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Ano LIlI .JARAGuA. DO SUL (Santa Catarina) Sábado, 16 de Outubro de 1971 N.O 2.654
Fundado em. 1876

Emancipado em 1934

Estradas Est oduc í

estão; .melhorcmdo
slPsrsp'eativas
Desclentcdcrcs

fores tem s,e esmerado ne viIIe, sr. dr. Domingos gran_de parle de seu leito, ' O Diário Oficial 'do Es- rlo. da Fazenda, para que
sua conservação Muitas Filomeno Netto, vem dando ê\linda se encontre a serviço tado publicou ne edição mandasse levantar as fi·
máquinas rodovíérles, cír- I cabal etendtrnenro ao setor, da Irrrna ernprelreire. de 30 de setembro de ches co movimento eco'

culem pelas rodovias. ree sob o contrõle do Fiscal J;./ 1971. a Porraria n." 109/71, nornlco, onde, certamente, ,

lízendo os elementares Geral pare ii 'nossa zone, Alimentamos s e gur a s em' que o Estado Iixa os muita coisa interessante
serviços de conserve, 'ca ne pessôa do ,.,;sr. Elmo esperanças que o Estado novos' Indices de parnct se haveria de esconder
pazes de fazer uma viatura ßubltrz. tudo fará. pera que esre peção dos Municípios no eiréz dos seus resuliedos
comum, após um dia de perre do ôstado seja obtêro Fundo do ICM. 'Em 1971 Não se pode conceber que
chuva, alcançar Ioínvtlle Desde ontem.' o DER, de sua atenção, poss.i!>i1i o índice de participação é uma comunidade como a

em cerca de 30 minutos atendendo a ordens supe, tendo um rráfico comínuo, dê 2.0540õõ. Para 1972' o de
_ Jaraguá do ôul que

rtores, está conservando o homenageando o nos s o mesmo índice desceu pere p r o g r i d e conânuemenre,
trecho da Estriilda Jaraguá munícípio, c om o O fi ° 1.982000. Não será preciso s.ruendo-se 'entre ós dez
do Sul -Corupá, que se errecsdedoê de ICM no dizer que (y nosso Indíce primeiros arrecadadores de
achava em péssimo estado consenso g e r a I berrlge betxou, Apesar do movr- IÇM, sejam os seus índi '

de conserveção. dedo que verde rnenro economico ter eu ces tnferlortzedos, apesar
meníado em cerca de 38%.\ do crescimento do movi,
em relação ao ano ernertor. rnenro econorníco. Ali,ás,
Em 1970, ou melhor, no outros municípios de pro
p e r

í

o do de 01/07/69 a leção norerern os seus in,
bOi06/70 o movimento ,eco· drce s 'baixar, sem urna ex-

__ConIorrne ,já n.EU,c. iam,.'o.�., P""res., d._o, L...i.QPs _ Club�•.. AI,.- ,St:'hUJ),ke, Pr�s.� da.Cêrnete J ela' e;o [)e.p. _ e�!él,tuai D�m�co fpi de cerca '7d� Ç,8 �1�,c�S��, �caP:a,�....

de
,� desta-

• -I .

_
- , ", •

"r , ':f ..

", ' � '1l1J1'líoe�r a.ntJ'go's Em Iden' zer
-

àS ouv!dõs qua resul-
em eotçao enrerror, estive fredo

'

Teixeira Sobrinho, Municipel; José ,,--ar.los Né Ocrecílío P. Ramos. ,

f d
.

'd doe nú blt
rarn em nosso meio, as Gerente do Banco do Bra ves, Vereador; I

Rodolfo A organizÇlção pnmoroea !lCO per o _(i), �s.'o e. e Iam os ,nur::eros ,P� ice.

ilustres personalldedes dó si! S,A. e coordenador da Hufenueasler, Presidente da da visua esteve � cargo 01/01/70 a <)01,00//1, o rno- dos GO o gao o�I<:lal. do
munícípio de Campos No- vtsne, Darci Mendes, ehe ACI1; Ivo Eweln, Vres. do do dr Gerd Edgar'Baumer. vm:enro ,f o I d e Cr$, ESlado, Uma revisao nas

vos. Aqui estiveram, gbser fe da CREAI do Bórico do 'R (lI a r y; Odando B da que mais uma v'ez mosrrou ' 135/2·b? 576,05 _Apenas 9 f,�ha,s do movlmenro eco

vando o n08SO parque in· Bras:1 S.A ....o Eng Civil Siivô, Pr"s do Lions; Aldo a �ua capacidade orgôni- munfclplo� eSl�o aClnld �_omlco, q�e se encoH'lram

dusirial, com cujo exemplo Dr: Edson Zortéa e mais piazera,. Pres, do CDL; zadora d� Jaragua, d� :5�1 e q1ue- a dlsposlçao dos ex�mlna
desejam iniciar idêntico os srs. Alberto Rossi, An. Cícero -Ferreira, GerefIle Em nome da pOPulaçãol sao: Florldoopol!s, B�u. dores na Secn�tar,J� da

movimento 00 heróicô e tônio Faé, Anlôni@ Waller do Banco do Bré!lsil S A;: do nosso município, pen �ena�,. Brusque, .Concor Fazenda, mas que nao fo·

centeoário Município de de Deus, Ariovaldo Ber. Gerd Edgdr BauQ,ler, Chefe samos p0der agradecer íi�a, CrlCl!.lma. ltaJdf, Jo�n Iram, so' ,a�'as pelo Estado,
Campos Novos, mostran nardon, )\ugusto Bresola da CREAI do Banco do aos ilustres hospedes, a vIIIe, Lages e !ubarao, dar8 cerlamente ii respos

do-se os camponovenses Filho" Bendito Zandoná, Brasil: S.A ; FláVIO Orlando diStin1ção com que desta p-el� ordem alfabellca, ra ao p�lpl.taflle o.ss�nto
impressionados com o nosso FioravaOle Belincanla, RublOi. Pedro Donini, o caram jaraguá do Sul, o C?� O 1nd'�� atual a aos mUnicípIOS preJudica·
divercificadoparque industrial. Gi6como Ampel:>san, José Cap, Ferdinando _ Diskl?, quarre, parque industrial mUßlclpalida�e Ja luta c0'!1 dos,

