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Promoção' Terceifatlistas do· CoJégio 'Normal, "Prefeito' Lauro Zimmermann"
'de Guaramirim Dia ·12 -06,-1971
A,TENÇÃO: OS canecos estão a

,P·ESTA

vendá no Bar da D. Wenda

ÇOMPAREÇAM. A MAIS ÊSTE GRANDE ACONTECIMENTO
� ;

'I JARAGuA .00 SUL

I
Orgão de maior penetração no, 'nteriqr do riOf'c:tést.e catßitinense

--------------------�-----------

Pundação:
Art.r Miller,

Diretor:

l!!IIOêNÍo VITOR aCIlMÖCl[BL

, Impresso na:

S.c/eJiHJe Gri/ke A�.,.Itl. LtJ." "

'

I

ADO LIl , JARAGUÁ DO SUL (Santa Catarina�
•

< S#bado', 5 de 'Junho de 1971 N.- 2.636
Fundado em 1878

Emane.pado em 1934

Códig,o de Endereçamento 'Postal �strada
,

.

,

ó Victor Schaban F o r am iniciados em composta da ,2'1 pesloas,Desde' �6 démeío últlmo posto e n v e lo p e ::que é C DI&OS - O. Códigos .'

Jaraguá do Sul, di� 2 do loi treinada devldalil�nteIstá 'em virôr em tOdo o preenchido da seguillte das principais cidades da
Em começos dêste IDO, corrente mês, 08 serviços peIn Agente', do I B G fi

Pais, o Código de Ende- menetra: Região são os seguinles:
a Prefeitura mandou abrir de coleta do Censo Bee- lo c a l, _estandb . apta a

reeamente Postal, lntredu- E..I. . JlIraguá do Sul - 89.250;. d i nõmíeo. le,,-antar todos O" da'd,olR 8 naereçe G 8� 8 Q um'a aovs es'ra· li munio· ..
. tido pela ....mprêsa rasi.'

'
'.

,

, ueramltlm - ::J,24,; ",ão Os trabalhos tiveram nec�ssários ao citado
letra de Oorreios e Telé I1mo� �r.. Prenctsee do Sul - 89.236; PCal, ·lqdueOsã.ib dldi:l· .Estrada seu comA"' .... com a equlpe levantameuto, e o'om c'a-
grafos. A codificaçãQ pos- C�>rr�sponden,�e de "Cor' São Bento do Sul _ 89,290; ac� li' i!lrl li I, com ex- "l'v . '" '., ""

sibilifa uan,iII triagem mais reio do Povo. Arllquari _ 89.220; Barra teosao �e cerca de 1.000 "!_s,. recolhendo os dado'á com paeídade para
: concluir

rápida da correspondêncle, RUiil. da Imprensa, 200 Velha _ 89.240i Italai _' :'
Referidos mora�orls nao o OENSO AGRÍCOLA, os .trabalhoa dentro dOI

medlaate. a ,colo,çlJ(:ão pelo 89.200 _ JOINVILLE - SC 88300; Blamenau« 89.100; IlOh. estr.ada � unhe que dentro dos primeiros días!prazos previstos.
expedidor de 5 iPlo-arismos' Remetente: R i o doS ui _ 89.160', carregar os- produtos de eis, me,sma squípe, pro. Espera-se qua o público

10
sua lavra na. costas até curará também 8S em- em geral, príneípalmenteímtes do"nÊune da 10caW ]oroal'''Correió do Povo" Brusque - .88 350; Loges
o comércíe local. lA E�tril' pl'êsas industria,is, comer. os informantes ·que são

tlade êI' que:' éi eorrespon- Rua 'Mal. Deodoro, 130, - 88500 e Florianópolis da foi feita e levou o no-" cíaís e de prestação de os agricultores, atendam •

df�.cill : def�tioada. Exem �U2�O_--5bAgAGUk 00 -:' 88.000. mé do mais velho mora- urviç.os, para coletar 08 bem a08 recenseador�8.
p I Ican o, emes ulI}, su- " dor do local ·sr. Victor elementos para 08 eEN· pois só assim, têreDJoI

.
'

'. ;,,' '.'"
, -. Schaban, Bm �gradecimen' SOS Indus�riaJ, Come!cial uma es!attstica, que apó.8

/Fessa r- do
.

��I:� •. ·5�j/r· tt�o' ,,�SlaR,tJ) ': �.i�;���n.����;�����::�..�,�;';;;;;;J:,�j;��::'� ,�;�r;i���.�::��,:� J��:tt
O'. .

•• <.' .'
'

", ". '. .r � .' .

."
',. orer�ceram um"�dmoçG ao VJrau ,lie 1)�8e para lu"p- re,�I�anEe p.re�lsa. '.

A tradicjonallesta pro. Pflula Bauer, �ferecepdo, Qurt Birckner, do S�nta �l1efeilo. Vice, Vereadores ras estatístIcas de ames- :Alud�r a fazer o Cense

gramada pelo' C>A .. Bae- lIIe aos presentes uma Púa B.C. EI 2.0 Príneípe. Brune H e n n é Alfonso tragem.. '. .
.

é t�re.fa de todo bom

pendi esteve' ést. ano, suculente churrasaada no Ivo Kaulmann, do Aq. de,IFranzner, fiscais e operá A eqUIpe de trabalho, braBlhnro.

exeepeionalme,nte an,ima Parque' Agr(i)_ Pecuário Ouro B.O.· C' No setorle" r.ios. O 8ImQço.tr�nscorreu -------......""'"""------......-----

da. Durante li semaoa "MinistroJo�o Cleophal!i". minino I!l8grou·se Rain-ha: em,ambiente animado até

Mil J' '"1,, '8 I
. ,

.

. qQ.e antecedeu:· a ,testá do Á noUe; foram proclama·
.

Tecla Fruet, do Harmonia as primeiras horas da noi· ISS I.r 8. g U' 8' va.1
. a

"

·,u··m e,o 8 �Espirito Santo, .. vt!rifica dos os novos venc.adores, RO" 1.11 ,Princesa: Irmate,'
.

ram·le diversas comp'e- que torám os seguintes:, Gramkow-, do' Harmonia
tições na séd. soeia!. No Rei do Tiro: Jens Metz·' RC. e 2,11 Princàs.a: Fria,
IiIAbado, ás 14 horas teve ,geri 1.0 Cavalhei'ro:F,R.o. da Mahpke. do Tudo Azul
lugar a marcha de blUtea dolfo Hufenu8ss1ér; 2.0 B.O. - Seguiu·se gran
do Rei, (do tirO"8 do Bo Cavalheiro: Lothar So'n', dio8o e ariimado tisile,
lão.)' e da Rainba,

'

nas, nanhoI. Rei' do Bolão: que divertiu os sócios até
pelJl\löas dos ars. Samir Haroldo Ristow, do Gua-. ali' primeiras horas d'.
Mattar, Silvi,p,o Baralto:e quart liO.; 1.° Principe: domingo.,

.

.

).1 _"

I.I.GIE. Inicia Censo Econômico

No dia 10 de abril úl� No dia 12 de junho êl.

e
timo, o'C.A. Baependi em 1971, no

.

