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1970 Em Números 0D.�ô��!A!�-fi�.I�!.��.uJE��
blíceção em edição ante- de detritos dos estabeleci
rior, vstnoe divulgar nesta mentos comerciais e índus
edição as providências trtats já exlsrenres, i!OS

tomadas em memorável quets serão dados prazos
reunião ne Capitania dos para instalação de equipa
Portos em São Francisco meatos antl-peluídores, es-
do Sul. 80 necessário;
De acôrdo com ii reu- 3) - As Prefeituras

nião então reali�ada, íní- Centro e Postos de Saúd�
clou-se ne mencionada de- e a Delegacia da' Capitania
re 1:1 campanha antí-polul- dos Portos não permitirão
cão nos .muntcíptoe de que residências pertlcula
loínvllle, São Francisco res sejam construídas se
do Sul, Araquari, B�rra suas instalações de esgôto
Velha, Garuva, Jaragua do não possulrem meios de
Sul, Schroeder, Guaramt- eliminar II descarga direta
rim e Massaranduba e tem pera as águas de rios de
por flnalldade: baías'

1.) - As Prdeifurlls,
'

,
.

Centre e Postos de Saúde 4.) - A� Prefeltu�la,
e a Delegacle da Ca.pif4ln1ia Cemre e P�8tOS de �au�e
dos Portos de São Fran e li DelegaCIa. da 9ap!_laDla
cisco do Sul não permiti doa Portos flscall�a�ao.O-S
rão que estabelecimentos ��scargas das resldencl�s
comerciais e industriais se Ja _construídas". as quere

estabeleçam caso o rema-
eereo d�dos P�lIZ0S p�ra

nesceate de seus produtos confecção de ínstelaçõee
contenhamsubstâncias que

convementes.

venham poluir ilS águas As determlneções origi-
destas regiões: nam dos decretos 6.798,
2) � As Preíelturas, de 11'-0640, n. 50.114, de

Centro e Postos de Saúde 26,,01.6'1 e Lei n. 5.357, de
e a ClIpUaoia dos Portos 17-11'-1967,

o ano de 1970 marcou o inicio de um nôvo Construções Civis
períedo governamental, sob li direção do Prefeito

.

Haus Gerhard Mayer e do Vice, nOS80 diretor _ Eu No período realizaram se 78 construções de

gênio Vitor Schmöckel. Apesar de contar um pe- alvenaria, 154 de �ad8ira e.b mixtas,. totalizando

ríodo chuvoso de cerca de 7 mêses, a munleípalí 235, Foram concedidas 825 Iíceneas (hVers8s.

dade sempre e.steve at�n.to aes problemas c�letivos. Movimento de Veículos
O Executivo Munlcipal deverá encamínhar à

Câmara Municipal de vereadores, de um eírcuas-}
. Os veículos rodaram tremendamente. N�da

tancísdo relatório das atividades, devendo ser menos que 560:7.68 quilômetros Iorsm 'YsncidoB

apreciado pelo srs. Vereadores, ,à partir de lode para aten�er aos recl8m�8 da municipalidade. No
f�vereiro de 1971. '. ano anterior, foram venCidos 483.995 km .:
-

Para aqueles que desejam acompanhar as M
. .

.

coisas públicas poderão acompanhar com detalhes aterials Empregados na Zona Urbana

esclarecedores os números que marearam a ad- Foram os seguintes os meteríaís empregados
ministração de 1970. Entre outros de importância. na zona urbana: 7.881 carradas de macadame, 3.726
permttímo-nos assinalar oa seguintes fát08 capazes carradas de barro, 296 ms3. de areia, 442 msê. de
d.e sensíblltzar a opinião pública: - pedregulho, 794 peças de pranehões e 1.538 tubos

Arrecadação - Govêrno., Feqeral �e �i6v7elr8as bitólas. Aliás, a produção de tubos foi

1969 1970' Superavit e peças.

e-s 4028529,39 e-s � 226010,23 Cr$ 1.1�7 480,84 DepartamentoMunicipal de Estrada� d& RodaOlm
Governo Estadual·

Cr$ 4.819.346,67 Cr$ 6322.173,25 Cr$ 1.50436:l,71 Além dos 2.813 tubos aplicados na zona rural

Govêrno Municipal naturalmente, com um saldo razoável do ano ante-

Cr$ 1.748.908,85 Cr$ 2.121.026,29 UrS b72.117,44 rior, o Departamento Municipal de Estradas de

I ROdagem fez a conservação de um dos malorea
Registro eivi parques rodoviários da região, eouatruíndo 1� pon-

No período nasceram 870 peesôss, sendo 454 tes, das quals, a metade em concreto armado. No
do sexo masculino e 416 do 8e�0 feminino. Ne mesmo período foralll reformados 26 pontes e

mesmo período realizaram S8 244 casamentos e pontilhões. <

deram-sé 209 óbitos.

Serviço Militar . Educação.e Cultura;
Em 1970 allsteram-se '351 [ovens, sendo COD!si- A municipaljdad,e levou & efeito r;I recüpera-

derados aptoa "A" 174",incapazes "B-2", 145.e cão de todas .8 eseolas muni'cip,ais·. Todas elas

·�::��::s I�;!���;e�
�- .

�::�u�� tr�cl:ió�:t:;;;g�::�tl�:n:�:�;i;��cJ�' Ha'",ns' Ge"r�h"ard�. 'MC
- 'ay,'e'rtra as int.,mpéries, existe iostalação para o prar

A municipalidade fez doações importantes, p'_ro da merenda escolar. O professorado frequenta R � f
.

eapaz."s de acelerar o progresso de n08SO munie! CUfSOI de atualização, transformando
.

os jovens. e.assUllle r.re, eilurapio. Assim sendo, 'fez doação de imóvel ao INPS, em dia com o ensino. .

no valor de Cr$ 15350,00 ao Sindicato dos Trab. No dia 1. de fevereiro
n�8 Iod. da Oonstrução e do Mobiliário, Cr$ 6520,00 Departamento Agro Pecuário de 1971, o Prefeito Muni-
I ao Centro Social do SESI, de Oli" 45.000,00 g"ste Departam.8nto é um dos mais bem orga- cipal - Hans Gerhard
Movimento Burocrático nizados da regIão, servindo em ca80S de emergên- Mayer, reassume as suas

