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'Eleiçã O Colombo Sales A' Folod,eA

ca i1rinense

As progrlmJções
da União Cristã
de Jovens

{:CheaadO • hora du JblB
•• IIId••e .

Na menaagem de
fé e o tim i s m o do
Preademe M é d i c i,
está comido tôdo ·0

movimento AJ'enista.
A AReNA de Ja

raiuá do Sul lançou
pa cl o norle-nordeste

OcllCillo Pedro Ramos
.

para Deputado elta·
dual, candidato n.O

1.218,
e não deixe de voo

tar em ::>eDRO CO
I..IN, para Depulado
�I>deral, ci!ndidato n.O

_ 203.
'

Bodas de Praia

do Fálo.

O �Iichê estampa um! dema�dam de Blumeneu. dentro em
.

breve oferecer
trecho do alariamenlo ,da Ttmbé, -lndalal ou Pome conforto e segurança aos

rua W alt e r 'Marquardt. rode par. a nossa cidade que dela ae servem como

Mencionada via pública O tempo instavel tem im� via. de IIl1'ação do populo.
que liga ao b a i r r o de pedRio a conclusão da lO bairro com o centro da
Barra do Rio Cerro, numa óbra que é uma v e I h. cidade. e o vereador Má·
distância de 6 km. devêrá 'aspiração do laborioso rio Marinho Rubini deverá
ser rorelmente retificàda e povo dd Barra; coniudo, ficar multo satisfeilo, em

nivelada, oferecendo com com • melhoria dlls con- ver atendidn a aspiração
sua conclusão, um espec- dtções eltménces, a rua. da coletividade que repre
(o condizente para oe que Walrer Marquardt deverá; senta na Câmara Municipal.

o \

Na semana que pastou, de contribuinte d. recetrs tertnense de Desenvolvi
publtcemoe o flllgrllnte da estadual Dizlemos, ram- mento, que percorreu o

diplomação do eng Co bem, e aqui voltemos II' estado "enrtquecendo-ee
lombo Machado S e l e s a f i r m a r, que desejamos com os afluenlel que lhe
Hoje. temos a grala eeus selr do deprimente 93 o v i e r a m ao encontro na

lição de publicar outro lugar, em matéria dê aten 1 ó r m a de conrrtbutções,
e I i c h ê, que fixa o feliz dlmento às juslOs

reinvi-I retnvldlceçõea,
anseios e

insteme em que o Depu dlcaç_ões dos jarllguaenses clamores populares," -----------�--------------------

tado eSladual Pedro Co
.

ei'lio, Prestdenre da Àssem'
Moi!vl)s elpec!als �os. �m:,outrQ tre<:.lto �,setJ O Pr' I';t 1-,t'O'bléia LegislaJiva, e r u a I

levam II essa� aflrmaçoe�, oportuno pronunciamento, ..,
cendidero a Deputado Fe.

Uma delIIS nao . nos �alu disse o sr. Colombo Sales:

deral, na s u c e s são de aln�a do penaamento. Me "No processo edmfulstra-

L L I
fOI tmposte ume tareIa. e rívo dos estados 'termina

aura Carneiro de oyo a. . -

f d
com oa meus trmaoe, Oll um período zovernementel

IIzill a emrege o diploma 1 Ih dê e d
lO

de Governador de ôenre
I oe este ste o, que e se inicia outro 110 lia
me proponho. reeltzé-Ie." Ilc"O'el que se I.cede. ,••aCatartne ao sr. ·Colombo •

Machddo Sales. Jllraguá do Sul, pelas 'lIDan,.S ou '.'IOth".

Naquela oportunidade suas IÔrÇal vivas, 'apre Para um município que
memtesrevemoe a nossa sentou eubstenclel trebelho, tento sofreu, êsre pronun
disposição de trebelhar realizado em profundo es crememo anuncia um por
com afinco, pera que pu IlUdO,

O futuro govemador vir radíoeo pare a nossa

deesemos nos c o I o C a r iniciou o seu discurso, re- terra. e estamos conver

melhor ainda, em merérte Ierlndo se ao Prolese Ca sedos.

em dala de hoje d�flue

I
à administração p ú b I i c a

o aniversário do sr, Hans municipal. Anteriormentejá
Gerhard Mayer, no�lIo dig ocupara postos de relêvo
n1ssimo Preleito MunicipéJl. na Câmara Municipal de
Homem público por' exee- Vereadores, lugar que lIer·

Ilncla, deixou as lides in' viu para adestramento e

dustriais, como aUlêntico conhecimento d a cauaa

capitão de indústria, para pública,
dedicar-se exclusivamente A' 10 de Novembro

A União Cristã de Jo
vens, de Guaramirim, está
programando intenso mo·

vi:oenlo social, para a qual
solicitam a .teação dos

I
inleressa�os.

.

Todas as promoções se·

rao levadas a efeito no

Clube Recreativo Guara·
mirenn e compreenderão: ---------------------------------

20��a ��r::, %��;���ç:� 2.�OO fun,�'municipais inscrevem-se nos ClflOS Dir ClrresIID�RI&il II 188M
das n o v a s inltalações C· b "" C

.

2 00' 'd d'
.

PIsCA-PISCA c o m o ontinuam a ertas, r-sses ursos são m· 5 pedt os e lOson·

cODjunlo OS CAReTAS, até 30 de outubro, as teiramente gratúitol e ção.
de J,araguá do Sul., • insoriçõespara os Cursos destinam·se exclusiva· Os Cursos versarão

Dill 20, do correnle" o cidade, Dill 21 ,de NO.VI!mbro, a.s porCorrespondência que mente a funcionários de sõbre Técnica Legislati..
dislinlo casal Viclor Ber· esta fÔlha

.

cumprimenta 22,30 hords, balle dlls Fe· IBAM
..