"

A Comitiva que nOI5 visi.' Argenta e Sebastião DlâS represenrante de "A NOlí de Santa Calarina, enormes dificuldades fl( . Jar�gua do S�I que es-

tou constou das segulnles. de ,Deus. nancelras, para Iillentler ao la pr.alicamente com o seu

personalidades: Nelson Serpa, Os mempros que recep- ;

,

seu acentuado desenvolvi ce[1renário de fuodaçãp na

Vrefeilo MuniCipal. Melzi ciQnaram a ComItiva e que A''It p� '·d d- d' meoro, o que não d zer porta (1976) eSlá desalen-

Cavazolla, Presidenle da real zaram visitas as 21 as ersona I a es o quando, em 1972, tiver ladéJ c6m o, índice, que /

tâmara de Vereädores, in d u s I r i as' "foram 08 que real'zar a execução nada /poderá . tfazer de

Nelson Bess, Pr.esidenre seguintes: Han�' Gerhard '. I orçam�ntárill, c o m um recursos financeiros para

da Associação Comercial Mayer, Pref. Municipaf; B B VI·sltam Jaragua' ��rcae��u��le�b�.or que, ,o
as óbras a serem ataca-

e represel'lranle do ,RotafY Eugêni,o Víror Schmöchel, dQs,

Club, Aristides' Bresola, V i c e - P r � f e i r o; Sigolf
••. O que. causou especle

Jaraguá do Sul terá o onde deverão acorrer ade. aos que compareceram de

privilégio de receber altas sões clo comércio e da Congresso dos MunicípiQs

Artbur Urano de Carlvalho persdnöl,d.fldes dó Banco indusrria, õlém de pessôas Catôrlnenses, em Floria

dQ BraRil 05 A • a primeira g'Í'aduadôs da sociedade nópolis, rece,nlemente, foi

'visita que li Comitiva fa local. o de que grande parte dos
Fal'eceu dia 1.2 do cor\ cial o seu \corpo foi trans· rá ao território calarinen Este semanáfio' saúda mu,nicípios rivessem dei"

rente, com a idade ge \'82 porta�o _.' par� se. Está confirmada para os componeOies da Comi xado de� comunicar o mo
Na S-essão do dia 6 do

allOs, no Rio ,de .Janeiro, Jo!nville, para se ltlOta! ,p é!S 9 horas do dia 18 do liva e cumprimenta os
vimento economico do ano

corrente, o Dep_ Estadu,o sr. A.rthur Urano de sua espÔ�d. t:Sld _folha corren!e, a visita do sr. mentoteö do BailLo do an'terior e de que o ESla,
aI OctacHio P. Ramos.Car\'dlho, O exlinro foi apresenla a Da. Maflâ DI Waller-Perachi de Barce- Brasil S.A, local, peli'l fe: do,' alravés sua Secretaria
apresentou Indicação à.,Agenle do Consumo du- vma Carvalho Krause e

IIOS Diretor. da Carteira de Hz iniciativa do convite ao
da Fazenda, fazia questão Ass e m b I é i a, sob n,orönle m�itos anos em Ja· ao Dsr. dr. Harry Kl'au�e, Crédito Geral e Rural da Diretor da Carteira de Cré, de receber comunicação, 326/71, unânimamente

- raguá. �o Sul,' �assando ex elegado .da. Recella. 6a. ZOGa (Paraná e Sanla dito Geral e Rural da 6a. por ofício,l do lotai do
apr�1Va,do, solicitando aoa reslqir,.r posteriormente, Fe�eral e'!1. JOlOvllle e de· Cãrarina). Ó ilustre tiluldr Zona, que poderá consra- movimento, sem consultar
sr. Governador a amplia,em JOI�vtlle. local, on�e mais famIliares, os seus far-se-á é!com anhar do lar "in loco" o desenvol previamente asi fichas do -

d éd- Isua esposa Conc,:_ssa v,elol,voros de prohmdo pesar. dr, Oswaldo R�berro Co vimento de nosso narqu�
movimento econômico, as· çao o pr 10 esco ar

a falecer Em aVia0 espe-
" Y sinadas nelas partes. de-

onde funciona;-:a Escol'a'
.

,
., ' .

lin, Diretor Adminislrativo, industrial, fabr'icando cer- t" Básica Holando M. Gon-
,::::.::::::::::::::::::::::::::::::::.:::;:::::;:=:::::::::::::::::::::::::::=-�::::::::::::::::::::::::::::-, o sr. Nelson Meira d. Lu. ,ca de 100 produtos dife- clarantes. Sem 'duvidar da'

çalv�s,.
-

li' r l.·I' cena, Gerente de Opera rentes e que, no mês de lisura d�� informações qu�, ,

ii na ocaslao foram forneCI Na justificativa o ilus
a A.

"

P
,

bl·
li ções e o sr. Leônida's Agôsto, ocupou o honro· ." ,

-

/

II
, 'VISO' ao" U

.

lCO ,H Mai'a Albuquerque, Chefe so 5 o Iug�r na arrecáda-' das .a Secrefarla, pelos tre parlamfen�adr inforbmaI; PlI de Gabinere do Diretor da ção do ICM em Sélnta Ca- Prefellos p r e 13 e n ',e s a� qu� no re en ? esta e

ii II Carleira de Crédito Geral larina, em meio li 197 mu Congresso� que ah. assl lec�meptlJ. um dos que

':I.·.:! � ACgaeAniXcl�a JEaC"8,OgUnãÔdmO iscUal, _Fa'evI�aearoaplú. !! e Rural da 6a. Zona. nicípios, simando se, de- nmaor��eO�:oCsIO cC�mJ'o�m�:��� '�oalss�iescs�oe�te�:i��!
" il Em Jaraguá do Sul,' a peis' de Joinville, Blume· _ .'.' A

.'

li
.

blico em geral, que já rf:lcebeu ,os formulá" ii ilustre Comitiva deverá vi. n�u, Lages e Floriaoópo nao pod�am dispor. no 56� alunos e que. para
ii rios para requisição do mat!3ria1 ne,cessário il sirar a Agência do Banco, lis, mom�nto, .nos levarra ,a 1972 há a perspectiva de,

I! ao .cadastramento dos·empregados no PIS, os i! do Brasil S.A" e algumas Ao renovarmos os nos sugem ao Ilustre Secreta· t60 novas matriculas.

