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MarI'11'-a' Fronzener 89250 - leragué do Sul, fíclértos do SESI, no valôr raiva, quando' o signatário
29 de Novembro de 1971. de Cr$ 29,00 e, apreeen se encaminhava para a

Sr. Walmor P. Lima' tada a, mesma, foi iii aota escada. recebeu violento
',' negada o seu pagamento, ponta pé peles costas, Da

Domingo próximo pas- os seus companheiros, Igreja Matriz de São Se.. DD. Presidente do Clube texende me, ainda, de .Ia- altura do rim esquerdo, só'sado, dia 28, 'a jovem estendendö-se aos país, bastião. era esperado por dos Beneficiários do �ESI dräo, sern qUI motivo para por pouco não se despen-MARÍLIA FRANZENER, Irmãos, parentes e smt uma multidão. ue p881i1?aS de Jaraguá ,da Sul - SC. tento-exlensse. cando escada abaixo •
. banhando-se na praia de gos, Enquanto eram ete- que Iôra unir-se asstm, Senhor Presidente: No meneíonedc dia 26 Para prevenir o-.p i o r,Ubatuba, juntamente com tuadas as buscas de lieu'·à dor dos pale, parentes ôirvo-rne da presente de Novembro, 6a.-feira,úl. visto que o sr. Norber'to'
outros excureíouiatas, corpo, finalmente encen- e: amigos, procurando para encaminhar ii V. Sia.. rima, quando me encontra- Hefermenn, em determine
teve a sua vida tragada trado no dia 1.0 de .de- l�var algum coneõle pa li Inclusa nora de Serviços VI} defronte do Earacloaa- das situações não exerce
pelas águas do mar. A 'zembro, I'\t� o seu sep�!•. rs 08 mesmos.

n. 012, de 24 de Novembro mente Lenzt, do sr. DúJcio mais o contrõle sôbre eue
excurção, com outras 30 tamento, todas as 1.ágrl- "

,., de 1971, no valôr de Cr$ Lenzi, tratl!ndo de.serv:iços pessoiJ é qlrle encaminhei
pessoas, programada pa· mas derramadas, Muden-,. Apos.a cerImôDla da 54,00, relativo a serviços de pintura, alí estacionou qu�ixa à Delegacia de Po
ra a praia à'e Enseada. ciavam o quaato era Santa Missa, ,têz·ss ? ss- presrí!dos em leIras em o. sr. Norberto Hafermann Iícia locdl', .somnlte à tarde visitou querida. pu1tamento em melO às carlolina. .

e, ao p a li S a r jUIH..
0 dos' -Q"úãóíffà cobrança daUbatuba. O grupo que Seu corpó fói trazido Il.rece• pa'ra que o Alt1s· .l\coDtece, Senhor Presi- m e-� m 0.8, ao apaDh'ar a DO t II de Cr$' 64,06, o�fõra· banhar-se, tão logo de �io Francisco do Sul SH!l0 a te'�ha em seu deDfe, que ii nO,la acima conv�rsa que, então, se mesmo ainda a d,e Cr$notando a corrente que até ·t)OBsa' cidade e, na �elDO e8Ie&�I.l. meõcionada fôra anterior. enla00ií!lv�, disse ao sr:. 29,00, por tais ,moli'Vos não'08 arrastava 'mar a à.m·· .......__,;,.--��.....��.����.....-....,..��.....'r":""- _ I>, e�te, apr-e15e'Óf'iHta <"�9 src Dú!9ío ,�.,e�tt 9,9,f' ,_r'�;9 di .

_�� � p,QSSiv�!" P?��. p�de ,-"'t'f(�;-"' pruçu['6ft, Y' <vollar 'à; Nor�e,;t()i -l1l1ferm,âDn, iJ' ze�sq qualquer s�rVJ�o com mIm &e repetir HIIS frlsles
praia, consegufndo o com

quem lo!, �SIi�n:ie�diJ referi, Ó sigml!árió; : p oli"q 1:l'e o �éont�cimeDlos, de�erand�muita aificuIdad@. Porém, dá ßonrtl, alegando que a geretJle da pmturas lara, IDcJuslve para o Impr�VI-a jo,vem MARILIA, não O Colégio. da Divina nQs valôres e talentos te·
a mesma só seria pag.a o guá Lida. � Igeoaiio M. sivel. Por isso, Senhor

IDaiso conseguiu. Enquan' Providênc,ia estará leva0. rão ocasião de moS,trar de dia que. tivesse dinheiro, de �ouza éra um ladrão. Presidlll'lte, solicHo que, as'to era levada pelas do a efe,i·!o no dia 8 do ,que são cllpaze�, TÕ�o.5 o que, me parece não é do::. Sem r e V i d à r,' encami- �nencionadas contas sejamáguas, já desfalecida, correnle, as �O horas, uma os amant�s da boa. f!1USI. conhéc,imenlo oficial de V. nhou se, pórteriormenle à pagas por pessoa diferenteimediatamente foi 80cor audição musical de �iJs ca .�ev�rlârr. �resllglar. a Sia, parte superior do prédio da que o sr. Norberto Ha
rida. Mas, oomo tardasse alunos, tendo COrno local audlencla ":,uslcal, cfere',

Adeplais,
.

o comporta. do SESI, para cObr_ar ia ferm�nn, �om quem �ãosocorro seguro, o, turbi- o Irajara Tênis Clube. O �e�do aos Jovens alunos
meDtá' do .,sr. NorberrO' Ha Nota n. 012, de CrS M,OO, 'das!Je mais ter relaçoes,Jhão das ondas impediu acontecimento musico-cul· �OImo para prosseg�lr na. fer,!'la9i:,�>tpmbém encarr_e. lendo o sr. Norb�rto Ha- ainda que ligados G u�que o seu corpo lôsse lural do nosso tradicional J<_?rnada en�etada. E�ta gaõ:O..,do �ESI locaI,. Dao fer:nann me recebido com clube de homens de bem,retirado das águas no eSlabelecimento de ensino folha cUD_1�flmenta. os JO- é Dada recomendável, visto f ê I' mos completamente como o são os do Clube

mesmo dia, enseja um concerlo de en· v��ns .�artlclpanres ?a �u que: quando da acquisição ofensivos, tornando iii afir dos Beneficiários do SBSLA dor' e a tristeza cerramenlo das atividadíes dlenelil. A enlrada e frun,
do '1Jlelier de pintura do sr. mar que o signatário des Ia Gratos, permaneço Dil

marcou profundamente escolares, onde' os pequ,e- ca. Max Kohn, de quem assu era um ladrão e' que só 'espectativa de SUilS l"rittas
mira o ativo e passivo, m� pagaria quando tivesse ordens.

.' foi deferida urita conra, ein dinheiro. Não 5!3'isfeilo, Cor,dialmente
nome do Clube dos Bem�- num verdadeiro acésso de Igenazio M. de Souza

B N H A G R A O 'E C E A O SEN A O O R' ��'�ot�U!�e���!�e!nto
de Rolf Kuchenbecker, da
edição passada, por um

.

É agradável eoneratar-

lapso, foi dada ii data de se como ii população eo

seu falecimento como sen- labora nos enfeltoa, oble •.
do 18 de setembro de 1971, tivando 05 tesreloe neta

queado na verdade e seu ltnos. Inúmeras casas os

trágico. pessemente deu se tentam entetres natalinos
nó dia l8 de Novembro .e outro tenro de jardins
de 1971. Ao retrírcermce recebem lâmpadas mulríco
o involuntário erro, apre, lorides que com ínrerrntten
sentamos as nossas des' re pisca-pisca dão um efeí
culpas à fam,ilia enlutada. to agradável à vista dos

A Cidade

"

a

O Sensder Antonio Cer- relevante rrebelho prestado. cativa Lel de ii p ô i o ao
los Konder Reis, recebeu por ocasião .de discussão Sistema Flnencetro da Ha,
do Presidente do Banco e aprovação da lei n. 5 7�5, bíraçêo.
Nacional de Habitação. sancionada recentemenre 'Apresenlo ii Vossa Ex
ofício de agredecimentos pelo Excelenussrmo Se celêncla, em meu próprio
pela sua pertíctpeção ne nhor Presidente da Repú· nome e no dos demals
aprovação do projeto que bJica, a 27 de o u.t � b r o Diretores do BNH, o meu
se Iransformou na lei n. próximo passado. reiierado agradecimento5.725., O ofício é do se- pela sua relevante celabo
gurnre leôr:

'

Graças ao valioso em
ração."Tenho o grato dever penho do ilustre Congres .

de expresser a Vossa Ex- síste, pode o BNH contar, Cordtela saudações
celêncie o rneu sincero é!_gora, em tão curte espe- Rubenz Vaz da Costa

egredecimento p e I o seu �o de lernpo, com signifi- 'Presidente". Comunicado

Um
.

aaminho
.

para tosá

JARAGUÁ no SÚL

. ,

s,e
que passeiam após um diá,
de labuta.

'

As praças públicas de
verão receber o enfeite,
anualmente prömovldo pe
la municipalidade. Tem
bem o Clube dos Direto
res Lojistas promove en

feites pelas tuas centrals,
com o que fica rnals ecen
tuado o 'espírito nata'l�nQ,

Praça

'Eleito Novo Capela de,
COIrselhoDiretor

S' a n' t'a L, u' z' ,iii· ado Ro�ary local
Na reunião do dia 50

de nov�'Jl1bro último foi
eleif'o o nôvo Conselho

. Diretor do Rotary Club
de Jaraguá do Sul, pina
o ano rotário 1972/1975.

I recaindo a preferência fiOS

seguinles nomes: Presiden
te:- larbedll S. Emmen
doerfer; Vice: Alfredo Gueo
Iher; 1.0, Secretário: Mal.
RQ.:berlo Bornho.Jd.l; 2.° Se
creliirio: Louri,al Rorhenber
ger; 1.0 Tesoureiro: Anto
nio leileir. dos Santos jor.;
2,°' Tesoureiro: Moacir Sens;
Diretor de Protoéolo: Wal-
demar Behling; 2 o Protoco Com a presente nOla lejos, ocaSIao em que se
lo: Rolli Bruch; Diretor "A": desejamos retificar infor- conslalará que ii :CapelaMario Sousa; D. ir�toJ' "B";'mação da edição, anterior, de S. Luzia já está condui.
I E Id D "e ..