No ano de 1970 fMam Bonciõnadas 47 leis, c�a às ���unid8de8 vizinhas. Além da inse';Dina I fun�ões .de p�efeif<:», depois
aBsinados 22' decretos, firmados 52 portarias. expe çao artifiCial, que é o pon.to alto, tem dedlc_ado de 19 dias hcencli'ldo do

didos 727 ofícios, recebidos 635, fornecidos 42 ates eepecial atenção aos 8uinos. Dentro do princípio cargo. .

t.a,dos e protocolados 1.494 requerimentolt." de bem atender, teqtos e assinar que-:foram tr.ata-' Dur�nte o período, além
dos 3.223 8Dimais e 8S vacinas atingiram ª 7.317. de recuperar se de estafa,

Educação \.
Os que tiverem interesse em maiores detalhes, esteve à testa de sua em

As matriculas' somaram 1.068 alun08,' sendo deverão frtquentaf 8S· reuniões da Câmara� onde presa, oode estabeleceu

590 femiainos e 818 masculinos. A promoção final, .serão r."latad08 os demai� dad.os do importante contactos importantes para
fOi de 861 alunos.

.

'

documento;
..

a vida normal itnportante
organização industrial j.<:I-
reguiilt:nse. .

Como já se noticiou In·
tel'iormenle, a' administra·
ção municipal não sofrerá
solução de continuIdade,
devendo as atividades rea

lizor se em regime de cres·

cenfe desenvolvimento, Cll
paz de dar perfeito alendi
mento aos inleresses cole
tivos.
Durante' o pllríodo de}9

dias esteve à testa do
. govêrno iilunicipal o nosso

Clube Atlético Baependi
Edital de Convooação

Pelo presente edital e de conformidade com o

dispôsto Item 3.°, do Art. 54 dos Estatutos Sociais,
ficam convocados· os Senhores Membros do Conse
lho D�liberalivo do Clube Atlélico Baepend!, para ii

reunião eXlraordinária '(I ter'lugar na séde sociJlI, ás
20 horas, do dia 05 d� Fevereiro do corrente ane,
afim de deliberarem söbre a seguinle, Ordem do Di.:

1.) eleição pelos Membros do Conselho Delibe
rativô, do Presidenté; yice-Presidenle; 1. e 2. Secre
tário do mencionado, Orgão;

2.) estudos 5ôbre .aumento de mensalidade do
clube; /

"

..

3) assuntos diversos.
, Observação: A reunião de que trata esta convoca

ção, na falta de maioria absoluta de seus Membros,
funcionará em 2' a convocação. meia hora após, com
o número m(nimo de oito (8) Conselheiros face ao

que dispõe ·0 Arf. 40 dos Estatutos Sociais. I

Jaraguá: do Sul, em 29 de janeiro de 1971
Arno Henschel, Presidente

Nota para leglsiadores Assumém seus Mandatos
a Imprensa No dia 1.0 de feverei.ro se unir em tôroo de can- assumidos. '

O acadêmico Dalto'dos de 1971, deverão ter lugar, didlJtos que poderão re· Em Brasflia, aSSUn1t a

Reis - Presidente dQ Di- em Florianópolis e em presenlar as comunidades cadeira de depUlado fede
retório Central àos:'Estu· Brasília, às·cert(m(}nias de citadas, elegeram um legi I'al o sr. Pedro Cclin,
dantes seguiu para. o' Rio posse áos eleitos em 15 timo representapte para a atual Presidente da As
de Janeiro,

.

repres�ntando de novembro de 1970. Assembléia L�gisléltiva, na sembléia Legislativa, su

os d i ver sos Di'refórios .

Os jaraguaenses e, mais I pessôa do sr. Octacllio cessor, na região, do ex

Acadêmicos da Úóiversi- particularmente, os muni· 'Pedro Ramos, de quem o deputado ,federdl Lauro
dilde F e d e r a I' de San.ld
Catari·na, onde 'deverá tra
tar de assuntos de' inle
rêsse dos universilá'rios
junto à Confederação Bra
sileira de Desportos Uni-'
ve:rsitários.

.

. O Diretório Central dos
Bstudantes faz adiantar
que há um grandl! descon
tenfamento por parte dos
dirigentes de Diretó.riõs
J\:eildêmicos, não só da
Capital, bem como de todo
C) ,Estado, em relação à
Federaçao Cafarioense de
Desportos Universitários,
no tocante às ú I tim as

eleições realizadas em ou

tu·bro último. Em vista
dos inúmeros c on t a r ü s

.' infrutíferos mantidos, ·Ob

Diretórios Acadêmicos da
Oapital estão agorll!, diri
gindo-se a CBDU, pedin·
do· intervenção para solu
cionar o impasse.

Depulada Federal Pedro Colln

cfpiol da r,ellião .- Massil
randuba, G u a r I m i r im,
Schroeder, Corupá e

Campo Alegre, compreen
dendo ii necessidade de

Carneiro de Loyala, que
tio ilssinalados -serviços
'te'm prestado à região.
Oêle, tambem, os munici

nordeste catarinenl$e muito pios mencionados esperam
esJ)erlJ, principalmente s.a- uma substancial atenção,
bendo ser pessôa afeiJa na solução de seus pro·
ao trabalho e ao cumpri- ·blemas. que são graves e

mento dos compromissos prementes.

'_

direlor Eugênio V i t o r

Sehmöckel, que se fez
credor de uma série de
êltividades e óbras nas
áreas urbana e rurGl, lá
lJssinaladas em edições
i!nteriores.

Embora ös realizações
devessem ser assinaladas.
marcando o primeiro ano

de !lovemo, a modéstia de
seus administradores re

solveram nada programar;
contudo, . na próxima 1 a.

feirai, deverá ter lugar um

jantar de confraternizaçäo
do Executivo e L!lgislltivo,
assinalando o grato acon

tecimento do primeiro êlno

de governo do sr. H.ns
Gerhard Mayer.

SalveJ de fevereiro
Dia do Gráfico

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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neste distrito, filha de 111-------------------.

Leopoldo Carlos Germa-
no MueHer e Adela Oesl·
ner Mueller.

Edital D. 7.41t de 26/1/71
Edgar Hornburg ..