Pavilhão
)
da

colaboração com os Diá· ,PROEB, em Blumenau,
riOi Associados, em ani·. ter:á lugar a lescolha d.�
mada festa, apontou a b�lesa catarineose. Inú.

jovem Maria Helena Pi m�ros c�lais de Jai.'a�u.
11'

.

b I' do Sul, estarão se loco-
O Trl'bunal �eder"'l', de'

co I, a maIS' e alara· d'
..

hI .. gu'aettse d:e 1971-. ,"Misl moven o p�U'a a VlZln a

Recursos,' p'ôr mllioril! de J.aragu.á 1971 ", é a pren. cidade, para' torçer pela
votos, adotou acór.dão de dada filha do Glisal Vir': nossa candidata,' que é,
182 71, eniendendd. que os 11" (H 1 L t h) realmente, muito béla e

Produtos' tiJ'0108 e te'lhas g' lO e ena· eu prec t
poderá surpreendér -

08Pieolli e tem a ,seu lav'or
inéidem exclusivamente no

as medidas MenUs, capa. jluag9aenses. 'l'ratando·
Impôsto Unico sÔb're Mi se cemo S9 trata de uma

neirais; cODslituindo bitti- �e8 d. trazer para � n08-
conoo,rrente patricia, 8n-

buração a�exigência 'de IPI sa @idade o eétro da carecemos a neeessida
ou de ICM. TraIa se 'de belasa catarinanas, �on, de de um eompareéimen
produfós de extração "in correndO com as demais to massiço' à

.

Blumenau,
natura", medhil!Jte "bendi- para o concurso Miss para torcer pela n081a
ciamento m e c â n i c ó ou Brasil de 1971. candidata; "

aglomeraeão por briquetl!-
'

'

." ,

gern, nodul�ção, pelotiza- .

.

•

.
. ,

...
c,

.�.
.

ção e sinterização", segun Te,lefunes. no·v'o,'S' .F'u�n·clo:n',amao claramente pr,evis1o do
Decr.-lei 334m,de 12-10 67, Dentro de mais alguns pllrll ligar com 22-0188,�rt. 1.· e parágrafo lÍnico. dias .terá 'Iugar a inaugu- Blumenau..
Devem ,.0111 '. oleiros I,oeais f..l
mobilizar-se, n.àra. modifi. ração o icilSl ""o oQvo si�-

I" tema de telefones em Jara.,'car li orientação afualmen· glilá dó Sul. Assim mesmo
te ador�da que manda re· ,

Ocoíher o 'Impôsto Único,
·01 Pfhneifos 30 lelefones

IPI e ICM.
estão sentlo ligados; deven·
do seguir�se um futuro fi·

, O Rev. Pe; Ivo, rellizou

S'"a'.1-le d'o's
.

naociamel.'to� ampliando 12 éom sucesso a, 2a. Ftsta
, 'I'.JI t

.

· ,. ',' ,;

m" Q'"nn
'"

.

5' AC I I
. rêde que �oinp�rta um nó- dos Caçador�s, no Manso.

;'.rI'O.··· . """D'.1'0 . \' , e ;

p' a't' r' oc.·n..Ja Namoradós mero b�np maisLeleyado Precedido de nafurais pe.r-
"ii CUlS'OS

,'"

' de usuar,�:os. J.nagua do calçcs e d'e, umit chuvinha
, ',<..,. . ,

_.
' O,. Llon� C�ube de. Co- Sul, dis,qe de 12 cllDais nll noite anferior, a fesfa

, Repercutiu äolorosamen, socorros médicos, tôdos ;A As�oClaç�o Comer· rupa, .reiilhzima BO .dla 12 para inferllgação com Join- realizou se com· um com
te no seio da sociedade· os esforços eram baldados. Clal e IndustrIal de Jar,�. do corren'fe o Bal�e. dos, ville

Mit.1fa
e Blumenau. ,parecimento em massa de

. local, ". d&",_Vizinho 'munici· Além da· viúva, sra. Apo- guá do Sul e,atá patrom- Namo:ra�os. A, f�stlvldade
.

'

,. .' '.
" caçadores, admiradores da

pia de Guaramirim� o I'D lôn'ia, ,deixa' mais se'i:s fi- nando 'mai� dois .cursQs, terá lugar ..
l1'iil 'Socie'dcllde P�ra ;010 'mações "deve se caça' e devotos da Capela

fausto� passamento ,do sr. lhos, Silveslre, vereador um de 'l'WI e outrO' 'de \ Alirado.Jles Corilpá, 'anima- discdr 1·0 2. Para reclama· do Manso.' A festa correa
Antonio Mannes, prospero por. Guaramirim,'

-

Felipe, Admini8tra,ãQ ·de. Emprê- do pelos "lnvictús", do Ria ções:" 1'-0 ,3. Para interur- poodeu i,nlegralmente aOs
,Comerciante estabelecido Blasio, iDdusttiaJ.est�bele. s&s.: a terem, Iug�r de 28 de Janeiro. Haverá desfile banQs, ati 2i,�0' hs,: 1.0-1, desejos festeiros que, lIlim
iUI séde d'o' vizinho muni- c,ido em Joraguá do Sul, d.e ju�ho a ,2 de julho de mod'aa ás 23 bor.�s. depois d

'

21,M hs.: 1-0 6 de oferecerem aos vi$itan'-
'

cipi·o. ViUma de lamentá Simão. Augustioh,o e Ma· próximo vindouro. Qq.aÍs- Somos agradecidos pelo (Blumenl! 1;1). .

Informdções tes vàl'iadas carne em fór�
.vel acidente' de trânsito, �G!eila. quer informações s'.l'ã:o envio de Ilentil convite. A- sObre ta IS: 1-0-,4.' Para ma de . churrasco, ainda
fa!eceu,dia 2, do corren,le, "Correio do Povo", apre· lornecidâlvpelos eoorde- renda reverterá em belle- r;nensare': a para o exterior, amealhou uma bela soma
cerca dll'. 18 horas e, mes·, senta, à família enlutada·os nadores, srs. E;ggoD João Hcio .dos menos· favoreci· deve-se pedir Ugação à pa'ra as óbral da· igreja'
mo sendo·lhe prestado o� seua sentidos pi�.mes. da Silva e eie.roFerreira. dos de Corupd. CeDtral [de Jaraguá do Sul" local.

�

Tijolos
Telhas

No Curso desta 'semlDII rio I·io bem dirigido por slpercebido. Transmito
érecehemos ,mais 'umA meD·� V. Sã. os meus cumprt·, lhe, juntameDle à tôda sua

aa.gem congratulalÓril, pela meDtos pêla passagem de equipe de redação e cola
PiSsagem' ;do nosso p2.0 se� 52.0 aniversário de boradores, 08 meus sin
ano de fundação. O sr. existência. O motiv,?,·t éeros votos de que esta
Otair �ecker,.• êx PrefeHo s!goifica,t,ivo para ..tôda ii fôlha prossiga na sua tra"
de ,São Bento do,Sul, atual común1fd'aêle· do Norle Ca jetória discreta e brilhllnte
Suplent, de Senad'or, en- ta'rine�ie, ,l?qrqulJnto há com qU,e se-pouve até aqui,
'viou-noa a men,sagem que mais de meio 'século' sua� firmando·se cada vez mais
abaixo. fraQscre\'em,os:

.

p.ginas doclJmentam a como um �ulênlico porta·
> "Prezado Jornalistà: Pela história desu.I Região, rein� voz dos anseios da cole.
presente, sirvo me p li r a vidicando e incentivando tividade norte-cafarineose".
tra.nSmitir,' por seu

_

alto seu progréss'"
-.,

As. Orair Becker (Supllate
i,ntermédio ao "Correio do 'IÊsse aniversário não de Senador)." ','