·.yo. wa.; Ir�tor quando . noliciavamds que da eXlernamente. Faltam.
o
f,ldéllS Wolf e DJ_reto� dO": d tradicional fesla da Ca ,ainda as óbra8 internas,Dietrich Hufenuessler. pela de Sanla Luzia, se dilí porQ.ue o empenho do
;;============='9 r.ealiLaria no dia � do coro, Presi,den'te Eugênio Pres·

,

d
.

h
-

h 'al AInuncl'e no rente. ,Ao relifiCilrmos a tini e demais membros deA utilização. de estória ��. ql!-a. rm os �uma c�mp�n. a naClOIl
.

nora, desejamos informar diretoria, de arrêcadar fUo,'contra a desidratação, queJ o Mlntst,eno da �ude e�ta Im�lando, atrai �'Correio do Povo",
que ,a tesla programada dos para tal evento. NiD-

igualmente crianças e a�ultos �e qualg�er. D1V�� de lDst�uçao, como �� 'Seu Anúncio' realiza-se' DOS dias 11 e guem deveria faltar à tra-
pôdé verificar no teste-plloto, com a revlstmha UmCam!nho para Ro�a .' Càusará' 12 do corrente. Grande dicional feBta da Sanll1l
em Apucarana, norte do Paraná, ondeIas aulas para'maes eram asslsti- Boa Impressão. número de gente deverá Luzia· e sua bonila Cape·,

.

f'lh fazer·se l'f\�senre aos fes, Ia.das também pelos pais e lOS.
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MUDAS
Registro' Civil
Aures Müller Grubba, Oficial
do Registro Civil do J .Dis
trito da Comarca, de Taraguá
do Sul, .Estado de Santa

Catarina, Brasil.
Faz Saber que comparece
ram no cartório exibiado os

documentos exigidos pela-lei
afim de se habilitarem para

ENDERtÇO:
Caixa POltai, 19

Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

Leopoldo ,Seidel
- aORUPÁ -,

casar-se:

Resta cidade, filho de
Oliva Mengarda. -

EIs, braslleíre, solteira,
doméstica, na.eida em

Jaraguá do Sul, domici·
Iíada e residente' nesta
cidade, fil.ha de Antonio
Prim e J08da Luçollí
Prim.

J
j

EDITAL
o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito da Comarca �e

Jaraguá do Sul, Estado de Santa cetanna, na Iorma da le.t,
etc...

FAZ SABER aos .que o presente edital virem ou dêle
conhecimento tiverem e ínteeessar possa, qae por parte de
Lenita Fauth, atraves seu bastante procurador, advogado
dr. Beínoldo Murara, lhe foi dirigida a petição do segutnte
teor: "Exmo. Sr' Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jsraguá
do Sul. Lentta Fauth, brasileira, casada, doméstica, óra resi
dindo na Barra' do Rio Cêrro, neste município e Comarca,

Edital n. 7.869 de 26/t 1/71 por seu bastante procurador infra assinado (instrumento
AO'ostinho Kammer e procuratório Incluso), advogado inscrito na O. A. B. seção do
'" Estado de Santa Catarina sob n.O 326, com escritório á Av�

Edital n. 7,865 de 24/11/71 Augusta Negberbom Mal. Deodoro :tJ5, nesta cidade, vem, manifestar o desejo de

S·
.

'

EI ... , brasileiro, solteiro, extinguir, nos termos do inciso I do artigo 1316 do CÓlÜgo'Agostinho ,trmgarl e 1., Civil Brasileiro, o mandato de proouraçãe que outorgou a

Julía Pradí operário, nascido em Luiz Waldemar fauth, brasileiro, casado, industrial, residente e
\ Alves, neste Estado, ,de- doIOicillado em Nova Santa Rose, Comarca de Toledo, EstadoEle, brasileiro. solteíro, míetlíado e ,resid�Dte em do Paraná, a procuração lav!_ada no Uno •.°32 fls. Z23 do

motorista, nascido em Nova Brasilia neste dis Tabelão Mário Tavares da "unha Mello, da Comarca de
LUI'z Alves neste Estado. .'

, Jaraguá da Sul, com os poderes ilimitados vender ou alieDar'

, '
'

'

, tríto, f Il h o dI" Andl"é bens imóveis do casal, situados neste Estado e no Estadodomiciliado e residente Kammer eMariaKammer. do Paraná, inclusive outros poderes constantes do documen-

I �
em Jaraguá- Esquerdo, Ela, braeíleíra, solteira, to junto. Acontece que não mais convém á requerente, man

- S 'O C I A I S - neste dívtríto, filao de -íucu t iárla nascida em ter em vigor a dita procuração, razio porque deseJa revogá-
B

.

St
- -

Elisa i r_, Ia. Face ao'que preceitúa o inciso I do artigo 1316 do Códi-
!!========== =========='i

runo nngan e .

Arl'�Z�I.ra, neste �tado, go Civil, quer a mandante notificar ao mandatério e a ter-
A _ 'á •

bete Stringari. demlollisde e residente eeíros mediante publicação por Edital, a revogação da pro-lt,IIivers fiOS:
- a Iilra. Elza, espôsa Ela, brasileira, solteira, na Estrada Blumenau, euração, O Diretar: Segundo Q comentário di> artigo 1.3Uf do

do sr. WaJdemiro Loewen, servente, nascida em Ja
ne t distrito filha de Código Oivil, J. M. de Carvalho Santos diz: "A lei não exige

Fazem anos hoie nesta cidade. á d S I d ícílí da
S � _

'
,
forma saQramental para a revogação de mandato, admite-ser8lgu OU, onnci a Honôrle Ne�he�bom e
por iSSG ,mesmo, possa ela ser expr!"ssa ou tácita. "João

- O sr. Antonio João Dia 08 e residente em Jaraguä Iclanda Ftrrmlgarl. Luiz Alves (Código elvil Anotado), assim se manifesta: "Em
Radtka Braga, nesta oi- - O sr. Loreno A. Esquerdo, neste distrito, relação ao mandatârío, & revogação produz efeitos eis que

filha de Arduino Pradí e Edital n. 7.870 de 29/11/71 lhe é notificado ... Como porém se deve dar conhecimentodada; r Malicalto, nesta cidade; " t'? d t t t d.'

W I· d
.

W ldi Adolarata Dalrí Pradi. A'lfredo Farl'aS e
da revogae..o aos ercerros: no man a Q para ra ar e

.
- a meulDa a .ru, es - o jovem a Ir o

pessoas indeterminàda, o costume é o avtso pela Imprense,Hamsnn, em Blumenau; Watzko, nesta cidade; Bdital n. 7.866 de 24/11/71 Geni Sklafski de que o mandato foi revogado, este aviso porém não tem
- O menino Agostinho - a sra. Ma ria, espôsa - " 1.' valor jurídico algum. Beri mais segura a cautela, a tntímacão

Jankoski, nesta cidade. do sr. Bertolo Scarpin, Odemir Dorneies Eggert ,Ele, brastleIr.o, so ,euo, por edital, publicado pela imprensa, em virtude' da ordem
e Miria Dell'Agnelo operário, naSCIdo em Jo. judicial."O RequerlmeDto: Assim sendo, req1,ler nos tê,rmos

Fazem anos amanhã em Corll_pá; sé BGi�ux neste Estaà€l, do artigo 7�4 do Código de Processo Civil, se digne V. Exa;

O C T
- O sr. Kort Hoffmann, Ele, brasileiro, solteiro, domicm8d� e residente 'mudar notificar por Carta Precatória, o requerido Waldemar

- -,
'.

sr. ândido 0-
em Rio da Luz; Qomerciário, nascido em Ex'

-

á
- Fauth, residente e domiciliado em Nova Banta Rosa, Comarca

muelh, 'V· lU' - na Rua pedlClon _rIO de Toledo, Estado do Paraná, de que ficam para todos' os
- o jotem Walmor Jo- G

-

ha sra.

G v�b' l.tU._�na �aragoá do_ Sul, domici- 'Antonio Carlos FerreIra, efeitos, revogados os poderes a êle outorgados na procura-
s' Garcia nesta cidade',

asc' o, em arl a dI, had? e reSIdente à Rua
nesta cidade, filho "de c;ão, e seja igualmente averbado no livro respectivo Tabeli-e

_ a ]'0�eDl Edir Doar: - o
.

Sf. ,Udo Bauer, Walter Marquardt, nesta Francisco Farias e Maria ão do Mário Tavares da �unha Mello, intimando·se a êste a

� nesta Cidade. ' cidade filho de Gehart 'F . �1J,0 mais farnecer eerUdoes da referida Procuração, ou ae
.e; E t'· V 'c D 1

arl8S_
. fizer, que das certittões que extrair, fique constando a aver-

- a sra. Cecília, espô- Dia 09
f gge� e) erom a a -

Ela, brasileira. solteIra, ba9iG da revogaçllo, e finalmente que se publique editais na
.a do sr. Hilbert Rowe, - O sr. Albano Buhr,

ovo .gge�t.. _ deméstica, 'nascida em imprensa, para ciênlOlia de terceiros. Procedidas ali formalida-

em Pirabeiraba; ossis cidade; Ela, b_rasIlell,"a, �oltelra. Rio dOIil Cedros, neste deslegais sejaID os aut�8entreguesárequerente, independen-
- a sra. Gertrudes M. _ o sr. M,'lton Osnl' professora,

n8SCIda em Estado domiciliada e re
teménte de traslado. Dap,seDá arçao part8efeJitOS o'valdor dse lC1'2'Jaraguá do Sul domici-. "

, Ex d' 190.00. Nestes Têrmos.. e erlmen o. araguá 9 u, O
Oestereieh, em Barra do Stingheu_ ..

" 8Jdente na Rua ,pe l' de setembro de 14l71. pp. (a) Reino1do Murara"·.
R' O� ___". hads: e reslde�te _

à Rua eionário Antonio Despacho: A. R. Cite-se o requerido por precatória.10 erro.
Dia 10 Pr�81dente EpltáclO Pes- Carlos Ferreira nesta Publique-se edital na imprensa. para conhecimento de tercei-

Dia 06 � O-sr. JoséMoreira, soa, 888, nesta cidade, 'd d nha de 'Antouio ros. Jaraguá do Sul 21/9/71. (a) Milton Cunha. Juiz de Di-

O
.

P I R f'lh d O 'd' D II'Ag
Cl, a e, I, '

reito" E para que chegue a público e cohecimento de quem- Jovem au o 0· em ltapocoziElho; I la e
u
VI, �o ped tt. Sklarski e Abelia Chaves, interessar possa, foi passado o presente edital que será ali-

berto Padri, nesta oidade; e,iio,em�Etaldo DÖliing, De f), e. �u a r la e ro I
.' ,

xado no lugar de costume, publiçado no jornal "Correio de
- O sr. José Ribeiro, nesta cidade. "DelI Agnelo. EdItal n. 7.871 de 29/11/71 Po\,o" e DO i'Dlário da Justiça,. em Florianópolis. Dado

ne"'ta cidade' H
. e pas8ado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte trêsOi ..