Gisela Hornburg

t �f!l�a�.d e c iment o
MariaMiriam Bortolini

Ele, brasileiro, solteiro,
C ! O operário, nascido em

PEQAM AT L GO Guaramtrím. nesteEstado,
ILUSTRADO domiciliado e residente

em Tres Píos do Norte.
neste distrito, filho de
.Antonío ViGente Ferreira
e Lídía P8reira Ferreira.

c:::::;::.C::::>�C;::::>C:::::":::::=O Ela, braslleíra, solteira,
=---------.....:

doméstica, nascida em

S O C I A I S � Itapocú, neste Estado, do-

� miciliada e residente em

"========== ========="! Tres Rios do Norte, neste

Radl'stro CI"v'll distrito, filha. de Ernesto.
.. Bertoldi e Lavina Bassa

Ti' Aurea Müller Grubbä, Cficial neli Bertoldi.
.l!asem ano« hoje do Registro Civil do r.Dis-

- a sra, Angelina Fun- trito da Comarca de Taraguá Edital n. 7.408 de 22/1/71
ke, em São Paulo. do Sul, Estado de : Santa Altino Oraf e

Faeem anos amanhã Catarina, Brasil. Azenir Leite
- a srt�. Iria SaUer; Faz Saber que comparece- Ele, brasileiro, solteiro,

O ilh Ró ram no cartório exibindo os- O sr. UI erme .

operário, nascido em Luiz
lando Joencn, documentos exigidos pela Ie

Alves, neste Estado, do.

Dia 01
afim de se habilitarem para mícilíado e residente em

_ a srta. Ana Barbara
casar-se: .

Ilha da Figueira, neste

, Buehmann; Edital n. 7.405 de 20/1/71 dístríto.Illhe de Francisco

Eriea, filha do sr. Er- Ervíno Jordan e João Graf e Avelina Grat.

win Brdmann; Sarita Maria Zoz Ela, brasileira, solteira,
- a srs. Alice Padri índuetríärfa. nascida em

Rocha, .spÔsa do 'sr. Je- Cópia, de edital recebí- Apíuna; neste Estado, do
sé Rocha. da do Registro Civil de miciliada e residente em

Schroeder, neste Estado. à Rua Hearíque Mar·
Dia 02 Ele, brasileiro, solteiro, quardt, nesta cidade, filha Ed· I 7413 d 27/ /71- o sr. LiDO Voigt; operário, nascido em Ja de José Leite e Iblandína l Ita n.. e 1

- o sr. Mário Voigt; raguá do Sul, domiciliado Lette. Lídío Macedo e
- o sr. Fraacíaeo Voigt; e residente em Itapocusi Roseli lnêz Rumph

•

_ o sr. Antonio Mahfud·, Edital n. 7.409 de 26/1/71
nho, neste distrito, filho Ele, brasile'iro, solteiro,

- a sra. Dulce 'SaUer; de Ricardo Jordan e Ber- Ademar Fischer e operário, nascido em Ja.
- a sra. Francisca ta Koehler Jordan. Iracêma Jurk raguá do Sul. domiciliado

Maurer. 8IPOS. do sr.
EI b ·1' It

. EIe' ,/brasl·le'l·ro, soltel·ro, fit residente em Barra do
Augusto Maurer; a, ralH eIra, so elfa,

R C
. .

Faustino Zapella, filho do doméstica, nacida e m layrador, n.ascido em Ja· io êrto, Qeste dIstrIto,

sr. ,Pedro ZapelJa, elll Ouaramirim, neste Estado, raguá do Sul; domiciliado filho
.

de, Antonio JoãG
domiciliada e residente e residente. em Rio Cêrro Mace�'o e M:aria n�elho industriária, nascida em

lll:�,a ds:, Figueira; 'em E8trad'8 Schroeder II, II, neite dis,trito, tirho de lfaeed'o. '" ;,... '1 Luiz Alves, neste Estada,
. - a sra. Gertrudes Pia-

neste Estado, f.ilha de Helmuth Fischer e Alzira Ela,. brasileira, solteira, domiciliada e residente
cetzni, em. Bela Vista do

B H· Z Hornburg F:I·scher. em Vila Nova, neste dis-
Paraíso PR,· runo enrlque oz e

EI RT T II· Z

-I
trito, filha de oi umph

- a sra. Felicitas Mbhn· eresa omase I oz. Ela, br.asiltlira, solteira, Campaaha de Educa"ão
.

e Julia Rumph.
ke. Edital n. 7.406 de 22/1/71 doméstica, nascida. em II

Itoupava, D8ste Estado, CIYIta E para que chegue ao co

Dia 03 Egon Schmidt e domiciliada fi residente O basteameoto dei nheclmento de todos mandei
- O sr. Benno .Leopol· Maria Madalena Rausis .

em Massaranduba, neste Bandeira e o canto passar o ptlllsente edital que
do Fi�dll.�r. Ele, brasileiro, solteiro, Estado, filha de Aiwin do Hino Nacional são será publicado pela imprecisa
Dia 04. eletrecista, nascido em Jurk e Hilda Jurk. b' e em cartóMß onde sera

L
.

E h· .norupá n""st.. Estado do
o rigatorios, uma vez átixado durante 15 dias .. Se

- asra. idla rsc lOg, li ," '" " Edital n 7.410 de 26/1/71 por semana, em todos
espôla do sr. Jorge Era- mici!iado e �esidente nes- os estabelecimentos alguém souber de algum im-

ehinr; ta cIdade,. filho �8 Her· Alvino Borchardt e de qualquer gr6u de pedim<,nto acuse-o para os

_ 8 srts Ortrud filha bert Sehmldt e Hlida Joa- Irene Mueller eosino, públicos ou
fins legais.

do Ir. Pa�tor waldoer, ,na ,Carolina Schmidt. Ele, brasileiro, solteiro, particulares. I AUREA MÜLLER GRUBBA
em Alemanha; Ela brasileira solteira lavrador, nascido em Ja- __ . I Oticial
- O sr. Luiz O. StiD domé'stie8, nas�ida· e� raguá do Sul, domiciliado

ghen. Estrada Bananal, Guar.- e residente em Ribeirão

Dia 05 Orande da Luz, neste dis·

_ a srta Terezinha, - o jovem Edelmar trito, filho de Rodolfo

filha do sr. Alfonlo Ni· Döring, filho do sr. Ber- Borchardt e Herminia

coluzzi; tholdo Döring, neata ci- Oeisler Borchardt.
- o ir. Eugênio Strebe; datie; Ela, brasileira, solteira,
- a menina Iracema - o jovem Jorre Luiz doméstica, nascida em

