '-'-'-

manha. Completou a 8 de maio de 1971 o seu posse dos dados colhidos, Boss, srtll. ,Marilda Wal,: JR
'o

t fe"�,e'raJ.� ,rjubBeu de ouro. É filha de Valentin e 'barbara burga se toroou espôsa do:, ,p/,PTI dJI,
Heú!!' Leitboldt, nasci'do no dia 9 de junh'o' de <, dr. Paulo Demo, engeohei ���1l ((U.

" ,
1883, na Hungria (Notswarjon) Westprem, tend,o Sr' EI·'

" ró agroóomó natuu:l, de �' .t11 tr TI' 1k .'-
êstes imigr!ldo, no ano de 1895, trazidos para a..' Vlfa T�l�&rãe e fíl�� do c�sal 'ßl ([Jfr'at�,e C e \LA}llaIUlOr�,Cat@,o Barra.cão de Blumenau, pelo encarregado DI,VIDO (Oraclos�) Demo. &>' ,

'
" fI' o

Heinricb,Marquardt. Seus p,sis viveram lavrando

R R' h
A �eremônia civil foi pa O sr. Nelson das Neves decimentoB pjp'la cober-

8Duas.terràsdno Nentã() PdieadãOddoBRibb' Franci�eio , ,,'a"u 'O C' � ra�lOfadil'l' pO,r ,�adrteMd. ,Brandão, Superintenden· turajornaUIPticfjoferecida, ommgos a ova, e on e' ar ara sair a " �owa, pe os paIs a a

I te Region�J Substituto, e desenvolvidia por ess�paraingres8ar na vida religiosa. Em19ij8 estsve rl·lda �alburgil, sr. Axel e respondendo pelo expe emprêsa, du�ante
todo Ó

no Oolégio da Div.' Prov., em Florianópolis. No Acha se em }aragu'fj do MaFga � os S, o sr., dr. diente da Rec@ita Fede desenrolar d sta prImeir.ano' de ,1911. veio trabalhar' .com os padres Sul, em visita a, fam�lillres Waldeml�o Mazurecheo e ral _ 9.a ,Regi,ão Fiscal,. fase da "Op ,ação ImpÔS.lIenrique MeIler e dr. Pedro Franeken. e amigos, li' Senhora ,�'lvi,ril a sra. Hllde:gard Huf�nuo sediada em Curitiba, VeBl to de Rendfl 71". A con.
. O' seU' jubileu de ouro verificou-s8 na RáiJ Rocha, espôsa, do sr. essler e, !,or parte do noJ.Vo, de nös dirigir ofíeio do tributção c�)munitária de

cidade paulista de Serocaba, oode a Superiora, Sebastião Ö. Rocha, ,endo o sr. LUIZ Äugu�to Maure� seguinte teôr: "Sr. Di:."e- V. S,a influiu de 'forma
. Prioreza, IrmA Maria do Carmo Santana e a chegado dos EE.UU., 00 e srt�. l?eny Maurer e o tor: Ao' liIe encerrar o eonereta para o sucesso
Sub.Prioteza, IrmA Elmara Bauer, possibilita· di� 24 �o corrente - .2a, sr. Dlelrldr e sra. Reoéilta prazO regular para a en- do empreendimento, per.
ram B realiza,cão do magnifico espetáculo e feIra ,úl�lma. Dona ElVIra, Hufen,uessle�.. ,,' trega de deélaraçõss de mitindo mais efici.ente
local onde o Caf)elão Pe. Jos� Webber rezou que e fIlha do s.r. Wqlde·, .o at? r�hgloso tera lu rendimentos das pessôas orientaçlo ao grande pú-
a miss,a em homenagelQ ao jubileu da ti�, Qa' mar Ran, conceituado co- gar, hOle, as 18 horas, na físicas relativas ao' exer· blico, além de deBenvol
Capela' do Coilventl), às 6,30 horas. Os oficios mer.ciante �stllbeleci�� à IgreJa B-va�gélica Luterari'a cicio de, 1971, desejo ma. ver a sensibilidade d, '

foram 88Si!i!tidos por Adolf� e Alfredo Bartel e Estrad.a Nova, nesta ,clda- de J�ragua do Sul, sendo nifestar, em nome do sr. n08S8 sociedade para a
Senhoras e Waldeiniro Hohl e Senhora, de de, velo acompanhada de padrlDhos por p a r t e da Secretário da Receita importânci'a ,do tributo
Jaragúâ do Sul.

'.

, ,
i s�us dois filhinhos, o me- noiva" o sr. Willy e sra. Federal e da equfpe d.a como agente valioso no

A Casa Principal da Oongregação fica em OIno Roge�. de � anos e, Inge S�nneohohl � o, sr. 9.a Re,gião Frleal, os agra .. deS,eRlol,lmento Dacional:.'.
Roma, na Itália, dirigido pela Superiora Ger",l,' da' menina Racnel, se 3 Magnus e sra. Heide Ka- .' .'

'

.

a Rev. Irmã Maria Gertrud Link. ,anos e m e i o de";; idade. minski e, por parte dó

A- Re.v. Irmã Izabt\), que tantQs e tão bons Procedem de H'arfford, noivo, o �r. Jósé Moita e

se'rViços prestou à nos�a incipiente Jaraguá do
, i Co'�net.icut, U,S.A., onde sra. Maria Angela M?t!a

Sul, entrou pa'ra o convento em 1918. Após 3 reSidem ha longos aoos, So�za � o,sr. dr. Lotar�o
�mos, recebeu em 5.5-21 a batina, como,n,oviça. tendo viajado de avião até Jose, Andre, e sra. Karln
e um' ano 'depois' fez OI vo,tos para, depois de' São Paulo, fazendo ótima ,Leitis; A' .' •

m�is 3 anos r�alizar 08 votos perpétuos�, _.
viagem e estão lodos bons'

.

Apos a eere�,oDla re!I' O IBGE já sst'ã. diTOI'1 rito,riais ocorridBil no de·

, :Percot�re�, \lma gr�nde traj8tóri.a, �er,vindo e di�po!Stos; r e � ,i d �D d o glosa �s cO,nvlvas serao gando em livro os primei- �ênio' 196�/1970, u!!l cona Oongregação, permane:cendo DOS C:onvBntQS 'a'tua.lmeDle �om seus, pFO Jlec�PAelO�ados na ap�azível -ros resulta,dos do Censo Junto de/mformsQoes Sô'
de Sorocaba1, pot".( .anos; Itapetinioga,' 6, anos; gemtores, a Rua· Preso resldeoclé,l" do�' pais ,cia Demográfico referentes' á bl'e til Estado abrangendo
HélV:éssia,' interior dé Campinas, 5 anos; nova· Epitácio Pe.ssOa Jl. 3560,' ndiva, à rua C�1. Procópio Santa' Catarina. O vo}ú- fi caracterizaQão do espa-

'

mente SO'roca,b�,' ,'2 aDos; Campo �argo; S�, < ' o�de pretepde ficar _até a, :�omes de ,9I'iveira, 'nes!a me; de 117 pág,inas, é ço geográfico, a 8folução
�tual'Ar�ço�ab� da S�na, 12, anos,.ond,eI fe�tÉ�-_' Vinda �e seu:'e�.?ôso. S�'lcl�,!de ..O Jove� :,asal d,- composto de Do'e T�b�· de�ogrU!c� e outros da�
JOu' o seu labIleu de prattl; ,P.rbflld,nte' Pru· ,g"und? mformaç<l>es colhi:, v�r-a fIxar r,e�ude9e1a na las de resultados preho:h .. dos �liItahsllcoS.l
dente, 8 an08 e, novamente Sorocaba, 5 anOB ,d�s, e ��ns�meDto �o cqsal Cld}ld�. paralu,ens� de Ma·. nBfes; com ',illd:t�ia,ção da
e onde ai,nda permanece,

'

, :

.

S�bast,lao G. (Elv}ra Rau)' 'Ielaodlö.
, população por municípios A diflligação dêa't8s n-

Esteve 8,Ir,má Izabel,.nfJ'araguá do Sul', : Roch�, ,volta�.a, resid'i,Í' Jl0 '''Co'rreio do Povo" sente, e inicfß-regiões homolê' sultados cODstitui sigilifi�
onde rel'iu a 'eSpÔ'S8 do sr. ,BmHio ,da SHva,

'

, Brasi�,,}je módo:,<lefi!1itivo, ,se h o b r a d cj em. poder nells dis'ri.b�idas por ,qu.a- cativo avanço na co�quisla
dIA qual foi íntim,s amiga. ,

'., " �. pllrlir de 197�.· cumprimentar ,os disffiJtos dro urbano., e rural, sexo, do espaço' entre a coleta
Que Deus guarde a :öondosa senhora que" '�'Correi,Q do Povo" de- Doivos�' . com, vo t (;) s de, o on d i ç ã o de domicílio, Q a, utilização das infor-

na vida religiosa encontrou, o seu verdadeiro,' seja à, Dona ElVira, e "OS felicidades. extensivos aos comparativos, rl;ltr:o�P8cti- ,ma�ões coleta das qu.,•
. camrnho de servir 808 homens e 80 Criador:' 'seus,filhos Roget e Rachel, respettiVos pais oe 'dti'mais '08,;' mapâ estäbóãl, 'só· DOS censos anteriores, foi
--...........__, • -.

'

__.! Jlma' feliz estada. eatre nós. familiares. mula das alterações ter- de dois anol.
'

.
,

Ministro· Receba Prefeito

I:B'6E Diyulga Resultados
Oficia,is do, Censo em S C'

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



-

.O :D�utor Milton Cunhá,,: Juiz de Direito da
� " . - Pelo presente ficam convidados os ôrs, Asso-'Comarca de Jar8guér doßul, Esb�d'o '�e San- cl_dos da �oe,iedade 'Ätiraçlores, Rrogresso., para iita Catarina, na forma da lei;' etc. . • Assembléia Geral Ordínérte, a reeltzer-se no dia õFaz' saber a todos quanto 'st. edital, com o .de Junho de 1911, (sábado), com início às 14,OOhorils,prazo d. vinte (20) dias, virem ou dêle conheci-

para deliberarem sôbre ii seiuinte Ordem do Dia;mente tiver.em • interessar pOISa, 'que no (Ua" 19
de junho p. vindouro, às 10,00 horas, em frente à 1.) - Relatório . da Diretoria' e Prestação de

ASSINATURA':, porta principal do Edifício do Forum, será proee- conree ,,'
dido o leilão do bem imóvel penhorado ao execu 2) _ Eleição de Nova Diretoria;Anual . . , . CrS 10,00 d é B

.