' , Henrique em e
dias do mês de setembro do ano de mil novecentos e seten- •

- O sr. João W�iler, I <,.
,

'�'I'
Edita} D. 7.867 d.e�5/11/71 � Nair Neitzel l" ta e um. Eu (a) Amadeu Mahfud, eserivão o subscrevi.

em JaraiiuBzinho.
'

<
,

Felix Jankovsky e
'

Ele, brasileiro, solteiro, (a) Milton Cnnha, Juiz de Direito

D· Teresa Gom,es Confere com o original, do que dou re.
ta 07 Correio do Pov�'�' ,. operário, nascido em Co Jaraguá do Sul, 23 de setembro de 1971<.
- O ar. Frant!iisoo A. "Ele, brasileiro, solteiro, rupá, neste Hstado, do- O Escrivão: Amadeu Mahfud

Voigt, DeB'. cidad&; um Jornal a ,operário, nas C i d o em miciliado e residente na
- I sra. Resa, 811PÖ88 Iraputã, n,este Estado, do- Rua 48, nesta cidade, fi '

do sr. Henrique Borloli- Serviço do Povo miciliado e residente em lho de Henrique Hein e

ni; Vila Baepsndi, neste dis Saotilia Maria Nunes.
- o sr. José Jacobi,....-' • trito, filho de João JaD- Ela, brasileira, solteira,

em Hapocuzinho; ..: kovsky e RosaUa Zarans ' doméstica, nascida em

ky JankovskY· Jaraguá' do Sul, domici-

'OCI·edlda Poolo de ßUIUIÓVllos dI )!lrIDUi- dO �u'l 'Ela, brasileira, solteira, liada e resideDte na Rua

U Uu li I 5 U u.u U eosturelra, nascida em 48, nesta cidade, filha de
Guarámirim, neste Estado, Alfonso Neitzel e Agnez
domiciliada e residente Gartz Neitzel.
à Rua �oão PI�nischeck, Edital n 7872 de 29/11/71nesta CIdade, fIlha de Jo . .

sé Amaro Gomes e Benta Carlos Alberto SChulze e

Pereira. Maria Claudete Munho�

Cópia de edital re�ebida
do Oficial do Registro
Civil ue Campo Alegre,

neste estado.
'

Ele, brasileiro, solteiro,
técDico .metftlugi�ta, na8-
eido em Blumeoau, neste
Es t a d o, domiciliado e

residente nesta cidade,
filho de Alfredo Schulze

iB�iÃxWiLHELM=ü�"'i ;���J��::��·�:Hti;
8 q ,tado. domiciliada e resi '

f:
' ,

:l dente em Campo Alegre, Eu, Olaudio Gadotti, brasileiro, casado, resi-
. " :

E f-Ih d dente e domiciliado em Major Vieira, neste Estado,�_,
'

, Revendedor 'da-: neste staf!o, r a e
d I d -d f' f··

-

dAlcidas Cubas Munhoz e
ac aro para os eVI os ms que 01 ex.ravla o o

f:
I

,

;0 Maria Dönatilia Munhoz. Certificado de Propriedade
(: 'B RAHMA C 'H Opp: do veiculo marca Volkswagen Sedan 1200 ano

�:
'

E para que chegue ao GO 1963, côr azul, motor n.O 149811, chassis n.o
� , '�:_: nhe,imento de tod05 mandei B-3104032, com alienação. feduciária a favor da

�: em Jara g"uá doSuI. :.-'
passar ,o p��sente edital que Cia. Catarililens" de Crédito, Financiamento e In-

- será publ'icado pela impre03a vestimento.

I
e em cartório onde sará . Jafaguá do Sul, 0.& de dazembro de 1971

- aiixado durante 1 S dias., Se CLAUDIO GADOTTI
�� Al t V 1 d It

· , alguém soub�r de algum im-I
---,------------:

(: O

b
� e o a) al'd e. agora :' t�����:..�cuse-o para os

,Dr. Frallcisco Anteaio Piedane I
(! tam em integran o-se na � AUREA MUOLtLJ-CE1-:a,RJ GRUBBA :M:�.D-':co _ c.1Iilt.:H. 1:2:'

G d FI
"

I g (C.P.F.) :N.O 004S84379

� ran e
'

orianopo is. �. ' Cirurgia e Oliblca de Adultos e Crianças

�g g Anuncie no Parios - DoaDQu de Senhoras

,i ond,e além dos seus produtos revenderá P_ "Correio do Povo",
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ _ OORUPÃ;< Seu Anúncio

8::.' B R ,A H M A, C. H O ,P P !:_,)�,' Causará Residênoia': Dr. Nerat! RamoR, 419

g � Boa Impressão. cO_up_lL - .�N�� C��A.H.INA.

Ct·,··· ...,····_·������r·.··.··.:i�r·... ··.·,t:.·:.,·\O:.;.... !.,··:.:'·/YICS··!:···O:·,Q· ...,el I !l===========!! =- ...

'

"CORHflO DO PIVO"
fundação:' �r,ur Muller - 1919

Empresa Jornillistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1971 -

I
Diretor

Eugênio Vitor Schmöckel

Fr.tller., e Orn.",entll.

Laranjeiras, Peeagueiros,
Kakiseires, Macieiras, Ja
botieabeíras, etc. Roseiras
Dahlias, Camélias, Ooní
ferali, Palmeiras, ete., etcASSINATURA:

Anual . . €r$ 10,00
Semestre . Cr' 5,20
Avulso • . . , Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,2:1

PECAM CAT.ÁLOGO
I

ILUSTRADO

I, a) Prestação de Contas;
b) Eleição da nOTa diretoria;
c) Outros assUntos de interêsse social.
Jaraguá do Sul, 30 de novembro de 1971

,
, Pedro Schmitz, Presidente

Agradecimento

Ir

II

Ele,:brasileira, solteiro,
comerciante, Dascido em

Timbó, neste Estado, do,
miciliado e residente à
Rua Marechal Deodoro,

Na impossibilidade de poder agr8dec8r a

cada um em particular, pelo muito que tantos

por nós fizeram após, e ElPl consequência do
grave acidente de trânsito que -in6centemsnte
sofremos ,no KM 87 da célebre BR-10t, em

19.09.71, vimos pelo presente agradecer de pú
blico a todos, sem distinção, quantos' nos visi
taram nOI H�spitais de Joinville ou Corupá,
que mandaram, tel�gramas ou outras manifes·
tações para cooforta,r-n0s nos momentos difí·
ceis que atravessamos, que aqui ou em .Joiu
ville nos ajudaram de qualqufilr m,aneira a su

portar tiS muitos sofrimentos de que estavamos
padecendo - a que ainda eontinúam, embó\'a
mais aliviados.

Em momentos difíceis como êsse, chega
S8 a· conhecer e admirar os seus verdadeiros
amigos. e a êstes pois. mai.� Uma vez, de todo
o coração, o nosso muito obrigadO

Corupá, 23 de !lovembro de 1971

I• Alvim Seidel e Familia.

I

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

t,

II

São convidados os senhores sócios para par
ticiparem da Assembléia GoraI Ordinária, que te
rá lugar no dia 07 de dezembro de 1971, às 20,00
horas, em sua sede soejal, sito à Praça do Expe. Edital n. 7.868 de, 26{11/71
dicionário, nesta cidade de' Jaraguá do Sul SC, . ,',

afim de deliberarem sÔbre a seguinte Ordem do JuvenclO Men�arda e

Dia: - Marta PrIm

II

I

�
I

Certificado Extraviado

,

I
,�

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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EDI,TAL Ministério do Exé,reito
o Doutor Milton Cunha, Jutz de Direito da Có,març8

de Jaraguá de Jaraguá do Sul, Estado de Sania Catarina,
na forma da lei, etc... .

'

,

F�Z SABER aos que o presente edital virem ou dêle
eonhectmento tiverem e interessar possa, que por parte de

==========ll._ Erna Günther Emmendörfer, atraves seu bastante proeurador,

T
.

A t M ··11 advogado dr. Reinoldo Murara, lhe foi dirigida a petição do
.
ornelo r ur 'u er teor seguinte: "Exmo. S)1r. Dr. Juiz de Direito da Comarca

de Jaraguá do Sul.
'

Erna Günther Emmendörfer, brasileira, casada, eomereíante,
resídeate e· domiclllada à. Rua França Vosgerau, s/n." nesta
cidade, por seu advogado infra assinado (ínstrumento parti
cular, de maadeto incluso), ínseríto na O. A.;o. seção do Es-
tado de Santa Catarina, sob n.O 328, com escritório à Av. A\1emar Braz Winter,'Ademar Buerger, Ade-
Mal. Deodoro da Fonseca 215, nesta cidade, vem n08 têrmos N

.,.
" 1do inciso I do artigo 1316 do Código Civil brasileiro' maní- mar agel, Ademir RIstOW, Adolar Khtzke, Ado ar

festar o desejo de extinguir o mandato de procuração que\ Kühne, Adolar Welk. Adriano Nlcoloâelli, Aldo
outorgou a Rodolfo Guilherme Emmendörfer, brasileiro, ca Neumann. Aldo Lüotke, Alex Geísler. Alfredo
sado, do comércio, residente nesta cidade, a procuração la- Bntzke Filho Alhtio Floríení Alido Banemann
vrada no livro n. 84, fis. 243, do Tabelião Mar10 Tavares da I

.

M
' , "

.
'

.. T'Cunha, Mello, desta Comarca de Jaraguá do Sul, com ospo-
A mIr. anoel �8 SIIv!l, Almire Glatz, AI.U1zlO <?

deres constantes da mesma (certidão inclusa), inclusive com mazellí, Antonw Armmdo Z300n, Antoní« ValdIr
poderes de emttir e endosear' cheques, fazer retiradas, me- Trentinl, Antonio Vogel, Arildo Racuenz, Artoval
diante recibos, dar quítaçãe, aceitar e endossar e sacar le- do Hausen Arnaldo Franelseo Da08 'CarJos Ber-

.
tras cambiarias, avalizar títulos, assinar contratos de ebertu- I' C· I 'E .

L
'

IM' O' Cl
ra de contas bancárias e movimentá-las, assinar eserítueas e t� I, e 80 IOl, ensr, Ce so tarro ematte, eu-

�pós terem
..

Rido reali�lIdas 6, rodaqs8 pelo correspondência, fazer empréstímes, etc. Acontece que não dlo Germano Herbst, Dagoberto Machado, Dsgo
'I'orneio Artur Muller a equipe acaratana eontmua maís convém à requere�.e, man�er em vigor a\ dita procura- bert Viebrr:\Dtz, Domingos Baasaní, Edmundo Kues
ainda 'invicta, e o que é mais importante, sem SO· ção, razio porque deseja revogá-la. Face ao que precltúa o ter Edmundo Werner Edvlno Rux Egon Beuns
frer sequer nenhum tento, 'inciso I do Artigo 1,1)16 do Código Civil, quer, a mandante Eli� J E "1', J' -

N' h I
.

