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o Governador Colombo eíptos vizinhos deverão Governador de atender aos
Machado SaHes'visÍla pela manter um coniácto cor- reelemos, porque são re

primeira vez a cidade de dtal com 'o· Governador. sultante das mars imedla
Jaraguá do S�1. Oficial- que certamente ouvirá dos tas /necessidades locais,
mente, apresenta se aos responsáveis, ak relnvldl- sem os quets, os municí-

. jaraguaenses e aos irmãos cações.lé consubetancredee pios não poderão ecom

dos demais munlcíptos que no trabalho de grande' tô- panher a' arrancada de que
formam, o grande Vale do lego, que é o Projeto Ca- esré ímbuído o Eng. Co
ltapocú, como o catarlnense -tarlnense de Desenvolvi- lombo ôalles. Pará esst

que vi'rá reformular o nosso meato. Certamente' Q Go- nöl at: a 'SUll presença entre

Estado. Desde o primeiro vernador e Aseessores es nós, foi elaborado extenso
inst�nté em que/o, seu no rarêo em condições 'de programa comernoretlvo.
me foi lançado à gover,' dizer das possíbtltdedee e l Temos certesa de que, o

nança do Estado, apoiamos de SUdS lnrenções .Iinen Governador gostará de lua
a sua candidatura, porque ceíras quanto eo cumpri .programação. Por isso re

o &Se'l paasedo e a sua mento das méras. Temos penrnos: Seja bemvrnso,
folha de serviços preérados certese das intenções do ô enhor Governador!'
à Neção, estavem iii indicar,
que s e r i a o cerartnense

capaz de dar uma ftiSrono
mia nove à, noss� "'cidede
e ao Estado de Santa Ca
tarina, principalmente o

n o 3 s oBstado que, por
falta de atenção dos nos-: •

80S administrederes maio·
res dividiram o nos so

torrão em d u a spartes,
uma voltada pera o Rio
Grande do Sul e outra parlJ
o Paraná, deixando isolada
ii capital, qusnde, na ver

dade deveria ser o élo da
união, ,da compreensão e

do de5envolvim�nto de
nosslI �stremeeidi:l territ. Já
nã0 impü:ra.}:. Ci.U'ê;' ill:;'Ol1'jteceu, entao. 0_ que -ilHe

ressa é o p,resente' e o

futuro. Temos fundadas
espe'tbn'ças de' que muita
coisa vai mudar. Mudar

, para melhor. O povo intei
rinho compreendeu o valôr
dessa visita, Olhem�se as

casas, os jardlDs,' as viàs
púhlicas e os muros. Tô
dos ê I e s ostentam uma

roupagem nova: �intadas
com iii mais fresell das
lin,tas, as célsas e 05 muros

atestam o aprêço que os

jdraguaen'ses tem pelo seu

Governador. Porque reco

nhecem nêle o G�vêrAador
presente. Nunca, um:ausen
telou�um esquecido. Muitas

, hameml-gens. devem ser

tributadas hoje ao Gover·
nader ColC:nIlb. Machado
�alle� e ao SecretaFiado
que lhe acoltJ,panhli. Diver.
"sas delegações, �os muoi- Eng. �olombo Machado Salles, Governador do Estado de Santa Catarina

A Mensagem
do Prefeito

Seiet Bemvindo, ·Senhor· Góvemcrdorl

Na qualidade de Prefeito MunicI

pal de Jaraguá do Sul 6, tendo em vis ...

ta a visita\ honrosa de S. Exei3:o Senhor
Governador Colombo Machado SaUes e

Ilustre Comitiva, 8 passagem do "Dia
d'o Colono" ao 95.0 ano de fundaç_o de

Jaraguá do Sul. por tôdos os mbtivoliJ
expostos,

.

en"ia lua mehS8gem' eongra
tulat6ria 8,0 povo dêste, município, con�

gratulando se com a 'pportuna visita

governaoi'ental que m'ái-tj)'fmriquece 08

festejos comemorativos do 25 de Julhó
de 1971, com a mostrá Industrial .. do
Setor Agropecuário, 'desejando a tódos

. uma permanencia, feliz em nosso meio.