Povo", jornal hebdomadfÍ- poderia deixar passar de·
)-� 'i b '1

Festa dos'
eaq_dopes

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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- 8 sra. V... Alzira
:f,ieoHi, nesta cidade;
.� - a sra. Aliei, espOsa
do Sf. Evaristo Monteiro,
;- 8 sra. Vanda, Ispôn

do sr. Bernardo Krámer; E para que chegue ao 00
�
- a sra. Maria, espôsa nhecimento de tod06 mandei

do sr. Giardini L. Lenzi, pa�sar o pr.filsente edital queDesta oidade; será publicado pela impreosa
_'
- O i O vem ÃntOnio e em . cartório onde será

Fangello'; afixado durante 1) dias. Se
,_ O j O , a m Invaldo alguém souber de algum im

L,emke, em Rio da Luz; pedimclnto acuse-o para os
�>
- O sr. Leopoldo Ma- fins legais. '

lheiros �r., nesta Icidade; AUREA MÜLLER GRUSSA
-- a J o , Q m racama

Meier, nesta cidad.; Otieial
_' o jo,em Osmar Os-

car Nagel, nesta cidade. Correio do Povo ,

Dia 10
. um Jona.aI a �""""''''''''''''''''_''''''''.''''''·.''(Iil··_ ó sr. Mathias Pani' Se' d '

PT,"",t�in, �·:::a.c�::�;en Zim.,
_ 'IVlo'ç.or". !'UollvUoS"O·' .�,!�-_.�,_!._g__d_f__�º.!�ª'mermsnn, nesta CIdade;

1.11-.)
�

.

- o jo'em Waldemar Schmidt, nesta cidade; .. i ADVOGADO nos 'fôrol de i'Lemke;
_ a jovem Terezinha

- o sr. Waldir Fu'nke; São' Paulo � Gua\nabara � Estado do Rio da'
.

- a p.ra. M�lria, elpOsa

J J
.

BWeiller, em Jaraguàzinho; do sr. Inácio �l'oma8elii;
. aneIrO � r&sßia.

- o sr; Rudolfo Kras- Processamentos perante quaisquer Mi.. •

.in, em Rio da Luz Vi·
- o i o v .111D Antonio ni6té,rio8, Autarquias e. Repar,tições Públicas It.

Kastellé,r; ,toria;
.

_ o sr. Adolfo Wacker- r
em geral., "

·

- a menina M�ria de hage, nelilta ci( ade; l ES,critório
CaD trá 1 =

u

Lourdes, f i 1 h a do sr.

Adolfo Bartei, em hap,o'
- o sr. João Gascho, Avenida' Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

•

em Jaraguàzinho; (F 52 189")
" t

cuzillho; _ a sra. Izaul�a Zapells,
e one:

.

- . '*

»ia 11 espôsa do sr. Olympio
( Z C ...:.. 39 •

i
R' d J

. . I.
- a sra. Valéria, espôsa Piaseski, nesta cidade; l:lO

e, aDeIrO

�do sr. Álvaro Batalha, no - o jovem.Hflio Souza,
. .:::,. _ �_�dO__. ,doa GUAfi�

__B�RA_. ". .

:Rio de-Janeire; nelta cidada. � _ _ _ _ _ •• • ....__-

"tORRflO DO PDUO"
<:*<:::rc::::a..-c::a<::><::=a Edital de Praça e Leilão Edita'l de Citação com prazo de 20 dias
MUD A 5 Com prazo de vinte dias O Doutor MillOD Cunha, Juiz 'de Direito da

fundação: flrtul' Muller � 1919
..

.

Fndller•• e Or".",ent.,. O Dentor Mílton Cunha, Juiz de Díreíto de Ja- Comarca de Jaraguá do Sul, em exercicio na

raguá do Sul, respondendo pela Comarca de Guara- Comarca de Guaramirim, ESlado de ôenra
mirim, Estadc' de ôante. Catarina, na forma da lel, Calarina, na Forma da Lei, ele ..•

eIC... FAZ SABER, ii quem Interesser P05111, e espe-
FAZ SABER li quem ínteresser possa, que o clalmeare JOSÉ LEONI, sie qualificação não encreda,

Porfeiro dos Auditórios dêste Juizo, levará à Público resldente em lugar incerto e não sabido, que. pelo
Pregão de Venda e Arrematação, It quem male der e presente edital com prazo de vinte -días, fica o mesmo
maior lençe oferecer acima da avaliação respeeríva, citado pelo tnteíro teôr da petição inicial e despachoPEQAM OATÁLOGO os bens abaixo descruoe, penhorados a Arthur Trtbess, abaixo transcritos, DOS autos de ação execunvs que

ILUSTRADO nos euros de Ação Ordtnérta de R�scisão. de Con- lhe move IRMÃOS EMMENDORFER S/A., em tra
trete C/C Perda. e DaDOS em que é autera Elízaberh mltaçêo näsle Juizo: PETIÇÃO INICIAL: Exmo Sr.
Iensen, o que será levado a efeilo DO próximo di.�" Dr. Juiz de Direito da Comarca de Gueramírtm - S.
de junho, às 10 heras, na PorIa Principal do Edifício Catarina. IRMÄOS EMMENDORFER S/A., pesloa
de Fórum: luridlca de dir�ilo privado, sediada em Jarllguá do

o:::::::::::aC=h=="�o::::l>C=::u::::::;::' 1 )' Dois (2) 'terrenos, . localizados em Ribeirão Sul,. aêste Esrado, vem respelrosemente em presença
Gustavo, Meseerendube, sendo uma parle do Lote de V. Exel•. , por seu procurador judicial que apre

.� S . O'
.

C I A I S II n. 16, com a area de 40.000 m2, mais ou menos, e seare chancela no final, pedir ii cilação de OSCAR

�
-

o eurro lambem parle do lere n. 16, com a erea de ORTHNIG, brasileiro, casado, mecânico, residente e
======== ========!!.. 200 m2 meís ou menos. Limita. se ao Norte com domiciliado neste cidade e comarca, e JOSÉ LBONI

Rerll·stro C.·vl·1 Carlos Scholdack e Alberto Dombeck; Sul, com AI de qualificação. Dão anoreâe, pare responderem, na

ii berto Dombeck; Oeste com Alberto Domheck e ao formação de um lttísconsôrclo ativo necessário (art
'Fazem anos hoie Aurel Müller Grubba, Cficial Leste com o Ribeirão Gustavo, seguindo rumo leste, 88 do C.P.C.) &lOS rêrmos da presente AÇAO EXE

.:_ o ar. Inaeie Toma
do Registro Civil do r.Dis- oeste e norte, um melro idem do aqueduto e calha CUTIVA CAMBIAL, segundo o' rlrual normado pele

sellt, nesta cidade;
-

trito da "Comarca de Taraguá de agua com uma ratone movida ii -égua e respectl- Inelso XIII, do arl. 298, do Código de Pr06:08S0 Civil
_ a sra. Dílva, espôsa

do Sill, Estado de Santa vos ranchos e imóveis.Adquirido de Helmuth Brundke pelos fundamentos que em seguida aduz: 1.1!J o exe

ào si'. Rolaade Janke Catarina, Brasil. e sua mulher, regtsrrado DO regtsrro imóveis di Jara. quente credor dOI ctiendes, da lmportencla de

beBta cidade;
, Faz Saber que cemparece- guá dç Sul, sob n. 10968, Livro 3 E, avaliado por Cr$ 7.000,00 (sete mil eruzelros) representada pelos

_ I sra. (Jarla, espOsa
rarn no cartório exibindo os Cr$ 2.000,00 (Dois mil cruzerros). 2) Uma fabrica de nrules creditícios em anexo, assim díscnrrnnedes, 1

do sr. Prefeito Muoicipal documentos.exigidos pela lei carrocerias edificada no rerreao acima aescrtro, ava (sele) notes promissórias DO velor de Cr$ 1000,00
Hans Gerhard MaTer; afim de se habilitarem para liada por Cr$ 8.000,00 (Ouo mil cruzetros), perfazendo (um mil cruzeíres) cada uma, vencidas, respectiva
• sra. Lili, espôsa do

casar·se: o folal de Cr$ 10.000,00 (Dez mil cruzeiros). Não mente em 10 de outubro, 10 de novembro, tO de:

Ir. Ilrnesto Bartch; Edital n 7698 de "7/5'71 havendo Iicitanles q.ue arremalem os bens no. dia e dezembro de 1970 e 10 de janeiro, 10 de fevereiro

·

_ a .rta. Dolores, filha
. .