á d P f't· CA-' P ta
-

d C ta
Dardes (Célia Lenzi) em.l o casal de prata, com os rias com o conjunto OS O mlDlstrar e re el uras e amaras va, res çao e on s

mendörfer, de nossa lIle- votos de renovadll5 felicl· INCANDeSCeNTeS de sua Escola Nacional de Municipais de todo o de Fundos Federais.
Ihor aociedade, completou dades. hajaí, Reserva de mtlas, Serviços Urbanos a par·

I
pais,

'

, Elaboração e, Manuten�

a boda de prata. Os 25 desde o dia 12'. de Novem, tir: de novembro dêste Até o presente mo· ção do Cadastro Fiscal

aDOS de f e I i z consórcio ---------- bro, com Waldir R. Noem ano, mento, o IBAM recebeu Imobiliário e Fiscaliza-
deverão s e r assinalados berg., -

d Ob
Dia 22 de Novembro às -- çao e ras.

em ambhmle 1ntimo; con V.nde-.. 15 horas,

sO,ireé,
co�'o I Trova Pop�la' r

Os interessadosdeve·
tudo, a ceremônia religiosa Lma, Biciclela marca conjunto OS CARETAS, rão procurar maiores
deverá reaUzar·se hoje, Da PILOT, estrangeirl! em de Jaraguá do Sul. linformações e as fichas'
Igreja de São Sebastião, eslado de nova, preço II Os jOV�DS e os vetera-

L
Com os votos da cidade d"

-

às 18 horas, seguido de combinar, Uma Gaitir nos dill redondesas de E os votos do Estado
. e Inscnçao com os

rl'cepção óa rtsidênci. do Todeschini, em perfeito Guaramirim, deverão preso Queremhs O Octaci1io
'

II
Prefeitos ou com os

Casal, Óll Av. Mal Deodo leslado.
.

ligi.a_r as. �romoções da Na Assembléia o Deputado .
Presidentes' �e Câmaras

ro da Fonseca, 536, nesla Tratar nesta redação. Unlao Crlsla de Jovens. _ de Vereadores.

de 1969, o eleitorado coo

feriu-lhe 9,068 veres, ele
gendo-e o Prefeito Muni
cipal com mandato alé
janeiro de 1973.

em 9 mêaes de geatão
tem realizado um progrdma
administrativo louvável,
de par com lima reorgení
zDção dos eerores adrnl
ntsrrertvoe, no aeetldo de
prop.iciar maior e melhor
rendimento

.
de cada um

dos setores •

Ao completar oa 315 aDOS
de idade, é um doa muitos
jovens edmmístredorea de
CO�UDa!l cerennenees, -tn-

'

retremenre volredo 'para o

erendtmenro dai necesst
dsdee de seu prõgressista
município.

este seman6rio juDIa oa

seu I cumprimeDtos ao.

dos seus muitos amigOS e

admiradores, especial
menle ii espÔsil, D., Carla
e oa filhoa Henrierte e

halo.
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EDIT,AL J a r i ta-S. A.
(Ação de Usucapião)

o' Doutor Nazareno Knabben, Juiz Substi
tuto em exercício do cargo de Juiz de Direito Ficum eonvrdadcs- 08 sra, aciorítatas pua uma
da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de Sta. aseemblêie gAral ordmãria, à realizar se em 1tapo.
Catarina, na forma da lei, etc,

eusínho, munioípío de Juaguá do Bul, às 0800
horas, do dia 28. de novembro de 1970, em s'ua

PEQAM OATÁLOGO rÀz SABER eoaque o presente editlll' de cita- séde social, com a seguinte. Ordem do Dia:

ILUSTRADO ção, com o prezo de trinta (30) dias virem ou dele a) - Exume, disousaâo e .otação do relat6rio
conhecimento tiverem, que por parre de FREDERICO balanço e parecer do conselho Fiscal, ínoluaise conl�
BARG, residente e domiciliado nesta ctdade foi re-

encerrado em 31 'de agôsto. de 1970;
q_yerida uma ..\CÃO DE USUCAPIÃO, par'; adquirir ,b) - Eleição da nova diretoria;
o dominio do seguinte imóvel .:.... "Uma área suueda c) - EI�ição do oonselho fiscal para o eXlrc(.
Desta Cidade, com IIS seguintes confrbntllçÕes,- frente

cio 1970{197í; ,

'- ...;.._...: C::::::Oc::::>c:::>--=-:::>c:::> com 26 m à Av. MIII, Deodoro da Fonseca' fundos d) - .Assuntol de interês8e' da sociedade.

i1==:====================='=; com 54,2Q m cdm terras da Sociedade AtirlldÓresPro.· A V I SO'

S O C I A I S _ II gresso, de um lado com três hnhee de 27. 17,20 e
Acham-se à dispoetção dos srs. 8Oionilltas na

..

16,60 merrös em terras de Magrit Metecht e outra li'
�éd. social os documentos a qus Ile refer,e o art,

�======= ==========" nhe de 280. m em dtres da Jllraguá Veículos Lide, e
99 do deereto-lei n 2627 d .. 26 dá setembro de 1940,

Aniversários: Edith, espôsa do sr, do outro ledo com 328,95 m em terras da VVII. Alma Itapocusmho, Jaragu.á d� Sul._O? d. outubro d�. 1970
Erich Ehlert, em Blume. Kreis ßertel, Heinz Bertel, Ilca Bartei, Ilse Bartel Ku João Lücío da Oosta. Dlrelor
nau�_� � chenbecker e Silvino Kuchenbecker, com a área total

�ÇlIlC"�Paulo Leoní, em Itapo- de 14 9�3,07 m2, possuindo o requerente Frederico _

euzlnho; Barg, o domini<>, de 12202.08 m2. hevendo portanto A t e n ç a o ,
A sra. Frida Mahnke, um 'excedente de 2.760,99 _m2, árell esta usucepíende. �

•

e s p
ô

s a do se, Willy "Feita II justificllção. foi a mesma julgada procedente, F a r m a' c ,- a C e n t r a IMahnke; 'por sentença. E, pare que chegue ,110 conhecimento. -

A menina Lucia Bea de todos íntereseedoe e ninguém alegu!! ignorância,
triz, filha do casal Ana mende o dr, juiz de Direito expedir o presente edital
de Lourdes ti Nestor Pe- que será afixado no local' de costume séde dêst�
dri. Juizo, às portas do Forum e por cópia 'públicado nl

na f�rmll da leí. Dado e pessedo nesta cldede de la-

V
ragua do Sul, 110 primeiro dia do mês de setembro

. ende-se do ano de mil novecentcs e setenta, ... Eu, (IS) Imadeu
Mahlud, Escrtvão o subscrevi. (as) Naserene Knabben
JUIZ .ôubsnturo, em exercíeto,

'

A presente cópia cbnfere com o origiDc'lI; dou fé,
latllguá do Sul, t./aetembro/1970. c

Escrivão, Anilldeu Mahiud

Leopoldo S�idel
-' OORUPÁ _'

'CORRfiO DO POUO"
fundoça.: flrtur Muller • tat9

Emprê.. Jom lianea
"COReiO do Povo" Ltda,

·1970·

F".rll"'.J " O,n.,.ellte"

Laranjeiras. Peeegueíros,
lrakisPjros, Macieiras, .ls
boticabeiras, etc. Roseiras
Dah1i88, Oamêlias, Ooui
feras, Palmeiras, etc" etc.