Ih lt) A d
A

IS�mestre CrI 5,20 PEOAM OATÃLOGO ta o Jos oaventura, na açio exe.utIv&, que_ e' CI - ssunros . e ínrerêese sectel.
Avulso Gr$ 0,20 . ILUSTR ADO

move a firma Irmãos 'Cámpos Ltda., e abaixo des- OBS: - Não havendo número legal de sócios'
Númer() atrasado Cri 0,22 A criininado: em l.a (prlmelre) convocação, ter-se- à a mesma, meia

.

"'ND""R.p,ÇO·'.
.

a) - Um Terreno, situado nesta cidade, à mar- hera após, com' qualquer número da sócios preseates.&;, Lo Co Leopoldo Seidel ddR' J á á d 8Q5'Caixa Postal, 19'" gem esquer a o
.

10 aragua, com a rea e &. J'., d � I 19 d
.

de 1971
Avenida Mal. Deodoro, 210 -- CORUPÃ __ m2, com 15 m .. de frente EI 55m., de fuados, fazen- aragua ou, ... e maio e

Jaraguã do Sul - S. Catarina do frente em terras dOI vendedorea, travellsão dos p/ Geraldo Wero'inghaus, Presidente.
___-- c:::::><:>c:;::>.�C:::III::> fundol com o Rio Jaragué, de um lado com ter
jj========«================i-=.======= ral de Fernando Lange, devidamente registrado

S O C I'A I S no Cartório de Registro d'e Imóveis delta Comarca,
sob n.O 36.350, do livro 3-5, avaliado em CrS 1.500,00
(um mil é quínbentos cruzeíros).

A venda em leilão 8erá feita a quem melhor
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento
no art. 15, e seul parágrafol, da lei n.5,474, de
18-07-1968, que dispõe sõbre duplicatas, foi expe
dido o presente edital. que será {ifixado no lugar
de costume e publicado pela imprens.. local. Da
do e paslado nelta cidade de Jaraguá do Sul, aos
cineo dias do mêl' de maio do ano

.

de mil nove
centos 8 setenta. um. Eu, (as) Am.�e. M.hlud, eserí
vão, o subscrevi.

'(al) Milton Cunha, Juiz de Direito
Confere com o original; dou tê

Jaraguá do Sul, 5 de maio de 1971
.

Amadeu Mahfod, Eserivio

Fasem anos hoje
-:- a ira. Wands, UPÔSI- o Ir. Luiz Satler, do sr. Venâncio Nicoluzzi;

, nest. eidade; I Kr k___ a SrI. Lidia Stein; '.
- o sr. ngo ItZ I,

nesta cidade;- o jO'flm Jaime B.
_ a Ira. Irene••spôsa-Oerreía; d D' 1 H

- a Ira. Elzira, aspôsa
o ar. ame amann,

do sr. WerDer Horst, em
em Blumsnau;

Ibírama.
- o menino Vergllio,

filho do sr. Julio Nicolini,
Fasem anos amanhã em Itapocasínho;
- a ara. Helena, IiIspô.a - a Ira. Irene, espôaa

do sr. Artur Bertolínt, em do Ir. Donaldo Behroeder,
Itapoeuainho; em Mafra.
- a sr·ta.1;.iliane Müller, Dia 03

Desta cidade;
.

_ a sra. Edil, eapôs.
- o jovem Luiz Carlos

do sr. Ewaldo 8chmõckel, Rubiní;
.

em Curitiba; -. a me�lDa ROl8 Mary
_ o ar. dr. Arnoldo Clotilde, fllb� do, sr. AI·

Schulz nelta cidade. ,fred. Lange:
_

,
- Q Ir. Alfredo Tome-

Dia 31 lin;
- a menina Sally, filha - .. Ir. Aliberto Ewald, 'l=================='==""-===

do ar. Willy Neitzel; nelta cidade;
.

- • sra. Linda,8spô,a - a garoti�ha Eduarda,
do er.'Ricardo Borsohein, filha do Ir. David Moreira,
nelta 'cidade. em Uapocuzinho;
D'l'a 01 T'b'd ti.· pô-�:O�i�tl���B�b;at���
- o Sf. 80 oro ß1DS-

cbing, nelta cidade; Dia 04
\

- a jovem Leonita Ro- - a j0geM Arlete Ha·
Lawin, em Nereu Ra-' mann, em Blumenau;
; _ a SrI. Hilda Piazera

(
o sr. Gerhard Henn, Kaun. espôla do Ir. Dr.

oelta cidade; 'Manoel Karan Filho, em
.'
-1 a sra .. Irmi, espôsa Cu'ritib�,;

dq 'si",. Heinz Ga,dke, em '_ a sra. Waltraud, es-
Rio Gêrro; . pôsa do sr. Ewaldo Zemke;
- � ll1enina Ja�1 Si """:' o ar. Amândio Kle'in,

mone, .(ilba do sr Adolar nesta cidade.
\

---------- c:::-c::>é::::::a�,C:::::>c::::::ac::::::

"CORftflO DO, POUO"

-

M'UDAS
,

, fundoiäo: ffrtur Muller - 1919
-'

'

F,."tl'e,.s • O,n,.",ent.,s

Laranjeiras, Pecegueirol,
Kakiseírea, Macieiras, Ja
botíoabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., etc,

Emprêsa Jornalística
"Correio do Povo" Uda.

- 1971 -

,I Diretor
Eugênio Vitor'Schmöckel '

Aaiversários: MoreUi. nesta cidade.

Dia' 02

Rellstro Civil
Aure� Mül!er Grubba, ('ndal
do Registre{ Civil do I.Dis·
rrito da Cdmarca de laraguá
do Sul, E�'ado de Santa

Catarin, Brasil. .

Faz Saber q' e comparece
ram no cartót'ío exibindo os

docum<.'ntos eXIgidos pela lei
afim de se ha,bilitat'em para

cas�r-se:
Edital n. 7.691 de 19/5/71

industriAria, nnoida em

JaraguA do Sul, domici
liada 8 reilidente em Ga
ribaldi, n e I t e distrito,
filha de Ericb Keiler e

de OUlia Schub; Keiser:
Edital n. 7.693 de 21/5/71

Ademar Neitzel e

Lourdes Valcanaia

Ele, brasileiro. lolteiro,
t()rn.iro, nasoido em Ja
raguá do Sul. domiciliado
e residents em Vila Leuzi,
neste

.

distrito, filho de
Alfonlo Neilzel 8 Inês
Gartz Nsitze!.

Edgar Laube e

Hanelore Scbrolder

Ele, brasileiro. lolteiro,
operário, nascido'em... Ja
raguá dq Sul, domicili�do
e residente em Rio Cerro
II, neite distrito, filho de

Willybaldo Laube e de
Helga Prochnow Laube.

.

.

Ela, brasileira, solteira,
balconista, na t o.r a I d.
Jaragu' do Sul, domici
liada e felide.te em' Rio
Cerro II, neste distrito,
filha de Bruno Schroeder
e de Ida, G.rlletzmacber
Schroeder.

",

, .. SOCIEDADE ATIRADORES, PROGRESSO
.

. ';', -,

IliDida' Marechal Deodoro da FIRSeCII . (fund.os)

�
} w -- -� i
i ADVOGADO nOI fÔrolJ de

Sio Paulo - Guanabara - Estado do Rio d e

, Janeiro - Brasma.

} Processamentos perante quaisquer M;i:.

�.
Ililtérios. Autarquias e Reparti9ões públicas
em geral.
Escritório Ce_trab
Avenida Franklín Roosevelt, 23 - Grupo 303

? (Fone: 52-189�)
.

.

., Z C - 39 .

.

Rio de Janeiro,

-tA.
&iado da GUANABARA

��.......-.�C8�APARTAMENlOS
Aluga-se Apartamento de 3 quartos e

.

demais dependências, situados á rua Pte. Epi
táoio Pessôa n. 50.

Tratar com Arnoldo Sabino no Tabelio
nato Tavares - Edificio da Prefeitura.

Casa de Malerial
Com 12. Dependenclaa (Salas-Quarto, Quartós,
Garagem p/ 2 veiculos, etc.)
ESQUINA, Rua Cél. Procópio Gome. de Oli·
veira, c/50 mts. e Rua Domingos da Nova c/63
mta., ésta últ�ma já e/calçamento pago 1 736
m2. VENDi, SE Total ou Parcial. Pre,o base

Um terreno à, Rua AJcântara, no Bairro de Boa Cr$ 32.000;00. Aceita-se Automóvel em conta.

Vilt,,! c/201,pq, �,.ffeQte e 45m. de) fundos,., .. T,atar, é�m" F. Frede,rico Mosller. Rua jOinville,
Informaçõ'es à Rua São Paulo ,esquina o/a Rua 454. Jaragoá do Sul Du Ott� Diener Jor. Telef.
I�aral!l, 141 em Join'Y'ille, com o Ir. OUo Welchert 2303, (Hóra Comercial) em Sio Bente do Sul.
ou ne.ta Redação.

VE,NDE-SE

o Inverno faz lembrar malhas
de algodão, e, malhas de
algodão, compra-se melhor
diretamente da fábricae

.
.

EIg, brasileiro, solteiro, f!�� .•..•..•• :>'.� .••":'�.'i ••••4·f�·········':��0'····"':',.·..·.'.i�q'• .t••·.Jj....."'."I.iW..·••·.:�ncxx2!1
8 U x i I i a r de escrit6rio,�. :���;fj:���·;:�r��:t��: ;::!:i:.��.��:��:?ri�,i BEBIDAS MAX. W'ILHELM S.A. �Bstado, .

domiciliada e mmgos da Nova, nesta

�:
,

�rlilside.nte em Vila Lenzi, cidade, filho de José De- • . :
ne8'e distrito, filba de' r�Ui 8 Maria Dereui.:. R e vend e d o r d a �.'Pardo Valcanaia e de � :)
A.dolia Valc.naia. Bill, brasileira, 80heira, :

B RAHMA 'C' H'"O �
.

.doméstioa, natural de Pe· �';:" '
,

-

. ,PP ::_�.'Edital n. 7.694 de 25/5/71 nha, niste Estado, domi- ._

Waldema.r 'José Pruesse cHi.ada., relidente n� Rua

I
'

, .�J
. Elvira Pereira . I �UIZ Klen811, .esta Cidade,

" , I
' g.