Jaraguá do Sul, 25 d" Julho de 1971.
HaDs Oerhard,Mayar - PrefeitoMunicipal

Par'a conhecrmento dos das Delegações dos :

mu- elas do Ita'lara Tênis Clube
noesos leírorea damós, a, ntcípíos de Jaraguã do Sul, e 12;30 hor.as, almôço de
seguir,- li programeçêo do O o ru pá, ' Guaramirim, confreterntzação, no Clube'
dia 25 de Julho, de 1l971: ôchroeder, Messerendube Atlético Baependi. ôêde
8 horas - Mtsse Campal e Campo Alegre, seguido bernvlndo, Governador e

ß,o Páreo do Parque;' 8,45 de coquetel, nas dependên Comiliv�.'
hores , Recepção do ,--�'.------------------------,
Governador ne Barra do X I I I a E X'I I ARio Cerro; 9,00 horas -

'

•
�

.

.-.J
Abertur'a Oficial da XIII

I

'Jaraguá do' Sul brin'da, gado do' Estado. R�ças
EXIJA e o Setor Agro Pe- aos turistas e visitantes diferentes de animais es

cúiirio, no Parque Agro com -uma mestra "sul tarãe ao aloançe dos ví
Pecuário "Ministro João g6naris". A elasse Indus- sltantes, que' haverão de
Cleophes"; 10,00 horas � trial de nosso município sentir o desenvolvímento
Inau-guração das noves entendeu de aaaínalar o da pecuária [araguaense
Insjeíeçõee da COTE�C; 95.0 ano de Iundação de e catartnense. E o que
1(),30 horas -' R�cepção nossa cidade com uma importa, após 8 vísítaçãe

expesíção, que acabou do' setor Industríal e pe
por se traBsformar na cuáríe, é a alimentação.
13a. EXIJA - Exposição Pratos característicos
Industríal de Jaraguá do serão oferecidos aos vi
Stil. Inúmeros expositores sítantes, Quem fór da um

, demonstrarão dE' que são bom churrasco, terá ao

c8D8zesl 8 'outros tantos seu 'alcançe uma alímea
que, por motivos espe taçio à peêço módico.
eisis não puderam parti- .Os que preferem um ga-
.cípar da exposição, pela leto "al primo eanto", vão
limitação do prédio elo receber a penosa recém

Parque Agro - Pecuário assada " em Iôrno, com

"Ministro João Oleophas", gôsto especial. Mas há
estarão em condições de OI que preferem a co
oferecer ao vIsitante 8\ao roida alemã, conhecída
comprador um' mercado por "salohlcha e chucrU
interessante, onde prado- te", com salada, e mOI-.

mina, como:aliás,em tôdas tarda. Uma ,deUeia. Exis
as,mer'Cadoria$,eatarin.eq. ;te'�", �ontud_Q, gOetes,mjiil

'-iiii I,eji,o'bem gôsto,a quall(,iI�� 80flstIc-mdolJ. Qllem 8pr.�
de e e acabilme.to dás produtos. ciar:um "Strudel", baverá
A mostra terá' início ds êonhecer a cozinha

h@je e se
.

extenderá até húngara, típica e afamad�
o gia 1°. de Agôsto de em nosso meio. Café c,om
1971. Milharelll de pessÔ.8, doce não falt'ará a quem'
deverão desfilar per�nte S�J8 fã dessa especiali
os "stands" 'e, durante·o dade. B�bida, então, nãO
dia e os demais Ela sema- falt�rá 8 ninguém, com

na, o comércio ficará 'l)(arr�cas armadas em tô-'
aberto aos visitantes,' ati�\ 'd:Q�:�

.