Diretor
Eugêni,o Vitor Sehmöekel

ASSINATURA:
Anual , . , . Cr$ 10,00
Semeitre , " Cr$' 8,20
Avulso. , .. Cr$ 0,20.
Número .lrHallo . Cr$ 0,:12

BNDBREÇO:
Caiw Pesta], 19

IIvenlda Mal, Deoéeeo, 210
Jaragoi do Sul . S, Catarlnà

:

Fasem anos hofe
Maria Moreira, filha do

Ir, Dayid Moreira; em

ltapocuzinbo;
A sra. Tereza, espôsa

da sr. Gerino Ponticelli,
em Gatibaldi;
.

O sr. Hana Gerhard
Msyer, at u a I Prefeito
Municipal de Jaraguá do
Sul;
Inne Betti, filha do IIr.

Arthur M Faccini, em

,,,as.aranduba.
Faaem anos amanhã
Eni MarIa. filha de

Germ!i.no doa Santos;
Orlando Wackerhagen, '- ...l

filho do IIr. Adolfo Wa· ---------------,--------------
ckerhagen.
Dia 26
O ar, Otaviano Tisei;
A IIrta, Alzira Pradi,

filha do sr, Eugênio Pra
di,
�aldir Armando Meier,.

filhO do Ir. Estefano
M�ier, nesta..
Dia 27
A sra, Linda Bleich;

, Hilda da Silva;
Airton. filho do Ir, AI·

bano 8tinghtm;
O jOTem Inacio Müller,

filho do Ir, Miguel Müller; c'

Márcia Mara de Almei-
.,

da, em Lapa-PR.
Amélia Scheuer, filh'l

do sr. José Scheuer, .em
J,raguá 84;
Luzia Wasch. filha do

Ir. FraDcisco Wasch,

Dia 28
Fidelia, f i I h a 110 sr.

Luiz G, Lenzi;
O sr, Angelo Pra. d i,

nesta cidade,

3 PEQUENESES
Informações com a

Ira� JOellling i R u a

João DoubrBwa.

\

Vá em frente
com pn�us

G8
'�G�ODIiEAIi

-:::;p:

Dia 29
A sra. Lillia,' espasa

do sr, Willi Maffezzolli;
O sr. Lauro Braga;
O ar, Alwin Seidel, em

Corupã;
Maria Aparecida Tei

xeira. filha do sr. Joio
A'nt o n i o Teixeira, em

Joinville;
A sra. V\va. Minda

Wolzki;
IZiria Margarida BenE;
O Jovem Loreno Ha

gedorn.
Dia .30
I A ,sra. Erna C () I i n
Mahfud;
O IIr. AntOnio M, Cor·

rê.'
Geraldo Schroader;

.,.abl d. E_iiI
,

CIYItI
'

O haatumeRto d.
ndeira e o CIJDtO,

do Hino NllcioDal siio
obrigatórios, uma ·vez

por�ema.a,lIm todos
os eatabtlecimentos
de qUillqller IfrlÍu de
ensino, públiCOS OI!
pllrliculares,

Vá direto a

Com. e Ind. Breithaupt S.Ä.
.

Nós temos o melhor. pneu para seu carro: G8 Goodyear, com

ombros arredon.dados, cordonéis 3T e a exclusiva borraqha Tracsyn,
proporcionando mais resistência e segurança. Venha visitar-nos.
Estamos apare'lhados para atendê ..lo cada vez melhor.

.

'\

) COM. E IND.· BREITHAUPT S.A. �

"Avenida Getúlio Vargas, 268 - Jabguä do Sul - Santa Catarina - Fone 262

CailSa Postal 3 - Inscrição Estadual n.o 29 - Enderêço 1"elegráfica "SREITHAUPT."
\ '

.,
\
\

Indústria .Textil
CGOMF N 84430610/001

Assembléia Geral Ordinária
EDITAL DE eONVOeAçAO

Agora completamente remodelada' e
sob nova orientação•. comunica que está
apta a. atender a sua distinta clientelg,

Rua Cél Emílio Carlos Jourdan
Jaraguä do Sul _ SC

A c b �t u n g!
Zentral Apotbeke

(�armácia Central)
Jetzt vollständig remodeliert und unter

neuer Orientierung "ist fähig Ihrer vor·
r nehmen Kundschaft zu beliefern.

Rua Cél. Emílió Carlos' Jourdan
. Jaraguá do.Sul - se

���������.������

�ocie�l�e PIIIO �e ßutumóueis de JarHouá .0 �DI
Edital de Convocação

Assembléia Geral Ordinãria
São convidado. OI senhores ',ócios para parti,

ciparem dll, A88fmbléia GerIlI Ordiniria. que ter'
lugar no di.' 30 de oútubro de 1970. as 20,00 horal,
em, sua sede 80cisl, lito a Ptaoa do ExpediCIOnáriO,
na cidade de Jaragu6 do Sul. a .fim de deliberarem
sôbre a' lIeguinte, Ordem do Dia:

a) Preltação de contas;
b) Eleição da nou 'diretoria;
c) Outros assuntos de interêsse Bocial.
Jaraglli do Sul, 19 de outubro de 1970

Rolf Dams - Presidente

,....---------------.--

ARTAMA Lida.
Fábrica de Esquadrias de Ferro

Comunicamos que houve mu

dança de' enderêço, da:

Rua Cabo.Harry,Hadlich.
pará

I
Rua tJorg.e, Czerniewicz, 10 3 4'

I. A.ntlgaFerrariaPicclnlnl
--

.

r;;.d��j:�:��:':::1 ..

� II A.DVOGA.DO �
f Escritório ao lado da Prefeitura

L a._�::'�G:Á�:.s.u:�-tI,. �.1.1

Folocópias.
Agora também no ·Cartório,

autenticadas na '-hora,
Edificlo da Prefeitura.