.

� /.... hora acima referidos, fica desde já designado o dia 10 de março e 10 de abril do ano em curso, devida

do sr. Pedro SchmUz. �.dro Valdemlro Sehmldt 6 (seia) de julho próximo, às 10 horös, para &l reali� menle formalizadas; 2) Vãos e infruljferos foram os
e Hse 8ass8 zação do leilão, quando os bens poderão ser .arrema� meios amigáveis de que se, serviu o exequenle plira

Faeem anos amanhã Ele, brasileiro, solteiro, tados ii quem mais der, e maior lançe t1)ferecer, iode· receber o seu crédito, obrigandq.se, dessl ·forma i.1

,

- Q menino João Oláu· operário, �ascido em Ja- peodenlemenfe da avaliação respectiva. E' para que socorrer·se do presente remédio juridico. ã) Nestas
dio Braga, filho do Ir raguá do Sul, domiciliado Dinguem possa elegeU ignorllncia. mandou o MM. cODsições, delfina ae a preslDfe li V. Excia., a quem
João Bra,a, nesta cidade; e residente à Rua Join� Jui� expedir os presentes editais que serão afixados pede permissão, pari! formular o seguinle REQUE
- a .ra. A.delina, espösa ville, nesta cidade, filho DO lugar de coslume e publicados Da forma da' lei. RIMENTO: Sejam os devedores cilados da prasenfe

d,o sr. José Weiller; de Fridelino $chmidt e Dado e passado nesta Cidade de Ouaramirim, ESf,do para, em 24 horas pagarem o rrDcipal, digo, prlnei
- a srta. Iris Modroek, C a t a r i n a Zimmermann de Sanla Calarinil, no Cörtorio do Crime, Ovei e pai, CUSfas processuais, verba advocaticia e juroi de

Deita cidade;
.

Schmidt. • Anexos, lOS dezenove de maio de 1971 (Illil nove mora, ou conlestarem, querendo, í!I presenfe após
,- 8 srá. Vta. Erna Ela, brasileirt\, solteIra, cenlOi e seienta e um), Eu, (as) Ralf Fallim, Escri' garanlia do Juizo. Requer oulros sim, caso ii penhora
K,reutzfeld, em Jaraguà industriári., nascida em vão, o dalilosrrafei e bubscrevi. recaia em ben. imóveis, sejam \ciladaa para inlegra
tinho. Jaraguá do Sul, domici- (IS) Millon Cunha, JUIz áe Direito em Exercício rem II lide as mulheres dos exeeulados. Prolestdndo

Dia 07 liada e r e 8 i den t e em . provar. digo, para provar o qU'e foi alegi:tdo por Iodos
Ilba da Figueira, neste C E R T I DÃO os meios de provai em direito permitidGS; 'inclusive

- a lri. Vn. Maria distrito, filha d, Herberto C depoimeotos pessoais, sob as penils d, confesso, e·
Ilalcu.,nha., .. nsata""clda.· ''8Ilt:llv'l!fHi:ld'a Frl'e''d,..4.iCa.:l ? er,ifico que li presente cópia c:oofére com o d�ndo_à causa,. diO'o, II "reae.llte, .,rão s."'�,�.enle ....ra ,os, .

de' �r 19'J. � origiDal dó queJdou fi. ,,/!�
..

'6".... ",:'1 t"1'"

1
•

se. efeitos fisc�i8 a yalor de Cr$ 7.000,00. Aguarda re

Dia 08 �, Guaramirim, 19 de maio de 1971 ceber ,o DeFERIMENTO. De Curitiba p/Guaramirim
- o Ir. Dr. lrineu Pe-, Bdital n. 7.699 d. 31/5/71 Ralf Fellin, Escrivão em 6 Ide abril de 1971. (as) Ariel Ortiz, digo, Arie

tbra, em Curitiba; Oouglas Conrado Stange Rey Orriz OIIIClD - Adv.
·
- a sra. Vva. L i n a e Ivon. Wolf D,espadro de Fls.: "Lavre·se o fermo de penhora

Schneider;
. -

que será assinado pelo executado Oscar Orlhey
- o sr..Francisco Fis- Ele, bral!lileiro, solteiro, V ENDE 5E cilando·se o OUlro execulado nomeado, por edifal

éher Jr., nfOsta cidade; contador, nascido em Rio 1___ _

..
- . -I haja vislo que se desconhece o paradeiro do me:smo

".
_ a jovem Neli Luzia Negro, Estado do Paraná, sendo que ii localidade de Maripá nos é desconheCida

SchmiU, nesta eidad,e;
domiciliado e residente 1 Cás. de madeirll com todas as inslalaçõés e Maringá, de enorme exleDção. JUDfe se e cUmpra se

,
_".. o menino Bernardo

à Rua Gumercindo da Sil.' 8xt4 e respectivo terreno -

.

Rua EmiHo SIein, Em 12.071. (as) Millon Cunha - Juiz de Direilo ,

filho do sr. Gus&nQ Al' va, nelilta cidade, filho de 18000.00. respondendo p/,Guaramirim." E para que não se pOS81

*'
Werner Emilio Waldemar I

.

I M
· erstaedt, em Itapoeuzi-· E 1 Casa de madeira com todas as instalaçõ,es e

a egar IgDoraDt a, mandou o M. Juiz expedir o

n1:-o', ,Stange e rna Gassner presente editlJlI que leriÍ afixado no lugar de costumeq Stange respectivo reFreno - Rua CeI. Emilio Jourdan,
- o sr. Waldemiro

.

.' - f d 1600000 e publicado na forma da lei. Dildo e passado nesla

Loewen, nelta. cidade. �

Hla, brasileira,' solteira,
UD os, .

.

• .

cidade de Guarllmiifm, ESlado de Santa. Catarina, no

Dia 09
doméstica, natural de Ja· 1 Casa de madeira e 'respeClivo terreDo, ii Rua Carlório do Crime, Crvel e Anexos, ·aos vinle e . um

ragaá do Sul, domicilia· CeI. Emilio Jour�I!ID, fundos, 10.00000. de m�jo de mil novecenlos e selenla e um. .Eu (6S)
da e r tU!! i den t e à RlIa 1 Casa de a,lveoaria semi acabadd, 200 mls!. e

Ralf Fallin, Escrivão, o dalilografei e subscrevi.
Henrique Piazera, 56, DtUiI

.