'. filha de Joio MaDoIINo' em Jaragua do Sul �Eie, brasileiro, lolteiro, gUlira I da Mar'inha' da -;' ':
indu.'rial, n8lcido em Costa No,ueir �.

•

Edital n. 7.692 de 21/5/71 Join9m•• neste Jl:ttado,
a. : Alto Vale' do I tal-aí e agora 8

Arildo Marquardt .1 domiciliado e resident. E para qu� ch�cue ao GO ;
.

•
•

-

I , 8
I
Fedelina K.iser em Guaramirim, lIute nhecimento de-tod06 .mandei, fi tamb em· ln tegrando-se na iJ

Ele, br8liJ�iro, IQlhiro, Eltado, filho d. Alfonlo pa��ar o pFesente edital que fi . '.
'.

.

-

goperário, nasoido em Ja': Pr••I" e Joa,na Klein Será publicado pela imprensa fi ,'" Grande Florianópolis �.-ra.gui do 8111, domiciliado rrue....
. <

e .em. cartório oßd� será fi ' ., �e ,residen\e em Jaraguá , Ela, brasIleira, solteira, ,ahxado durante l5 d_as .. se�. > ". I .

•

p?squ"rdo, �eilte distrito, indul1triária, natural
. d.' alg�ém soub�r de, algum 1m- � ,onde", além dos seu.s produtos revenderá " �fdho de Al'mo Marquardt Jaraguá do Sul, domlcl- �edimén-�o ajõuse-o,' para, �s .

." ;i, ..,
'. '. ." =>

e 'ch "Edite Hóratman-n Tiad·ß

e.
resi'deote na Ru. �,ns. ligaiS.

. .."
� B R�,,:JI···H M·, A· C' H O "p. p. :�Marquardt. "

"

'Jor.e OZlIraiewicz, De.'. AUREA MÜLLER GRUBBA f; n,.
,

'

':
" ,- Ela, bralileira, loItlira,. oidad.,· filha· d. HenriqUI' ," ",' Olicâal "".

. "��,v"'·.''''''Yo..uC:jtY;U;H'.um.=::.uC:foMIUC'\'=C'''''''.''''''''-'''�',·,r•.••.•••�uc_�'c.....��

Pereira e de Franeisol I

Fagundes Pereira.

Edital n. 7 696 de 25/5/71
Ingo Siebert I
Ruth Volkmann

Ele, brasileiro, lolteiro,
lavrador, n88cido em Ja
nioá do Sul, domiciliadO
ti reaidente em Rio Cerro, I
neste distrito, filho de
Erioh Bieber' " de Paulina
Grützmacher Siebert.

Eis. braaileir., BoItsira. II

doméstioa, nataral de Js
raguá do Sul, domiciliàda
e relidente ein Rio Cerro,
nefte distrito, filha de
Bertoldo Volkmann e de
Ida Manske Volkmann.

Edital n. 7.697 d" 25/5/71
Guede. Derelti e

Maria Martinba Nogueira

MAIOR, VARIEDADE
)

, f

MELHORES PRECOS
, '

III·A R I S O L

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Edital de· Citação Edital de Leilão FO.NTES VIVAS
O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Entrevistando os Antigos

O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa por frei Aurélio Stulzer - Niterói (RJ)
Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc. . GEORG CZERNIEWICZ (I)Catarina, na forma da leí, etc. FAZ SABER a todos quanto êste edital, com

Se o entrevistamos? Como seria possível. EmFAZ SABER aos que o presente edital de cl- o prazo de vinte (20) días, virem ou dêle conheci-
intsreesante e atenciosa carta, porém, sua filha Eroataça-o, com o' präzo ds trínta (30) días vírem ou mento tiverem e tnteressar possa, que no dia 16

Ii
.

f
'

_
• CA '"

f à. deu-uos a pedido, estas va tosas in crmaçoes.dele conhecimento tiverem que por parte da Pre- de junho' p. vindouro, às 10,00 horas, em rente
Czerniewicz é berlinense, nascido a 12 de ja-feitura. Municipal de Jaragué do Sul, por intermé- porta principal do Edifício do Forum, será prece- neiro de 1866. Contava dezoito anos (1884) quandodío ..ae seu' bastante procurador, advogado dr. Mu- dido o leílãe dos beas imóveis penhorados ao exe- . '.

B'1 desti J
.

ti ti
•

lh projetou e veio ao rRSI com esnno certo a OID-rillo Barreto deAzevedo, lhe foi dirigida a petição cut�do José Vieira, na ,!lção .executlva que
.

e move
vilIe. Lá ClISOU com Helene Schulz, de cujo consõr-inicial do teôr seguinte: a !Ir�a H. Carlos' Schaeíder S.A., e abaixo des-
cio teve 5 filhos: Ern8, Helena, Emília, Jorge, Br-r I"

-

I· I I' DI ° S D J. d di lt d crtmlnados:e Iça0 OIC a.- rsxm, r. f. UIZ e yeI o a
1.) _ U T o dítícado com uma Casa nssto.

Comarca de Jaraguá do Sul. Vem, Prefeitura Mu· � erren, e Il. .

E di', SUB profissãoj Era. eomsreiante.. Em mulas
ntcípal de Jaraguá do Sul peaaôs Jurídica de Di- de Morada, situado neste muníeípío à stra a ta-

trsllsportava cereaes a S. Bento para negociar...

'
.. pocu-Hense, com a área de 1,085 ms., fazendo frenreíto Público, representada por seu Prefeito Yun�. t d't E t d com 2550 ms fundos com Quando sobreveio a revolução federalista -

cípal, por seu bastante procurador advogado abaí e na I a li ra a, •
.

"

a o ex- maragato já era estabelecido em Joinville. Puxava
xo assinado, constituído por' Instrumente público 34,50 ms., com terras de Beh!mg, de um. 1 d

munição, obrigado, por requisição que faziam, poislavrado nas' Notas do Tabelião Mário Tbvares da tremando com terras de Ricardo Behhn�, onde
tinha carroça e cavalo.

, 1· 6' mede 36.50 ms., e de outro lado com a TIfa dosCunha Mello, às fls. 35, d�. I.:"ro 3 . o bacharel que Pereira, onde mdee 28,50ms., devidamente reglstra- Fechando seu estabelecimento mudou- se paraesta subscreve" c�m 6scrltorlO. à Rua Mar. Deodo-
do no Cartório desta qomarca, de Registro de Jaraguá. Tudo no lombo ds mulas. No Itapocuzinhoro da Fonseca n. 201, ne�sta. Cidade e Comarca,. a Imóveis, sob n.o 31.331, do livro 3. P, àS! fls. 195, em a picada estava muito ruim. Descarregavam para

presença de VGssa Bxcelêncía, com tod? r8s��lto d t 'd 30/07/70 V líados em CrS 900000 (nov= botar nas canoas e subir Itapoeu acima.
e acatamento, para propor contra Plínío Wiban �la e

.

)
,a a . , «Nossa casa atual de residência papai construiuV· t Gb' ·1· d d é' mi eruzerrosj.

hicen e. ,?m!s, rast �I�O., .nasa o, o com reio, A d m leilão será feita a. quem melhor em 1.914. Antes moravamos numa easin a pequena.COIl) restdêncía e domíeílío em Lugar Incerto e yen a 6l
., undamento no A Prefeitura pretende transformár esta Itual emnão Sabido a presente ação Ordinária de Rescisão oferta fizer. Em Virtude do que, com fu.ndam mU88U.'

C' t' '.
dí lêneí d d' I art. 15, e seus parágrafos, da Lei n.6.474, de

brí h 1 h dde on rat?, p.or ma nnp encia, no �curso a qua, 1807.1968, que dispõe sôbre duplicatas, foi expe- A rimos um ote e osps amos as pessoasse provarä> 1. ) - Por contrato partl�ular, d8t�d.o dido o presente edital que será afixado no lugar ilustres, que paslilßvam por Jaraguá: o embaixadorde 18 de novembro de 1969. a PrefeItura MUnICI' d br d· lID d alemão, Barão von WangenheiDl e acempanhant811cipal de J'araguá do Sul ora peticionária contra- e costume e PU .IC8 o na Imprensa oca. a o
_:_ hoch zu Ross; o Ministro Lauro Müller, (tio, da. .

'
. .. V·' e passado nesta CIdade de Jaraguá do Sul, aostou com o _SuplIc�do �hDlO WIllIam Icente Gomes'l vinte sete dias do mês de abril do ano de mil no- Artur Müller), os Konders.

a construçao e aJardlOamento de 2 (duas) Pra9as, t 't t '_ E . ( ) Am deli Mahfud A 1.a e 2.a balsa pertenceram ao papai. Ignorosendo uma com a area de 1.431 metros quadrados vec�n _OI EI se en a e. um. u, as a .

quem 8 comprasse, ao depois. Trabalhar.pt de bal-.

t 116 d M
..

1 t ,t,. escrlvao, O subscrevI.
. ..

A ô' Al S"
.Jun o ao .erca o UOlClpa e a ou ra. co� a area

(as) Milton Cunha, Juiz de Direito selro, primeIrO, o nt' DlO ves Iquelr8� 8 segull"de 2.400' metros quadrados, na ru_a JOlOvIlle, co�- Confere com o oI'iginal; dou fé. o Hugo Schneider e o Adolf Stand' (Mauske). A
for�e S8 constata �o co?trato. aDeX,O por fotocópIa Jaraguá do Sul. 27 ae abril de 1971. passagem custau 400 reis, para carroça de 2 ca-deVidamente autentu:ada, 2.0):- .Segu��o o O?ntldo "

Amadeu Mahfud E�crivão valos. Ao lado, uma canoa para pedestres, a 2 vin·
na clausula II do contrato, PlIDlo Wlhan VIcente '

tens, à viagem. A, ponte' baixa surgiu em 1909. A
Gomes, daria, com,o. de fato deu, inicio às obras .,,========.===========,°1 enchente levou em 1911" Papai Unha uma serraria
imediatamente, "e se obriga a concluí-las até o dia atafona e casa de negócio, 8 filial na Hansll não20 de janeiro de 1970."-sic-; 3.°) - Aconteee, porém II

E
· �.