'

E Q II c'
Ê h S' notificar ao mandatário e a terceiros m9diante pubneação ,as ungton, rm 10 oae IC e ern, cno oe , Lor�

, digno de nora a campan II da ,D. Acaraí,
por Edital, a revogação da prOCUr!lQil�. O Direito: Segu�do nesto Mertendel, ,Errol ,Krelzer, Euehen 'Raduenz, Eu

pois está a um paSRO da conquista do título de o Comentário do artigo l.3l6 do Código Civil, J. M. de Car- gênio Barlolomeu Presnnl, Ewaldo V.'ehrmeisler, Fre-
Oampeãe do referido Torneio. valho Santos diz: "A lei não exige forma sacramental para derico Lenherdr Geneste Cerlini Geralde Augusro
T d M

.,. a revogação do mandato admite-se por isso mesmo, 'possa D G dk r." G 'd G'aça OS UnlClplOS ela ser expressa ou täeíta,". João Luiz, ,Alves (Código Civil .

. a� e, 'ueraldo t>ClPP, erol, .Duwe, <

ervesro

Anotado) assim se manifesta: "Em relação ao mandatàríe, Cerllní. GIlberto Bernardes de Olivelre, Guído Barg,
- Com maia três jogos, prosseguirá amanhã a revogação produz efeitos eis que lhe é notificado ... Como Guruher Boss, Harry Porarh, Heioz LlIube, Helmuth

a Taça dos �unicípios: 'porém, se deve dar conhecimento da revogaçlo �os terceiros? Becker Hilário Gare", Hilário Hornburg Honório Pau·
E t
_.

d 'd d GA' No mandato para tratar de peslloas indeterminadas, o eostu- I' I'
'

J' k
.'

K "h I O' hl J-s ara0 logan o em nOElF'8 CI a e o remlo
me é o aviso pela imprensa de que o mandato foi revogado I, rmeu un es, IrlDeu ,rutzsc ,va esc' er, oao

Esportivo JUVl'Iltus e O Pari Farroviário da M - fra. êste aviso porém, não tem �alor jurídico algum. Será mai� Gilberto Emmendoe'rfer, João LeDnerl Junior, Joaquim
Em Rio Negrinho preliaräo E.C. ContiDen�i.il e seguro a cautela, a intlmaçlo por edital, publicado pela lm· Benlo Pedrolli, Jorge Hiendlmáyer, José Marcos Pe-

a S. E. D. Pedro II de Corup', prenlS, em virtude d. ordem judiciar'. O .Beguer�eDto: drofli José Candido Tomflzelli José Jorge Albano
E Mafra e • ra-o "'Dl ".-0 C A Op á' Pelo expô.to, requer DOS termos do artigo 724 do Codigo de, . 'L I' J

• "" d' .,

J
•

V Id' �b
,I

m s.a '" a... " er riO e
Processo Civil, se digne V. Exs. mandar notificar por man- Jose

. une� I, ose .�Jd�COS Pe, ,rOlli, ?se ii' Ir u .ar-S.E. Ipiranga da Rio Negrinho.
-

dado, o requerido Rodolpho Guilherme Emmendöerfer, acima delarn, Julio Demarchl, jUFandJr Schlocher, JuvenuDo
Enquanto qua estará de folga nesta rodada, It qualificado, de que ficam para todos os efeitos revogados os Kajaroski, Ldurindo Salvador, Lauro Krehnke, Leo-

equipe do C.A. Baependi. .poderes a êle outorgados na procuraQlo, e sejalgualmente naldo Ivo fiar: LeO'Del S'ein Malvina' Aurélio Mo·

J t
'

L·d
averbado no Ltvro respectivo do Tabelilo Mário Tavares da '� M" B'll I. M 'O r M' ,

'

I""
uven us' e I, er Cunhs Mello, intimando-Ie a êste a ,nio mail fornecer certi- rel,a, arlo e �ganlJ, aur,! rege.,. Igue "amer,

dõe. da ref�rida procuração, ou se o Uzer, que das certidões Norberto AntoDlo MarangoOl, Norberto Marquardr,
O Grêmio Esportivo Juventus .de nossa cidade, que extrair, fique constando .. averbação da revogação, e fi· Osmar Ayroso Siewerr" Osmar Voelz, Osvaldo Cor

lidera 8 T-aQa dos·Municípios com apenas um ponto nalmente que se publique editail na imprensa, pára oiêncla- reia, Osvaldo lordan Osvaldo Leoni Pedro Veloso
.

'd d C A O �'... M f de terceiros. Proçedidas a. formalidades legail, sejam os n .

h d H d n' l·d ' U k ..;. l' ,L
•

no passlfo, Begul li
.

e .. perarlO 1i18 a ra com autos entregues à requerente, independentemente de transla. MeID in I ar t, Mena o ec er, Meone CIO auro

três pontos, 8 do C.A. Baependi também de nOBsa do (art. 7%3, C. P. C.). Dá-se à açAo. o valor de Cri 100.00. Mueller, Rolando Schwarz, Roberto Alfonso Adrall,
cidade com quatro pontos. Nestes Têrmos P. Deferimento. Jaraguá dó S1II, 29 de setem· Rol'f Viergulz, Rudiberto Garlz, Sebasfiãa Gorges,

A, equipe d,o moleque trn8SS0 estará em ação bro de 1971, pp. (a) Reinoldo
.

Murara. (Colad�s estampilhas Silvino Volr6lini Valdemar Gibvanella Valdir Tri80Uo
h- E' tOd"� J

-

M tt f t p' .staduais no valor de Cri 6,00). , V I' O II 'I V I I:l'
•

B V 'I
'

aman a no saIO 080 arca o ren e ao en E para que chegue a públiCO e con1Í.eeimento de quem
a mor a agno o, a mor Lornesto am., a mor

Ferroviário de Mafra, enquanto que a equipe azur- .interessar possa, foi passado o preseDte edital que será aU. Voladozelik, lJário Freyner, Hilberto Behllng, E�i!ldo
ra baependiana estará de folga na rodada da a,ma' xado no luga,� de .co�tume, publicadO pelo iorn..ll�cal "Cor� DOiubra�a, ,Elmi�o yolkmanD, .Elias .Paol�I.�O, Egon
nhã, voltando a intervir no p'róximo domingo, en rei!> do Povo' e no Diário da JUlJtlça, ·em Plorlanópolis. Da· Dthvs 'Adem'br Gruelzmaeh�r Osmar J�ar(:lID' ReDal-
f S D D P II O do e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos imnta dias d

(
4Q 'h '

Q', r 'd 'M' u'd B h' d 'w Id -rentando a . . . edro em orupá.· do mês de setembro. do ano de mil novecentos e sstenta e
o ue. usl�r, uleg 1'1 . eier, ,o o�c ar t, iii, e.

Juventus Promove um. R'u, (a) Amadeu MaMud, escrivão, o subscrevi. mar Pmcegher, Werner Marquardt, Wilson Zinghehm,
_ (a) MiltonCunha �i11i Finta, Werner Bruas, Walmor Chigdiol, VeoGn·

, Juiz de Direito CIO Dlnem,' Orlaodo WackerhlJlle, Orlando PamplonlJ,
A presente cópia confere com o original; dou fé. Haroldo Horsl, Olavio Tomelin, Oàilo Volkmlnn.

Jaraguá do Sul, 30 de (setembro d. 1971 Naudir Luiz Slenger, Natalicio Mene!, Mauricio Pe·

O Escrivlo, Amadeu Mahtud drélli, Marino Soares, MIUio do Silva, Luiz Fernan-
do Piccoli, Livio ZaDtlla, Laure Klabunde, JUDdir Jo
sé Scoz, José Lanzoaster, José Claudio Derelli, José
Carlos Nunes, JOlé Ademir SchmilZ, João Luiz Ana·'
clero, Irio Konell.

JSM ..:... Jaraguá do Sul, dezemBro de 1971

Correio do Povo
nos Esportes,

T@rá prosseguimento amanhã o Torneio Artur
Müller com a realização de mais dois cote-jos.

Jogarão no Estádio João Marcatto, a. equipes
da S. D. AcaTaí. Iider invicto da atual competição,
e o Grêmio Esportivo Juventus, jôgo êsts que ser

virã como preliminar de G. E. Jliventus X Peri
Ferroviário de Mafra, em prosseguimento da TIIQa
dos Municípios.

Enquanto isso no outro encontro, estarão ss

defrontandc na Barra do Rio Cêrro, Betatogo F.O.
e C.A. Baependi.

'

Aearaí Invicto

O Grêmio Esportivo Ju.entul promoverá plUa
os próximos dia. 11 e 12, no EstAdio João Marcano,
grandioso'Festival Esportivo.

.

Como atração principal, teremos a ,inda de
uma seleQão de ",taranos, formllda por jOlado
les da todos os tempos ào Paraná, inclusive acom

panharA a delegação par_naans8 o bicampeão
Djalma Santos.

O Campeonato Nacional em F6co
Pr6:x:imo •. , Jogos:
- HOJE:

No Maracanã - Vasco x Atlético
Nó Morumbi"";;" São Paulo x Oorintiilnl
- AMANHÃ:

No Mineirão - Cruzeiro x América
No Pacaembu - Santos x Internacional
No Maracanã - Botafogo x Grêmio
No Balfort Duarte - Coritiba, x PalmEiras.

/

VIÚVO de Idade
Sou. alemão, e procuro uma senhora

de idade para conviver comigo.
FREDERICO' .

ex. Postal, 60
CORUPÁ - S ..C.

5.a RM - 16.a CSM - 5 a DSM

Junta de Serviço Militar

Edital de Convocação
Rel8çãe Nominal dos' Reeervtstae que deverão

apresentar se Da Junta do Serviço Militar de Jara
guá do Sul, no período de 9 à 16 de dezembro'
de 1971.

\

Osório Klein, Seorelário di J5M
"'.

Pinturas Jaraguã Ltda.

r;
--....... --....

-----;,Dp.�Reinoldo Mupapa

r ! ABT.GAB. � - i
r' Escritório ao lado da Prefeitura i
L�=����

E, ao' mesmo tempo, de �plicar seu

dinheiro em FUNDO DE INVESTIMENTO!

Participe da ·3.a Série do

< I. CONSÕªCIO JARAGUA VEíCULOS

������R���a�Jo�r�����c���d��,�2���,�c�a�ix�a�p�0�1���1,�õ�9_����lll_'
"

CR$l00,OOMENSAIS
_

São Bento do Sul Santa Catarina

VE-NDE-SE
Um 'terreno à Rua Alcântarã. no Bilirro de B08
Vista. c/201,óm de freate e 45m. de fundos.

'

Informações à Rua São Paulo esquina cla Rua
Içaras, \41 em Joioville, com o sr. Otto Melchert
ou nesta Redação,

( ,

Expedição "LYRA", Music�1 de Paulo Kobs

Instrumentos de
-

M ú.s ic'a
Em Geral, especialmente
Gaitas e Acordeões .

Compltto sortimento com 8 • t 20 baixos

Bandoneons - Pianos - Harmônlos
ÓRGÃOS TU8ULAReS e' ELETRÔNICOS

Guitarras e Amplificadores
Instrumentol para Orquestras. Bandas e

Conjuntos Modernos:
Violinos, Violões, Bandolins e Banjos, Flautas, Clarinetas,

.