Lemke, filha do sr. Alvi· Nagel, neata cidade; Jaraguá do Sul, domici
no Lemke, em R. da Luz - o sr. Orlando Ivo liada e residente em Ri·
vit6ria;' ;Sortolini, em Joinville. beirão Orande da Luz,

Eu, ARNO KRüGER, brasileiro, casado, pe-
Ele, brasileiro, solteiro,

.

dreiro, residente e domíeílíado em Barra do Rio

operário, nascido em Ja- Cêrro, nesse município de Jaraguá do Sul,' SC,
raguá do Sul. domiciliado declaro para QS devidos fins que foi extraviada a

e residente na Rua João carteira da motoneta de minha propriedade, entre
Doubraws, nesta cidade, Barra Velha e Itajuba.

'

.

filho de Hercílío Pedro Jaraguá do. S�l, �8 de dezembro. de 1970
Ferreira e Helena Raj Arno Krüger

��:!:�ii�;�����.=fl�·i!�IDr. Fraaeísce Aateaio Pieeioae
Jaraguá do Sul, domici
liada .. residente na Rua
Jorge Czerniewicz, nesta
cidade, filha de Ricardo
Dana e Inês Nicoletti Da
na.

mirim, neste Estado, do
miciliada e resídente .em

Ouaramirim, neste Estado,
filha de Afonso Placido
Rauris e Frída, Kalser

.

Rausis.
'Laranjeiras, Peeegueíros, .

Kakiseires. Ma0ieiras, .Ja- Edital n. 7.407 de 22/1/71
boticabeiras, etc. Roseiral José Antonio Ferreira e

Dahlías, Camélias, Ooní-] Benilde Bertoldi
feras, Palmeiras, ete., etc.

"CORRflO DO POUO" MUDASfundoçifl: ffrluI' Muller - 1919
-' FrllttFer., e Orll.ment.'.

EDlprê.... Jomalistica
"Conso do Povo" Uda.

.·1910·
Diret.r

Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
AMuaI • • . • CrS 10,00
S...eatre • •• CrS 11,20
Awlse. . .'. 'Cr$ 0,20
Númerq atrau40 .-. crS 0,22

. BND�ABÇO:
Cailce Poatal, 19

"venida MIlI. Deód...o, 210
Jaraguá d. Sul • S. Catariua

Leopoldo Seidel

- OORUPÃ -

Aaivers'ários:

Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, nascido tim Ja- .

raguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio Cêrro
I, neste distrito, filho de
Artur Hornburg e Herta
Leglke Hornburg.
Ela, brasileira, solteira,

doméstícá;' nascida em

Jaraguá dó Sul,' domící
liada e residente em Rio
da Luz II, neste distrito,
filha de Alvino Hornburg
e Inês Hamann Hornburg.
Edital n. 7412 de 26/1/71
Julio Carlos Ferreira e

AUCe Inês Dana

sensibilizada agradece a todos OB seus,
-

parentes, amigos, vizinhos, que a confortaram
"

no doloroso transe por que passou, aos que
enviaram Ilöres; eorôas, e que acompanha
ram' a extinta até a sns última morada.

•

c
Em especial deseja externar o seu pro

fundo agradecimento as enfermeiras e à
equipe de médicos do Hospital São José, e'
ao Rev," Pe, Ivo pelaa palavras confortado-'
ras proferidas na casa, na igreja' e à' "beira í

do túmulo.
t

,

Arthur Bortolíní e

Helena Bardin Bortolíní

:Documento Extraviado;

:M:�D -W:co - C_K.JH: .. 1."Z

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

Cirurgia e ClhJlca de Adu,hollJ e Crianças
,

Partos - Doenças de' SeDh�ras
HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUP!

Residência: Dr. Nereu Ramos, 419
CO_UPA - !!IA:�nrA C.A.T.A.H.INA

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

�------------------

Correio do Povo
um Jornal a

Serviço do Povo

Vende-se
Fundo Cercel Ford Wlllys
Inlereressé!>dos, tratar no

Holel Ideal com o Sr. Jor
Ire.

Vende-se
Tratores de Esteiras

das marcas, FIAT '70 CI,
_______--: e CATERPILA D-4-D,

ano 68 e 69.
Preço ã vista, oti em

condições, ótima oportu'
nidade.
Tratar em:

TERRAPLENAGEM FUCK LTOA.

Rua CeI. Fedderson.2309
Caixa Postal. 3 - Tel. 38
T A I Ó - Santa Catarina

João Jorge Albano

A MARISOI. Fabrica a "ONDA" do

Preços e Condições na

-Comercial Victor
Rua Emílio Carlos Jourdan

P,ra i a

'. Jflraguá do' Su�

de

I

momento: Camisas· e Blusas em Malha de

Algodão estampado para o verão.

E mais uma infinidade de artigos

1��=siAl �aiiiiiituiiiiiiiiiiialiiiiiiiizaiiiiiiidoiiiiiiisiiiiiiiPaiiiiiiir8iiiiiiiciiiiiiiriaiiiiiiinçiiiiiiiasiiiiiii'MiôiiiiiiiAiiiiiiiR I SiiiiiiiOiiiiiiiL"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:1
� Revende�ot da r
c J

I BR,AcH,MA CHOPP I
� em Jaraguá

.d? Sul.' �
I ):\lto Vale �o ItaJaI. e. agora �
I tambem' Integrando-se na �
� Grande. Florianópolis. �
I onde além dos seus produtos revenderá ij
�BRAHMA CHOPP�
cC····,··.·'��r .,e••••� ,t- .,..�. •..,ra.e ·.··,:sr ·�r .•....., .._. � 'r:". e.e :-·,r ,:. ···C·K):)�···· '-='r··· ..· "'''e) iii;;;iiiiiiii;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii'::