J �d· C t �b·1
II durou muito tempo. As estradaa para lá eram quass

que em dezembro, ? suplicant.e, d�go, o suplicado II scrltorlo url ICO on a I II imransitäteis.ausentau se desta Cidade aqUI deixando um pre II
.

n Na atafona Hermann Vogel comeQ3Va o traba-
posto encarregado das óbras iniciadas -'- um sim-

II II lho, quando os galos cantavam, às ,duas da madru-
pIes oper$rio;. 4,0) - Que, dia �9 de janeiro, vás- M R b t B h' Idt' gada, moia o milha: taque, tae, taque, &ac ... Cedo,
pera do prázo contratual, na praca junto ao Mer· II ax O er o orn o II seis da ma.nha, chegavam 08 freguelefl: "Herr Vogel,cado Municipal, faltavam os trabalhos de ajardi- II L· H

·

d S·l· II haben Sie" Mehlfarin?" "Jawohl!" Ai trocavam. Da-
namento, arborização. colocação de bancos. postes II UIZ en�lque a 1 velra n vam milho e levavam fobá ou farinha mais grossa �

,
,

de iluminação, luminárial e 'acaba,mento 4inal, ao II AD V' O, fi.A D. ,O S- _. I II de f8.��t polenta. Nós tinhamQs luz."elétr�ca nOSsa
passo que n,a praça sltuada.à saida da_cidads, ap-e, 'II'

, , - . ". c

II partieuiar. �O t@Orrenocompramos89.DommioDonaDas foi feito o trabalho de limp&s8 do local. Em Ftancipca".·
,

tal situaçio, vt'io a Suplicante, de dirigir corres- II II Ao tempo da construção da estr�da de ferro
pondencias (cartas e memorandum) instando junto II IllJl))� ]))(Q)MKNG(ß§ VAIGA§ n papai comprou ohão e fez a8 CBsas da turma.
a contratante, para que delQse cumpriinento ao oon- II

.

'

II Em 1898 papai a seull companheiras quiseramtrato, j� que havia rec�cido P!lrte do preço ajus II Contador II fundar o município, lilas AOlelo Piazera, o opositor.tado. Nao SEl logrou eXIto, pOlS do memorandum
If

'

II ara mais forte e VlRceu.
não se obteve resposta. e da Carta enviada sob R' ., d' F'

.

IPI A diligênci ... de iniciativa particular, pertenciaregistro, houve 8 devolução da mesma pelo.DCT, II egls ro e Irmas II a João Berloli, de quem I)BSSOU p'ara João Em-
com a indicação de "mudou se para lugar ignora-, II E "' F" 'Imp. Renda II mendoerfer. Em dois dias alcanQava S8 Blumenau,do"; 5,0) - Plinio WiliaD Vicent.e Gomes, não mais U SCfl as ' IscaiS II passando pelo Morro do Rio da Luz.
cOtllpareceu a Jaraguá do Sul, e as praças ,estão ti C 'b·')·:JI, d ICM II A diligência de Joinville II Jaraguá er. do sr.
da m6sma' maneira, de que, qUàndo em fins de de·

II
OD a I lua e

II Vogel.anger. Papai morreu em Jaraguá aos dez da
zembro, foram interrompidos os trabalhos; 6.°) -

II D lesas FI' ai' INPS II
novembro de 1.938,»

Por int"rmédio do Juízo da 2.a Vara da Capital a e sc s
,

Suplicante, procurou NOTIFICAR ao contratante II FGTS II _....._....�Plínio W. V. Gomes, tenda o senhor Oficial de Jus- II . " II DR· Ido lIu"'.p.tiça certificado de que o mesmo não mais relddia If II ••
,

81DO ...
-

.

no endereço C8nl!l�ante do contrato, ,estando em lu
II Av. Mal. Deodoro, 210

, II t II IIgar in0erto e não �,a,bido. (Notificação anéxa sob
fi

"

.

II A..TOGADO
n.o 2)·, 7.·) - Decorridos mais dOe um ano e 3 me ' '

"
.

.
.

, ======
o�-._�.._......,��._•....,,_....,....,._....,._....,._....,o .

8es, do prázo c?r:ttratual; para 8 eOIi'Clusão '.dal' -------�- -----�---- Escrit6'rio ao lado da Prefeitura"obras e tendo Sido as mesmas abandonadas 108- ;c .... -.. .... H>Aó....,.__ ........_.............. • '

cabadas, é notório e patente o inadimplemento por 1 .

A t -,
'tL JARAGUÁ DO SUL

por parte do contratante Plinio Wili8D Vicente Go- i '

e n -; a � . I
mes. Assim sendo, é a presente. para requerer-lIe! F

,.

C' t' I I ' � .........��-��
de VOISa. Excelência, a citação de Plínio Wilian t a r m a c I a e n r a I .------,,---------:Vicente Gomes, brasileiro, casado, do comércio, I ' Iat�almen�e em lug,,� ineerto 8 não sab.ido, Por Edi- •

comunica 8 18US clientes e amigo� que ", Dr. Fra.eiseo ADIGaiO PiccioDe
talS, pu.bh�ado� �o Jor08) local, CorreIO do P o v o 1 transferiu suas' iDstalaçÕijB para a Avenida 1 :M::e.D 'Ieo � c.R.:M:. 1:%
e no DIáriO Of,cHal, pa!a que. ven.ha respon�e:. a08 I Getú1io Vargas, 198, entre a Com. e Repres. I (O.P.F.) N.o 0043114379termos da pre�eIlt? aç3:9 ..arehaárla �e .ResClsa:o d� i de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Casa 1 Cirurl'ia a CUníea de .A.d�dto. a OriançalContrato, p.or madlmplement�. autorIzado ptlla art 1

.

Pernambucanas, esperando continuar mere ,1 Partos _ DoenQu de Senhoru1056. c?mblD!l�o cOf!l o § ÚDlCO do art. 1092 ambos I ced,or ae vossa confiança e per�anecer 80" 1 '

'do CÓd1g0 CIVil, no decurso da qua! provar-se·á o, inteire) dispôr d�s prezados senhores. ',HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUFÁque se alegou, protestando·s@,· desde já, pelo d8� , �
poimento 'P1i8soal do Suplieado, pena. de confesso, 1 _. • ·-

I Residinoi. :' Dr. Nereu Ramol, 419
ouvida de testemunhas, visto,ria e arbitramento, e 1 A C h tun 9 ! I CO_UPÂ - •.A.N7A. �.A.B.IN.A
pelas demais provas em direito admitidas, para 1 ,Z e D, t r a I , A' p� o t h e k e Ique a final, seja � ação julgada p.rocedßnte, dan·, , I

K hlb h S A I d d M
�

EI �t
·do·se por resciodldQ o contrato fIrmado entre 8S , , O ac n e aq e ficasPartes e condenado e inadimplente .Plínio W. V. Go. 1 t ,...

.

•
'

teilt seiner vornehmen Kundschaft mit, dass Imes, ao p8gam�nto das custa8 processuais, perdas 1 die Instalationen der Apotheke jetzt an der , C.G.C.M.F. 84.436.007/001b danos, que de �pur�rem em _liquidação de sen .. I Av. Getúlio Vargas, 19�, zu finden. sind, ! I Assembléia Geral Extraordináriatença, e honorárIOS advocatíCIos arbItrados por I .

h d f' C' R d Má', "

,

. .':oss� ExcelêDcia, como de direito. Para os efs.itos,
ZWISO en er' Irma om. e epres. EI -

�
•

São convidados os. senhOriS 8mOnU!lt!l8 desta,
fiscaiS, dá-sé à causa, o valor de CrS 300,00, Jun-' quinaI Agríoolss "TobaUa" und Gasas Per-

, SOCIedade para se reUDlrem em Assembléia, Geral
tando-se a prova do pagamento, dfi Taxa Judiciá- i

'

nambucaoas, wo weiterhin gute b"clienung 1 Extraordin,ária, em sua séde social, a realiz&r-s8zu erwarten ist.ria. Nestes termos Pf'ide Deferimento. Jaraguá do i l no dia 7 àe junho de 1971, às 10,00 horas. com 8Sul, 08 de abril de 1971. (as) Murillo Barreto de Aze- .----------.- ...-------X seguinte:' Ordem do Dia
vedo, Advogado Procurador.- (devidamente selada); final sentença. sob pena de revelia, tudo de' con- 1) - Aumento do Capital Social em CrS 600.000,00OeSDBCho:- Cite S8 na forma requerida, prázo 30 fórmidade com a petição acima e retro transcrita. (Seisçent08 mil cruzeiros), eom o aproveitamentodias. Em, 17·5 7t (as) Milton Cunha, Juiz de Direi- Dadu' e pasudo nesta cidade de Jaraguá do Sul. das seguintes reservas fiscais: a) CrS 256,786,64 do
to, (dia 15, sábado). aos dezoito dias do mês de maio do ano de mil Fundo para Aumento de Capital; b) Cr' 35.433,00Encérramenlo:- Encontrando·se o réu Plínio Wilian novecentos e setenta e um.- Eu, Amadeu Mahfud. ascd· Manutenção de Capital de. Giro Próprio; c) Cr$Vicente Gomes, em lugar incerto e não sal>ido, foi vão, o subscrevi. ,307.780.36 Fundo de Correção Monetá�iti.expedido o presente edital, pelo qual cita e cha-· (as) Milton Cunha, Juiz de Direito

.