'III quais,- poderão ser retirados na A'g'ê,ncia lo,
'

II das 267 indústrias locais" sos cumprimentos aos des O pedido de ampliação
U

cal pata preenchimento e devolução até ii devendo ser homenageêdos tacados membros do Ban compreen"de mais 3 salas

li 12-}1-71.. Ge'-t,u'll'O B. d'" Sl'lva ...;_ Ger'en' te II ,pelaÄssociação Comercial co do Brasil S.A" alme táctos em novos e promj�. de Bula, 1 sala' dtl téeni-
ii

u II e Industrial de Jaragüã do jamos uma estadia feliz é sares passos rum<? ao nos cas industriais, 1 sala de

tl '

"

.

ii Sul, com �� alm�ço, O? amena em nosso meio e so assegurado �esenvol edu.cação para o !ar, 1
..:::::::::::::::::::::::::::;;::::::::::::::::::::::::=::::::;,;::-;::::::::::::::::::::::=:==:::::::::::::::P Clpbe .Atlellco Böebendl, de que resultem os con· vimento; coslDha e 1 alpend. e.

Por um dever de justiça
d e vem o s inforrner aos

nossos leitotes que, de

ups, rernpos a esta parre,
as estradas estaduais que
servem lotnvtlle-Gueramí
rim leregué, estão sendo
obléro de atenção do Go
vêrno Estadual, através o

Departamento de Esrredes
de Rodagem. Apesar do
seu ,e s t a d o lastimável,
quando das chuvas, muito
na rural, dado o atual leito'
da rodovla, os seus .men-

Esta atenção especial é
devida às ordena emana

das no DER e o Enge
nheiro restdeute em [oin-

Honrosas Visitas

Oetacílio Ramos
P I e i t e ta

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



l.OR�EIO DO POVO Sábado 16-10-71

"CO��flO �O POVO'
� .

-c:::::;::.c:::::;::o c::::=oc:::::;::.c::::::::::rc::::;:::.

II
�

MUDAS 'CONTADOR
• I ,

Jaraguâ Fabril S.A em Iase de expansão
está necessítando um Contador Executivo, com
expertêacla nos setores:

Contabilidade Geral, Impôsio de Renda,
legislação em Geral e demais aerviços atínen
tes ao cargo, além de marcante personalidade
e liderança.

'

Os candidatos poderão apresentar se para
entreviste no bera-to das 9,00 'as 12,00 horas
diárlatnente na sede da emprêsa.

Bom Salário Inicial

Of .
Aseístêucta Dentá ria Gratuíta

erecemos. Semana de 5 días
Otimo ambiente de trabalho

Jaraguá Fabril S.A. - Rua Jorge Czerniewicz,
590 - Fone: 2168

Jaraguá do Sul - Santa Catarina
'

COlégio· Agrícola
o Colégio Agrícola de

Ciltr.boriú SC, da Univer
sIdade Federal de Santa
Calarina, estdbeleceu as

datas de 15 a 31 de dezem
bro do corrente ano,_para
inscrição de candidalqs

Ele, bral':ileiro, solteiro, dOS exames ·de seleção,
operário, natural áe Jü-, Visando o ing'resso de d'lu
l'aguá do Sul. domicilia nos na : a série dO Curso
do

_

e resideotö à I}u.a Colegial' Agrlc,ola, e ainda,
Joao Doubt'ava, nesta Cl ,as dalas de 18. ti 21 de
dade. filho de �enriqucl Janeiro de 1972, para a

, Fugel e Sf'bafi>tlana - da replizaçãö _ dos referidos
Cu oha Fugel exames.
Ela, brasileira, solteira. A Prefeitura Municipal

industriál'ia, n8Rcida em possui �xemplares do pro,
M88saranouba. neste Es grama.de exame de $ele·
tadv, rlomicWada e resi- çao 'e, modelos de reque
dente à Rua João Dou nmento. É só procurar a

brawa, nesta cidade, fi SecrelarIé. da Prefeitura' ---------�-----------------------�---------

lha de Hypolitu' Fonta- Municipal que os inleres

MAij,QUARDT S. A. Ind. de Malhas,' com série nelli � Etelvinll Apolonia sados receberão ämplos Edlet'ai de 'Praçaà Rua Walter Marquardt, nesta cidadf, de Jaraguá da Hilva Fontanelli. esclarec,imentos para os

do Sul, SC, declara para os devidos lins que foi Edital n. 7.816 de 12/10/71 que queiram se dedicar O Doutor Millon Cunha, Juiz de Direilo da Co-
extraviado o Certificado do veiculo marca Sedan aos problemas agro pecuá

- Bruno KJ'tzbergar F. e ,,_ '

.

marca de Jaraguá do Sul, Estado de S€lnla Calarina,
Volkswagen. ano 1971, cõr B, ranca Satus, motor r r;os em Sanla Cdlârlnõ

Luzia Isabel Scheuer
' .

na forma da lei, elc ..

n.� BH-2J2.676. chassis 8S n.o 072502, Placa JS 0215. IJaraguá dó Sul. 08 ,de· uutubro áe 1971, Ele, brasileiro, solteiro, FAZ sABER a Iodos os_ que o presenle edital
MARQUARDT S A, lnd. de Malhas opel'ário, nascido em Ja Anuncie no de praça. com o prazo de vinle (20) dias,' virem ou

"Correio do _Povo", dêle conhecimento tiverem e inleressar possa, que se·

ij:'BEBlDASMAXWlIHllM=U�.l ,,-==s=ec=U=aB=:=�=:=�a=;m=C=:=r=e=S=sãQ. . �t�:i;���;;���Xi�����lt����c�f,/�i;;�
f q - nd ação executiva que lhes move Ivo Nereu Zanl�ca,
P :j abai-xo descriminado:

'

�f�:. '

'_

R e vend e cl 0, r, d a,. ;:;»J Vende-se a) - UM TERRENO, siluado nesle Municfpio
,

. T e Comarca, á Estradi!l Jaraguá-Esquerdo, com a área
.