Santa Catarina

/

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



CO�REIO DO POVO Sábado 30-1.70 Pagina 3

Oportunidade

por cota está sendo paga aos inversores

registrados até l 15.12.70
������----

Valor d�cQta,�x.;-distr.,: e-s] l,459:=J�====��--��
Valor do Condomínio: Cr$1 16z.z74�.400.47
Valor de Cr$ 100,00 líquidos, investidos em 15.5.61,

com nelnvêreãc das distribuições: e-s] 10.863.00 'I I

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal da
,)oraouí �I Sul

REQUERIMENTOS ,DESPACHADOS PELO
,

SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

A Vista da Informação Como Requer
Dolcídio Mene!, requer licença p/ eonst-uir lima

casa rasidencíal de madeire, Ivo Nerell Zanluca,
requer licença pl construir um muro de alvenaria,
bem como alinhamento e nivelamento, Indústrias
Reunidas Jaraguã S.A., requer Ilcanea p/ construção
.1e prédio p/,cobertura da balançs, Ito Anaclelo, re-

quer líeenea p/ooDstruir uma cua residencial de' At. Getúlio Varar .... 123 Im Join,ille, do-

madeira, Gsrhardt 8asse, requer licença p/reformar
rante o horãrto oomereiaI.

,.

./casa rssidenöial de madeira, Antônio· Cori'liâ, re-

quer licença p/construir um muro de aÍ,enaria,
bem como aliohamento, Amauri Dunksr, requer
licença p/construir um muro defronte s/residência,
bem como alinhamento e nívelameutc, Harry Miei
ke, reqaer licença p/conslruir um galpão. de alu
naria, Onadir MoUa, requer licença p/oonstruir uma
oala residencial de madeira, bem como alinhamento,
Marcolino Pellis, requer licen.,. p/construir uma ADVOGADO nOI fÔrol de

cua residencial de madeira, Adalberto Sprung, rs- SAo Paulo - Guanabara - Eltado do Rio de

q�8r licença p/ construir uma obra residencial de Janeil'o - Brasilia:'
alvenaria, bem oomo alinhamento e nivelamento, Processamentos'perante quaisquer Mi.
EdBon K. de Campos, requer ltoença e alinhamento nistérios, Autarquia. e Repartições Públicas
p/construU' uma casa r=sideneíal de madeira, Osni em gera).
Pieolli, requer vistoria e habite-sé, Sil,ério Aben,
requer ,iatoria,e habíte ae, Arno A. G. Müller, re-

Escritório CeDtrab

quer licença p/demalir a garagem di automóvel e Avenida Franklin Roosevelt, %3 - drupo 303
reeonatrul Ia, Frederico Barg" requer licenQa p/de' (Fone: 52-1894)

'.

molir e reconstruir uma cerca de cimento, bem
., Z C - S9 .,,=========0==========,.,

.eemo a qemoliQãg, I reconstrução de uma parta da

L:iO
de Janeiro

garagem, Mecânica Diesel JaraguA �t�a., requer

..,�,=..

Ee

..,.��,'"�..' dp,a_"�GU,Ali�,_�ABARA
n

E -t"
-

J ';d- C t "b-I n
licença p/demolir um raucho, Frederico Horangoso,

__ =_ , _=. __ -o __�___ ,',' serl orlo url leo 0,0 a I I'
requer licença p/construir uma estaqueta em frente

'

I ' II
s/propriedade, bem como alinhamento, Renato Ni· II II
coluzzi, requer licença p/construir um rancho de 8 Impostos de Indústrias e Profisiõel e Localização. " Max Roberto Bornholdt
madeira, Oalma Uber, requer vistoria e habíte se.:

II
Expresso Oatarluenee de TranspoFtes Ltda., requer

Conceda-se II LUl·Z Henrique -da Sílveíra "
licença pjcolocar uma placa de propaganda, Dou- Oílio Nicolini, tendo encerrado a8 atividades II "
glse O. Stange, requer alinhamento 'p/ä construção de seu eatabelecimento requer baixa,Marlis8 Müller, II AD V, OGA D 0'8 "
de um moro, Elias Jungton. requer licença p/cons:· solicita demissão do cargo de proteaaors, Orlando " "
truir um rancho de madeira, Miguel de Miranda Martini, exercendo as atívídadesde Representante,
Ooutinho, requer vistoria e habita se, Stanislaw Oomercial, requer alvará de licença, Firma Alfredo II "

, "
Majcher, requer alvará ,jQonstruQão de uma rampa Hors�, requer baixa, e certidão negative, Annibal n Hl]))� ]IJ)'{QnWHNG�§ Vln l1).,tr' � � II
.no pätso de sua Oficina Mecânic8, Gerhard Grütz' Spézla, querendo estabelecer se como Represen- II ,e

1ß'Utß\.u)
"

macher, requer licença e alinhamento p/oonstruir taute Oomercisl Autônomo. requer alvará p/locali. II Contador ß
uma cerca 'de telu- em frente lit/oan residencial, zaçio, Ruth Maria ".Lnrenzi, te,ndo_ J�cjonad� na II

- ,

Alberto Boll�uf. requer licença p/construir uma Escola Municipal Henrique Geffert de Bela 'VisttÍ, I" Re�gl·str"o 'd"'e"' F- , IPI -II
casa de madeIra, bem como um ,uchado, Afonso requer ,um atestado do tempo de serviço p/juntar IrIBaS, ' ß
Reckziegel, requer licença 'p demolir s/casa residen a seus documentos de remoção., II E �t F" Imp. Renda "
cial. Bruno Mahnke. requer habite· se de seu galpão, D f 'd' U serl as IscaiS II
E �, M

.

l' I
.

e en o
neSlO arUm, requ�r lCença p 'constrUIr uma casa . " . n Contab.·I.·d' de ICM "

,residencial, bem como mais um puchado, Mariaho Artpur Aldrovandl, .requer lIce�ça p/constrUIr"a
'

�elesbioo. re?uer lioenQa P/co�struir elcasa r'esiden' um. mausuléo, Aroes HeI'd8, req�er lIcença p/eons-! 'I Delesa-'s FI'Seal's INPS II
Clal de material, bem comCil ahnhamento, enumera-, trUlr um maululéo, p/seu falecldo esposo, Rosa II
ção e .Divelaoi�nt!l' Evaldo Schiewe, re.que� ,istoria Gonçalves. req�er licença p/construir um mausu

' II FGTS II
e habIte-se, MIchIgan Ind. de BotõeB Ltda., requer léo p/seu fQ.leCldQ esposo.· II ' U
,is�oria e h.abite-se, Ivo 9regódo Fodi. requer vis' A vista da informação como requer, me"", IIAMI' "
torla � habIte' se, Pedro Gonzaga dOi Santos. re· diante assinatura do têrmo de renúncia de benefi- " v.· a. Deodoro, 210 "
quer hC8nça p/aumentar um rancho ao lado de •

1
.