2),- Alteração dos Estatutos Sociais.
ma ao mencionado réu para que venha responder A presente cópia confere cem o original; dou fé. 3) - Assuntos diversas de interêsse /Social.aos têrmos da ação ordinária proposta, ficando ci· Jaraguá do Sul, 17/maio/1971 . Jaraguá do Sul (SC), 18 de maio de 1971

'

tado para todos os demais têrmos de pro,cesl., até O Escrivão; Amadeu Mahfud Heinz Rodolfo Kohlbach. Diretor, Presidente
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Edital de Citação com prazo de 20 dias Edltal de Praça e Leilão .Será Fi rmado
o DOUlor Millon Cunha, Juiz de Direi-lo da Com prazo de vinte dias

N
"

A
A

dComarca de Jaraguá do .sul, em exerclcío na O Doutor Milfon Cunha, Juiz de Direito de Ja-
. OVO - CO r o

Comarca de Guara'mirim,. Bstsdc de ôenre ragu' do Sul, respondendo pela Comarca de Guara- , ,

Calarina, ne Forma da Lei, elc... mirim, Estado de ôenra Catarina, ne forma da lei, O rtográf c.OFAZ SABER, a quem Interesser possa, e espe-
etc ...

elalmente JOSÉ LEONI, de qualtíicaçãonãoanoteda, FAZ SABER a quem Interesser posaa, que o
De acôrdo com a no- ra do acôrdo. Os estu-reetdeute em luger incerto e não sabida, que pelo Porteiro dos Auditórios dêste Juizo, levará à Público

O f' d f' d dpresente edital com prazo de vinte dlas, üce o mesmo Pregão de Venda e Arrematação, ii quem male der e va Reforma rtográ 10a. os oram emora os e

ettsdo pelo Inteíro teôr da petição inicial' e despacho maior lençe oferecer acima da ayalleçêo respectiva, a ser assinada entre o tiveram a finalidade de
abetxo trenscrttos, nos auros de eção executiva que os bens abaixo descrttos, penhorados a Arthur Trtbess, Brasil e Portugal, todos atualizar a língua ante
lhe move IRMÃOS EMMENDORFER S/A., em t'ra nos euros de Ação Ordlnérla de R�scisão de. Con-

os acentos diferenoíais a rapidez virtiginosa do
mitação nãste Juizo: PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sr. traro C/C Perdas,e Danos em �ue e aut�r� Ehz�beth superfluos da língua por. desenvolvimento téoniDr. Juiz de Direito da . Comarca de Guaramlrlm - S. -JefJ�en, o 9ue- sera levado' a eíetre �o .proxlmo d.'ll �1
Catarina. IRMÄOS BMMENDORFER S/A., pessoa de Junho, as 10 horas, ns Porta PrlDclpal do BdlfíCIO tuguesa serão elimina- co e soeíal que se ob
juridica de direito privado, sediada em Jaraguá do do Fórum: dos. A assinatura do. serva em todo 0'-- muno
Sul, nêsre Eatedo, vem respeítosemente em presença 1) Deis (2) terrenos, localizados em �ibeiriío acõrdo, a ser realizada do. Para haver uma.
de V. Exela., por seu procurador ludíctel que a pre- Gustavo, Masserenduba, sendo uma parte do Lote em Brasília," no Minis- adaptação gradual, os
sente chancela no final, pedir a citação de OSCAR n. 16, com li área de 45.000 m2, mais ou menos, e tério das Relações Ex- editôres terão um pra.ORTHNIG, brasileiro, casado, meeânlco.. residente e o outro tembem parté de lote n. ,16, com a arei de l •

.dá" d 3domiciliado nesta cidade e comarca, e JOSÉ LEONI, 200 m2 mais ou menos. Limita- se ao Norte com ter�ores, ever �e.r pos- zo m�xlmo � an�sd� qualificafão não anotada, pare responderem, Da .Cerlcs Scholdack e Alberto Dombeck; ôul.. com AI, teriormente ratificado para .mtegraça<;> ao no

formaf'io de um litisconsórcio ativo neceesérle (art. berro Dombeck; Oeste com Alberto Dornheck e ao pelos govêrnos do Bra- vo sistema. (AABe)
88 do C.P.C.) aos rêrmos da presente AÇÃO EXE- Leste com o Rib�irão Gustavo, seguindo rumo .Ieste, sil e de Portugal. Have-
��TIVA CAMBIAL, segundo, o. ritual rrormadc �e!o oeste e norte, um metro alem

.

do aq_ueduto. e calh.a rá também outras sim-
mciso XIII, do IIrt. 298, do Cõdlgo de Processo CIVil, de água com uma _tafona movida é) agua e respecn lifi

-

t áfipeloa fundamentos que em segUida aduz: 1. É o exe- vos rsnehos e imóveis. Adquirido de Helmuth Brundke P l1caço:s or ogr icas,
quente eredor dos citandas, di' ímportancle de e sua mulher, registrado no registro imóveis de Jara. que serao dadas .a co

<?r$ 7.000.�o. (sete\mil cruzeiros). rep�ese�t�dl pel08 guá do Sul, sob �. 1�.9D8, L!vre õ- E, avaliad� per nhecer após a assínatu-
ntules credltíétos em anexo, aesrrn dtscrlmtnedee: 7 Cr$ 2.000,00 (DOIS mil cruzeíros). 2) Llme fabrica de

_

(sete) notaS' prOmissórias DO valor de Cr$ 1.000,00 carrocerias edificada no terreno aelme descrito, ava Situado 9 km. do esntre
(um mil cruzeoirods) cadilb uma1,O vdencidas, ,rbe5peCt'otivd8" Iiada' por Ccr$$8.00000,OoOO(000Ito(Dmil cr�zleíros), .perf)azeNn�o Ve'nde.-se' de Oorupä, Da Estrada
mente em 1

.

e outu ro, e novem ro, � o totaJ de r !., ez mI cruzeIros. ao Nova Corupá à São Ben-
dezembro de 1970 e 10 de janeiro, .10 de fevereiro, havendo licitantes que arrematem os bens no dia e '.' to; tendo 10 a 12.000 m2.
10 de março e 10 de abri" do ano em curso, d�vid'l hora acima referidos, fica desde já designado o dia M�qulDa de. escrever altitude ceraa 800 metros
me�te for'!la_liz�das; 2) Vãos e i�frutiferos foram os 6 (seis) de julho próximo, às 10 boras!. para a reali-' RemlDgto��;8d sno 1965, p·róp·ria para construção
melos amlgavel8 de que se servIU o exequente para zação do leilão, quando os bens poderao ser arrema· se? uso

d
e�paçol. de casa de' veraneio,receber o seu erédito, obrigando-se dessa forma � tados a quem mais der, e maior lançe oferecer, iode- . rc::ço e o.casIRo. _. _

socorrer-se do presente remédio juridico. õ) Nestas peodentemente da aVtd-iação respectiva. E para que M!no,re.�ó' lDf�rm�ço:8 K In:or;:.Tltoes h�omCO .Sr.
consições, destina se a presente a V. Excia., a quem ninguem possa alegar ignorancia, mandou o MM. no eBcrl rio oca R, ur .] rec, Rixa.
pede permissão, para formular o segui-nte REQUE- Juiz expedir os presentes editais que serão afixados Acaresc, com Ruth. Postal, 7. Corupá.
RIMENTO: Sej�m os devedores cirados da presente, no lugé;lr de- costume e publicados n� forma' da lei. _----_--......---_---_

para,' em 24 horas pagarem o ríncipal, digo, princi Dado e pas�ado nesta Cidad,e de Guaramirim, Estado
pai, custas processuais, verba advocatícia e juros de· de Santa Catarina, no Cartorio do Crime, Ovei e

mora, ou conte8farem, querendo,-,. presente após Anexos, aos dezenove de ma,io de 1971 (mil nove·

garantia do Juizo. Requer outros sim, caso ii penhora centos e setenta e um). Eu, (as) Ralf Faltim, Escri·
recaia em bens it;nóveis, sejam citadu para integrjl vio, o datilografei e bubscrevi.
rem a Iid� as ·mulheres dos execu�adol. Prottsldódo (Gs) Milton Cunha., Juiz de Direito e� Exeref'cio
provar, digo, para provar o que fOI iilleg�do por todos

_ .
.
\ . -, .

os mei.os- de provas em .direito permitidas, inclusive· . C B R 1 I -D Ã. O _

depoim�DtofS pess�.is, sob as' pefJ�s de c:onf�sso, ,e.. .. , Certifico: ql:ie �. plfésente" 'e6'Pia cbof-élé comGando a. ca�sa, dIgo, a presente, tao somente' pli ra os
rioinöl do que' doU. féefel·tos fiscaiS o valor de Cr$ 7.000,00. Aguardir re-

O �
<>

.
-'

ceber o DBFIBRIMBNTO. De Curitiba p/Guaramirim, Guaramlrim, 19,de maio de 1971
em 6 de abril de 1971. (as) Ariel Ortiz, digo, Ariel Ralf Faltin, Bscri.vão
Rey Ortiz Olstan - Adv. j

.

Desplc.o de Fls-: "Lavre-se o termo de penhora
que, será assinado pelo executado Oscar Orthey,
citando·se o outro executado nomeado, por edital,
haja visto que se desconhece o. paradeiro do mesmo,
sendo que ii IOéalidade de Ma�ipá nos é desconhecida
e Maringá, de' éDorme extenção. JUDte se e cumpra·se.
Em 12.671. (as) Milton Cunhl - Juiz de Direito
respondendo plGuara�irim:' E pena que não se posse
alegar ignorancla, ma.ndou o MM. Juiz expedir o

presente edit,,1 que será afixado no lug�r de costume
e publicado na forma da lei. Dádo e passado ne6ta
cidade de Gual'l2mirim, Bstado de SaDta CatarinlJ, no anos:Cartório do C.rime, Cível e ADexos, a08 ViDre e um

de maio de mil novecentos e setenta e Um. Bu (�s)
Ralf Faltin, escrivão, o datilografei e subscrevi.

Vende-se
Terreno

Represen taçào -'

Elemento residente em OURITIBA;
registrado no OORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à 'base de- comissões. Favor

0'\ -, dirigir-se - ao Sr. 'Â. J. da .Stlva. :,
Caixa Pôstal, 1398

CUR:::TIBA � PARANÁ

. A des c o b e r t a de
. um osso' m.axilar, fei

Dado e passado nesta Cidade de Guaram·irim, tá na região do lagoestado de Santa Catarina, no Cartório do Crime, Rodolfo, no Quênia,Cfvel e Anexos, aos vinte e um de maio de mil Ánovecentos e Sllenta e um. Eu, (15) �alf J,=laltio, Bs .. frica, e s�a datação
crivão, o datilogröfei e subscrevi.

-

por meios radioativos

(as) Miltou' Cunhai Juiz de Direito em Exercício deu -ao fragmento a

id.ade de chICOmilhões
c. B �. T. I 0-. A: O_ de anos. Olassificado

como pertencenté a·

um
_ antepassado re

moto do homem, ·0
RaH Faltio, Eserivão fóssil, segundo o che-

fe de uma expedição
patrocinada pelo Mu
seu de Zoologia Com·

Direlores parada· da U.niversi
dade

-

de Harvard, po-

L·· t· .
.

-

- derá ser. um dos elos

OJ IS as em' expansao pr�cur�do8 d e � � e o

Prossegui·ndo em sua louvável camplJ[)ha no I
prIm e.Ir O �omlIpdeo

eentido de solidificàr sempre maIs o conceiro elevado apareCIdo sobre a Ter
de que justificadamente goza no comé-reio, a praça de ra, oêrca de 14 milhões
Jaraguá do Sul, o Clube de Direfores Lojistas local, de anos atrás. Consi.
acaba de registrar, com indizível satisfação, a �desão derada como a mals
a partir �e. recente reunião. realizadiil .nos salõe_!J do

antiga -amóstra l' á en.ItaJara Temi Clube, de mais as segulDtes empresas:
t d t_.- .' con ra a e per encen-IND. E COM. DE CALÇADOS GOSCH te a um grupo que,IRMÄOS S.A., CASAS �ERNAMBUCANAS S.A. B

com o passar de mi-FARMÁCIA CENTRAL. '

'IA
.