B RAHMA
\

CH O P p:�
. erreno \.

de 1õ.000 ms2:, fazendo frente na Esrrada Jaraguá�

f�:;:' "'. ,',.... .'�::,��' deS�����i. k�� dOE���t�� ����er!O'J���d��a�z���f�dt:n:�r:�a�: c�:o te��a�

f
Nova Corupá à São Ben do comprador, registrado nesla Comarca, sob núme�

, J d SI· to, tendo 10 a 12.000 m�. ro 22577, do livro 3 L, às fls. 29, avaliado em Cr$.

(�, em ara�ua
_ O; U I p. altitude cerca 800 metros 8.000,00 (oilo. mil cruzeiros).

f AI V
B própria para construção Assim será o referido imóvel arrematado por

li: .

to aIe. ado' Itaj aí. e, agora l:,� de casa de veraneio, quem mais der e maior lance oferecer itci.ma do pre·

J Informações com o Sr. ço da avaliação.-E Piua que chegue ao conhecimen-

t1, ta'm b ,e'm ,ln tegrando-se na E:� KpoU�ttal,H7iHc�orreucphát,. Caixa to de todos e de quem interessar possa, foi dpedido
l J

'" o presenle edital, que será afixado no loci!ll de cos-

l�:.::: Gr.ande �IOrl··anO'POIl·,S, :':::l lume, às portas do Forum, e publicado no' jornal lo·

l cal "Correio do Povó".- Dado e passado nesta ci-

f� C
.

d P dade de Ji!lraguá do Sul, aos vinle sele dias do mês

�: onde além dos seus produtos revenderá n orrelO( o ovo de selembro do ano de mil noveceDJos e selen Ia e um.

(�;::: B R
.

A H M, A I �'H O p p" �:::)1'
um Jornal a, Eu, (II) Amadeu "ahlud, escrivão, o subscrevi. (a)

Sérviço do Povo Millon Cunha, Juiz de Direilo."
Confére com o origindl, dou fé.

cr·.·····.�·': ·.··.·'�r·...,·�··.:"r ,c;., c:,.·····.:lr·.··.··-:,j��· ···,,:.··.. ·.· ..��··.··.··.:J··.··.� ,Q Amadeu,Mahfud, Escrivão

Registro '-Civil
- a sra. Hilda, espô Áurea Müller Grubba, íicial

sa do sr. Carlos Lizem
Fazem anos hoje berg, em Rib Molha:

do Registro Civil do I. Di,

_ a sra Alrona, espô - o jovem Herbert iriro da Comarca de Iaraguá
Fa do sr. Walter Bartel Alperstaedt, em Itapocu

do Sul, Evtado ce Sana
\

I

Ca tarina, B 'asil.
'

nesta cidade; zínho,
_ a jovem Dália Ro .a sra. Elízabeth, es- Faz Saber que comparece-

\ ran no cai tório t xib.ndo os
we, em Pirabeiraba;' põsa .do sr José Stein lein '

r' docum ntos exigidos pela Ie
- Cl jovem M á r i o Neto, em Jsraguaztnho,

�chiochet. nesta cidade, D
ii' efim de se habihr arem pa! a

ia 21 casar-se:

Fazem anos amanhã ,- a sra. Vva. Lígia de
- o sr. Wal d e bur g Freitas Pereira, em FIo·

Hinsching, nesta ctdade; ríanõpolts,
'

- a sra A d.e I e B
.

- a sra . .Elizabeth
Hermann. e�põsa do sr. Bruner, em Hela Vista do
Gerharn Hermann. em Paraíso PR;
\.;orupá; ..

.

- a sra. Hedwiz, es-
'...:.. t) jovem Afonso Na- pôsa do sr. Alvíao Medro,

gel, nesta cidade. nesta cidade;

D. '/
-- o sr. Ricardo Jung,

w 18 em Pomerode.
- a sra. Vva. Paula .

Rubini nesta cidade'
- D'la 22 .

_: a j�vem Edna Br�hns, - o �r. R.uai Franke,
em Joinville. em GarJbaldJ;

D.· ,

'_ o sr. Batista Araldi,
w 19 ' nesta cidade;
- o' sr. F r e d e r i c o - o sr. Rodrigo Nico

Schwedler, nesta cidade; luzzi, nesta cid�de; .'
.:_ o sr. Wen d e I i n - o menino I,t�ll) Cás
Schmidt, nesta cidade; Bio', filho do cas-8t"'Carla
- o sr. Leopoldo Kars- e Hans Ge.rhard Mf'yer.

ten, nesta cidade;.
.

_---.------... 1 Edit131 n 7.815 de 8/10171
- o jovem Lourival J' AntoolO Fugel e

Stein, nesta cidade; Campanha de Educação Olivia Fontanelli
;_ o sr. Arno Blanck, Cívica

nesta cidade;
Dia 20

Edital n. 7814 de 8/10/71
Oracio Martini e

'I'erezlnha Pavanallo

Ele, brasileiro. solteiro,
motorista, nascido em

Luiz, Alves, rieste Estado,
domictlíado e residente
em Ilha da Figueira, nes
te dístrtto, filho de Ina
cio Martini li Otilia Mar�
tini

-

,I

Ela, brasileira, soiteirs,
doméstica, nàscida: em

,Jaraguá do Sul. domici
liada e residente em lIha
da FIgueira, neste f1it;tri
to, filha de J o�é' P'iV li'
neUn e Assunta Z1pella
P!ilvaD�llo.l

raguá do Sul.. domícílía
do e residente à Rua
'I'omaz F r a n c i s c o de
Goes, nesta cidade, filho
de Bruno Kitzbarger e