.

ta cidade, filha de Bru. respecrivo lerreno - a ru� CeI. Emilio JourdlJn, Dado e passado nesta cidade de GUlJramirim,

no Wo.If ti Edle Hass Wolf. fundos, 2õ 000.00. - Eslado de SaDIa Cllarin&t, no Carlório do Crime,
Cível e Anexos, aos viole I um de maio de ;.:iii
novecenlos e seterlfa e um ..Eb, (as) Ralf Faltin, Es·
crivão, o dâlilografei e subscrevi.

(as) Millon CUDha, Juiz de Dir.eifo em Exercício

C E R T I O A·O
CertWco que ii presenle cópia cODfére com o

original do que do.u fé.

Guaramiri'm, 21 de maio de 1971

Emprêsa jornalistiea
"Correio do Povo" Uda •

• 1971 •

Di�etor
Eugênio Vitor Schmöckel

"

Laranjeiras, Peeegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíeabaíras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Oení
feraB, Palmeiras, ete., eto.ASSINATURA:

ADuaI .. • . Cr$ 10,00
Semestre ; . • CrS 5,20
Avulso • • • • CrS 0,20
Número atrasado Cri 0,22

ENDERtÇO:
• Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodore, 210
Jaraguã do Sul » S. Catariná

Leopoldo Seidel
- aORUPÁ -

Aaiversários:

Estuda-se cond'i.ções de pagamenlo, informações
com, Victor ZimmermanD, n/Cidade.

Ralf Faltio, Escrivão

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

'APARTJ\.MENlOS
Aluga';'se

.

Apartamento de 3 quartos e

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

Tratar oom Arnoldo Sabino no Tabelio
nato Tavares - Edificio da· Prefeiturà.

t Agradecimento

II

A famma enlutadà da

Vv_ Ida Bona Rocha"
ainda profundamenté consternada com o de
ssparecimento de sua querida mãe, sogra "

avó ocorrido no dia 27 de maio de 1971,
vem de agradecer a tod'os que os confortaram
neste doloroso transe por qu� passaranl, aos
que enviaram flôres, coroas, e 08 que acom

panharam a extinta até' a sua última mora�
da. Ag�adecemos outrossim AS Irmis do Hos·

pital S. José desta cidade, a equipe de mé·
dicas composta pelos Dr, Waldemiro Mazu
r.chen, Dr. Biron e Dr. Evaldo Riedei, e em ,

especial' ao Sr. Victor Bauer.

Jaraguá do Sul, 02 de junho d'e 1971

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



Casa de. Material
il

CORREIO DO POVO

Edital de Citação Edital de Leilão Edital de Leilão
O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da

O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da. Comarca de Jaraguá. do Sul, Estado de San-

Comarca ds Jaraguá do Sul, Estado de Santa ta Catarina, na forma da Ieí, etc ...
Catarina, na forma da lei, etc. Faz saber a todos quanto 4ste edital, com o

FAZ SABER aOB que o presente edital de cl- prazo de vinte (20) días, virem ou dêle conheci'
mento tiverem e Interesser possa, que no dia 19

tação, com o präzo ds trinta (30) dias virem ou
de junho p. viadouro, às 10,00 horas, em frente àdele conhecimento tiverem que por parte da Pre-

E F á.feitura Municipal de Jaraguä do Sul, por intermé- porta principal do dítícío do orum, ser proce-
dido o leilão do bem imóvel penhorado ao eX9CUdío de seu bastante procurador, advogado dr. Mu-
tado José Boaventura, na ação executiva que lherillo Barreto de Azevedo, lhe foi dirigida a petição move a firma Irmãos Campos Ltda., e abaixo des.

inicial do teôr seguinte: crtmínado.
Petição Iniclal:- Bxm.s Sr. Dr. Juiz de direito da a) _ Um Terreno, situado nesta cidade, � mar-

Comarca de Jaraguá do Sul. Vem, Prefeitura Mu-
gem esquerda do Rio Jaraguá, com a área de 825

nícípal de Jaraguä do Sul, pessõa Jurídica de Di- m2., com 15 m. de frente e 55m., de Iundos, Iazeu
reito Público, representada .por seu Prefeito Muni· do frente em terras dos vendedores," travessão dos
eípal, por seu bastante procurador advogado abaí fundos com o Rio Jaraguä, de um lado com ter
xo aastnado, consututdo por Instrumente público ras de Fernando Lange, devidamente registrado
lavrado nas Notas do Tabelião Mário Tbyares da no Oartórío de Registro de Imóveis desta Comarca,
Cunha Mello, às fls. 35, do livro 36, o bacharel que sol) n.O 36.350, do livro 3-5, avaliado em Cr$ 1.500,00
esta subserevs, com escritório à Rua Mar. Deodo (um mil e quinhentos cruzeíros). .

ro da Fonseca n.O 201, nesta cidade e Comarca, a A venda em leilão será. feita a quem melhor
presença de Vossa Excelência, com todo respeito oferta fiz.r. Em virtude do que, com fundamento
e acatamento, para propor centra Plínio Wilian no art. 15, e seus parägratos, da leí n.5.474, de
Vicente Gomes, brasileiro, casado, do comércio, 18 07-1968, que dispõe sôbre duplicatas, foi expe
com residência e domicilio em Lugar Incerto e dido o presente edital. que será afixado no lugar
não Sabido, a presente ação Ordinária de Rescisão de costume e publicado pela imprensa local. Da
d8 Contrato, por inadimplência, no decurso da qual, do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos
se provará.- 1.0) - PIDr contrato particular, datado cinco dias do mês de maio do ano de mi! nove
de 18 de novembro de 1969, a Prefeitura Muniei centos 8 setenta e um. Eu, (as) Amade. Mahlud, escrí-
eípal de Jaraguä do Sul, ora pe,ticionária, centra- vão, o subscrevi.

-

tou com o' Suplicado Plinio William Vicente Gomes, (as) Milton Cunha, Juiz de Direito
a construção e ajardinamento de 2 (duas) Praças, Confere com o' original; dou fé
sendo uma .com a area de 1.431 metros quadrados Jaraguá do Sul, 5 de maio de 1971
junto ao Mercado Municipal e a outra com a área Amadeu Mahfud, EscriTio

=- ..........�--_.--.--_ ...__ ...._--.

de 2.400 metros quadrados, na rua Joinville, con- 1 .

t
_

.

t
I

forme se constata do contrato anäxo por fotocópia i, A e n 9 ca o . I
devidamente autenticada; 2.0) - Segundo o contido Ed'l"ta'l ,Ia Lal'lio, 1 F ar m a' c.- a

.