-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Lei n. 277
Hans Gsrhard Mayer, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Estado de de Santa Catarina, no

uso e exercício de suas atribuições.
. Faço saber a todos 08 habitantes dê.te Muni

c!pio que a Câmara Municipal aprovqu e .eu san- Ein wahrheitsgetreuer Berichtvon Paulo Kraemer

ciono 8 seguínte lei: . Ich eilte den Leuten, welche der Kuh wegen nur

Ärt. 1.) - Fica denominada de Rua, DONA langsam vorwärts konnten, voraus u. kam eine gUIe

MATILDE, a rua projetada 185, que parte lateral- Weile vor ihnen im Lager en .. Eine S c h i I d w a c h II

A Vista da Informação Como Requer mente da rua NEY FRANCO e termina nas íme- woll Ie mir den.Elntrttt ,wehren. ,Auf unaern Worlwech·

lngo Milnitz, requer licença p/eonstrutr um
díações do río Itapocuzinho. sei kam cio Cepítão herbei, der mich sofort zum Zell

�uchado de mad.eira, Domingos Correia, requer
Art. 2.) - Esta lei entrará em vigor na data des Generals führen ltess, Dieser enlsc,huldigle sich,

licença p/oonstrUlr um raneho de madeira, Olegä-
de Bua publícação, revogadas a8 disposiçõel em da er es 'mehr gewussl habe, daas es sich um meine

rio Vitkoski, requer licença 'p/construir um murro,
contrário .' Kuh handle und segte zu Cesario Saraivo, der mil

Haro�do Gro�glas, requer licença pjconsteulr um
. Palácio da Prefeitura Municipal de Jaraguá ihm dasselbe Zell teilte: "Cesérlo, ich denke wir ge-

puchado Rob rto Pr tíni I' /
do Sul, 5 de outubro de 1970. ben dem Manne die Kuh wieder.".:... "Não," erwie·

.

' e e8 OI, requer, ieença p cons Hans Gerherd Mayer, Prefeito Munl'cipal
truir uma easa de madeira cjpuchado e rsncho,

derre dieser, "minha genIe morre de fome". - "Aber,

Invaldo Kanzler, requer alinhamento e nivelamento
A presente lel foi publioado nesta Diretoria General", erwíederre ich ihm, "Ihre Leute kommen'

Edmundo Afon80 Barbí, requer vistoria e habite-Ie' ,de �xpediente. Educação e Assistência. social, a08 ja schahrenweise zu mir eseen, und Sie selbst haben

Pedro da Costa, requer licença pjconstruir ua:1 5 días do mês de outubro d� 1970.
. .

sich ja einen Sack WeissbrOI bei mir bestellt". Letz-

rancho de madeíra bem como'alinhamento Mário
Joio Mathla8 Verbtnenn, DIretor teres hatte er durch setne Ordenanz besorgen lassen.

�C?z, requer licença prconstrulr um puclÍh'do, Ca
"Bekomme ich denn morgen das ßroi?' frogle er.

rol�na Gonçalv�8, requer licença p/conlltruir uma
Portaria n. 38 "Gewiss, rab ich zur Anlworl, "morgen früh schicke

mela água, Reínoldo Murara, requer licença p/ O Prefeito Municipal de ,Jaraguá do Sul, Ellta, ich Ihnen das Gewünschte.' - "GUI", segte er darauf,

C?olt�uir um _prédio, Terezinha Debatim, requer do de Santa Catarina, no U80 e exercício de SUB8 "lassen Sie steh die Kuh wíedergehen."; Aber eilen

"storla e habíte-se, Haroldo Gíese, requer vístorle atribuições, Resolv,e: Sie, denn wenn meine Leute mit der Kuh angekommen

e habíte-se, Aleixo Dellagíustina, requer alinha. Promover, por merecimento: .

. sind, könnte es zu spãt
"

aeín". Am Einganre dea

mento e. nivelamento. Edua�do Francisco Wílheltn, De acOrdo com o art. 2. da Lei n.: 23, de 4 Lagers wrwarre-Ie ich die Eskorte. "Der General be- '\ .

requer lícença pjeonetruir uma casa bem, como d. novembro dI! 1955: fiehlt, dem Mann die Kuh zurückzugeben," empfin2'

�linhamento e numeração, Daniel Stolf, requer .

José Izidoro Copi e Geny O. O. Silva, Iuneío- ate mein Begleiter, Mil Flüchen und Verwünschungen

lícença p/luer um aumento na cozinha de sua närío do Quadro Único do Munioípio, ao Padrão wurde mir di. Kelle, en der sie die Kuh geführl halle_.

propriedade, Egídio BU88are11c, desejando lotear "Q:8" da e8cala de vencimentps, aprovada pela überreíchr, und ich mochte mich in besrer Laune auf

seu terreno requer prolongamento do alinhamento Lei n. 158, de 22 de dezembro de 1966, a contar den Heimweg. Es wor'inzwischen so tluster geworden,

D. 20, Hilário Wagner, requer licença pjconstrule de 1. de setembro do ano em curso. dese ich taraächltch nlcht meine Hand vor Augen

ama Ca81i residencial de madeira bem como n. e Comunfque se, Regtstre-se e Publique-se. sehen konnte. Wie_DUO deli Weg durch den schmalen

alinhameuto, Waldemör Vieira, requer aliBhamento Prefeitura Muniéipal'de Jaraguá do Sul, 1. de Durchhau finden? Do es zilmlich slark geregnel h.lle,

b�m -:omo n, ?a cala, l\lidor Neghe:-ban, requer setembro de 1970. walete mon besíändlg im Schlamm. Ich musSIe also

Tlstorla e habite se, ,Artama Ltda, requer vistofÍa Hanl Gerhard Mayer, Ptefeito Municipal auf dem rechlen Wegen sein, so lanre meine Sliefel

• habite'8e, DeoDilde Pradi, requer vistoria e
.

ha.
im Schlamme ta·pslen. ,Ein Bach, den wir zu pIlssie·

bite8e, Tercilio Vailatte, requer vistoria e habite Com'unl·caç'a-o
ren hallen, war durch dcn Regen ziemlich ongesch�

se, Ademir P: Lope8, requer licença p/construir
wollen, so doss mir dos Wasser bis' on ,den Leib

uma ca�a relidencial de madeira, Harry Koch, 'Comunicamol aOI interessad08 que, aVIZl- reichIe, was ich abcr an den wormen dezember· abend

requer lIcença p/construir uma ca8a re8idencial nhandJ)·se ta data de FI N A O O S, deverá ser pro
nichl beochlele. Do merkle ich, dosa ich feslen Boden

de madeira, Alvan Karsten, requer alinhamento e videnciada, com a necessária antecedêcia, a lim- unler den rüss'en hillte, nebenbei rannle ich ziemlich

,uivela!Dento• _'. peza das sepultura8, a 'im de que a Necrópole un8�nfl gegen einen Baumstomm. Ich war also vom

C E R T I F I QUE. S E apresentlt um a8pécto condigno. naquela oportuni- Wege 'abgekommen und relhls und links in den Ur-

dada.
.