I· t-

\ emos e sua e n a

J
'

No setor do Serviço de Proteç.ão ao Crédito transformação- resul- - )' a r a .g u a.(SEPROC), o Clube passou a contar com a pr.esti-: .
..' .

dgiosa colaboração àinda, do Bönco do Hr,asil S.A�. tou - no antepassa o

Agênci'a desta cidade e Çaixa Econômica Federal _ remoto do h o m.,e m
Agência Local. atual. ' (AABe)

Calhau

OSSO Maxi·lar de I
Homem que viveu
há· 5 milhões de

Descoberto

CertHico que a presente cópia confére com o

original do que dou fé.
. .

GUllram.irim, 21 de maio de 1971

Clube de

/

.'.':

::;fÕ'
�.

i
f;

.

f·

. 'Tem cara de motor ßÔVo,.
desempenho de motor nõvo
e custa menos da metade

.

de um motor nõvo.
Venha ver em nossa loja o motor

Volkswagen, recondicion<\do pela
VolkswageA,

-

�Ie fica tão nôvó, que v. é ce:paz de.
confUndi-lo com um motor nóvo.

Felizmente seu preço evita esta
.

confusão: custa menos da metade de um

os mais variados, que são uma

verdadeira tortura. Mas também, depois
de passar por êsses testes, êle fica
como _se fósse nôvo.

'

Tanto é verdade, qlie.êle recebe a

mesma garantia que a Fábrica.dá
a um motor nóvo: '

10,000 km ou 6 meses de uso.

Se v. gostar, tanto melhor;_para seu

carre: em 90 minutos, êle vai sair

�e noss� Revenda como' umccarw de
motor novo.

motor nóvo.
Mas fa;:: tudo que um motor

nõvo faz.
As peçaS originais instaladas e as

recondicionadas são submetidaS a testes

Ltd 3. �.
REVENDEDOR
AUTORIZADO

fivenioa marechal Deodoro, 312 '(fundos)
Jaraguá do Sul -:� Santa Catarina
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do ,Edil.a]
o Doutor Milton Cunha, Jui� de Direito da Co-

marca. de Jara.gua 'do Sul" Esta<to de Santa Cerartne, Ferdinando PiskW
na "forma da Iel, ere.,

.

- Criticär é fácil ... E a critica é um direito qualPAZ SABER ii todos quanto iste edital, com no regime demoerãtleo de govêmo constitui uma
o prazo de vinte (20) dies, virem ou dêle conheci- das eonquístes mai8 relevantes do povo. Ma8, a'meato tiverem e lnteresaar possa, que .no día 18 de crfticà só é válida quando feita com eonhecímenjunho p. vindouro, às 10,00 horas, em Ireure à porta to de eause e sempre que aponte, eenstrutívamente,principal do Edifício do Forum, seré procedido o uma solução melhor. Fora daí a arí(icà,é:-negativa,.leilão dos 'bens móveis penhorados à executada gratuita e, portanto, indesejável, inútil.IRMa FEILEIt, ne ação ue,cUl.iva que lhe mov:e a firm.CI De critica que se enquadra nessa últiJIla conG�zele Artefatos Melalurglcos S.A., e ebalxo descri- ceitnação tomamos conhecimento, através do "Jot-a Desenvolvimento ocouômtco é em \. si, não mlnadosi

, 'I nal de Joinville" (ediçiq de 20.05:71), onde um eon-
uma oposição, senão uma via' necessária por onde a? _ DOIS POGÖES a ias, marca GAZELE, frade, aliás integrante da Comissão. de Publíclda-'devem entrar todos os povos. Assim, se quer também cpm CIDCO bocas, de cores amarelo 8 vermelho, .va de da Bxposiçio Industríal que se realizará de 26
uma solução autêntica e real para o problema do hados em Cr." 700,00.

,

•

de Julho a 1 •• de agôsto próximo em JaraguA da'sabdeeenvolvlmento. b) - QUATRO rOGÖE� ii ias, marca.GA. Sol, pretendeu, em tom de "O o. n ver 8 8 Afiada"".

O Desenvolvimento econômico é urgência de ZELE, com quatro bOCIS, de co� �raBc�, avaliados "gozar" o regulamento daquela Importante Mo�,tra,uma solução .verdadeira. Onde encontrar fi SOlUÇa0? em Gr� 1.000,,00. Total da. ayal.ulçao Cr$ 1.700,00 mas acabou fazendo uma "publleídade". negativaNa Rússia Soviética? Na busca de uma solução, uma (um mil e setecentos cruzelros). quanto à oapacidad. intelectual (I de organizaçãoparte trnporrenre do mundo econômtcamente sabde- "A venda em, leilão será feita· ii quem melhor da gente do Vale do Itapocú.senvolvido olha para ii, União ôovréttce, ("Uma Es- oterta fizer. Em virtude do que, com fundamento no
,

Viu o amigo que o artigo 1.° do regulamentocole Social"). Esse país, que há 40 anos era inteira- art, 1.5, e. seus pará�rafOs, da Lei N. 5.4.14, de 1807 - e aos fiamos na t,ranlOrição do j<)rnal, já, qJl,emente 8rrícola chegou li ser hoje uma grande porên- ,1968, que dispõe sôbre duplíeatas, fói expedtdo o a este eroníste Dada é revelado do que faz a talcta índustrtal, graças ao reglme que o dominou. A presente edital, que será afixado no lugar de costume eomilsio d. publicidade e por isso 'não recebemês"via comunista" aparece aos olhos de muitos, mor. e publicado na ímprenae local. Dado fi! passado nesra o regulamento da Bxposlção -, viu o amigo nomente dos nossos acadêmicos, li mels curta, a única cidade de. laraguá do ôul, aos, seis .diäs do mês de artigo primeiro �qU8 a E x p o s i ç i o ser. dirigid.'l,eficaz" qualquer que sele o menosprezo do homem maio do ano de mil aevecentos e setenta e um. Bu coordenada,· administrada e promoyiqa pela Socíe
que ela comporta em seus diversos' estados de (a) Amadeu Mahfud, escrivio, o subscrevi. <ii> Milton dade AÍllistencial ao Lavrador do .Vale do Itspocüexecução. Cuaha, Juiz de Direito. (SalvitlJ) 8 entendeu- que isso é "URl contracenso

No mundo "lívre" -? Junto à solução comunista 'Confére com o original; dóu fé. sem tamanho". "

está a do mundo ltvre; mas há poucos que IJ eonsl- Depois de eoasíderar que agora -"chegou 8
deram eficaz. No quadro democrático, não h� uma Jaragaá do Sul, 6 de maio de 1971 vez da indústria entrar na liderança do páreo",opinião püblíce capaz de .sustentar um programa de Amadeu Mlhfod _ Escriviio conclui que, "quanto ao regulamento teria sido
ajuda suficientemente amplo e incondicionado.

.

melhor Ie tivei••m eelceado logo Oll' pontos n08
Há outra solução -? Há. A solução social-crisrá. !!!It-------------------.. ii atualizando lual regrai e lua, redação"';A filosofil1 da Revolução de 64, corroborada agore

,
A crítica revela deseonhscímento dI:' alguns

Öe��e���n�09:���ef�:c::d�esds:lrh���i���t�ad�s�:�� t, A g r a d e c im e Q to· �:t��e���v:a:i ee��r:���:.a:a�P;ui�Ov���:dja�:-�mensag-em de ftloso ia crista, o ornem cnsrao. guaenses. ,

Contágio benéfico que o Planejamento estraré THERE'ZA PISKE JANSSEN O artigl) 6.° do deoretO' federal de número
gico catarinen� procura, exige e impulsioaa, à im Cheios de dÔr e -saudades queremos ma- 63.672, de 21 d. novembro de 1968, que aprova"e
prescindibilidade de quem lhe

-

arregimente "fôrças Diteltar pela presente li nossa imeasa gratidão "Regulamento daI Exposições e Feirai de caráter
construtivas e solidárias" que se uoam pienamenIe a pelos senllmentos de pe.ar demonstrados por

industrial e "O m e r � i a 1", exige, entre outros, �
essa tarefa primordial que é o Plano de Desenvolvi todos que honrarillm a quêrida falecida com as aprelJentaçio dos seguin;tes documentos para que
mento para todo o País. Proeura os, porque é nesses suas visitas à Gasa enlutada, pelos seus pre-

uma Exposição possa realizar-se: 1 - Regulamen ..

homens que surge essa vontade comum de toda uma sentts de f1Ôres e corÔas e aqueles que ii
to do certame que dever' conter "a8 'nor�a8 pe-

comunidade, de toda uma coletividade, de um· povo acompanharam até li slla última mor.da. Gra. ,lai quaia irá. reger-ae o �c.rtame, d�ntre a8 quai8
inteiro pira lançá-lo com· acirto no caminho do Iidão especial aos pastoFes AribeFlo Gutkllecht, ) ali fefe ..entes aOI direito. 8 deveres de 'seus _pro-
desenvolvimenro não só econÔmico, mas lambém, e e EgbeÍ't .schw8nz, pelas palavras cOD-fortadoras motores respons$,veis •.. �'; 2 _'prova·de que a ex·
_sobretudo, social. e d'e cOrisôlo, proferidas na casa, 119 ·túmulo e posi9ão é patrooina4a pela respeetiva entidade dê

_ O deaen-volyjmento- econft.mico, cuja_. -Deces8jdl1� nlJ igr,e,ja.,;_,às' se!).bor8s
.

da ,Ass.o_ci_aç.io_:cla. ,Co- Q�allse�
.

� - prqva de 8,ellio de .rea 8 de instal�.•
de e urgência todo o· Bstado de Sania Catarina, todo munidade Evangélica pelas dedieadas coado- coes'Oe�� .��' Parque Agropecuário, onde S8 reaÚ.o Brasil proclama, não é aunca um fim em si, senGo lêocil1li e aos médicos drs. AlexiIoder' Orla, 'zará a ExpoliJiQão, é de propriedade da Salvita�um meio para promoção do Homem. Trata se não Waldemiro Mazureehen, Brich Kaufmaan, Hans

Lolito nada mais 8imples 8 justo do que cometer &de desenvolver econoaniils; trara-se de promover po Mueller (Timbó) e Armando Pau Loureiro
e81a entidade a incumbência de dirigir, eoordenar;puloções. Assim, a par da filosofia do Desenvolvi- (Buedilo)' pelo seu luxilio e opoio que deram
adfministrar e promover a Exposição, em colabora;�menro, éS promoção do homem - progresso social _ à falecida durante 10RiO tempo, ameniz�lDc!l9- ção com a Pr.feit.ra Municipal e 'Associação Co-'não consiste apenas na siJlisfaçi;o de sU.as necessi- Ih� as suas dôr�s e padeci:nentol. meroial elndultrial.dades materiai�, senão à satisfaçiio, sob outros aspec I

' Para íodos a nossa imorredoura gratidão.
tos, integrais porque o Homem é um ser dotado der

.