Ana Leier Kitzberger.
Ela. brasileira. solteira,

doméstica nascida em

Jaraguá ao Sul. domici
liada e, resldente em Ja
ra guá 84. neste distrtto,
filha (je Gabrie l Scheuer
e M a r i aSteinmacher
Scheuer.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos mandei

pa sar o presente edital que
será publicado pel i imprensa
e em cartór o onde sera:

atixa io curante ] 5 dias. 'Se

alguém souber de algum im

pedlm nto acuse -o para os

fIps lega's
AUREA MÜLLER GRUBBA

O .clal

Tecelagem Gunitex S.A.
CGC. \11 F n.s 84 432 475/00]

Assembléia Geral Extraordinária
,CONVOCAÇAO

Fundoção: flrtur Muller - 1919
\

tmprêsa Jornalística
"Correio do IP vo" Ltda,

. J971 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmõckel

Frutlferds. e Orn�mentd/s
Laranjeiras, Peoegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, .1 a

botícabeiras, etc: Roseiras
Dahlias, Camélias, Oom
feras, Palmeiras, ete., etc

. Certificado' Extraviado

Aniversários:

r

. São convidados OB Srs.' aciontst as da Tf-'cel'l
gern Gunitex S.A., p ara a A-ssemblél8 Geral Extraor
dinârta a realizar se no dia 30 de outubro de 1971,
às 10 horas, na sede social, com a seguinte

Ordem do Dia
1 - Leitura. exame, discussão e aprovação do

Relat6rio da Diretoria, Balanço Geral, Parecer do
Ooaselho Fiscal e Oontas da Administração, refe
rentes 80 exercício encerrado em 30 de Junho dá
1971;

2 - Eleição do Conselho Fiscal e fixação de
sua remuneração;

3 -vAumento do capital social de Cr$. 210,000,00
para Or $ 315000,00, com utilização- de reservas li
vres;

-

4 ;- Alteração dos Estatutos Sociais;
5 - \ Assuntos diversos de interêsse da socie

dade.

ASSI NATURA:
Anual .• . . .Cr$ 10,00
Semestre • . • Cr$ 5,20
Avulso • .'. • Cr$ 0,20
Número atrasado CrS 0,22

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
[aeaguá do Sul - S. Catarina

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ

SOCIAIS -.

Aviso aos Acionistas
Acham se à, disposição dos Srs. acionistas, na

sede social, os documentos a que se refere o artigo
99. rto Decreto Lei n." 2627, de 26 de setembro de
1941)

Jalraguá do Sul, 20 rle setemb-o de 1971.
TECELAGEM GUNITEX S A.
Irio Carlos P.iazera - CPF 004349229
Josef Holzinger - CPF 004352369

Diretores

de .Leilão"
,

..

o Doutor Milton .Cunha. Juiz de Direito
da Comarca de Iaraguá do Sul, Estado de Santa

..

Catarina, na Forma da Lei, etc,

FAZ SABER a todos quanto- ,êste edilal, com

o prazo de dez (10) dias, virem ou dêle conhêcimento
riverem'e inlere"lSaf possa, que no dia 28 do corrente

mês, às 1! ,00 hords, em frente à poria principal do
Edifício do Forum, será procedido o lel,lão dos bens
móveis penhorados ao executado José T€odoro Perei
ra, na ação execu!ivd qu'?- lhe'mov? a, firma Madesul,
Industria e Comercio Ltda, abai,xo· decriminados:

• '. -. !

a) - Um Rádio mMca Muodi(il. com 4 fdixas·
de onda, aval'ado em Cr$80 00 (oirentd cruzeiros).

- a sra. Rosalva, es,

põsa do sr. Luiz G. Ay
roso, nesta cidade;
- o jovem Edgar Jus·

res Schrnidt, nesta cida
de;

- o jovem Valmor
Manes, nesta cidade;

O hôsteamento dd
Bandeira e Q camo

do Hino Nacional são.
obrigatórios, uma vez

por semana, em looos
os estabelecimenlos
de qualquer grãu de
ensino, públiCOS ou

par.ticulares.

Ob) - Um Fogão a gás, com' 4 bocds, cõr bran
ca fren! ... de vidro, marca GJe:al Coringa. avaliado
em Cr$ 80,00 dlenla cruzeiros) TOlal LI $ 16000.

A v�nda em leilão será feifa d q.uem melhor
oferta fizer. Em virtude die que, com fundamenlO no

'art 15. e seus Darágrafos, da Lei fi. 5 474. de 18 07
1968, que dIspõe �ôbre, duphc,j:'IIé1S, foi expedido o

presenle edital, que será afIxado no lugar de coslume

e publicado peld imprensa local. - Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos primeiros. dias
do mês de outubro do ano de mil novecentos e seten·

ta e um. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escrivão, o �ubsCrevi.
(a) MiJlon C:mha Juiz de Direito

Confere' cem o original; dou fé
O Escrivão: Amadeu Mabfud

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

Prefeitura Municipal da'
)arUIUÓ �o �ul

Portaria N.o 25
o Prefeito Municipal de Jaraguä do Sul,

Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de
suas atribuições, Resolve:

'

,

Nomear, de acôrdo com- o srt, 18, item III, da
Lei n °,4 425, de 16 de fevereiro de 1970, Estatuto dos
Funcionários Públicos Civis do Estado de Santa
Oatarína, adotado por esta munlcípalldade, Dolcí
dio Mene], pera exercer o CIHgO em comissão de
Inspetor Escolar Municipal, com os proventos
consignados em lel, vago em virtude da exone
ração concedida a Sra. Zenaide M. Espezim. '

Comuriíque se, Registre se e Publique-se.
Jaraguá do Sul, 5 de outubro de 1971 ..

Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal

Portaria N.o 26
<,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exercício de
suas atribuições. Resolve: ,

'

Exonerar, Dolcídlo -Menel, do cargo de Diretor
do Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler, desta
cidade, por ter sido nomeado para outro cargo
público. .