, ,wold eingebogen. Dos wor fOlaL Ich blieb slehen und

�e!alúrglca Erwino Menegotti Ltda.; requer ,Comun.icam0.8, outros8im, que a limpeza da8 überlegte, was zu lun sei. Jeder weilere Schrill. deo

p/certJdao 8e ,é ou não devedora de quaisqlJel'
.

h k h
.

f d U I h h
.

sepulturas deverá estar concluída impreterivelmen IC 'iiI, onnle mie lIe er in eu rwo d iDeinfü ren.

Imp08t08 municipais o.u taxas, (Vicente) Emilia I h b hl d h lb hl' F II b'

K V
' te até o dia 28 do mê8 em curso, sendo que os c esc oss el a sc ImmsleDS o es is zum

rainski icente, requer por certidão 8e é o.u não "h
.

M N
dias re�tantes até a data 'de Finados, fioam reser- oac slen orgen zu worlen und die ochl im Walde

possuidora de casa própria, R08inha Ponestki Vos- vade para os serviços à cargo do pessoal da mu in Gemeinschafl mil der Kuh zuzubringen: Diese aber

gerau, requer por certidão a data, vencimentos e niciplllidade.
war klüger ois 'ich. Sie fing on, on der Kelle zu

padrão em qUI! 8eu falecido esp�Rotoi aposentado, Pela compreenção., e colaboração an(ecipamtli! .zerren, was offenbar eine Aufforderung war. ihr zu

Harry Kuchenbbcker, r.equer por certidão o paga· os nossos agradecimento.s.
.' folgen. Da ich keinen anderen Ral w4ssle, I überliess

mento de impost08 'municipais da8 firmas: Trans Jaraguá do Sul, 20 de outubro de 1970 ich ihr die Führung, während ich sansI vorangegan·

portadora Ltda, Müller e Cia Ltda., Oia Exporta
\ d

.

h d b Id f h d

dora Cerealista, Müller e Zahler, J'oa-o Mu"lle'r.
Hans Gerhard Mayer" Prefeito. Municipal gen war, un sIe e a,. a lap Ie, ic wia er im

__________________

. Schlamm. Só ,kamen wIr nach Hause und wurden

Luiz Cláudio Neve8, requer por certidão .DS im- mil rrossen Jubel empfongen, in welchen sich auch

p08t?8 pago� para fin8 de' compro.vação jun�o ao Registro Civil Leopoldo. de Siqu�ira e der AdjudoDI Gabriel einSlimmle. Am nächslen Tage

INP:S, Bráuho Dorreia, requer por celtidão, o. pa- Aurel Müller Grub� ticial Amb_rosia de Frelta8 verllbschiedele er sich, um sich inl Larer zu bege

gamento. dOll impostos, GeraldO Tepa8sé, requer da Regi�tro Civi! da LDis
'

EIe, �ra8j]eir_o, solteir_o, ben, do er sich besser fühlte. Einige Tage späler

por certidão 8e ,é devedora a Fazenda Municipal trilO da COJllarca de Taraguá operárIO, na8cldo em RIO kam ein junger Monn zu mir, meldete sich als Adju

Auto� Me.cânica Ceptral de Alfredo Reck,' reque; da Sul E,tado oC:' Sanra dos Cedro.s, nute Estado, dont und Prima vom Gomerzinda und brachle Order

por.certidão lIe � deVedora em relação a i!DP08tos, Catarina, Brasil.
.

domiciliado � re8ide,nte von diesem, dass ich seinen VerwoiIdten bis morgen

RoslDha Pon8stkl Vosgerau, requer por certidão Faz Saber que comparece- e!D .ItapocuslDho, n�8�8 gesund machen müsse. I' .

quai8 os vencimentos percebid08 pelo seu falecido. ra'1l no cartório éxib ndo os dl�trlto. lilho de Belmmo
'

(forlsetzung folgl)

eSpo.80 nOI últimQs três me8es, bem como. qual o docum ntos exigidos pela Ie Gonçalves de, Siqu.eira e --

padrão li cargo que exerceu. afim de' St habiliurein para
Rosa Jeaus de BaIroll.

D E F ii; R I D O I' ca,ar'se: Ela, brasileira, solteira,

Edite Plldr(lw, requer licen"l p/con.truir um
doméstica, natural de Be

é /
y Edital n. 7.322 de 14/10/70 nedito Novo,neste E8tado,

mausul o p SflU falecido pai no cemitério munici- Erwino Oe8tereich e domiciliada e re8idente

pai, João André dos Rei8, requer averbação em

lua licha funcional o tempo de 8erviço que exaro
Ed.a Laube em Itapocusinho, ne8te

ceu· como contratado ntlsta municipalidade, bem Ele, br,asileiro, solteiro. distrito, ,filha de Arlindo

Quirino de Freitas e R08a
como na Prefeitura dto Joinville e tempo prestado. lavrador, natural de J8- Maria Riola.

�o Exercício Naci(lnal, Atayde Machado, requer raguá do Sul, domiciliado

lIcença.p/construir mau8uléo para a 8ua 80gra, e residente em Estr-ada Edital n. 7.324 de 20/10/70
-__Paula,K. Ribeiro, requer licença para construir Garlbaldi, ne8te distrito, Ivo. Laube e Eillina Koepp
um maulluléo. filho de· Rodolfo Oeste·

.

h F
.

d S h 1" Ele, brasileiro, 80lteir!,!,
C O N C E DA. S E ���tere�ch.

rle a c u"" lavrador, natural de Ja·

Werner W. Krueger, requer licença p/elltabe raguá do 8ul, domieiliad&
------------------.:

lecer se com o Ramo. d. Padaria e Confeitaria,. Ela .• brasileira, 1I0lteirs, e resid,ente em Rio Cêr 108. Pedrotti e Cecilia

I
trito, filho de Wal d o

Banco Nacional do Comércio S,A, requer alvarA do.méstica. natural de Ja ro II, nest6 distrito, filho Carracho Pedrotti. KrlJtzsch \e Zelma RodnU

de licença p/o exercí�io de 1970.
. raguá do Sul, domiciliada de Hel�uth Laube- e Ali. Edital n. 7.326 de 21/10/70 Krutzsch.

e reol'dente e'm Vila No- da Behhng Lallbe EI b' '1' I

A vis� da informação como requer mediante
..