A familie enlutada Então, em Felumo, temos que -à,"Salv'Íta, enti·
razão. Porque um dos objetivos principais do desen i' jaraguá do .sul, 20 de maio de 1971 dada jurídica legalmeDte constituida, vai promov.er
volvimento econômico é aumenfar os conhecimentos a Exposição em sua. 'ÍDltalações. E a Salvita vài
'dos homens; reduzir o analfabetismo; ampliar a for-

i
administrar a exp08i9io, porque nem a Prefeitura

mação profissional; apérfeiçoamenfo em tôdas as es.' ".
- -

• nem a Associaçio Oomercial poderiam fazê-lo;
calas, difusão da in�ormlção e da cultura..

k
já que, por reeomenda9ão da eomis.ão organiza-

-,

t D
-.

a D sag U D g dora da expoliçio anterior, vão ser cobrado.8 in-Isso requer inversões que se justificariam por si!' .

,

rr9s808 desta vez .para evitar a abusiva circulâçãO:mesmas "Uma Escola .socia!" de D. Ar8nzadi - C. de cJ,'ianç8s DO recinto �a Mostra. '

Giner). Porém, o me,smo desenvolvimento eeonômié·o THEREZA PISKE JANSSEN
fica favorecido p�!(1 promoção educacional. A insu·

..

ficiência de trabalhadores qualificados e dirillentes
(empresários) bem formados,' é um dos fatores do,
atraso.

.

1: ' Mas a filosofia- d;islá do desenvolvimento apre-
( ,

'·senra a promoção cultural como um des objetives
'primários que far.á ás(;ender IIOS bens do ,�sp{rito, as;
tarefas de responsabilidade um maior número- de ho-
�mens.

. -

'.
. .

,

Acrescentaríamos, da mesma fon Ie, que na ur

gente e completa tarefa de desenvolvimento eeonô
mico, o crisriaDiSll10 tem uma particular resI'onsabUi
dade difundindo ii ordem moral que é a sua bilse
indl§pensável, e discriminando 08 verdadeiros v.IOres
'que"óri�ntarão '.te desenvolvimento aré sua fin.lldade
aUlêntica. É igualmente responsável peliJs instlfui�ões
e atividades que se deverão promover para um de
;senvolvimeuto eficaz. O desenvolvimentc exige umd

dupla tarda de cooperação coletiva e mudança de
·institJlições.

C_ORRIJP DO POVO' - S'bado 29-6-71

Filosofia
Desenvol'·
vimento

,
. '

PI8'. Auousla S'1111 Prodöhl

de Leilão -Critica Negativa ....

Leiderfuellt moechten wir UDS an dieser
S.telle bedanken, fuer die herzliche Anteilnahme,
die uns von al,len Seiten gezei.gr wur�e, sei es

I durch Zusprache oder die so reichlichen Blumen
und KraDzspenden, sowie allen denen, die der
Verstorbenen die letzle Ehrt du.rch ihr Gebet
am Sarge und Begleituni zu ihrer· letzten, Ro
hesraelte gegeben haben. Besonderen Dank den
P ii 8) o r e n Ariberto Gutkneçhl und Bgberl
Schwanz, fuer die troestenden Worte am Sarge,
am Grabe und in der Kirche, den Prauen der
Evang Prauenhilfe für ihre' anteilnahme und
den Aerzten Dr. Alexander 0188, Waldomiro
Mazurechen, Erich Kaufmann, Hans Mueller
(Timbó) _und Armando Paes Loureiro (BenedU),
fuer ihre Hilfe und Unrerstuetzung die "Sie der
Verstor!>enen w,aehrend langer Zeit zur Minde- -.,
rungo ihrer Leiden und Schmerzen gegeben ha
ben. Fuer alle unseren bleibenden berzlich�1l
Dank.

'

'Die trauernden HinterbliebenenAssim, em refletir a intencionalidade do Govirno, Jaraguá do Sul, 20_ Mlli '1971da Revolução que se identifica no Plano Cat.rinense,
.'de De8envolvimento de Colombo Salles, die" além ,de- C'_

•

um clima de confiança e de esperançá, se estabeleçal ._ >"., ,
o conseno nacional (estadual) em tôrno dos objetivos ' ,

_

básicos, econômicos e loci.is, da·' politica, governa- >O'PORTUN 1- 'D'- .A'D'E
I.

meDtal, - já que a lUta pelo desenvolvimenlo. exige
ii convocação de tôdas as lideranças, -:- o deseQvol·. -

, ,
.

Vimento não pode ser assunto de "�Ig'uns ':po'ucosí ProtUra-le' um casal novo, de preferência
dirigenres, técnicos, economjstas ou responsáveiS 80 de origem alemã, e que esteja interessado em

:ciais' que queiram "royocàr ii necesaijria. ae-eleração uma boa llavoura, demais informações' com o

,"�o progresso do Esrado. de SIJ;Jta Catar,ioa.,
_

proprietário,' o Sr. Oarl08 Schulz· 'ém' Gu"ara-
mirim...(;Brüdertahl).

.

,
. É urgente ii mobilização, ii chamada' geral parai _

ia cooperação. E pári essa 'chamada mobiliza·se não
. Such� ein JUDges deutches 'ehepar�. dasisomenle a, elas,se produtor. mas iiual.meJlre I cl,.s�1 '-iDter'essed,ha.t an eiDe, gu.·te Landwiertschldt,b,rodotiva, .orque 'aI11Dà!, unidas, são capaz de· pre, I'

.' 'mähre aUI,Cunft, beio 'i'geiltirm.r Carlos Schub;·�inov.r o·· que hoje se- '�e�nj!l Imã soberll.Q.O,� Da:c:to�lh 'n . ..
,.

(B
'

€1"hI) ,".
'

ltiesen.yolvi't11enrQ"para ,o bem-estar socu�1 e 0_ pro- .' 'r:-ua.ramlrl�,� J.!U�er � • ,,"
!gresso do Bralil. .<�

i. '�'� •

�.� _. •

'.
• .' �.' .- _,'

-'.lo �. _�'
-

!!..
_ -,� � I ----: l ,>

.

.:.: ... _�!.� _', ",,;f-, � r

. �.".

Mai o Patroefoio do certame será da Assoeia-
. Qão Comercial e Industrial É,' portanto, a cla�se
.mpre.arial que está, dei fato, liderando a Exposi-
910. Basta, aliás, uma simples olhadela a08 l�xic08
para ver· S8 a 8ubltaneia� diferença de significado
eDtre PROMOVER. PATROOINAR.

Desta forma a8 exigêneias legais foram aten·
didas de maneira raeioDai e simples.

.

Ademais, o regula.rlento é uma adaptação' dö
que rege a8 FAMOSO so' ressalte'lIe, é o primeiro
que se elabora aqui, já q1l8 DaB exposições ante
riores inexistia a exjg'�cia federal nesse, sentido.

Pörtanto, 8S eoisal foram feitas deatro das
regras tragadas pela legislação e .tendendo àa
peculariedad.el locais. _

É tempo de unir. É temqo de Bomar e8forços�
Nio o esqueçam.ol... _,. - - - -�.

-----------------"-----.-------------�---��,.�

1 Casa de madeira cem' rodas as instalações
8xt4' e respectivo lemmo ' ...... ,Rua Emilió Stein,

, 18.000.00.' . -' ,

1 Casa de madei'ra cöm todas as instalaçõ'es e

respectivo
�

terreno· _ Rua CeI. Emilio Jourdan,
fUrido�, 16..000.00. ..

--

1 Casa de màdeira 'e respectivo ·.lerrl�l\o, li Rua
Cei. Emilio lourdan, fundos, 10.000.00.

1 Casa de alvenaria semi' acabada, 200 mrs2. e

Ir'esl>eclivo retrene _ li 'rua <!Je). Bioilio lourdlln,
fundos;·�i.OOO.Om �

' .._ .,

.�,�st9dll;se . �on,diçõê� ',:�e p..�.i.1m!e�to; ��fºr"l.ções �
'" com, Vi.ctor, Zimm�rmllnD, n/Cidade. ,,_ ,'''1

::r.. liJ:E
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l� ,Feira IntercelecíclEstudonfíl do Livre
I",

'

E
-; .de 17. ,a 20/6/71 em .Jaraguá

Ler. é aprender a arte de falar e de escrever

'c O R 'R E I O
.

O O p ,O y O�t O QUE VAI PELO UOIS

Suche eio junges deutches ehepar da8
interesse bat an eine gute Land.wiertschaft,
mähre aUBcunft, bein eigentirmer Carlos Schulz
'Guaramirim (Brüdertahl).

o Que é Trabalhar?
CL Paulo Moretti

Trabalhar, meus CCLL, é acompanhar o cortejo
da vida, que avança nos seus dlae 'sucessivos, sem

dar atenção àqueles que, à beira da trajetória 'da
exlstêrieta, tomados pela inàaição ou vencidos pelo
ócio, tornam ee indolentes quando não desertores da
grande marcha rumo à ao tesouro e à terra prometi
dos, que se ocultem nos encemtnhos de um supremo
esfôrço à e.pe�a de recompense,

Trabalhar é transformar o tique taque das horas
numa melodlose sinfonia que DOS embala e nos

trensporra ao mundo encantado do êxtase no qual
em unlssono, uniremos nossa voz à de quantos, afi
nados e etentos, executam seus instrumentos de tra

balho, sob a regência do Maestro de tõdas as sinfonias

Trabalhar é realizar um sonho, é desempenhar
uma missão - um sonho que não ocorre no sono

do vicio, nia escuridão da preguiça, uma missão cujo
comandante se chame Amor e cujos soldados se

identificam pela vontade 'e pelo esfôrço, congregados
sob ii égide de urna mesma bandeira: a União.