Piston8, Saxofones, Trombone., Baixol e -Baterias com •

. I pletas, Pandeiros,' Chocalhos, Maraca8 e Afuchês,
. Métodos, Cordas e Palhetas,

Enfim, ludo que fôr do ramo, V. S. encontra para- pronta enrrega�ni!l

(Antiga Oficina Kohr,)

Pinturas de Letras. Painéis..

Faixas e Placas

Mudou 8e para ",

Rna Jorge Czerniewicz, 497

Jôgo Duplo!
Satisfaça seu desejo de possuir um

, I FUSCÃO 1500

/

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO ,Iicel'!ça pt construtr um puchsdo, Comunidade EVlJn
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL g-élita Lutherana "EMANUEL", requer lleença, ali

,

,

" 'nh.mento' e nivelamento p/ construir um aumento,
A vista da Informação como Requer .Prenetsce Engler, requer licença pl construir um mu-

Leopoldo Malhetrc- Pllho, requer' licença alinha- ro de alvenaria, Franscisco Pinheiro, requer licença
mento e nivelamento pl ceastruír uma obre resíden- pl demolir s/ casa residencial de madeira, Antônio
cíel em alveaarte, Rudolfo Kreis: requer vistoria e Fagundes. requer licença o! construir um renehe de

hebíte-ee, Ellsebeth Iensen, requer vtstcrte e heblrese, madeire, Guilherme Schwanz, requer licença � alinha

bem como numeraçãe da, casa, Mauricio da S, Len- menro pl construtr uma meia água, Francisco Pier·

zi, requer elinhemento do meio fio de s/propriedade, mann, requer vistoria e hebtte se, ôalvedcr José de

Elfino Priebe, requer eliahamento e nivelamento pl Oliveira, requer vistorio e hablre- se, Alvino Balsanel
conslruir uma casa de madeire, Arnolde Llrech, requer I�, requer vistoria e habile se, Rôulino Neckei, requer

licença e eltnhemenro »t construir uma casa restden- licença pere mandar fazer uma ampliação nos fundos

crer de madetre, Arnoldo Llrech, requer licença pI de s/ oficina mecânica. Jorge HindI, requer licença
construir um renehe de madéira, Antônio Mefezollí, p/ mandar colocar uma placa, Alwíno Marquardt, re

requer licença alinhamento pl construir uma casa re- quer lícençe pl demolir e reconstrutr um renehe de

sldenctel de madeira, Imobiliária Lenzt Lida, requer medetra, Indústria Je Máquinas Kreis LIda, requer lt
licença, alinhamento e nívelemenre p/ construir �I ce cença pare cónstruir um puchado de madeire, Osval
se resídeectel de madeire, Lore 13, lmobihérte Lenzt do t:ischtoedt, Alberto Meíochl, Aris(ides Verglnt,
Ltda, requer licença, almhernenro � nivelernemc pl Domingos Correa, Pascoal Mertíne, requerem localí
construir uma casa restdenctel de . madeira, Lote 14, zeçäo e construção dum ebrtgo, Alfredo Llrpsdel, re

Thedeu Kaszbowskí, requer licença bem como alinha- quer licença pl fazer um conduro de êÍgua� Rtidi Bruns,
meato pl construir uma case êe madetra, Imobiliária requer alinhamento de s/ propriedade, Amando SCQZ,
Lenzi Ltda, requer "liohamento e nívelamenro pl requer licença p/,construil' 'um renehe de madeira,
construir uma cese resídenctel de madeoiroll, Luis Gregório Merutrí, requer licença para construir um

Chiodini, requel' 1IliDham,cmto 8 nivelamento pI ,cons puchado de mddeira; R. Ballock Cia Lida, requer

,

fruir uml casa comercial em alvenaria, Rodrigo Ni- alinhamento e nivelamento pj construir um galpão dI?

, .coluzzi, requer licença, alinhamento ti nivelameoto pl madeira, R!>1i Bruc.h, requer' aprovação do l'rojeto pl
construir um muro, Salvador J. Oliveira, requer licen a construç"o. de uma c�sa residencial, Almirio .5pé
ça, bem como alinhamento pl construir, uma casa re. zla, req;u,er licença, a,hnhamento e nivelamento pl
sidencial de madeira, Roland Harold Dernbusch, re-

"construIr uma c�sa residencial de madeiriiJ" Ezidio
, quer licença e aprovação do proj�ro pl executar umlil Kenell, requer hc�nçi:l p/, demol.ir e reconstruir um

ampliação e ref,orma em si casa residencu�l, Erhardr puchado de �edelra, Ench Frledel, requer licença
Kopas, requer licença bem como alinhamento pl CODS- P, a C�J,ilstruçao dum, puchado d� madeira, Alice U

Iruir meio fia e côlçilmeotó defronte 51 prepriedade, dIa Mel�.hel, requer h�eo�a pl construir um rôntho
Maria de Souza Zapella, requer vistorilll e habite se,

de �acJelrll. Adolar S!quelra, requer vistoria e habi

Mário Uber, requer vi�loria e habile I!�, Heilor de te-8e; Edgar Strelow, requer Ijcença para con.struir

Freitas, requer vis:Ol'iö e habile se, Hiiberl Schulz, um r�ç,ncho dlt madeirá, E�jlio Weldt, requer v,istoria
requer visteria e habite-ee, Hortêscio MclIlledi, requer

e haíJJte'�e, Paulo Sebasllana, reque� licença p/ au· Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Matriz,
viaforia e ha'bile se, Oswaldo Bloedorn, requer visto-

meDtar �arle de sU,a casa residencial, João Dunker, requer autenticação, do Liyro f«>gistro de Ss_rviços
, ria e habile-se bem cemo uume!"ação da casa, Walter req��r hc(wça e ah�hilmenlo, pI CO'Dstruir uma casa n. O!, Paulo �'Hho Mauríc!o, requer �utentIcaç�o
Leitske, requer visloria e habile se,' Oliv"ldo Oumz, re�!ildencu:ll de made,Ira, Marhan, Publicidade e Promo- do ll'rro RegIstro de Se�vIQos n, 01, �rmeu MB:l'tlm
requer licença e alinhamenta pl cOBstruir uma casa ções Uda, requ.er v�5toria e, babite se, AlCides Bacb Hellrlqu�, requer 8AuteDtlcação do. �lvrO Registro
residencia,1 de màdeira, Josi Castilho Pinlo, requer maDO, r�quer, VIstoria, e l; habile,s�, Gilberto Hort, r�

de SerVlçOIi!" d� aeor.do com a LeI v,lgente, Alfredo
licença pl construir uma garage, \ Heribert Raduellz, reQ'uer_VistorIa e habite-se, B�aslo Malles, requer nu D, J.anssen, requ�r licença p/�utentlCar um Livro

re,uer aprovaç,&o do projeto d:� construção' de' u�" mer�'çao de �as8" �rdujno Schrni�t, r�quer vist?ria e R€glstro de Serviços de sua fIrma.

CAsa em madeira, ,Frederico Milthias de Carvalho Jú habile-se, Jairo Wlisl. requer VIstoria e habite se,

nior, requer licença pl COnserler o mure de '81 pro C�Jrt Ulpadel, re';luer, vistoria, e ha,bire-se AntÔnio J. C ? N G E D A - S E

priedadc, Alida Strelow, requer IicetJ�ft e aliohamen �adlke, ,requer vlst?rliJ e habite-se; Sérgio Luiz EWc;lld,
,

Dante SchlOchet, requer Alvará de Licença
to pl cons,truir uma CíJsa resideocilll em madeira requer hcellça e alinhamento pl construir um rmocho pI estabelecer-se com o ramo de Restaurante' e
Jósé Dário Ri!>eiro, requer reaprovlIção dt> plaOJas: de madeira, Albrech, �ell, r�quer licença pl mandar Baf, Edgar Gramkow, estabelecido ,com o ramo

Reintr Modro, requer licença p/ fazer uma ampliação, reform_al' sua casa reSIdenCIal, Umberto, Sanson, re de �r8nl!lportes de Cargas Estaduais eInteresta ..

,em si residência, Adido MiJrquardt, requer linn�a pl q�er, h,ceRça �/, reform,ar o puchado de sua' casa re· dual8, requer A!vará de Licenca,' Pinturss Pérola
cOlIst,ruir uma casa resid�ncii!ll de madeira Vitória sldanclal; Orllndo BatIsta. requ�r vistoria e habite·se, Ltoa" estabeleCIdo com o ramo de pinturas de

PedrelJi, requer .linhimeDto e nivelamento' pl cons VitÓrio Pedrelli, r,equ�r vistoria e habit�-se, Onório construção, requer Alvará de Licença, João Kitz

Iruir umi! casa residéncial em madeira; Ivo Alv se, KafJzler, �1'eq�er VISfO�1l1 e hllbite-se. Valentin Maruti, berg�r Jr, requ,:_r a aDulãção de seu' Registro de

requer licença e alinhamento pl construir uma casa requer, VISI�>rIéiI e h�blle. se, Jacub Manoel Sabei, re· CarpmteJro Auton.omo, João Modestino Junkes,
residencial de madeira, Aty Kuchenhecker, requer q�er �ISt()rul � habltCl-"Se, t:!enrique Gonçalves, requer requer alvará de lIcença e loealização p/estabele
alinhamento Po nivelamen o defrante �UI propritdêilde vtstor:l!J e hablte:�e, Herc!h? CeruUi, req'.-ler vistoria ce� Be com o ramo de comércio e'gênero8 aHmen

e deVida licença pl CODs,rmir um muro de alvenarid
' e habJ.'e·se, Panrflc.adora IdulIlIIl Uda, requer vistoria tiClOlIil, Egou Gessner, tendo escarrado. s/atividades

Alino Schneider, requer licença pI conatr.uir um ran' e, hablte·se" 'ADtÔnt� �af,ezo.lli, requer vistoria e he· DO ramo de tran�port*dor autônomo, requer can

cho de madeira, Renillo Lux, requer visteriél e habi� bHe��e; Hen�h 05eb�n�e, requ�r, Hce_!1ça pI fazer um ce!amento .dos Imp�st?8_ bem. como certidão de,

te-se, bem como numeração da mesma, Errol Krelzer, c:ondufo de agua, PI fIOS, de I,mgi)çao de arrozeiras, baixa.' DomIngos ChlOdInl, registrado na Junta Co'
requer � licença, aliahamento e nivelameflto pi conslruir Rolf Kre�t7;feldt, re�uer IIc�n�a pj construir um con- merelsl do. Estado co� o ramo / de empreendimen
uma obra' residencial mista, Liberilto Gonçalves, re

duto de arua, para, mduslrlahztJçao do arroz, Oswal- tD8 requer alvará de lIcença,
quer vistoria e habil,; se, laro �chw.rz, requer visto-

do Gumz, requer I�ce-nça pI, construir uma cerca de
C E' R T I F IQUE S E

ria e habile·ae� Rodolfo Henrique Lenz requer visto t�la de arame, LUIS SchmIIt, requer alinhamento e

ria ce habite' se, Art�r. Ferreir., requer iicença e ali DI�elamento pl cO,nstru,ir uma cas�, residencial de ma- HDnório Pradi, requer por certidão se é ou

ohllmenlo p/ construir uma casa residencial de ma-' delr�, Adolfo SChl:OdiDl, ,requer allDh,amenro pl cons- nlo dev.edor em' relacã� a impostos, José LeDpol
deirêl, �fon80 Reckziegel; requer vistorio e� habite· se, truça,? de ,uma cél�a reSidencial .de madeira, Blásio do MartIns" requf}r certidão nelativa de impostos
Rolf ,Lle8e�berw, requer liceDça e alinhamento '1'1· M�nnes, requer i1!Ihnhan:!enlo e ß1velamento pl cqns �agos, Ida �chulze, requer certidão de baixa dà
construir uma· ca�. reaidencial de madeira Lauro MéiI� truH um muro em alveniilrill, Hary Prochnow, requer fIrma Fábrl�a de Conservas·, "Alvo", Ol1mpio e