'.

Waldemal' 'Klabunde e a, .1'1[181 eira, 80 teira,

.

d
va, ne8te distrito, filha de Ela, bra8ileira, 80lteirã, Iracema Maria SchmI'd' 1I0méstlca, natura! �': Ja·

assmatura . O termo de compromisso Willybaldo Laube e Hel.' domé8tica, natural de Ja.
.

.

.

.

. .• raguá do Sul, domICIlIada

Alfredo Poratb, requer licença p/fazer um ga Prochnow Laube. raguá do. Sul; do.micilia- Ele, brasIleirO, 10lteIrO, e resident. em Estrada

oo.nduto lIe água. ,

Bdital n. 7323 de 20/10/70 da e re8id'ente em Rio lavrador natural de Jara- Nova ne8te distrito filha

Cêrro n, neste distrito., guá �o Sul, domiciliado de Aiberto Piccoli � Oti·
filha' de Evaldo Koepp e re81dente em Ja!,agua lia Watzko Piccoli'

e ,Ana Ziese Koepp. sinho, neste di8trito, fi·
.

.

lho de Rodolfo Klabunde E para que chegue ao 00-

Edital D. 7325 de 21/10/70 e Tecla Toewe Klabunde. nhwmento de tod06 mandei

_ Antonio Richert e, ,Ela, bra8ileira, 80lteira, pa ,sar o Ilfesente edital que

Ma'rlene Maria Pedrotti doméstica; natural dI! Ja- será publicado pela imprema
raguá do Sul, domicilia- e em ca t6r,(3 onde será

da e re8idente em Jara atixajo auraote 1S dias. Se

'gußlinho, neste distritQ, ,lguém souber de algum im·

filha: de Aloi8 Schmidt e pedlm,nto acuse-o para os

Catarina Zatelli Schmidt. fins legaiS.
Edital n. 7.327 de 21/10/70 AUREA MqLLER GRUBBA

lngo Krutzscb e
Odcial

Waldete da Graça Piccoli
.

Ele, bra8ileiro, I!olteiro,
;--------.--

comerciário, natural de Correio do Povo

Jaraguá do. Sul, domici um Jornal a
liado e rasidtmte eth' Tre8 Serviço dó Povo
Ri08 do Norte, ne8te ,dis.' .... .....'1

Eslado de' Sanla Catarina

. Prefeitura Municipal de
JarODud da 8ul'

.

Wie ic� 18ch Brasilien kam, Dn� was icü wmürend
der groSlen ,Reuollliuß 1�1�/14 (rle�le (IRO

ARENA

N�O 1234

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Não coloque fóra o seu voto

Peira Deputado Estadual

o R. A R NOS E A R A'

Conslrutora Jaraguá' Ltda.

Ele, bra8ileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja

rsguá do Su!, domiciliado
e re8idente em Nereu
Ram08, neste distrito, ·fi
lho de Bernardo Richert
ii Ana Lux Richer!.

I

Comunicamos que estamos aptos a'executar, projetos de instala

ções ELÉTRIC/\S E HIDRAULICAS, sob direção técnica do

Engenheiro Dr BALDUR M. GRUBBA
.

.
.

I

PROJETOS DE PINTURAS

Ela, brasileira, 8olteira,
doméstica, natural de Sio

I
Bento do Sul; nelte Esta
do, domiciliada e re8iden

I te em\Nereu Ramos, ne8-

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'iii__iiiiii'i.....'"1"'"'_....;; iiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiii_iiiiiiiiiiiiiii....: te di8trilo, filha de Car-

Orientação do Técnico MAX KOHN

Orçamentos e Informações, à Rua \ Presidente Epilácio
Pessoa, 1207, junto a Casa Comercial

Bernardo Grubbà S.A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Correio, do
SÁBADO. 24 Df! OUTUBRO DB 1970

Senhores Acionistas:
Em cumpi1mento as disposições -Jegai. e estatutinas

vimos apresentar a' sua apreciação o Balanço Geral e a de:
moaateaçêo da conta de Lucros e Perdas, referentes ao exer_
eíeto social fiodo em 30 de junho de 1970, a.ompanhados do
parecer do Conselho Filoal.

Embora os dados ora apresentados. demonstrem a fiel
situação econômica e financeira da sociedade, colocamo-nol
ao Inteiro dispôr dos senhores acionistas, para quaisquer es
clarecimentos que julgarem necess(lriol.

Jaragu(l do Sul, 28 de setembro de ]970.
Jolef Holeínger, lrio Plazera, Norberlo Plazera, Dtretorel

....NO. LI JARAOUl DO SUL (S,.NTA CATARINA)

A embaraçosa pergunta, resposta complexa,
poderia argumentar eu nesta incômoda sttuseão
de emitir um parecer sôbre algo que foge total
mente à alçada de alguém que, além de não aer
um! "expert" no aSlunto, se vê. colocado entre Sí
las e Caribes di.nle dessa pergunta de algibeira
feita pelas alunaa do I Normal do Colégio Divina
Providência.

A tal pergunta acho conveniente e até acon
selhiv.el a resposta por evasivaa, pois se algo exís
te do qua. o ler humano jamais conseguirá ae
libertar é a MODA.

.

A môda é um tirano a cujol caprichoa táda
a humallidade se curva e se submete, sem ao
menos tentar uma desvinculação ou rebeldia. E,
'em se tratando. de moda, não importa que elá se

ja o horror do paesado que a sepultou no. sete
palmos do olvido ou a glória 80 presente que 8
faz relaurgir na. törrel da ostentação, importa tão
sõmeate que ande a cavalo 'da etiquêta. desfilando
gosto, e eöres, cujo mérito ninguém discute, mas
aceita senilmente.