Comuníque se, Registre se e Publique-se ..
-laraguá do Sul, 5 de outubro de 1971.
HaD!! Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

RE�UERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL
A Vista da Informação como requer
Silvestre Schlidkmann, requer autorização

p/ilmpliar sua casa rpsidencial, Nelson Waldir
Janseu, requer licença pjconstruir um rauche de
madeira, Artur Rode, requer licença e aprovação do )

plojeto p/mandar construir uma ampliação em

s/re�idênCla, João Eisler, requer licença e aprovação
do projeto p/mandar construir uma ampliação em

s/casa rElsidencial, Gerhardt Eggert, rf quer licença
p/reformar UIDa cêros defronte s/propriedade,
Milton Stange, requer licença � aprovação do pro
jeto, de construção de uma oficina e churresquetre,
Leecädio Lopes Neto, requer vistoria e habite-se,
Conrado Hanseu, requer licença e alinhamento
p/eonetrüir' uma casa residencial em alvenaria,
Adolar Siqueira, requer alinhamento e nivelamen·
to p/cons/tniir uma casa residencial de madéira,
Dr. João Biron, requer licença e aprovação do
projeto de construção dum a garagem e depósito,
Leopoldo Malheiro Filho; requer licença p/demolir
flj-casa residencial de madeira, Felipe Feruandes,
requer vistoria' e habite-se, Nilson Bagenstoss,re
duer Iícença p/construir UPl rauche p/defumar lin
güiça. Emílio dos Santos, requer licença p/construir
dois puehados em s/casa resideneial, José I Ribeiro,
requer licença p/construir um rauche de madeire,
Leopoldo -Hsfemann. requer licença p/construir um

rancho de madeira, Luiz Flor, requer licença pieans
truir um rancho de madeira, Mário da Silva, requer
licença p/construir uma casa residencial de madeira,
Faustino Thailaokar, pretendendo ampliar s/casa
residencial, req uer licença e 8 provação do projeto,
de construção, Edmundo Lombardi e Hilário Sohio
ohet, sendo proprietãrioa 'd·e um loteamento re

quer o fechamento da rua projetada, Vilmar) José
Barão, requer vistoria e habue-se, Célia Miles,
requer vistoria e habite se, Leo,pold'O Michel, requer
vistori,a e habite se. Adio Doege, requer vistoria e

habite-se, Orides Maes, requer vistoria e habite se,
Sebastião Manoel Albano, requer vistoria e habite"
se R. Schwader Ltda, reqller vistoria e habite-se,
Iolanda Koch ZocateUi, requer licenQa p/Astabele
cer·se com Belneas de l1;evistas, Mllrilda R B. Gros·
sklags, requer vistoria e habitP-se, R u i F a I k,
requer vistoria e habite-se, José Ubiraj ara Gonzaga,
requer alinhrtmento e licença p/construir l!Ima casa
residencial de madeira. Evaldo Diemann, requer
aprovaQão das pfantas p/construção duma casa

,residencial de madeira, Edgar Schneider, requer
alinhamento e nivelamento p/ampliar s/residência,
lucinio Zavagio, reque(' licenca e alinhamento
P/construir uma casa residencial de madeira, Mário
Uber, requer licença e alinhamento p/oonstruir uma
casa residencial de madeira, Udo Maass, requer apro
vação do projeto de construção duma casa residen
cial em IDadeira, Gabriel MarisseD's, requér apro
vação das plantas p/construir uma casa resülencial

"

em alvenaria, João Mathias Verbinenn, requer licen
ça p/construir um aumento em s/rancho, José Izi·
do�o Oopi, requer alinhamento e niv,elamento p/a
colocação de meio fio, Eugênio Trapp, reque'r
alinhamento e nivelamento p/construir um prédio
em alvl;lnaria, Oícero Jamundã, requer vistoria e

habite-se, Gustavo José Krause, 'requer licença
alinhamento e nivelamento p/construir uma casa

residencial em madeira, Walfrido Schmauch, req lIer
reaprovaQão de plantas, Ägenor Pq-ffo, requer ali
nhamento e nivelamento ,p/construir uma casa em

madeira, Getúlio N.N. Lenzi, requer licença e ali
nhamento e nivelamento p/construir um muro em

abenaria, Erfried 'Morsch, requer lieença e alinha
mento p,oonstruir uma casa em madeira,

'\

Arlindo
MaffezzoUi, requer licença e alinhamento p/con8�ruir

...

VALE lUDO� no
,

,

1°aniversário da
REDELAR

Modêlo de mesa T 580
Superlela relangular de 61 em (24").
Tomada para gravador.
Dois alto-falanles.

venha e leve -

PHILips damaneira
•

q�e v. qUiser
Ca casa é sua)

,",od. HL 1230' Super, de 270 I.
Mod. HL 1232 Super, de 340 I.
Côr interno cael QU amarela.
Compressor importado, ultra silenCioso.
Máximo cprcveitamentc interno.

•

�
PHILIPS

'J�edeIQ{
Rua Mal. Deodoro_, 890 • Jaraguá do Sil.

tudo a vida doméstica'
e ludo que se relaciona
com a perre hebnactonel,
com a- moda e a cosmé
nca. Entre os vlslrantes

íneugurou ii exposiçeo meis -lovens cavsou evi
"Tu e o Teu Mundo", em denternenre eruustesmo a

Hamburgo. Assumiu o exposição de novos brin
patrocínio da maior expo '[quedos, entre ,eles urra

stção pere CI famflia mo pequena ofteine de rner
derne ne República Fede- cenelros, urna máquina
ral da Alernenhe, va qual de costura' em ponto pe
participa, pela primeira queno, assitn como um

vez, o ln,stltulo Federal Irem eltslrico de' Ipláslico,
do Seguro. Muitas pes- qlle lambém funciona quan,
soas aproveitaram a opor do chove ou quando neva,
tunidade para mandarem podendo cada carruagem
calcular a sua pensão.' A transporlar um tijolo.
exposição abrange sobre-

" Representação 'l
Elemento residente em; CURITIBA,

registrado no' CORE do- PR. ,desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comi'ssões. Favor
dir,igir-se ,a.o Sr. A. J. da Silva.