DoeI S�verißo.' reqU"tr alinhamento e licen'�iI pl cons IiceDç� pl censrrI,Jir um puehado, Pedro Douini, re- Clotilde Fsgundes, requerem por certidão se são
Iruir a/ casa residencial de madeira, Almiro FllJgulJ quar �,ccimça pl demolir e reconslruir' um rancho de ou n�o devedore8 a Fazenda Municipal. Banco do
des requer vistoria e habHe se Oswaldo Laube re mildrma, Udo Slaats, requer IIc ..nça. alinhamento e Br��ll S, A" requer por certidão de que não, está
que� licença e· alißhamento p/ 'demolir e reeoDs'truir nivelamento r?1 con8truir um muro de alvenaria, Or SUJeIto a recuo ou desapropriação, o terreno de

51 casa residencial de' madeir. Luis Zezilo Ciezeski lando Aodreatli:l, requer licença e alinhamento p/ propried�de da 8rta Elza Buck, sita na Rua CeI.
e José Frucluoso, ,tendo em vi�ta a rueisão de con- �on5truir ,uma cêrca de tela, Cl6udio-MachadQ, requer �r�çó:pio Goross, Darei F. Ramos, requer pDr oü'r
trato de coo8t:rução cl iI' Construtorcll J.F.gUiiÍ LIda, da hcençtl pl aumentar' si casa residencial de: madeira, tIdao 8e o requerente ou 8/ espÔ8a Irt'ue de Sou

con�lrução àe um posto de gasolina, rtquer .. apro, Bruno Olska, requer licença pj d,emelir e reconstruir za Ramol!í, são �evedore8 de impostos ou taxas�
vaç�o de nOVA plarJla� Jod ErschinQ', requer reapro- um puch�do �m :sI casa residencial, Herminia 'Vieira, Indústrias ReuDldbs Jaraguá S, A" requer certidão

vaça� de plantas, J�ae Adolfo �chatfer, .requ�r licen requ.er liceoça pl construir uma garagem, Heinz G. de .construçã�, ,Metalúrgica Erwino Menegotti Ltda,
ça aIlDh�f!1ento e D.'�el.mento p/ i:onslrulr uma' casa, DutlJer, requer ltcença p/ reformar uma casa resjdei;). a tim de partICIpar de Goncorrência .Pública, jun
de ma.delrii, Dr. MariO _Tavares �a Cunha Mello, re cia,l, Silvio Ribeiro, requer IiceDçii! pj cOBslruir um

to a Pr��eitura Municipal de Barracão. (PR), requer
quer ,hc!oça e aprov�ç!l0 ,do prOJelo pl executar uma rancho de madeira, Cizeski & Fruct'uoso Ltda, requer por certIdão se a reque'rente é oU não devedora

am_pllaçao em,si resldencla, Egon SB_see, ·requer 1I1i. licença �ara reb'lixar o meio fio, Jorge DeJhignolo, de quaiElquer impostos muoieipai8 ou taxas, Meta
nhemeDlo e DI.veliJmen�o pl CODstrtlçao liil" ealçada, requer hcença e ali nhamen,o pI construir uma cerca l'úrgica Erwino Menegot�i. Ltda, a fim de parti'cipt.u
Eduar�� f': Wllhelm, requer licenç�, p/ �mplilção de com tela, Getúlio N, N, lenzi, requer licença pl coo, de Concorrência Pública, junto ao D, E. R. d9 Es·

si resld�Dcla, Ingo Marquardl, reque'f ahnhllmenlo pl truir uma caDcha de bQcha, Arnolde Leonardo Schmilt. tado de M!1l8S Gerais em Belo Horizonte, requer
ampliar m/ restdência, Mli!ria�a Lickfeld, requer ßlinha- requer licença pl conslruir um rancho de' madeira por csrtidao �e. é ,?U não devedora de quaisquer
mente. nivelamento e aprovação do projelo p/ cons fiildegard 5trelow, requer alinhamento e nivelament� Impostos mUnICipaIS ou taxa.

truir �m.il casa reaidencial de, m�d�lr., fndú5tria e defronte _sua, proprie'dade, e dl'rov�cão do projeto de' Harry Liodemann, requer por certidão se. f)

ComercIO W, Wee'lt. �,,I\., requer Itecrnça e Ilprbva- construçao de uma casa residencial em alvenariiä requerente é.,ou não, devedor em relação a impo8�
çlío do projeto pl li construção de trb depósilas, Dlinle Valli, requer vistoria e h(lbite�se. Q.ude Co:-rêa' postos .pel?!!, quais efetuou,os respectiv08 pagamen
Lauro Tail, requer, vj�tQria ce

,

habite,se, Walfrido requer �istoria e habite-se. Silvino Kuchenbecker: tos, OhmplO Fagundes, rfllquer por c,ertidão se é '

Schm�uch, requer VistorIa e habIle· se, bem como nu· requtlr licença pi. a construção de uma garagem,
dey,edol' a Fazenda Municipal, Mário Jacobi, requer

mer�çao da, casa, Felix Jtlko�ski, requer vistoria e Rudolfo Lenz, requer licença 'e 8provaçã@ do pro- por cf!'r'tidão se o requerente e sua espõsa pDssuem
hablte se, bem c?mo ,numerll�élo da eIsa, Marciano je�o pl mandar cOIilstrui,r um edifício, Associação casa própria regist.pada Oll �reteitur8, José Au"

Mura,ra, requer �lstorlíiJ e habIte' fie, Edmundo A fonso AtlétIca Banco do BrasIl, requer licença e, apro- gusto Gonçalves, requer certIdão de construção,
BarbI" requer ahnhilmemo e nivelamenlo pl constrUIr vação dos projetos pl cODstrllt;'ão de obras de re�

Herbert Enke, requer por certidão, se o requerente
um prédio em al�enarill, M,arcelino Ruda, !eq'uer li- creaçãD, Silvino Petry, requer Heença pjeonstruir ,pagou ou �ão o imposto s/indústrias

.

e Profissões,
cença 'PI C{>AsrrDlr um puchado de mlldelra, Erich uma ampliação em ,si bör, Rodolfo G, Fischer re- José Ferreira Cruz, requer ama certidão. ;constaD-
Siorch, �e9ue� licença e �HnhdmeDlo pl co�struir uma qu�r licenç�, al�nhamelito e nivelamento pl '�ciHis do o n. de sua casa residencial. '

Célsa resldencI'al de, madelti'J, ,Iracema Bublrtz, requer trUir o meHl, fIO defronte si residência, R�Dato JaraguA do Sul, 23 de Novembro de 1971

P r e f .e i' t u r a Municipal de· J a r a 'g u á d,o Sul
Hínkeldel, requer autorização pl construção d. um
fundameuto para atêrro em slpropriedade, Antõnío
Zapella, requer licença pl retormer si casa de ma

deir,;". Bertholdo Max Doeríng, requer licença pI
modiflcar a fachada do prédio, Salomão Klein re

quer licença pI construíj uma eêrca de �staqu�ta8
Araeí Sueli Spézla, requer Ilcença, alinhamento �
nivelamento pl construir uma Ca618 residencial de
madeire, Wolfgaog SeU, requer licença, allnhamen
to para construir uma casa residencial de madeira.

I N D E F E, R I D-O
,

r
Walter Amato, reguer licença p/estabelecer

se com dois mini carros de IJiy_ersões pjorlaaças
durante o período de dez días na Rua 31 -, (O
re9uerent� deverá wocuraf um terreno baldio pI
8 Instalação do equípamento, por não sei' permi
tido colocá lo na via pública),

ARQUIVE-SE
Geza Rudolfo Fischer, requer a reconstrução

do p�8l!1eio defron�e s/prédio, bem como reforçar
es alicerces (servlçes de reforços dos alíceeees
da Iachaca do prédio e escada toram 'concluídos)
Fídelís Wolf, requer que a Rua 32 - Pres. Jusce�
liDO, Rua 61 - Exp Antônio Carlos Ferreira, Rua
62 - Gum"Niado da Silva, sflja posta DO grade,
definitivo, o motivo que o leva 8 fazer a presente
8olicHação, é desejo de ceDstruir ,o, passeio de
frente a s/residencia - (Serviços de Rebaixamegto
fnum realizados n08 disR 27 e 28 de 09 71) -

Firma Ademilde Formonte, requer Alvará' de Li
cença, Fel1cio e Zt'ferino Arnaldo Antônio Dema
the, requer, licença plfuncionamento de Bar e

Restauc'aDte,'
'

,

AUTENTIQUE-SE

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Arr.,3 ° Esta lei enrrará em vigor na data de
móveis perten- sua publicação, revçgadas as disposições em contrá-

rio.
'

COnUJ8SS0' das' Testam'unhas da JeQvá
No encerramento do Congresso "SACRIFíOIOS

QUE AGRADAM A DEUS" realizado nas depen
dências da Sociedade Cultural a, Assistencial 'I'ira
dentes, em Itajai, ds 26 a 28 do, eorrents, queremos
apresentar nOS809 maís finceros agradecimentos pe
la nímia gentileza de terem colaborado. publicando
em VOBSO conceituado jornal, noríeias relatisas à
realisação do conclave.

Sentimo nos imensamente honrados pela fali
osa colaboração de terem estampado em 't0880'
órgão de divulgação artigos que serviram para
uma ampla divulgaçâo do conclave ora encerrado.

-Oertos de podermos contar com vossa genti
leza, em futuras publicações; aproveitamos a opor
tunidade para reiterar nossos protestos de estima
e distinta consideração, subscrevendo- nos

Cordialmente'
p/Departamento de Relações Públicas

Abílio de Souza Elôr:

LEI N.o 329
AUloriza ii alienação de bens

cente ao Município.
Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, .Batado de SaDIa Cerertne, no uso
e exercício de suas errtbutçõee. -,

, FllÇO saber a Iodos os habitantes dêsre MUDi�
eíplo que a Câmara Municipal aprovou e eu saneio
no a segulniê lei:

.