'quadrantes.
, de que possam adq:uirtfllUi"""jDente os j8rnais,.�
os ,produtos ,de �eu inte. rát.lió8 e :televisões falam
reSSe. Jaraguá do -Sul;, da 13a. EXIJA. Ela dever.
por isso mesmo, ,enfeitou. marc�r"époc8 no Vale do
se, homenageando os fo- ItapocÍÍ'; "E alimentamos
rasteiros com sua roup8� 8egur.�s esperanças de
gem festiva. O -parque que 'os DQSSOS visitantes
industrial diversificado, tunham gostado da nossa

of.er�ce um panora�a di) maneira de ser, dos nos
ferente ao vis'Ítante: En- sos' cos,tumes, da o.ossa
e�ntrará. tudo o que a capacidade de trabal1;lo e,
sua capacidade de pes· principalmente, da nossa

qujzador exigir. Junto da civilidade. Para' que re

exposição industrial terá tornem bréve para um·
ocasião de conhecer os abraço e um gostoso bate
mais notáveis plantéis de pàpo. São 08 DOSSOS votos.

/

Mensagem do Presidente da Câmara
A Gâm�i'a Municipal de J)n:aguá do Sul,. por intermédio de

Preeidente e illterpreta.ndo os sentimentos dos vel'ead'ores Haroldo
Ristow; Bruno,Henn, F-idelis Hru8ch-:
ka, Affonso Frànznér, Eugêni9 Stre
be, Mário Marinho Hubini, Albino

, Wehrmeister, José Carlos Né'Yes e

Belarmino·Oa_reia, vem de cumpri
meotar o I;»ovo de Jaraguá do Sul,
pelas passagens do' "Dia do Colo'no"
e o 95.° ano de fundação de jara-

, guá do Sul, assim como e mui e.8-
pecialmente pela visita honrosll de
S. Exoia.' o Governador Colombo_
Machado SaUes e Dignlssima Comi
tiva, d,e cujas importantes persa·
nalidades o Municipio murto espera
de providenciais capaz�8 de levar
a noss& eomunidade -aos elevados
rumos que lhe estio reservados no

.

concerto dos Municípios de Santa
Catarina e de propugnar por um
Estado mais coeso e próspero.

, Jaragui do Sul, 21 de Julho de 1971
Sigolf SchüDke - Presidente

seú

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ramirim, nesta Estado, Comarca de Guaramirlm
domiciliado 9 residente à Ed."tal de CIO'taça'"o'Roa Marechal Deodoro,
nesta c i d a d e, filho de O Doutor W�Ifer Zigelli, Juiz de.Direito subsFrancisco Placide Rausis ,tituto em.exercíclo, da Comarca de Guaramírím,e Fdda Pe�ei�8 Raos�s. Estado der Santa Catarina, na Ierma da leí etc ...
o
Ela, �ßr�slltnra, solteira, FAZ SABER a todos quantos o presente edital

tnduatrtãrta, natural. d.e .eom o prazo de trinta (3c}) dlas vírem.idêle eonhe
�araguA do

.

Sul, d�mlcl. cimento tiverem ou Interesser possa, que por parteIiada e residente a ROI de Alcides Aldrovandi, brasileiro, menor púbere,�arechal. Deodoro, nesta -

aseísttdo por S8U pai residente e domiciliado no
Cidade, filha de. Arnoldo lugar 1.0 Braço d'l Norte, Município de MassaraB

Edital n, 7.728 de 8í7/71 �lfredo St�ehellD e �er� duba nesta Oomarca.. através de seu procurador
Irio José Bortolini e

tilda Schmitt Staehelin. Dr. Hélio. Alves foi requerida uma ação de Usuca-
Marill Irma Tomelin Edital�. 7,734: de 13/7/71, 'pião de um imóvel localizado em 1.0 Braçe do

EI", brasileiro, solteI'r"',' O
.