Oaixa Postal, 1398

CURITIBA

...

moderna ,Eletromot.otts Ja.raguá' S.A.
CtlCMF 84 429695/001

, Socledlde Anônima de Capital Aberro • 'GEMEC-R-71j2948
I

,

Assembléia Geral Extraordinária
\

.

Convidamos os senhores acionistas desta so

eíedade, para participarem da, Assembléia Geral
Bxtraordtnána a realizar se no próximo dia 30 do,
corrente, às 9 horas, na sede social da emprêsa,
Rua Venâncio da Silva Pôrto n,s 399. Jaraguá do
Sul. Santa Oatarfna, para deliberarem sôbre a se-

guinte Ordem do Dia

1. Verificação da subscrição das 314.839 ações
ordinári�s e 1.134161 ações preferenciais, confor
me 8,utorização da Assembléia Gerbl Extraordiná
l!i9. realizada em 2B.12.70, com () aumento do capi
tal social para Ci$. 5.400.000,00;

2 Alteração estatutárià e

3. Assuntos diversos.
Jaraguá do Sul (SC), 12 de outubro de 1971. "

A DIR&TORIAr�������
� Dr. Reinoldo MU:paFa� 1
�

.

II. ADVOGADO 'If i
� E,scritório ao lado da' Prefeitura i
1 JARAGUÁ DO SUL

\

• i
���-���
umÁ casa residencial em madeira. Eletromoto-res
Jarllguá S/A. requsr licença e aprovl!ção p/ampliar
s/industria. Oarmelino

-

Gilli, reqtler trans.fêi:encia
de s/alvará de construção e plantas da Rua ·40
I'>/a"-construção em numa propriedade dO Sr. Pedro -------------------

Rengpl e espôsa sita na Rua Particular, Lateral da
Rua 8, Sebastião, 8prengler, requer vietoria e habi
te-se Luiz Pedrotlti, requer vistoria e habite-se,
Nilton José Coelho, requer vistoria e habite se,
Armando Scoz, requer vistoria e habite-se.
irio José Gorges, requer licdnça e alinhams[ltb
p/construir uma casa residencial de madeira,

INDEFERIDO

Eletrôfone ,JET PHILIPS GF 110 ",
Portátil. funciona a pilha e rêde.
Quando fechado, parece uma valise.

Rádio portátil PHILIPS COMPANHEIRO
Exclusivo contrôle de Sintonia Fina:
facilidade absoluta na captação
de estoçêes em ondas curtas.

PARANÁ

Dr•.Franciscó Antonio Piccione
::&lI[ JE;D 1[ C o � c..R.._.. '1"r

(C.P.F.) N.o 004384379

Oirurgia e Olituea de Adultos e Criançal
Partos - Doenças de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DEl NAZARÉ - OORUPÁ
I

Resid�ncia: Dr. Nereu Ràmos, 419
CO_UlIE-'A - 8:A..NlrA C.Ar�H.][Jl.'I(A._j

Egidio Bor�oloti, requer vistoria e habite· Ele
(indeferidö por não ter instalaçijo Sanitária),
Vergínia PE'reira, requer vistoria e habite-se (inde·
ferido por não ter condições de I ser habitada)

Jaraguá do Sul, 13 de outubro de 1971_

,

Tudo para a família
Hamburgo (lmpressões

da Alemanha) - A "Minis
ire" de assuntos referenres
à Ierníl.e, à juventude e à
saúde K ä r e S I r o b e I,

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Dia 24 de outubro de 1971
Padroeira nossa Senhora ..

' do, Resorte

Dia 12 do corrente, Irans- 'ornar nos próximos �ias
correram as bôdes de "Correio do Povo" senre
prata do díatlnro casal se feliz em poder cum

S4BA.DO. 16 DB OUTUBRO DB 1971 N.O 2.6Ô4 dßruno Wolf elhEdle WOdU, Pdrimentar o diSlidnto casal
�������������!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!� e nossa me or socie a

.

e prare. ce rro e que o

de. O Ilustre casal'que seu cumprtmenro estará

Comuníca acaba de completar es embasado no amplexo
seus 25 anos de feliz con meis fraterna! que SUélS

sórclo, víeleram para Gra filhas Ivone e Ltlien e seu
trados em Florianópolis, medo bo vizinho Estado genro jc;í devem ler rréne
deverão estar Curitiba do Rio Grande do Sul, Imitido

aos õre homena
dia �� próximo, sete ho

I
grande estância de vere geados.

ras, Iím prestarem prova nelo de onde deverão re .

seleção Endereço: Fa .
" •

culdade de Direito de
Curitiba, Rua Senador
Alencar Guimarães, Cen ,

troo Deverão levar dQCU
mento identidade, tres
lápis preto n." dois e

borracha macia: Sauda
ções Aluisio Ribeiro
Diretor Regional". -

Causou impacto na opi de brasileiros de' descen- O Chefe da Agência
nião pública, o eücternenro dência alemã. As informa de Jaraguá do Sul da
de agricultores de nosso ções ainda são imprecisas Emprêsa Braslletra de
Estado para trabalharem quanto aB mortes que se Correios e Telégrafos,
na Alemanha. É que, se- tenham registrado ne- Eu solicita a divulgação do
gundo informações filtra rope. De qualquer fôrma, segntnte.
das pelos canais cornpe- embora, com pleno conhe
tentes, jovens brasileiros cimento do Govêrno Bra
estariam sendo recrutados- sileiro, será de bôa norma

pare a realização de tre reexaminar se a, quesrão
belhos menos nobre nas da exporteção de mão de
ernprêses. O noticiário óbre nacional, Ião carente
causou sensacionalismo na no nosso próprio País.
Imprensa neclonel, prrncí-

-

pelrnente, porque o recru- ----------

1000ento d e mão de óbra
Cse dá nas érees de 'colo M ,X I I JAS

nlzeção alemã, como é o O r r e U Desde ontem reeltzem- dor. Iaregué do Sul, erre
caso do' norte nordesre '