"

I i

sua casa residencial, João Mathia.s Verbinenn, requtar
CIO avrado no .hvro n.· �6, folha.16 v. Departa- 11_________ fi

licença p/a construção de um puchado de madeira, menta de SerVIços GeraIS. . ._�------_o--:--:' ====o

Francisco He.ck, requer licenQa p/�ons��uir um ran- Alidor Volkmann. querendo demoUr e recons

,oho de madeIra nOIl fut;Idos de 8/pro�r!edade, Wal truir s/casa residen.cial requer lice.nça, bem como

demar Maba. requer ahnhamenlo e Dlvelamen�o p/ alinhamento. '

construir um muro e calçada, Felício Demathé, A' d'
,

, " �

':requer vistoria e habite'se, A�eliso 'Kleinschmidt, •. !equeren�e �vera co��rovar me1llor
...

a

· requer licença p/fazer uma pintura im s/casa resi- AqU1SlçaO de Veloulos,·e do dJrelto de explora�o
: denoial e um '-Puchad'o, Hilário; $cb.euer, reqqer vis- da linh,a. ,de Tr�nsportes Coletiv;os. .

.

" '

toria e �ab�te-se, Humberto de '�lcântara Medeiros, Ooletivo Óúro e Prata Ltda:, tendo adquerido
requer hablte'se. o ônibus coletivo de passageiros; reqger concessão

Certifique-se
da citada linha.'

. i===::;:�=:;:::========:=====
Metlllúrgica Erwino Menegotti Ltda.' reque'r· '.

A so�iºitaçã� fic� ,na dependência do cum- t""l· por cer,tidão se li requerente ê ou não' devedora pnmento das eXigênCias do requerimento' pro· Re,P resen t a,çã,o "
..

em relação � impostos ou taxas, Irineu Bta,helin. tooolado sob n. 876 de 27.07.70. . .

i requer ,por certidão se 'o requ�rente e Oll não
.

Ooletivo Our� e Pra,ta Ltda., requer licença
Elemento residenté ein 'CURITIBA.

'

p:�vedor de im�o�tos. Francisco_Alberto Voigt, p/estabelecer.se com o ramo de transporte coletivo' registrado no CqRE do" PR. deseja re: '.

_req.uer ·�m� certldao. da construçao de sua essa de patJssgeiros na .linha de Jaraguá a Garibaldi '. presentar firmas: desta eidade 'na êl
.

'reSidenCial; a qual fiCOU concluída no ano de 1934, •• _

"

CAPITAL'" b
'

,

d
. _ ,,' qu a

Bertino Petry. requer' por certidão quando foi
- A vista da mformaçao averba-se - .�. '.' _- _�, _

ase ,e., c.?ml,��?e�:, ",F:aTor

,eletuada a bai�� �e s/firma, O�taviano Lomba�di. Jaraguá Veículos '$/A, requer averbar a alrlglr-sa ao Sr. A. J. da SIlva.

requer por certldao quando 101 efetuada abaIxa transformaçio da Sociedade por cota. Respo,nsa-,L Cai:xa Postal 1398,

�.e s/firma. Lico & Z�noD, nquer .certidão dos bilidade Limitada em Sociedade Anônima, juntando "T

Impolltos efetuados, SOCIedade Esportlva-e Recrea- para OI devidos fins a ata de traltsformaçio. ,.

CUR ...TIBA - PARANÁ.

Uva "União da Vitória", requer por certidão se a ..
' -'

"

requerente estava o� não cadastrada,' Estephano .
"

.

Indefendo

V d d P
'.

t
'

Maier;,:requer po'r('ctu·,tidão se.o requerente pe.rce�e "�o Ren.�to Weber, requ�r licença ,para construir 8n e ores- - 'raCi's, as",
'"

aposentadOria de quslquer espécie, AlfredO" Müller;' um 'rancho de alvenaria, ttervindo o mesmo. para .

It�ndo ence�rado s/ati'!:idades .industr�ai8 em 1968 garagem.
"

Pre�i8a,s� c�m, prálica de Venda,s em Elefro· Domés-'

req�.r certIdão de baixa • .A.!VlDO Gaedtke, �equer Como Requer
" "!ices. :Interessados dever-i.ío .presenlar-se DiS· Av;

,
.c·ertldão do pagamento dos Impostos da f 1 rma. �. '

.
' .

.

Miuechal Deadoro, 890, no 'horário comercial, '.,.

6�ilherme A. C. �aedtke � Filhos, Max Artur ,A�l Kuchenbecker, tendo dado entrada d� um REDELAR COM. E REPR.· LTD
Fiedler, requer certIdio de baIxa, Jorge Grossklags, ,r�querlmento p/c!lnstruçi!l de uma �ala reslden-

��
....� �'...... � � �"

A.

requer certidão de baixa. Vasel & Cia. Ltda., requer C1al de alvenaria, lohclta o arqUIvamento das
rlo(I rlo(9 ........44 '-rlo(9

.;'certidão de baixa. Oontec Organizações Ltda" requer plantas. Dp Reinoldo')I
certidão de bai?,�, Manoel G�nzaga dOll San�os.. Conoeda-se a título precário sujeitando·se,

J'
.,' upapa

"requer. por oertldao quando fOI efetuada a� b�lxa Posteriormente, a Concorrência Pública II aDlir '�
,

, de s/firma, José Franzner, requer por certidão .
,.

.nl. 1J .GA.DO

.quando foi efetuada a baixa de lua firma, Heinz OoletIvo Ouro e Prata Ltda., ·reguer licença
1IConn81, requer ce'rtidão negatiya, Auto Renovador. p/e8tabelec"r�s8 com: o ramo de transporte coleti-

'

". Escrit6rio ao lado d P f'i

',.!Ltd,a, ., r�que'r uma,
certidão' da

const,
rução da,oficins

va· de lJassageiros,. do

trajeto,
de

G,arI,',];)8Idi'
a

L'
,

,

,a re el ura

: ;mecânica. João Batista Rudolf, requer uma eertidão Jaraguá do Sul e Vlce�Versa. "

.