Art. L°) - Fica o Chefe do Executivo Muni- .

cipal eutorlzado a proceder a alienação dos seguin
tes bens mévels, medíenre licitação:

a) _ Um caminhão Chevroler Baseulante de
prefixo n." 2, com as segutntes características: Ano
de fabricação 1966, côr verde, 6,5 toneladas, motor
0.° C65BRI7840B; preço mínimo Cr$ 9.000,00 (nove
mil cruzeiros);

b) - Um caminhão Chevroler Basculante de
prefixo n.O a, com as segulntes cerecterfstlcess Ano
de fabricação t 966, côr vevde, 6,5 toneladas, moror
n." C65ã2BRl7764ß, preço mínímo CrS 9.000,00 (no
ve mil cruzetros];

c) ,,_ Um caminhão Ford Besculante de prefi
xo n." 13, com as seguintes características: Ano .de
fabricação 19'ã7, côr verde, 6 toneladas, moror n.O

f'64AL7SBXl5499, preço mínimo Cr$ 3.900,00 (três
mil e quinhentos cruzelros]:

d) - Um caminhão Chevrolet Basculante de
prefixo n.O 14" com. as seguintes características: Ano
de fabricação 1 962,' côr verde, 6 toneladas, molar
0.0 C626223M, preço mInimo Cr$ 6.000,00 (seis mil
cruzelres).

e) - Um caminhão Ford Basculante I de prefixo
0.° �5. com as seguintes características: Ano de fa
bricação 1957, côr verde, 6 toneladas, moror n.·

'F64AL7SBX13266, preço mínimo Cr$ 3.500,00 (três
mil e qulnhentos cruzelros].

f) - Uma Retro Escevadeire com duas caçam
bas, sendo urna com capacidade. de 8,3 pés cúbicos
com refôrços e outra um pouco menor ao prêço rní
nimo de Cr$ 34.000,00 (trtnre e quatro mil cruzeíros),

Art. 2.0) '- Bsla lei entrará em vigor� na data
de sua publicação, revogadas as disposições em
conlrário. '

,

. Palácio da Prefeilura Municipal d.e Jaraguá do
�, Sul, 24 de novembro de 1971.

.'

" Haos Gerhard Mayer, Piefeilo Mun,cipal
A presente lei foi publicàdG nesla Direloria de

',/ Expedienle; Bducação e Assistência Social, aos 24
dias do mês de novembro de 1971.

João Mdlhills Verbinenn, Direlor

,/

LEI N.330
Dá nova redação ao artigo 51 da Lei n.O '159;

de 22 de dezembro de 1966.
Hans Gerhard Mllyer, Prefeito Municipal de

JaraQu.á do Sul, Bstado de Sdnla Catarina, DO uso

It exercício de suas illribuiçeõs. .

Filço saber ii lodos os habilantes dêsle Muni·
cípio que li Câma;a Municipal aprovou e eu sancio
nó a seguinte lei:

Arf. 1.0) - O qrtigo 51 da Lei- n.O 159, de 22
de dezembro de 1966, passará a ter a seguinte reda
ção:

Arf. öl - O Município fará publicar no seu

órgão oficial, ou pelos meios habituais, nos 30
(trinla) diiJ.S subsequentes à inscrição, relação conlen·
do:'

1- Nome,90s devedo-res e endereço relativa à dívi·
d�; "

11 - Origem- da dívida e seu valor .. ,
Art: 2.0) - CJóntinuará em .plello vigor" o pará-

�

grafo único do supra citado art. 51.
Arl. D.o J� Esla lei entrará em vigor na dala

de SUd publicação, revogadas as disposições em

conlrário.
'

•
.

Palácio da Prefeitura Municipéil de Jaraguá <Jo
Sul, 24 de novembro de 197 L .

.

Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
A presente lei föi publicadii nesta Diretoria de

BXPédieote, Bducação e AS5islência Social, aos 24
dias do mês de novembro de 1971.

João Malhiil,lil Verbinenn, Direlor

LEI N. 331
Dá nova redação aos artigos 149 e 159 da lei

n.8 159, de 2� de dezembro de 1966.
Hans' Gerhard � Mayer, Pref�ifo Munici,paI de

Jaraguá do Sul, 'Bstado de Sdnta Cafarina, no uso
e exercício de suas atribuições.

Faço saber iii todos os habitantes dêste Muni
c(pio que a Câmara 'Municipal de Vereadores aproo'
vou e eu sanciODO a seguinte lei:

'

, Arf. t,õ - O art. 149 da' lei n._" 159, de 2� de
d�zembro de 1966, passará ii ter à seguinle redação:
.. ;, Arl. 149 - O impôslo será cobrado nll base de:
0,9% (seis décimo' por cento) sôbre o valôr venal
do terreno construído. ,

: Arl. 2.°) - O art. 159 da Lei n. 169, de 22 de

.,
dezembro d� 1966, pDssará a ler ai seguinte redação:

• ·Arl. 159, _. O impõsfo será cobrado na base
d�: 0,6% (seis. décimo por cenlo) sôbre o valôr

��OI1I da edificação, ou construção, com exclusão
,_�� I

J

Palácio da Prefeituril Mugicipal de Ieragué do
Sul, 24 de novembro de 1971.

Hans Gerherd Mayer, Prefeito Municipal
A presente lei foi publicada nesta Diretoria de

Bxpediente, Bducação e Assistência Social, aos 24
dias do mês de novembro de 1971.

João Marl)ias Verbineon, Diretor

AUlo Real
de Gustavo Henschel

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

AVERBE·SE
Anita K. Brandenburg. tendo encerrado suas

atividades no ramo de Fábrica de Calçados requer
baixa dos ímpostos, Alberto H. Vasel, tendo encer
rado suas atividades com

_

Comércio e Botequim,
requer averbação da baixa.

DEFERIDO
Iríneu Krause, requer licença para construir

um mausuléo,

Comunica aos seus distinlos freguêses e amigos,
que mudou se da Rua Felipe Schmídt, pera as

suas uoves tnsraleções à Rl:la Gumercindo da Silo
va, 72 (perto do lIajara lenis Clube). pare atender ain-
da melhor você. _j

ßssociacõo Cumurciul e Iß�uslriHI de JBrBDuí deSul

ANOTE-SE
Paulína P. Garcia, tendo alterado o, domicilio

no ramo de cabelereíra requer a devida anotação
nos registros.

'

Jaraguá do Sul, 23 de novembro de 1971
O Diário Oficial, do Bstado, de 9 de Novembro

_.....�������!1
de 1971, publica o conrrero celebrado entre o Deper-

lI} 1
o

d
'

§.
temente de Estredes de Rodagem de ôante Ceterlna

r 111111 71 'p tTh 111171 d] e a fírma Esteio _ Engenharia e Serviços Técnicos

�'." __, �� �_�� ,_� � �:...�. para Indúerrtes e Obres LIda, pare realização doe
1 ---------�-�--�-��--�--�- estudos geométrit08 na rodovia SC-52, Irecho Pome-

f
ADVOGADO 80S Iôros de i rode-Ieragué do Sul.

'

, O contrato é no total de Cr$ 205.000,00Säo Paulo - Guanabara � Estado do Rio d e
-

i
e o projeto deverá estar concluído dentro do pra.Janeiro � Brasília.
7:0 de 180 dias, compreeadendo : 1 - definição récni-Processamentos perante quaisquer Mi..
ca do traçado; 2 - exploração; õ - ente-proleto; 4'...nistérioB, Autarquias e Repartições Públiéas .

'_ lotação; 5 _ projeto; 6 -:- elemenlos para desa-
em geral. propriilção e 7 - eslimativa' de cuslo das obras d,e
Escritório CeDtral: implanração básica .

Avenida Franklin; Roosevßlt; 23 _ Grupo 303 Do depulado Octacilio P. Ramos a, Associação
'(Fone: 52-1894) re�ebeu comunicação dê q�e DO dia õ do corrent� foi

, ','
,- ,\ '-. ' ,... , l:uux€ldiil ii Ordem de Serviço '0:0 25/71, para a"'flrma"

i Z C. - 39 '

.
' Azzto S/À, para probstguimeDlo das obras da SC.36.

RH. de JaneIro

�'
frecho Corupá-jaraguá do Sul.

. .

,

Es.do da �UAlNABARA. .

.

.

JariJ'i'uiÍ do Sul, 24 de novembro de 1971
.

'

. �
.

.

FerdiDlIodo Piske, Sec. Bxecutivo

•
O·CampeãoJackieStewart.

,

PneusGoodvear.
O incrívelTTPP.

.

J
j

i
.!
.I

/ -

"

--,-'-'.

Ganhegrátiso incrívelTlPp,
-

k Truquese-W:êcnicasParaoPilõtQ'
; . (euma�YlSãO de ,seus.pneus).1-. •

\ .

, (
( Simples:

'
,

'

,

. ,

�,.,I, .Jackie stewart venceu o Campeonato 'Vitóría, nós resolvemos entrar
'

; Mundia.l de :Pilotos· de 1971. na co'memoração...
�

I.
'

Correu tôdas as.provas com Dê um pulo até aqui.

'i
6S seg1:lro�, fortes e resistentes Venha conhecer a inarca do Campeão.

f pneus Goodyear. E 'o incrivel TTPP.Pneus Goodyear e
.

E,muita contentes com a dupla; TTPP são oonosco 'mesJ;D.o.

IND� E COM,. BREITHAUF!T S.A.
�Av.Getulio Varg,as,268 .. Jaraguádo Sul.8.t.wa:';,4�

"�
,

'-OO,Jra""tc;.r"II'�'*_�V���"'" ., r.��&,,...l ",
" ,J A se��o de sua segurança.

,"'.,.,.... ,.'«.. ,�.' -o, ,'�' •••. : •..','. i

,
"

.,

I
\ !

,/
•
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com apresenreçâo de nó"
meros folclóricos e decla
mação de poesias de eu'
rores cetarlneasea, [anter
de confraternização da
C o I ô n i a Catennense e

mtsse gratulalória pelo
transcurso da Qulnzéna
na Igreia Provisória de
Santa Catarina.

Como muitos, estamos presentes para oe votos
3fe um bom final de ano e pare os votos de um nôvo
ano muito melhor.

Queremos aqui, agradecer, li Iodos os professô
res que durante êsre ano deram parre de SUllS vtdas,
para o progresso cultural do Estudante Ieregueense,

Queremo. aqui, agradecer nossos pais, nOl501

governantes, os homens de ciência e todos aqueles
Que colaboraram para que o mundo Iõsse um pouca
melhor.

Queremos aqul, agradecer ao "homem da lua",
as indústrias, a ímprênsa, rádio e televisão, os ope
rários da Trensamezônlea e o 1I08ao Dapa Paulo VI.