Se a mim fône dado estabelecer um paralelo
entre a MAXI 8 a MINI, diria simplesmente: aque
la represeuta um desejo declarado de .evestir en
quanto e.ta subentende uma vontade oculta de
18 deapir.

Para mim, moda é doença contagioaa ... e como

contagia ... contagia de- tal forma que transforma
o ridículo em eleg&9cia, o pecado público em
virtutle aocial. "

Minha gente, ó mundo é alaim ... um devoto
fiel,. um. prosélito carola, mal ao melmo tempo,um
calhorda do ritual mundano da moda, para cuja
guerra eltão assestada. ai baterias dos figurinis
tas e oosturllir09, para cuja celebração DAo falta
o incenso d09 turiferários dillf.rçados em cronis
t.s aociais, que gostam de gastlr perfume caro
com defunto barato_

Mas ... é a moda que impõe. El como tMa no. .No "Diário:' de Fre! Luclnio KorIe, de ,que .já dei

v-idade IIgrada,' embora não nos primeiros lances, notlcl� no noalo _«Co.rrelC} do, Povo», o Garlba_ldi,
so'mos obrigados a admitir que a cada época cor !,�Io rIO que o banho, I�vava· o nome �e )aragua. I;
responda sua novidade, a cnja renovaçio a moda I� Da alUai Barril do RIo Cerro )arai'ua l� e vem 10-

Ímpõe intermitenciall, cronometradas por êste pên� dlcado o nome de .um seu m�rador, Ci) Vlltorlo Pia·

dulo que marca a imponderabilidade de duas cor zua, que morava DO 124. JaraguA do Sul, 30 de junho de 1970
Jo,ef Ho1zioger. !rio Plazera, Norberto Pl.zera - Diretorel

la8 intoleráv.eis: a singularidade II a vulgaridade. Nos documentol mais antigos fala-se no vale do Rolando Jahnke, Co.tador reg. no CRC-SC D. 1.658
Moda é uma dessas coisal que Ie envolve de Itapocú, exatamente por que ainda não existia o es e no DEC n. 146010

coiBas gritantemente pitore,cBs e piterelcamente tabelecimento, )araguá do nosso fundador Emilio "
gritantei, como o fato de, em uSBndo a; leraul, Carlos jourdln. Demonstração da Conta "Lrcros e Per_as'por vêzes, ridículol, para aimular que não o somol. (Compreendendo plrlodo de' 1·07·69 a 10-06·711)

.Contudo, na forma de lermos ridículos na moda e

I--na simulaçio de nãó o sérmos, vamos encontrar D F P Débllo Crédil.
três tipos caraetellsticamente div.eraificados um

. r. ra.eisco AatoDio iecione Vendas Liquidas .
.

1.283.095,91

do outro: há OI qUI a 'Ieguem pot conveni�ncia, ! 'H:�D -.: co "". c..R.H:.. 1'Z ' Receitas Financeiras, EstoqueI, Fundo
I'

O P F) N o 0048"379 para Oevedorel Duvidosos
há Oll que a exageram por presunçAo, há o. que ( . ..,

'. Retoques, Matéria Prima, Despesas de
a usam por bom gösto e há os que abilsam dela' Cirur,!a e Clh".a de Adulto. I CrianQ8I I Fabricaçlo I Despesas AdmipistraUvas 1.451.717,65
por. falta de gôsto. - \ Fundo de Depreciações, Fundo p/De·

Conveniêneia, presun"ão II gôsto, eia O tripé
Partol - '_' DoenQa' de Slnhoraa vedorel DUVldolos, Fundo p/Reserva

Y .

Ú
.

É
.

Á Legal e Saldo a Di'pOliçlo, da AI-
que sustenta a moda, não importando que· nome HOSPITAL JES S DE NAZAR - OORUP aembléia \ 35.299,01i
tenha; não importa que a chamem de MAXI, MIDI Rellidincia: Dr: Mereu Ramo., 419 ,Cr' 1.487.016.70 1.487.016.70
ou MINI, importa isto aim que traduza a verdadei co_uPA. _ S....:NT..... C-'IIo..T.....!a.INA·

'
, .

ra elegância no tr-J· tr.
.

Josef H01zioger, lrio Pl.zera, Norberto Plazera
Rolando .1ahnke·Contador reg. no CRC-SC n.· \.651 e

E, p.ra mim, tllt'gância no trajar deve oonsi�· ...o.-! .

• no DEC n.. J.46.010.
tir não apenai naquilo que po'mos para melhorar
o que temos e sim 'naquilo que temos para me·

Ihorar o que lomos .

MAXi? MIDI? MINI? Ao CL a pergunta - Às
Domadoras, a resposta. ,

�[ VAI PELO LlONS
MAXI - MiDI - MINI?

CL Paulo Moretu

.,

VENDE -SE
Um terreno com a IÍrea de 20000 m2 com

casa de material de bôa construção e dependên
cias, com água corrente, siluado em São' Bento
do Sul, à Rua João Hoffmauu (perfmetro urbano),
servindo para pequeno sItio ou loteamento. Zooa
de bom clima.

.

Interessados queiram dirigir-se a A I 'f r e d o
Klimmek, Caixa posl1ll, t2 - São Bento dó Sul.

L ê i a
"Por

) ,

A '

Esse Mund o de Deos"
MÁRIO TAVARES

... Um livro de agradável leitura e do" me·
lhor quilate literário. (",1\ Noticia"-Joinville).

A venda na Ti p o g r a f i a A v e n i d a
e na lua filial. �

M.O 2606

Quem nos deu o nome de Jaraguá?
Frei Aurélio Stulzer - Niterói - Hf

Muita vontade me domtue descobrir aquêles que.
em lernpos rnets remotos posstveía, apartaram em

nossa cidade. Os primeiros de rodos.
Frei Bd'mundo Binder, ilustre jaraguaense, orne

do de mil títulos culturais e vasla erudição, espõs-me
esta hipótese: Possivelmente, de pa.segern, cé estl
veram os bandelrentee, e vendo o '-Morró da Boa
Vista, alto II belo, lembraram se do )araguiÍ de S.
Paulo. alto e belo, que servia de ponto de referênela
pare o retorno dOI mesmos bendetrentes. E leriam
dado o nome.

'

Se aimla não podemos atingir o remoto pesaa
do, alé as épocas do s/ besttsmo, vamos consignar
o que de real exísre em tempos mais próximos de nós.