ANO L11 - tAaAOOA' DO SOL (!U.NTA CATARINA) SABADO, 29 DB MAIO DB 1971

o ANIVERSÁRIO DO
"CORREIO ','DO POVO"

Recebemos com satisfa·
ção e a2'radeumoa mels
as seguintes mensegens,
pelo transcurso do nosso
52.o ano de íundeção,
trenscorrtdo dia lOdo cor

renre. O. Guanabara: "Prezado
coestedueno e amigo, sr.

Bugênio Vitor Schmöckel,
muito digno diretor e seus

lIévotados coleberedores,
José Francisco da Paula
R.,mos (capitão de Mir e

Guerra Ref) vem apresen
tar seus sinceros cumpri
mentos por mets um aní
versärlo do jornal "Correio
do Povo"

Do Clube. de Direlore. Lojislas
de Jarauuá do Sul - Ao en

selo do trenscurso do 02.e
aniversário de fundação
dêsse semanário, lídlmo
defensor das coisas cons

trutivas e dos Interesses da
comuoidade .laragueense,
e Clube de Diretores Lo
jistas � Jaragu6 do Sul,
interpretando o pensamtn-
,to do comércio local, epre·

senta iii V.S. e demais fun
cionários do "Correio do
Povo!', I1S mais sinceras
congratulações pela grata
efeméride. "as. Eweldo
Schiewe - Presidente".

Da Associação Comercial e
Industrial de Jarauuá do· Sul -
Transcorrendo hoje o 02.0
aniversário disse comba
tivo órgão da imprensa' Ernesto LeopoldoCzer
cstartnense, li Àssociação niewicz - Oom a idade
Comercial e Industrial de de 71 anos, faleceu dia
)araguá do Sul, expressen 17 de maío o sr. Ernesto
do os sentimentos des em- Leopoldo Ozerníewícz,
presários do Vale do Ira- fundador da Jaraguä Fa
POCú, vem, por meio dêste, bril S,A., situado' nesta
apresentar a V.S. os mats cidade. O' falecido teve
efusivos cumprimentos pe- um d08 mas concorridos
la significativa efeméride, funerais e deixa Dona
GO mesmo tempo em; que Lilly e 6 fIlhos, des quaís
formula sinceros votos de 2 adotivos; Ursuls (Ingo
que êsse conceituado ae- Schulz), Gisela (J-o r g •
menäno prossiga em sua Mattar), Jutta {Laonídes
profícua labuta, em pról do Schaàeck, Jorge Erneste
desenvolvimento de Iara (A u x il i a) Czerníewíez.
guá do Sul e na defesa Hildegard (Pedro Kopea
dos interesses da coletivi- ki) e HaDs Gerhard (Car
dadl". As. Ferdinllndo Piske la) Mayer e 14 netos.
- Secreriirio Bxecutivo" TerezePiske Janssen _

Dia 20 do corrente, fale
ceu a Sra. Tereze Piske

. Conforme levantamentoJao8sen, espôsa. da sr. efetuado pela COPA, DOLeopoldo Jaossen. A fi exeroício de 1970, 8 arre-nada contava 85 anos e .

oadação do ICM das coo-é uma das mais antigas perativas cata.rinens88moradoras desta� cidade, atingiu a impmtância dedeixando uma grande clã. Cr$ 4.048779,2,5 (quatro
Ao final dêste ane, cir·1 mensura e edificações. Além de seu espô80, ho- mIlhÕes, quarenta e oito

ca de 270 técnicos de nf. Os 6rgãos interessados' je com 90 aDOS, deixa 08. mil !3etecentos e setenta e
.el médio, concluirão seus em absorver pessoal téo- filbos Walter (j� falecido), nove cruzeiros EI ,in te e

cursos regalares na Es nico especializado, pode- espôsa e filhos, Frida, ca cinco c e n ta. o sJ; Cr$
·oola· Te'cnl'ca Federal d·e I a-o manter contaAt·o com

sada com o sr. Carlos 36047-9 2J:: (0 A 'Ih-v

Leopoldo M�y e lamilia
' o ,u .r,,8 mI oes

Sarita, Catarina. �stes a E s c O la Técnica, em seiscentos EI quatro mil 8
técnicos estarão aptos a Florianópolis que fará a res, Tecla, casada com

setecentos e sesseuta e

prestar ler'iço nas em· recomendação dOI profis'
' Max Jansen e familiares,

nove cruzeiros II ,inte e

prês8s, 6rgãos públicos e sionais. Maria, casada com Jo cinco centavos), foi arre'
f hanD�8 B r e u e I, Adele, )pre eituras mUOIclpais, Em 1971, o n ú m e r o

casada com Fritz Loreoz cadado por 60 (sessenta
dentre de SUBS espeol'811', pre'I'sto

.

de cAnclul'ntes, cooperatl'-8s de prod"ça-o"

e familiares e Sibila, ca
• ..

dades, na categoria inioial por CU1'SOS da ETEFESC
lada com o SI'. Roberto e C, $, 444:.010,00 (quatro'

de estagi,ári08. é o seguinte: 25 em ele- .
' centos e quarenta e qua

Â atividade'profissional tromecânicll, 48 em mecâ Grandberg e familiares.
tro mil e dez cruzeiros}

atinge a08 8etore� de me I nica, 4:0 em agrimensura Angela Sueli Wilpert por 21 (Vinte e uma) coo·
eânica, eletrotéonica, agri- I 170"em edificações. Eberhardt - Repercutiu pElratiu8 de consumo.

As demais deixaram de Iinformar à COPA.
Esta importância cor·

responde 54,7% do orça
mento da Secretaria da
Agricultura correspon
dente 80 mesmo exercício
ou sefa 1 970.

Falecimenlos
Victor Gaulke - Faleceu
Desta cidade, no die. 13
do corrente, com a ida
ds de 72 anos, o sr. Vic·
tor Gaulke, benquisto
comerciante estabelecido
a rua Jorge Czerniewicz
e ex funcionário da Ja
raguä Fabril S.A. - O ex

tinto deixa dois filhos -

Elvira, casada eom Er
nesto Joesting e Norber
berto, casado com Lira
Zíehlsdorf e 4 nétos,

l[éCIDlllC�§ �êàlral .�

MerCat�� ,�e Iral�at�Il1l�

Tacos' e Parquels

N.O 2.63õ

dolerosaménte a notíeía
do falecimento, da Sra.
Ângela Sue 1 i Wilpert
Eberhardt, espôsa do sr.
Aires Eberhardt, da me
lhor sociedade [oínvíl
lense. O seu passamento
deu se no Hospital de
Timbó, quando contava
20 ancs de idade. Além
de uJO ímpedloso golpe
no destino do sr. Aires
Eberhardt, I deixa äeseon
solados os' pais da extinta
Maria da Glória e sr, An
tonio Wílpert, gereute da
C a i x a Economica de
Joinville e da Sra. Emília
e sr. Carlos Eberhardt,
categorizado Iuuelonãrte
das Indústrias 'Reunidas
Jaraguá S.A. Seu faleci
mento ocorreu ás 20 ho
ras do dia 22 de maio
de 1971.
Aos Iamllíaree, as con

dolêncías do "Correio do
Povo"

- , �. '

-

Trabalhar é tecer as fibras de um coração re-

slstenre que não edrnlte pulsações arrümtcae ou im
pulsos desordenados e muito menos falhas causado
ras de embolia premeditada em prejuízo da boa clr
culação dos estímulos psicofísicos.

/

Trabalhar é edHicar o templo em cujo interior
se concelebrerão Oi leusperenes de nossa união para
se sobreporem às vozes de mesquinhos lmerêeses;
é semeer esfôrço para colher fôrças Que armazenare

mos nos cêleiros� dee nossas" dieponíbilldadee.
Trebalhar é colocar alma em tudo quanto o

corpo realiza, desde a sandália que calça nossos pés
até es bisturis que operam nossa csbeçe, desde o

murmúrio de um córrego que inspira uma canção
amorosa até o estrondear, de um açude que gera
energia elétrica, desde o milionário que admin'istra
seus bens do interior de luxuoso escritório afê o

maltrapilho que recolhe sua esmolà à porta de uma

i2'reja.
'

Trabalhlír é isso ludo, é alegria e é fristeza, é
bem-e8tàr e é sofri.mento, ê recompensa e é castigo,
é imposição e é sujeição, é semente e é fruto, é Uffiiil
rosa como pode ser um espinho, mas é; antes, de
ludo ii valorização do ser humano que, no ja,rdim da
exiSlência enfrentl.l os espinhos para colbêr o mais
belo ramalhete de ros,as' que haverá de ornamentar ii

trajefÓjia de uma vida, ni! mais Ifdimll demonstração
e- na mais bela definição do' que é TRABALHAR.

Diretamente ,'da fábrica, os mais lindos tipos e desenhos

Madeiras sêcas em estufas especiais - Madeiras Selecionadas
,. ,

. .

PR'ECOS: Desde, Çr$, ,3,00 o ,m/2
�abricaçào Própria - Pronta Entrega

Rubini Industrial "btda.
.

Rua Angelo Rubini Barra do Rio Cerro
CAIXA POSTAL: 136 FONE: 2066

JÁRAGUÁ DO SUL SANTA CATAR1NA

,

COPA .fáz'
Levantamento

------------�--------------_\------------�

C VENDE-SE -I
1 Casa de madeira com todas as instalações'
8xt4 e respectivo terreno - Rua Emilio Stein,

18000.00.

1 Casa de madeira com todas as instalações e

respectivo terreno - (?ua CeI. Bmilio Jourdan,
fU,odos, 16.000.00.

1 Cal!ur de madeira e respectivo terreno, li Rua
CeI. Bmilio Jourdan, fundos, 10.000,00. -

I t Casa de �lvenarilJ semi acabada, 200 mts2. e

respectivo terreno - a rua CeI. Bmilio Jourdan,
fundos, 25 000.00.

Bstuda-se 'condições de pagamento, informações
eom, Victor Zimmermann, n/Cidade.

-----,----,---------------------------------
Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo
I

------------------------------------------

Q,PORTUNIDADE------------------.-

Vende-se Procura-se um ca8al novo, de preferência
de origem alemã, e que esteja interessado em
uma boa lavoura, demai8 informações com o

proprietário, o Sr. Carlos Schulz em Guara
mirim (Brüdertabi)•.

Um terreno c/ 125.000
m2 de propried'ad6 da
Sra. Nilda Utpadel, com.
C88a d8 alveQaria '. Dova, .

ranchos e demais benfei
torias,' em Rio Cêrro II.
Infprmações com o sr. :

Herberto Hanemann, em
W. Weege S.A.
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