C e n t r a I !na clausula II do centrato, Plinio Wilian Vicente U II, ,Gomes, daria, como de fato deu, tntcío às obras 1 !imediatamente, "e S8 obriga a concluí las até o dia O Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da comunica a seus clientes e amigos que 120 de janeiro de 1970."-sic-; 3°) - Aeonteee, porém Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa 1 transferíu suas instalações para a Avenida
que em dezembro, o suplicante, digo, o suplicado Catarina, na forma da leí, etc. _ 1 Getúlio Vargas, 198, entre a Com. e Repres. 1
ausentou se desta cidada aqui deixando um pra FAZ SABER a todos quanto ê8te edital, com 1 de Máquinas Agrícolas "Tobatta" e Oasa !
posto encarregado das óbras iniciadas - um sim- o prazo de vinte (20) dias, virem ou dêle conheci-! Pernambueanas, esperando continuar mere. !
pIes operário; 4 o) - Que, dia 19 de janeiro, vés- mento tiverem e interesllar possa, que no dia 16 I cedor de vossa confiança e permanecer ao !pera do prázo contratual, na praça junto ao Mer, de junho p. vindouro, às 10,00 horal, em frente à, inteiro dispôr dOI prezados senhores. 1cado Municipal, faltavam os trabalhos de aJ'ardi- porta prl'ncI'pal do Edificio do Forum será proae. , I

namento, arborização, colocação de bancos, postes dido_ o leilãe' dos bess imóveis penh�rados ao exe· ! _. · ,-
, t

de iluminação, luminária. e acabamvnto final, ao cutado José Vieira, na ação executiva qU.tt lhe move I A C h tun 9 ! t
passo que na praça situada à saída da cidade, ape.' a firma H. Carlos ScbDvider S.A., e abaixo des-! Z '- 1 A t h'

�

k I
nas foi feito o trabalho de limpbsa do local. Em criminados: I.. J�.ß r a-... "p.-o�·, e·, .e· �t-tal Ritua-çiof.veoio li >SupItc'ante,�d-e dirigir 'C01Te8� 1·) - Úm Terreno, edificado com uma C8sa

1pondenci88 (cartas e memorandum) instando junto de Morada, situado n,este município à Estrada Ita-! teilt seiner' vornehmen Kundschaft mit, dass !
a contratante, para que defi1se cumprimento ao con- pocu-Hansa, com a á.rea de 1085 m2., fazendo fren � die Instalationen der Apotlteke jetzt an der �trato, já que havia rececido parte do preço ajus te nà dita Estrada, com 25,50 ms., fundos com , Av. Getúlio Vargas, 198� zu finden sind, ,'

tado. Não S8 logrou exito, poil do memorandum 34,50 ms., com terras de Behling, de um lado ex- 1 zwischen der firma Com. e Repres. de Má- 1
não. se obteve resposta, e_ da Carta enviada sob tremando com terras de Ricardo Behlin�, onde 1 quinas Agrícolas "Tobatta" und Gasas Per- 1reglstr�, h,?uve a devoluçao da mesma pel? DOT, medE! 36,50 ms., e de outro lado. com a TIIa. dCJ8.! Dambucaoas, wo weiterhin g1_Jte bedienung Icom a mdlcação de "mudou 8e para lugar Ignora· Pereira, onde mdee 28,50ms., deVidamente reglstra� � zu erwarten ist. ,do"; 5.°) - Plinio Wilian Vicente Gomes, não m�is do no Cartório desta Comarca, de Reristro de "

,

'

compareceu a Jaraguá do Sul, e as praças estão Imóveis, Bob n.031.3:J1, do livro a·p, às fls. 1'95, em .--...-------,,--- .....-----.

da mesma maneira, de que, quando em fios �e de· data de 30/U7/70, avaliados em CrI 9.000,00 (nov�
zembro, foram interrompidos os trabalhos; 6.°) - mil cruzeiros).
Por int6rmédio do Juizo da 2.a Vara da Capital a A venda am leilão será feita a quem melhor
Suplicante, procurou NOTIFICAR ao contratante oferta fizer. Em virtude do que, eoro fundamtmto no

Plinio W. V. Gom@s, tendo o senhor Oficial de Jus- art. 15, e leus p a r á g r a f o s, da Lei n.5.474, de
tiça certiUcado de que o mesmo não mais residia 1807·1968, que dispõe liIôbre duplicatas, foi 'expe
no éndereço c.ns�ante do contrato, estando em lu· dido o presente edital. que ser.á afixado no lugar
gar incerto. e não sabido. (Notificação anéxa sob de costume e publiclàdo na imprensa local. Dado
n.O 2); 7.·).!... Decorridos mais de um ano e 3 me e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos

S6S, do prázo contratual, para' a conclusão dai vinte sete dias do mês de abril do ano de mil no
obras, e tendo sido as mesmas abandonadas ina- veoentos e ,setenta e um.- Eu, (as) Amadeu Mlhlud.
cabadas, é notório e patente o inadimplemento por escrivão, o subscrevi.

,

por parte do contratante Plinio WiliSD Vicente Go. (as) Milton Cunha, Juiz de Direito
meso Assim sendo, é a presente, para requerer-se Confere com o original; dou fé.
de VOBsa Excelência, a citação de Plinio Wilian Jaraguá do Sul, 27 de abril de 1971
Vicente Gomes, brasileiro, casado, do comércio, . Amadeu Mahfüd, Escrivão .--------0-----------.atualmente em lugIir ineerto e não sabido, Por Edi-

' .

U-------- -----------11tais, publicados no jornal local, Correio do P o v o'
II II�e��o�i��iOpr��:!�� :;�� Ó;�i=:�i�a;ee�e��1:�oa�:

Um terrenVo"à ERu!'1AJCDãnta·Era, -noSBaEI'rro de' Boa IJ',' Escritório Jurídico Contábil I,','Contrato, por inadimplemento, autorizado ptlIo �rt ..

1056, combinado com o § único do art. 1092 ambos Vista, c/201,öm de frente e 45m. de fund.os. II ' IIdo Código Civil, no decurso da qual provar-se·á o Inform�tçõe8 à Rua São Paulo esquina e/a Roa n Max Roberto Bornholdt IIque se alegou, protestando S8, desde já, pelo de- Içaras 141 em Joinville com o Ir OUo Welchert II IIpoimento pessoal do Suplicado, pena de confesso, ou ne�ta Redação." II Luiz Henri.que da Silveira Iiouvida de testemunhas, vistoria e arbitramento, e

pelas demais provas em direito admitidas, para

f-,•. -R�e""'I.'4DO"'"4I"d"""'O'__..II
....

-U�.-a�pca·� I't' AD V O GA D ,O S II,',que a final, seja 8 ação julgada procedente, dan·
do-se por rescindido o contrato firmado entre as

partes e condenada e inadimplente Plinio W. V. Go.

� II Hl1n\tfl\ '1n\tfl\ lMT1T�1tf' tTh� TJY IA lO> tf' IA � "mes, 80 pagamento das custas processuais, perda8
, [I, A.O-'.G'&'.O fi II' lUJlijI lUJ\UlJ.Vllllf�\UIIijI� � ..8\ll\.'UI.ß\�

IIe dan08, que :se apurarem em liquidação. de sen- � �
tença, e honorários advocat.cios arbitrados por ,

'

II, Contador nVossa Excelência, como de direito. Para os efeitos 1 Escrit9rio ao lado da Prefeitura 1(.
'

'. IPI IIfiscais, dá-se à causa, o valor de CrI 300,00, jun-

L JARAQUÃ DO SUL I Registro de Firmas IItando-se a prova do pagamento dl\ Taxa Judiciá·
'I IIria. Nestes termos Pllde Deferimento. Jaraguá dO, _,.. '_6 ........ , ............ .,.':'" U Escritas Fiscais Im,. Renda IISul, 08 de abril de 1971. (as) Murillo Barreto de Aze" u

vedo, Advogado Procurador.- (devidamente selada). final sentença, sob pena de revelia, tudo de con- II Contabilidade ICM II
DeSDBC�D:- Cite se na forms requerida, prázo 30 formidade com a petição acima e retro transcrita. II IIdias. Em, 17·5·71 (al) Milton Cunha, Juiz d. Direi- Dadu e paslado nesta cidad.e de Jaraguá do Sul. II Defesas Fiscais INPS II'to, (dIa 15, sábadO). ,aos dezoito dias do mês de maio do ano d. mil

I( IIEncerramento:- Encontrando'lIe o réu Plinio Wilian n�vecentoll e ae.tenta e um.- Eu, Amadeu Mlhlud, escri-
, FGTS IIVicente Gomes, em lugar incerto e não sabido, foi vao, o subscreVI. '

expedido o presente .edital, pelo qual cita e cha- (as) Milton Cunha, Juiz de Direito I' AMI D d' 210 II
IDa ao mencionado réu para que venha responder A preseate cópia oonfere com o or:lginal; d01l fé.' v. a . eo oro, IIa08 t�rmos da ação ordinária proposta, ficando ci .Taragui do Sul, 17/má·io/1971 II

. .

ntado para todo. os demaia têrm08 de procésse, até O EscrivAo, Amadeu Mahfud .=========.==========•

O Doutor Millon Cunha, Juiz de Dírelto da Co
marca de Jaraguá do Sul, Esredo de ôanre Cerartne,
na forma da lel, ele, •.