M IG I a U C e R o, c h a 81e em Rio do Sul os 12.0 vês a Comissão unicipa -

cetsrtnense É sabido que . =-- . _

ogos Aberlos - de ôenre doe esporles, esrera pre-
a, Alemanne, de longa de Catarina senre sob a d reção do sr. _

re, vem recrutando a, mão A atriz Gleuce RQcha Participam do conclave Milton Adolar �Iang� e ar de óbre na ltelle, Turquia morreu no dia-12 do COi- 34 munrcíptos congregen- seleção de bons erléres
2 outras áreas do conti rente, vítima de enfarte, do cerca de 3500 erléres, que haverão de represennente europeu, não excluín- quando estava à caminho disputando t4 modalidades lar muito bem o nossodo o continente sul-amerí da Televisão Tupy, onde diferentes' no esporte ama município Muitas Iehctda-cano, onde figura o Brasil iria gravar o 103 o capítulo '

des aos nossog erléres.
com grande contingente da novela "O Hospttel".

aile
_ iY:::====:::::::::=:::::::::=::;:"�'=:::=::::>:::::::::::::::=::::====:::::::::� B

"

em�
ii 11 Guaramirim VEMAG
ii Aviso ao Público ii Dia 30 do correnre. a AVEMAG S ����.
ii A Ca.·xa Econô-.·ca Federa''I II sociedade guaram1rense culos e Máquinas Agrfco ..

ii • • •
II reehzeré o 'seu rredrcronel las estä dirigindo circular •

�

__• _ii ê J II "-
II Ag nela araguá do Sul - avisa 80 pú ii Baile des Debutantes. Os dOS ecrontstas, cornunlcen
II blico em geral, que já recebeu os formulá' :1 preperanvos iá estão sen do que esré pagando di
ii rios para requisição do material necessário II <to realizados, d e v end o vtdendos, dístnbutndo bo
li ao cadastramento dos empregados no PIS, Il comparecer ao menciona ntfrceções e trocando ações Um terreno à Rua, Alcântara, no Bairro de- Boa
II os quaís poderão ser retirados na Agêneí« II do ev�nlo, grande pene Dor novas. Para que ISSO Vista, c/201,óm de frente e 45m. de fundos.li local para preenehímento e devolução até II das deburenres de Ieregué ocorra, os acionislas de- Informações à Rua São Paulo esquina cla RuaII 12-11-71. ii do Sul, oferecerrdo um vem conflrm-ar seus ende- Içaras, 141 em Joinville, com o sr. Otto Melchert
II Getúlio B. da Silva --- Gerente- !: colorido especIal à festa reços. c i I a n d o, quando ou nesta Redação.
li ii das meninas moçás do PessÔa Fí�iC(l, o número
�.::::::::=::::::::::::===�=:::=::::::==::::::::-::::�:::::::::====:::::::::::& viz:,nho município. do CPF.

•....,._�._...,.,.-.....__O.__....,I-'._......_.__",........,�._.

11----1"""'"--- -----------,1

II Escritório Jurídico Cuntábil II
Ir Max ,Roberto BornhoHlt II
II Luiz Henrique d& Silveira' II
II ' ADVOGADOS II

, fi ' 'I

III UllJ)«D llJ)@MKNG«D§ V_�IRGA§ II
II Contador II

II Registro �e Firmas IPI JI
� Escritas Fí�cais hup. Renda

, II
ti Contabilidade ICM "'III '

,

II Defesas Fiscais INPS II
II ' FGTS II
n II

JI Av. Mal. Deodoro, 210 II
__

'

__

\
- 'ol------------------A�------------------I.I........................................_ ....��._.�����v������....,�....,�

reuni&o Inser. 009 • Jaraguá ,Fabril
\

S.A.

040 - Michel' PeleConsórcio Jaraguá Veículos
,

(FUSCÃO Cr$ 160,00 mensais)
Próxima, reunião da Série "O": D,ia 25 ,de, outubro (2.a feira) - SORTEIO
JA INICIAMOS A ,'3.R SÉRIE Inscreva-se já e receba seu FUSCÃO ainda êste ano,

AGIU ARDE A SÉRIE DE· CA-RRO-S' USADO,S'

GRANDE FESTA '.
(

CORREIO
li ·�o JARAOUA' DO SUL (SA.NTA CATA.RINA)

Mão de Óbra da Ale,man�a E.T.C.

"Solicito divulga ção
ntermédío estações de
rádio e jornais essa cí
dade, para conhecimen
tos íuteressadcs, csudí
datos inscritos Cur80
Inspetores ETC. canas-

� -- I �
I
,

CONV
-

I T E
\

, ,

,A Jaraguá ·Veículos S. A. convida
seus Clientes e Amigos para o .ATO INAUGURAL

\ de ,suas novas instáIaçnes, a 23 do corrente, (sábado
às 17 horas). I

Fazemos questãô da presença d� todos. Ve
nham 'à vontade.

Haverá "co:Q1es- e-bebes".
Aproveitem para ver de perto o que lhes

oferecemos em matér.ia de atendimento, peças e

I

serviço.
Agradecemos seu comparecimento.

Jaraguá de Sul, .16/10/71
f

A DIRETORIA

I·

Resultado da 1.&

da série "1"
,

(cor:Úemplados por lance)

em Nereu Ramos
Bôdas de Prata'

.

Condicionadores de Ar

"A D MI R A L"
A melhor oportunidade de adquírí-lo no

seu Revendedor Exclusivo.
'

"COMÉRCI_D E IND. BREITHAUP"T S.A."

Prêço de Fábrica. Faturamento Direto
da Própria Fábrica

V I S I T E - NOS.

V A G'A'S
Temos Vagas Para:

1 -, Balconista
1 � Auxiliar de Escritório, cl experiên

cia comprovada, quite �/ o Serviço Militar.
COMÉRCIO E IND. BREITHAUPT S.A.

Iaraguá do Sul � SC!

VENDE-SE

"
, ,

042 .;. Stanjslaw Májcher"

,
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