Queremos que daqui por díenre o homem chegue
mais rápido à treteraldede.

,

Queremos que daqui por diante o homem eo- .

curte easa .diatâDcia.
.

Que tedos pOS811m sorrir, sabendo que todos
estão' sorrindo.

Sorrir vendo III flôr se erluer da rerra sem que
aua paz seja perturbada.

Vendo que o mundo pertence .0 homem de
igual p.ra igual.

Vendo ,. criança correr livremente, sem que pre
cise temer os espinhos do' emenhã.

Enfim, que tôda • mensagem transmitida sela
uma flor na vida de cad. homem;

.

São iates -os DOS80S votos com o deaejo que
sejam tàmbém os seus .

Doraei Léia Maba - vice-presideDte
Grêmio E�tudaDtil Elpídio Barbosa
Colégio Divina Providência
JaraguiÍ �o Sul -:.'SC

c o R R E I O· O'O' p O Y O T r i b u n � I de J u.s ti ç a
-------------'_'--- tem, novo .'�Presrden·te

/ ANO Lili _. JAIiAOOA' DO SUL (SAlfTA CATARINA) S.ÁBADO, 4. DB DB2'JBMBRO DB 1971 N.· 2.661'
o Tribunal de Justiça

�
A de Santa Catarina, em

O· COnuna �O 1 nmms !�o ,!: �: h.���om����or���!�����D- ��;,;�� ;:d::v}::tl[
.

plerado o período de per- tre civis e milHareS, graD- rio para o biênio 19721
=========,= ,

manência junto do 13.· Ieando em nOS,80 meio 1974. �ara Presidente foi
Valor' de uma Definição Balalhã� de Ceçedores foi sólida amizad�. .

eleito o Desembargador
transferrdo pani out r lI8 Para, subatltuír o Cêl. Norberto de Miranda

CL Paulo Moretti funções o Cél. Milton Soa, MiltOR Soares de Metrelles, Ramos e para Viee-Pre-
Há três têrmos que nOB definem: somos leões, rea de Meire!les. O ilustre foi nomeado e Ten. Cél.

somos companheiros, somos eompanheírosIsõea milHar por diversas vêzes Sotero Cardoso R o c h a,
do serviço deslnteressado: vivemos e' convivemos esteve em nosso munlcípío cuja posae, contudo, ainda
em função dêsse triplice' ideal de um programa à serviço do Exército e no não- �oi marcada.

que envolve -homens e ação, envolvendo homens ----------�-------
de açio.

Quem diz homens de ação, diz fraterna ce

laboração, sinceridade de propósitos; tranqüilidade
de consciência, conquista do porvir em prol d� O Centro Cerartnense,nOSS8 comunidade; quem diz homens de ação, no Rio de Janeiro, GB,diz dignificação da pessoa humana, identidade de

comemorou condlgnamenprinoipios, união de fôrças." comunhão de esforços. te de 16 a 25 de Novem-
Qualquer que seja fi identificação, que n08

bro, a "Quinzena de San�defina como leões, quaisquer que sejam 81i normas
ta Ceranna". Extenso pro

que caracterizem nossa concepção .de Leonísmo,
grama foi cumprido ne

não importando qusl seja a nossa eapacídade vo-
ocasião, com inauguraçãolitiva de pormos em prática o mandamento de

J LBEM SERVIR, Oll ideais de nossa entidade sãe 08
do retrato de orge acer

da na' Galeria dos ex-godo, pens�m�nto. e �a ação, do companheirismo e
vernadores hora de arte,da eonvreçao, Ideals que não podem parecer utö- . ,

(picos porque têm na sua eficácia a vitalidade de ,-,------------------
lua concretização. Ctt·

,

E t dComo leões. formamos e temos, repre.sent.a· ons ru� ora processa o s a o
mOl e promovemos uma eintese dêssel, IdealS, "

sintele extremamente bela e profunda, síntese J. Construtora Ferraz Santa Catarina e o eon
excelentemente eclética e importante, síntese Cavalcanti ingressou' na tinente. A autora requerde fôrças que nos capaoitam a compreender 8 a Vara dOB Feitos da Fa- ainda pagamento, de
viver os ideais l.on1stico,1 que constituem nOlsa zenda com uma ação de multas, juros, correçãobandeira. indenização no valOr de monetária e custas de

Esta bandeira, 'que é a do !SERVIÇO DESIN- Cr$ 14 872.500,�O contra advogado. É a ação de

TERESSADO, constitui uma promessa e um pro- o Estado, em Tlftude da maior vulto que já, foi
grama, é confiança e é -eoragem, é ensinamento 8ustação do contrito pa proposta eontre o Estado
e é entu8iasmo para a, execução do nossoteebalho, ra a eonatrução �a nova de Santa Catarina.

cujos objetivos são autênticos porque, traduzem o ponte entre, a Ilha de

valor humano na lIua mais elevada expressA0 da -------------------

personalidade.
. Leões por excelência, companheiros por con·

vicçio, um grande ideal 'nos define e nos ideQ.tifi: Nachdem ich im "Cor-' dies vollauf beatätisren ..

ea, porque recebe e empenho dos n08S011 co·rações reio do Povo�' ,vom ãO. Möge unser Herrgott
e o entusiasmo de nossa8 ações. Integrados "e ten Oktober gelesen habe, ihm weiterhin Gtsllndheit
unidol realizamos a obra do lIerviço dellinteressa· das der Direktor dieser und Wohlergehen. sehen
do, que tem na Coragem, na Oonfiança e no Amor Zeitung, H,err EugêniO Ví7 ken. Das ist mein und dil
o tripé de lua sustent,ação filosófioa e humaaa. lor Schmöckel 50 Jahre rüber hinaus der Wunsch

....-==.===='======; wurde, habe ich das Bie' aller Leser des "Correio
dUrfnis diesem edlen Men- do Povo". EMSI
sehepfreund noch nachträg- '

._----

Iich die herzlichsten Glück
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul,. und Segenswünsche au�- Vende secomunica que pelo decreto n.o 228, fica prorroga- zusprechen. Als M�nn .Dl" -

do até o dill 15 do corrente o prazo para a pa- edlen Charakter, grosser

gamento da 4.& Cota do Impô.to Prediai e Terri- Inteligenz und Herzensgü., Um terreno cl pr,oprie
torial Urbano. •

"

te und trotzdem so b-e- dade, à Rua A D gelo
Decorrido êste prazo ver. nos·em08 forçados scheiden, - verdienl H e r r Schiochet.

a preceder • inscrição do débito em Divida Ati. SchmOckel unsere IIIUer- Tratar cf o Sr. Olhnpio
"., () que implicará na Publicação no Correio do grösste Hochachtung. Je- Vegini no local acima -_-- _

P I I
.

d d
.

h t' C der der· Ihn kennt wird mencionado. .--------0-----------.ovo oca, sesrulD o e encamro amen o a 0- ----

._�--------I'bran�8Judicial.' II·,
Certos de podermos cont.ar com ii compreen- Tribu.nal $Ie ContaS da União: II Escrl·to'r·l·o Jur"ldl·co' ,Conta'b'I·1 II,são e colaboração de todos, antecipamos agrade. II Jcimentos.

Erich Sprung pA gf'r�tndee' mf'armiora�daaddOeS ,II, Max Roberto Bornholdt IIDir�tor do Departamento da Fazenda re elos O II" II
IV

d' TA' Homens Honestos
. II

Luiz Henrique da Silveira
II

1

Construçao a ransamazonlca . As contas dos prefeitos apreoiadas e julgadas n

'

A D V O'GA DOS
II

,

" pelo 'J'ribunal de Contas da União demonstram
II l1]LTht11\ Th((})1\\MlT�ltr trl\� \{T � lU) tr A � I'

'
Eno Teodoro Wanke atualm.ente uma "acentuada melhora" em relação Jl. lUJ\UI ll.JJ !.'lJlll!� \l1r\UlU" � .B\l.l'i.\l1rßlU" II"Buldozers" vão rasgando à força bruta às de 1967, quando foi criado o Fundo de Partici- n

I'vermelhos cortes' nl) amplidão da serra. pação. Para o TCU, os erros de hoje 'devem se II Contador
Resiste o solo, e chora, e range, e berra. mais � ignorância da legislação que à dellonesti- II II
e lJ selva imensa e verde, a selva escuta! dada, �r�nlcipalmente .�os �unic1p�8JO Interior. II Registro de Firmas IPI, II
A máquina prossegue, r.esolut.

MIDlstros e funCIonáriOS do c, encarrega· U II
e quando a enorme escavadeira ferra

dos �o exame das contas municipais, estio con.- Ii Escritas Fiscais Imp. Renda I'venCIdos de que, apenas dez por cento dos prereI�mandíbulas gulosas pela terra tos podem ser considerados "espertalhões". Quatro II Contabilidade ICM II
a genIe sabe quem domina a luta.

anos depois da criação do Fundo, o TCU reconhe· II, -, II
Aos poucos, numa violentada fita, ce que a. gran,de. maio�ia dos prefeitos é formada' II Defesas Fiscais INPS II
avança pelos irmos • inaudil� de homens bem lDtenclOnados " hOn.,stoi.

II I'
estrada, meDsageira sober.oa As' deficiências ainda constatadas decorrem, li' FGTS Ii, principalmente, da falta da capacidade adminisira-

,

do qUl!oto pode III técnica triunfante tiva e do de�eonhecimento da .legislação vi.g�nte, II Av. Mal. Deodoro 210 II
levllodo avante, construindo aVliote (' ftAlha! que vem sendo progresslTamente corrigidas. II '

'

"
. II

• civilização e a glória humana! ,\Do Inlorme dos Mull1cfplos) 0=========0==========0f ,

sídente o Desembargador
Eugênio Trompowski
Filho. Foi eleito Corre
gedor Geral da Justiça o

Desembargador João d.
Borba. A posse dos no
vos dirigentes terá. lugar
no dia 1.. de Março de
1972.

Centro' Catarinenll Comemura

Mensagem de Final de Ano do
Grêmio Estudantil Elpídio Barbosa

O GEER com Paz e Amor

Eugênio Vítor Schmõckel 50 Jahre

A V I SO , I

Represen tação
r '

Elemento residente em CURITIBA,
registrado no CORE do PR. desej a re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de

-

comissões. FaTor
dirigir-se ào Sr. Â. J. da Silva.

Caixa POlItal, 1398
.

'"

CURITIBA - PARANÁ

5a. Delegacia' de Serviço
,

,

Militar de Jaraguá do Sul- SC
48, 49,Atenção Reservistas de la. e 2a. categoria do Exército, das classes de 1947,

50, 51, e das classes anteriores à 1947, licenciados nos an.os de ,1967, 68, 69, 70 e 71!
- Cumpram Sua, obrigação para com a / Pátria,

.

apresentàndo:-se entre 9 e

dezembro, na Junta do Serviço/Militar de Jaraguá do Sul.
16 de
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