FAZ SABER ii Iodos quanto is te . edital, com

o prazo de vlnre (20) díes, virem ou dêle conheci
mento ríverem e Interesser possa, que no dia 18 de
junho p. vindouro, às 10,00 horas, em Irente à porta
principal do Edttíeto do Forum, será procedido o

leilão dos bens móveis penhorados à executada
IRMA FEILER, na ação executiva que lhe move a firma
Gazeie Artefatos Merelúrg+coe .s.A., e ebatxo descrí
minados:

a) - DOI� FOGÖES li gás, marca GAZELE�
com cinco bocas, de cores amarelo Q vermelho, eva
Iiados em e-s 700,00.

b) - QUATRO FOGÖES a gás, marca GA.
ZELE, com quatro bocas, de côr branca, aveltedos
em Cr$ 1.000,00. Total da avaliação Cr$ 1.700,00
(um mil e setecentos cruzeiros).

A venda em leilão será feita a quem melhor
oferte fizer. Em virtude do que; com fundernento no

ert. 16, e seus parágrafol, da Lei N. 5474, ue 1807-
1968, que dispõe sôbre duplleatas, foi expedido o

presente edital, que será afixado no lugar de costume
e publicado na imprensa local. Dado e passado nesta
cidade de Jaraguá do Sul, aos seis días do mês de
maio do ano de mil novecentos e setenta e um. Eu
(a) Amadeu Mahfud, escrivão, o subscrevi. (a) Milton
Cuaha, Juiz de Direito.

Confére com o original; dou fé.
.:»

Jaraguá do Sul, 6 de maio de 1971
, Amadeu Mahfud - Bscrivão

Com 12 D6pendencial (Salas-Quarto, Quartos,
Garagem pl 2 veiculos, etc.)
ESQUINA, Rua Cél. Procópio Gomei de Oli·
veira, c/50 mts. e Rua Domingos da Nova c/63
mts., ésta última já c/calçan::tento pago 1.736
m2. VENPE-SE Total ou Parcial. Preço base
Cr$ 32.000,00. Aceita-se Automóvel em conta.

Tratar com F. Frederico Moeller, Rua Joinville,
454, Jar8guá do Sul ou Otto Diener Jor. Telef.
2303, (Hóra Comercial) em São Benta do Sul.

..
,
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l� ,Feira .Intercoleeícl Esíudcmäldo Livro
I

' .

E
de 17 a 20/6/71 em Jaraguá do Sul

Ler

,
,

_.

,

e cprender
,

Cl orte de falar de cscreoer

Ln - )lUtAODA' DO SUL (UNTA CATARI"A) SABADO, 5 DI! JUNHO DB 1971' ;

,

Bebidas Max Wilhelm S.A.
CGO. MF. 84429869/001

Assembléia Geral Extraordinâria
Pelo presente, 'ficam eeneídados oa.senhores

acionistas delt. sociedade, para a Assembléia Geral
Extraordinária, a realizar-se á8 15 horas do dia 30,

O
'

,

FIEL? B·I·
de junho próximo, na liIede social, á rua Joineílle,

", "qUê,.:, e . rasl val ser,BoAdas de Coral n.O 694, na oidade de Jaragui do S.l. Estado de
- Santa Oatarina, com a seguinte,

o. que será 'I! 1 .. FIEL Jaraguaense? d,·v,·d,·do em o dia 6 de Junho de
l,e) _ Aume��d�� �oa �:�al soeial, de Cr'.

" 1971, marca uma etemé- Q.
,

Prof. Paulo Moretli ' , ride de grande algnítíce- 1.500000,00, para Orw. 2.610,000,00, mediante a íneor-

DI·strl·tos Geo b' pcraeãc de reser'al livrei; .
'

Nós que ,i'nmol en,ol,idos por êst. quase fi", ,. do para o enquísro ea
2,°) _ Oensequente alteração do art.0 5.- cios

Dal de ..dculo, que eu chamaJ;'ia de o SÉOULO DA sal que há tenges an08
Estatutos Sociaa;

PRESSA, nós que nOI defrontam_9l, a tôda hora, Bdncacíeeats
convive nellta cidade,

3.·) - Outros asluntos de interê@s9social.
f

.

I I"f Trata-se" do sr. Laurooom uma pro usão de SIll as que pro I Iram' a cada
Braga. óategorizàdo fun Janguá do Sul (SC), 1.° da junho de ,1971

dia que passa, numa disseminação de lêtru com- NelaoD L. Dríesssn, Direter Oomercial
bínadaa a desafiar a argúcia de decifradores muito nI C Ih F

ciooário do Ministério da
..... Eduardo F. Wilhelm, Diretor TécnicoK O - O ouse o e, Agricultura e de sua es- ,

Iespertol e, às ,êZ81, pouco expertos, nos pergunta- d I d Ed
-

mos o que siaIiificà mais êste m.nograma: FIEL. p��ieto e.gorauc�f:�iga�� &���k.Dâ�aga,Mqa:ed���81- 'Dr. Fraall"see AatOlll'o Picel"ODeFIEL soa bem, contém muito e diz tudo a rea-: f'
I, "t' , .

d' IXOU os cn enos e zo pletarão na acima men-.Peito de uma neeesaídade primordial na vida de t d t d rerrt, neamen o e o o o em -

cionada da ta 08 88U8 35' :H: :e .D -.:co "'" c.....M:.. 1:%'qualquer cidadão: a leitura. FIEL, é pois, uma pro' t"
.

I dí t
..

c' PF) N O 4'3- 379' ono aaerene em IS rIJOS a008 de consórcio. Oi' ( . .. .0 o u4
moção da cultura pela leitura, porque ler é apren- ducacícnst t bgeo-e ucacronars, es a e aeus filhos e nétos esta Oirar .... a e Olible. de Adultol ,e Orianßalder a 'arte de bem falar para bem escrefer. lecldoe para delimitar a -

esndà.· Y

FIEL significa: FEIRA INTEROOLEGlAL rao comparecen o re Pa-rtos - Doenoas de Senhora.área de iofluêneia das uDi 11·dência do, distinto caB,aI Y

ESTUDANTIL DO LIVRO. B taltez' allruém me íd d f· 1-.