'

.

. JARAGUÂ DO SUL

· dQs impostos Sôbre' Serviços de Qualqu,r tiaturez,a Jaraguá do Sul, 22 de jan,eiro. de 197� : .,..l'" .�........ , ....._...........,.....

'

Necessitamos para colocação imediata, de
vendedores c/prá�ica,.

. Damos ,pr�ferêncill a quem possuir condu-
.

ção própria.
.

.

Possíbilidades de ganho entre Or$:1,OOO,00
, a Or$ 2000,00. Temos �8gas para as :regiões
de Jarl,uA do Sul e Joinville.

A I '39.�distribuiçãO trimestral, de Cr$I,___O,O_6_4_-,

Valorize o seu dinheiro aplicando no.Oondomlnlo Deltec,

. administrado pelo

6 BANCO DE INVESTIMENTODO BRASIL

Capital e Reservas: CrS I 51.382.908.31 ,I
Carta Patente A-2941/66
Se você mudou de enderêço, 'informe-nos. ,

Muita coisa boa pode estar acontecendo com

seu irivestimento. Ajude·nos a localizá-lo.
Escreva para a Caixa Postal 4778. São Paulo.

",'
�
.g

Oe candidatos deverão apresentar S9 pUB
entreti.ta pessoal na '

C,OMERCIAL SALF:ER

EftIIP,REOADA

INFORMAÇÕES,E APLIOAÇÖES COM

, ,ROLANDO JAHNK,E
Distribuidor Autorizado

Rua:Mal. Floriano Peixoto. 40 - .Jaragui do Sal-SC

. Preci�a,.se da· uma co� referências. que'
saIba cozmhar e que fde alemão. Paga·se bem.

!da.de mín��a 23 anol. Inútil a:presentar:se Bem

estes reqUlslt�S. '

,

'

'

. Enderêc;o: Rua Vidal Ramos, 440
Benta do Sul - SO. Fon. 23,11.

"Sio
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.

"

Meu tanto por Alexandre sufIE «-]lJHE flEVJElRlElll({D
Para quem, sem, cOÍlsultar-me nem pedir 'licença, já ee
acomodou no meu coração.

.

Eu faço volver meu canto

para o meatae que chora
seu doce e esperado pranto
(o único doce e esperado). '

Mando lhe meu coração
(olld��imorilßl, já, num CIDfO,.
seus pais - e Alexandre agora).

Escure, menino. Escute:
eu podia ie levar
às coisas belas dá vida.
Tão perto estão! Queres ver?:
Na minha, casa o jardim
mostra rosas fado o rempo
Mlnha mãe sempre me chama
e me coavlda ao passeio
por entre as Ilôres (tão lindas).
E faz sublime o momento
o enorme deslumbramento.
das reses nascendo assim.
(- «Vé'ja que linda a vermelha!»
- «Olha ii branca, meravílhal»
Ela olha para mim.

,

Percebes seu rosto brilha)
Mas enquanto nascem reses
o mundo morre que morre.

B eu quero receber, re
mostrando também o' arnârgo
desta vida mal-vívlda.
Escule,�' Alexandre. Escuie:
os tempos. andam difíceis,
e há uma vontade enorme

de ver ;;_ agora - Pasárgada.
A Ternura? Demitida.

'

"O Amor? Já foi tractdado.
A Mi'àérla? Promovida .

,a general ga,lonado. '

Os tempos endam d.ifícetis.
Hã um odor.lnsuponével .

de corpos se decompondo,
Hä Irev�� 'por rõda parte ,

e logo vão mechucer-re
os grUas dos tortut lidos.
Os Poetas sentem medo
d� canlar o, q,ue é proi,bido.
Como fallIr

.

em flÔre.
com ,0 Amor I2rostifuído
e em perpétuo�degrêdo?
Melhor silenciar a voz.

Bscute, menino, Bscute:
o mundo aDd ..

, �ão difícil
que II Vida - já envelhecida
apaqhou o seu casaco

e desistiu de viver.
roi se etmbora (préÍ Pasárgada?).

(Eu queriil receber-te
mostrando 'sómente o amargo
desla vida mal vividll.
Mas não resislo à esperança
ante um rosto de criança.

. Meu canto descerra o manlO
e cede ao sorriso largo).

O som do leu chôro brando
et ii luz dos leus olhos puros
(que amo sem conhecer)
,ce.sem .Iodos os ruídoa
e apontam li 'luz BO lúnel:
há no ar elgo de nOva!,

Como jov(i!m dQ 'meu, 'empo
dou té as mãos, te abraço o peito
e aelo meu compromisso:
terás um mundo melhor!
Cobra de mim lai promessa
e exige de mim - mdita pretasa.
Teu chôro será meu hino
(seguireti o teu comaodo) .

.

B enquanto crescer, menino,
eu te es,,�ro, - caminhilndo.

Augusto Nunes

Dia do Gráfico

Volkswagen:, 'de
'.,

.a '1.200 ·00 mês

VENDE-SE
Um terreno sito à Tifá

dos Pereiras, com boa
localização 8 água corren·
Ce.

'Um baleio frigorUieo
c/2 câmara,. congeladorBs

'

e 3 para friol ti bebidas,
éom ali seguintes medidas:
1,501 de aUura e 4 m. de'
cumprimento.

,

Preços a combinar
Tratar nesta rerhção..