A base de documentos que consegui coligir para
a História de nossa cidade. é ceno que' o empreendi
mento do fundador, Emilio Carlos lourden, levava êares
dois nomes: ,Engenho .)aragulÍ, Ea'tabelecimento )ara
guá. Suponho 'que para um belga, de fala francesa,
a palavra estebelectmente (érebllseemenr) fôsae mats
corrente, II então a empregasse pera denominar o

o empreendimento. O Engenho jarllguá serviria para
designar o conjunto fabril, composto de engeDho de
eçucar, de farinha de mandioca, de fubá, serraria e

olaria. Elial..1 • cerlo e LOlaa prezo
O que Iez Iourdsn naquela era,' em mc'lléria de c;����;:�ó����, ���:::':�tl�uac�

indústria Daquele serlão de mata virgem, suplante, não Pagar; BalArlo a Pagar, Honorários
diria o que existe hoje, ne merérle, mas suplantava Dlretorel a Paga�, ICM e Fundelc a

de longe o que havia no meu tempo de criança. Con Psgar, Conlumo de Luz e Fôrça a

segui uma relação. do que o organizara, e é de ceu r:���t���ôR�n�: �Ou��g��noF:!��::
sar admiraçio. (Lastimo que o ret�ato em mãos de Fundo Rural a Pagar, lmpOsto de
de. Helena Conetêncte, a filha de lourdan, nascida no Renda a Pagar, Comillõe�, Tltulol

I I
.

t I I ido) Descontados, Fundece, Banoo do Bra,
lapocu, ts ela lo a mente amare eCI o.

ali S. A. , Empréstimo Industrial Banco

Quando começaram a periclitar oa contr:tos de do Brasil S. A., Capital de Giro, Bra-
deleo, Ffuanctamento Compra Máqui·joudan, o Mordomo de S. A. ). o Sr. Conde d'Eu. nal. Bradesco, Banco NaelonaldoCo

Guilherme Carlos Lassance, a ma'ndado de seu se- mércio, Res. lID
ohor escrevi. 110 procurador Frederico Bruestlein, em
joinville, recomendado, que: «Quanto I ao . nome da Ião Elialtel
povoação li fundar, S. A. o Senhor Conde d'Eu de·, Capital.FundoDepreclaçãoM(lqulnaseiostalações,
liberou que, se for á maraem_ do rio jaraguá, deve Fundo Depreciação s/Móveis, Fundo Depreciação

.. s/ Ferramental. Fundo Depreciação I/ Velculol,
ler lase meamo norne, Ie se for em oulro ponlo V Fundo para Devedores Duvidosol. I;1undo de Re
S•. dará o nome que .nlenderc.onvelliente» (27/11/1883) lerva Legál, Fundo de Reavallaç\)es, }tundo de

Indeofzacões Trabalhista., Saldo' a Dlsposlçlo da
Alsembléta

' 800.542,24

Compensaçio
Contratos de Seguros, GarallUa p/Dnplleatas, Ti-
tulos em Cobrança e Caução da Oiretoria 418.214�

Cri 1.425.356.07

Balanço Geral encerrado em 30 de' junho de 1970
AT I va

Bispo.i,el
caixa e Bancos
Realizarei I curlo e 10DIO prazo

Dupllcata8 a Beeeber, Devedores Di
vers�s, Partic1paçõel. Eltoques
I.obilizadD '

Construções, Construções c/ Reava
lIação, Terrenol, Máquloal e Instale- I

ções"M'qulnal e lnetalações 0./ Rea
vallaçlo, 'Ferren.os c/ Reavallaçao. Mó·
veis e Utenslllol, Móveis e UtensHios I

c/ Reavaliação, Ferramentas. Ferra·
mentas �/ Reavallaçlo, Velóu(08 e

Velculos cl Reavaliação
Com,elslçio

Riscos SeguradOS, Duplicata. Caucío
nadas, Duplicatas pI Cobrança Repre
sentantes e Ações Cauelonadal

1i8.881,80

675.799,10

282.461,51

418.%14.68
t.425.a67mCr'.

PAS S.I va

208.920,79

Representaçãol
Elemento residente em CURITIBA,

registradO no CORE do PR. deseja re

presentar firmas desta cidade naquela
CAPITAL à base de comissões. FaTor
dirigir-se ao Sr. A. J. d·a Silva.

I Caixa Postal, 1398

, C.URITlBA - PABANÁ

Parecer do Conselho Fiscal
\

Dsaineumbta.do-se do leu' encargo, OI lnfra·.slinad.os,
componentes do Conselho FisIlai da firma Tecelagem Gum
tex S.A" tendo examinado em todos OB seus oetalhes aI cl·
fras do Balanço Geral e a conta de Lucros e Perdas, refe
rentes ao exerclclo social eneerrado em 30 de junho de J670,
têm a satisfação de recomendar a liua aprovação à Assem·
bléia Geral Ordinária de 31 de outubro de 1970, nlo aomente
por terem encontrado tôda a contabilldadtt em perfeita ordem,
mas principalmente pelos excelentes resultados obUd08 llelte
exercício socIal tinoo. '

,Jaragua do Sul, 30 de setembro de 1970. '

OctacHio Pedro ßamoB
.

.

Reiner Will'
Darcy Luiz BuchmanD

�------------------..-----..------------------------�-----------------

"Novo Conceito no Leia e assine
êste semanáriOComércio"

.A. MARISOL é da OplDlãO que nem sempre se tem dinheiro
para compl;'ar tudo à vista; por esta razão, lanQa uma ino
vaQão tlm Jaraguá do Sul: "O Crediário Organizad9. com

.

Carnet". Veja como é fácil comprar pelo crediário
em Lojal'3 Marisol: Situado 9 km. do centro

"Basta ser -Honesto"
de Corupá, na Estrada
Nova Corupá à São Ben·

f b bé·
\

to. tendo 10 a 12.000 m2 .

Além das malhas de sua a ricação, dispõe tam m agora, espe- altitud-e cerca 8'00 nlt'troa
cialm'ente para você e sua familia, de variado sortimento em te- própria para construçlio
cidos e confecçoes, das mais renomadas marcas. de caaa de veraneio,

.

MARISOL, um novo conceito no comércio de artigos do vestuã- Informações com o Sr.

rio em Jaraguã do Sul. Verifique pessoalmente. Kurt Hillbrecht, Caixa
;.. ,----- ii Postal, 7 eorupá.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