? versi d es, a enr li re eçao para abraear o casal que HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - CORUPÃperguutasse: O que' é FEIRA. Feira, rlspondem do ensino com o mercado' 1
Y

bôd dn08SOS léxicos, são mercados pübltcos. de trabalho e introduzir DO
camp eta ai 8S e Residênoia: Dr. Mereu Ramol, 419

A 1.8 FIEL Jaraguaense será', pois, um mar-
' coral. Parabens do "Cor-

-o_u......
_ .... ._.""' ... -,.. ........ __ "- 1j País uma, nova ai.lemáticêl reio do Povo". '- �.-. _..._"' ...- ._--...__ ........... .-

cldo público de }ívros ínstalade defronte a Prefei- de ensino superlor.
tura Municipal. eom a finalidade 8lp,saifia. de pro
mOfer o delen'ol,imento da eultura jaraguaen8e

,

através de livros, cuja aquisição representari um
acerto a mais DO aprimoramento de nOIS88 fácUI"
dades intelactitas. d. 'nossos conhecimentos gerais.

, A I.iI FIEL é uma promoç!io dos jovens para
OI jovens, mas é também uma realização dos estu'
dantes para a comunidade, numa ,erdadeira inte·
tegração de idades e de cultura, .. quais buscam
nos livrol o elemento fundamental do leu desen
volvimento harmônioo que não pode prescindir da
l.itura sob pena de comprometer. a sua ,e,oluçãQ;

A r FIEL é, finalmente, ama oportuhidade
qoe se dá aos jo,enl estudantes d. esgrimirem
luas qualidades de liderança, de organização e de
trabalho" noma demona'raQão ioequÍ9Qea de que
também podem ser úteis ã comunidade no setor em

que l'abutam, promo,endo a cuItura, dinamizan.o
a leitura, oferecendo livrol, livros que contêm a IS·

mente do saber, lemente que dará, no sau devido
tem,o, frutos abundantes que entulharão os oelei
roa do d.sen,ol,imento eultural de nO.8S Terra.

Vamos, poia, comparecer à 1.8 'FIEL· JARA
GUAENSE, vamOI ler leus li,ros, umos preltigiar
a nOl8a ju,entude, famos eotaborar com OI!! no'lOIl
estudautel; neste, encontro' com lIes marcado pua
.,. dias 17, 18, 19 e 20 de junho próximo.

,

LEMA DA 1,a FIEL JARAGUAEN8E: O lU

cesso ds FIEL depende de minha participa,ão, por·
que na pluralidade dOI n0&l801 objetivol colocamos
a 'Iingularidade do nOlso propólho:
Promo,er a Leitura Para Desen,olver a Cultura

CO·:RREIO DO POVO
ülO N.O ',2,636

Os dados 'n�cel!sário� à
, _

execução do projeto, pre-
vtsro pa'lt' fins, de 191'6,
serão coJetad�s pelo IBGE.
O' zoneamento possibi

litará li inlegre!ção de es

colas 'isol.das de ensino
superior em universidades
e fundações, hoje observa�
das em vários estados.
O projeto do Conselho

que, será apreciado pela
secretaria geral do MEC,
posteriormente, incJ.uído no
pllno setorial de' Educa
ção, prevê a implantação
de um sistemlt de coorde
nação, acompanhada da
descentralização da admi,
nistração do sistema atull.

Documento Extraviado '

COINCIDtNCIA
BRASíLIA - O' Minis,

tério da Educação consi"
derou de '«coincidência Inotável» a relaç'ão dos
tem a s abordados pela
UNESCO em seu balanço
do Äno Internacional de!
Educação 4ie 1970 com oa

programc1s lançados pell
polftica educc1cional brali
lei ra no ano passado.
Em DOtlJ, informativa .ô

Ministro JarbaaPassarinho,
o Embaixador Meira Pen
na, presidente da Comrssão
de Asauntos Internacionais
do MEC, deatlcolt como

ponros em comum entre
os rem.. escolhidos pela
UNESCO, a alfabetização
de adultos, formação de
peaaoal de uIvei médío e

superior necessário .0

desenvolvimento, demo
crarização do ensino le

cundário e luperior e for
mação e aperfeiçoamento
de pesaoal doce�te.

/ :

Secretaria da Receita
Federat Instalada em

Brasília
Atendendo determina

ção do Ministro da Fa
zend., Pro-f. Delfim Netto
a Secretaria da Rec,eita
Fe'deral paS80U a funQio"
Bar em Brasilia, com to
d08 08 BeU8 órgã08: As
sessoria de Estudos, PIa·
nejamento e Avaliação;
Coordenação de Fiscali
zação, Coordenação de
ArrecaQação, Ooordena·
çio de Tributação é

Centro de Informaçõel
Econômico-Fiscais.

Bu" Tecla Gumz f'rue', brasileir.. , casada, d�
comérdo, resid�nte e domiciUàda à Av. Mal. Deodoro
da Fonseca, nelta cidade de lararuá do Sul SC,
declaro parn 88 devidos fios que foi extraviado •

Carteira Nacional de Habilitllção n, 38625
JB/Jaraguá do Sul, 04 de Junho de 1971

Tlcla Gumz Fruer

"Certifica,do Extraviado
Eu, MlJgda da Silva, brasileira, callda, téc

nic. êm contabilidade, residente e domicililJda à
ESlrada Nova, nesta cidade de Jaraguá do Sul SC,
declaro para os devidos fins que foi extraviado o'
CERTIFICADO PE PROPRIEDADE do veículo,
mirca: Volkswagen Ano 1970; côr: braneo;, chassis n.

B708422; motor n. BF374705.
JBlJaraguá do Sul, 4 de Junho de 1971.

Magda dlJ Silva

REC'RUTAMENTO
PESSOAL

DE

Brasileiro descobre substância
em, amostrciz trazidas da' Lua

Afim de .. tender, aumento de prodl,lção, es'aanoB recrutando
,

peaso.J, conforme abaixo:
'3 Torneiros (operadores de tornol Ele produ�iío)
1 Retificador (para retífica cilfndrica) ,

'

10 Moçu (mliores ,ou menores), para serem treiOlJdas em lorola-
menro de motores

'

; 10 Homens (maiores), para trabalho em fuudição
8 Homens (maiores ou menores), pira eerem treinados em: Mon
tagem de motores, balanceamento de rOlores, aolda, Iimoflem e

corte de chapas.
'Os c.odidGtos deverão apresentar-se DO "Departamento Pes-

80al" da

Eltagiando atualmente rochas 8 o 11010 lunar.
nos .st.dos Uni d o I, o Com OI reluUados alcan
,e6lölro bruileiro Paulo çadol pel.. pesquiSai, ha·
M. O Barreto. da Oomis teria um contrato entre a

'são 'Nacional de Energia uni'ersidade em que ho·
Nuclear, foi o primeiro ra eliltagia o geólogo bra·
.pesquisador a fazer ama eileiro, a "Rice Uni,ersity"
4eterminação do Radônio- de Houlton, no Texal e

222. em .'moltraa trazidal a NASA, órgãó encarre

da lua. O. r e 8ui' a do. gado �...xploraçõel el
completol du Bnalis., paciail. Seriam benefici'a
serão difUlaadas Im bre- dOI programas que en,

'e. Del.'n'ol'e uma hipó ,oltem o deeen'ol,imento
tese que' explicaria a di- da energia nuclear em to
f.renoa da. idade entre ai do o Mundo. (AABe)

E;letromotores Jaraguá SeA.
Rua Venânci,o da Silva Pôrto n,e 399

JARAGUÂ DO' SUL
'

SANTA CA.TARINA I

Sensacional Festa Jqnina do 80tafogo Futebol Clube
DIA 19·06�;,1971 Em Barra do RJo Cêrro
Haverá quentão. pinhão Et Qwros divertimentos. Não percam)

"

.
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