Vende'·se
Uma CHÁCARA, sito

sm SaDta Luzia� com casa

nova de alvenaria, e con

,'endo também 14 mil
pés de bananas.
Intormaçõss no Ho,tel

Central, com o ar. João
'ReQ,r&i,

",Pr-ecisa-se

Vende-se
Terreno

Téçmco em Contabilidade recém· formado

Companhia Máquinas Famac

Absolvido o ((Advogado do Diabo»)
LEOPOLDO HEITOR EM LIBERDADE Situado 9 kill. do eentro

N i te r o i, - Leopoldo frizando que Bua canfis, de Corupá, na Estrada

Heitor ganha hoje a li. sio, admitindo a execu- Nova Corupá à São Ben·
berdade definitiva ao ser ção de Dans De TeUé na to, tendo 10 a 12,000 m2.
declarado inocente pelo ,Via Dutra, foi obtida sob altitude cerca 800 metros

Tdbl1nal do .Juri de Rio pressão. Este é o quarto própria para construção
<' OI_aro. Venceu por 6 a 1. ,e o último julgamento do de casa" de ve,:-aneio,
Leopold6 H.eitor, como "Advogado do Diabo". Informações com o Sr.
nos julgamentos autario q'!le hã 10 .0,08 luta com Kurt HiUbrecht, Caixa
r.l, 'fez a própria defesa, a justiça.

'

Po.tal, '1 eorupA.

800."boje,
de abrn

-,

- -,

..

'_ <0';

"'" .-.:
" . _ .

.
�.- .:;

.

,.i' .. , ','

",

R'econhecimento e
pelo ex deputado Lauro
Carneiro de Loyola,' em
dezesseis enos de proffcUG
attvídede parlementer,
'Nil Câmera Federal, es

'arei sempre alento às
reívíndlcações dessa região
e de Iodos '05 seus mora
dores, em particular .. x -

Venha ver em nos_sa loja o motor

Volkswagen, recondici.onado pela
Volkswagen. '

. '.

�Ie fica tão nOvo, que v. é capaz de
confundi-lo com um motor nóvo.

'Felizme,nte seu preço evita esta
confusão: custa menos da m:etade de um
motor nôvo.
Mas faz tudo que um motor

nôvo faz. '1
, As peças o�iginais instaladas e as .',

recondicionadas são submetidas a testes
'

.

Tem cara de motor nôvo,.. 1

. desempenho de motor'nOvo
"

,

e custa ,menos ,da1 metade'
'd:e' um motor nôvo.

'

,

i':,

os mais variados, que são uma

,

verdadejra tortura. Mas também, depois
pe passar por êsses testes, êle fica
como se fôsse nôvo.
Tanto é verdade, que êle recebe a

mesma 'garantia que a Fábrica dá '

a um motor nôvo: '

10.000 km ou 6 meses de uso.
Se v. gostar, tanto melhor para seu

carro: em 90 minutos, êle vai sair
de nossa Revenda cbmo um carro dá
motpr .f1ÔVOl

,J a � a g.u á ,;'V e í c u los Lt d 3.
"l1yenid.Q mareéha/ DeoQoro, 312 (fundos) .

Jaraguá dQ Sul -:_,: 'Santa Catarina

Desejo externar ao elet
torado de Jaráguá do Sul
G. meu meís profundo re-

tAJlA,OUA' DO MIL (SMtTA CATARINA) SABADO, 30 Df! JANEIRO DB 1971 N.O 2.618 conhecímento e gratid'ão
!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!!!!II!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Í!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!�!!!!!!!�'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!��!!!!!!!�� Ilpela expresslvs votação

dada ao meu nome, deci
siva pare a consoljdeção
da minha eleição à Câma
ra dos depurados. Laços

-Ne -dia 1'( do' janeiro, dOI escombros Entremen
findas as férias coleti vae, tes, já foi dado inicio à
retornaram às suas ati' reconstrução de partes da
víaades todos 08 23.000 ala atingidas pelo fogo.
empregados da Volkswa Segundo informação da
.gen do Brasil, dando diretoria da Volkswagen,
reinício à produção da- do Brasil, registrou-se,
quela emprêsa automobí nasse meio tempo, me

lísttca. Durante 8S férias lhora considerável' DO

coletivas, de trêe semenss, que diz respeito à capa
trabalhou-se Iebnlments cidade de produção oís
naquela emprêsa psra ] ponível Assim, a emprêsa
superar os danos caUS8- tenciona produzir já em

Idos pelo incêndio, bem janeiro um total de 800
.

como para montar e pôr a 850 .carros por dia. A .'

em.tuncíonamento as ius- produção deverá ser au

talações d. pin'tura' e mentada em fevereiro
outros equipamentos de para um total de 900 esr
produção. ' ros e, em março, para
Por tempo índetermlna- 950 por día. Conta-se

do, a Volkswagen do Bra- ainda' com possibilidàde
síl. contratou e vem uti de se retornar já no mês
lizando tnetalaeões de de abril 80 reglme de
pintura das firmas Ohrys- plena produção, ou tlej-a,:
Ier do Brasil S. A., Bra- de 1.150 a 1200 veiculas
sínca S. A. e Toyota do por día.
Braeíl S. A" onde 'estão .,.-----------
sendo pintadas diãríamen- Ven-de sete cêrca

'

de .100 a 150 .' .

- Pedro Oolín, atual p,residente da AesembÍéia Legtslativa 'd.
carroçarias.Deumaforma '

Santa Catarina e futuro defensor de nossa região,

digna de elogios, essas Uma propriedade com 4 ar-
'na Câmara Federal,

firma8' ,oter.ecaram sua queires, casa e rancho. Uma in.dé!éveis de graridão .rne ÃQs que me prestigidram '

vage de milho, com .'59 ou 40 Icooperação neste setor saC08 de milho. Igam ii. essa Fegrão e es C6m o seu VaIO, o meu

flté que a Volkswagen A 1.300 metrosdo comércio �ero eorresponaer à CgD, lIuissincerQmuUoobrigado,
do Brasil possa contar do ,gl1lpo escolar .e da -Igreja. flançl1l em mim depostreds, Iemenrando "não poder le
com a plena capacidade,

Uma altitude �édia, também prometendo em,peuher Iodo ver pessoelmenre ,a. cada
.

.

_
com .luz el:é"lca.

�e suas IDstalaçoes de Tratar em N.erea' Ramos o meu esfôrço para. dar um, em parlicu,lar, o meu

pintura. com o proprietário ar. IrUraldo conlinuidaae ao eXlraor,di reconhecido abraço.
Na Ala XIII, as partes' VoUilom.

'

nário Irab,i1ho realizado
doedifici0n�de8tr�ídas ���-�----�--�---------��--�--�����

,pelo sinistro já foram
reparadas e postas à
disposição dos aetores
de pr0d�ção da, fábrica.
Progridem rápidamen,te
08 trabalhos de remoção
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