G .t Norte, Município de Ml1ssaranduba com a área de
., • v ta910 re. ar e 49,590 metros 2 com as seguintes confrontações:indostrial" nascido em Ja· Cecilia Mokwa Frente, com 'Ribeirão 1. Braço, a oeste, com 55,10ra'guã do Sul, domiciliado EI b '1' ltei, e, rast erro, 80 teíro, m., Iundos, com Aquilino Costa, a' leste. com 55,10c::::::::-c::::>�c::::;::.::::::::ac::::::=- e residente film Itapoousi- lavrador, natural de Ja' m., de um lado com Olimpio e Eugenio Aldrovandi,

liFl
=�===============,===== nho, nesta distrito, filho raguâ do Sul, domiciliado cem 9UO m., ao norte e do outro lado com Eugenio/8 O C I A I S' de Emi-lioBor'tolini e N R' e residente em !!Ireo a- Aldrovandí, com 900 m. ao sul. Feita a JustificaçãoAna Franzoi Bortolini.

mos, nesta distrito, filho Prévia da, pcsse foi julgada PROCEDENTE porEla, brasileira, solteira, V·
.

G 116'de vítorte retter e .I.'uan8 sentença. E para que chegue ao conheoímeuto deooneadora, natural de Ja- P
.

Gedrotu reUer. todos e não possa no futuro ser alegada ignorân-raguá do Sol, domiciliada Ela, brasileira, solteira, ela, mandou expedir o presente edital, que seráe residente em Itapoou- doméstica, natural de Ja- afixado no lugar de costume e publicado na formaainho, neste distrito, filha raguá do Sol, domiciliada da lei. Dado e passado nesta Comarca de Guarade Augusto 'I'omelín e Li-
e residente em Nereu Ra' mirim, no Cartório do -Cível e Anexos. aos trinta'ua Prestini Tomelin.
mos, nests distrtto, filha de junho de mil noveceutes- e setenta e um. Eu,

Edital n. 7.729 de 8/7J'71 de Pedro Mokwa e Tecla (as) Ralf Faltin, Escrívão, o datilografei e subs -

Jair Costa e
Joanella.

'-
crevi.

Maria Bernad.ete Martim Edit-al n. 7.735 ,de 14/7/71 (as) Walter Zlgellí, Juiz Substituto em exercícío
CERTIDÃO

Certifico que 8 presente cópia eonfére com

o:original do que deu fé.
, Guaramirim, 30 de junho de 1971

'Ralf Faltin, Escrivão

fundação: firtur Muller - 1919
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RegistrQ Civil
Aurea Müller Grubba, Cficial
do Registro Civil do J. Dis
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Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlia� Camélia� Con�
.teras, Palmeiras, eto., etc.

PEQAM IÇATÁLOGO
lLUSTRADO

casar-se:

ENDERÊÇO:
Caixa Postal, 19 .

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

Leopoldo Seidel
- CORUPÁ -

Aniversários:
Fizeram anos

Dia 17
- o Ir. Pedro Rangel,

nesta cidade;
- a sra. Lori, 'espõaa

do sr. Guido Munastock.

Dia 18
- o sr. Eugênio Gas,'

ehe, em Jaraguâaiahe;
- Mara, filha dê Maria

e João Germano Rudolf,
nesta cidade.

D1:a. 19
EI'

A

_ o jovem Oeni ,Meyer,
- a sra. Ida, esposa

em Curitiba. do sr. Udo Bauer;
- o sr. Humberto Re-

Dia 20 nato Robini, em Barra do
- • sra. Vu. Maria Rio Cino;,

Grnbba, nesta cidade; - a j09sm Lozia Ni-
- o j o Y e m Fausto colina; ,

Emmendoerfer; ,- a jovem Mara Cor-
a 'lira. Terezinha rêa, em Rolândia-PR.;

Reeck ,Dunker; - o er. Alwino Modro,
- o sr. Arno Junge, neEta cidade;

em Joinville; - a jovem, hele Pans·
- o sr. Rudolpho Kai· tein, em Jarãgoá 84;

lier, nesta cidade; / - a srs. Hertha' "H.
- a Ira. Rosalina Jorra, J_,ópes. espôsa do Ir. �a�

em -São Paolo. pitão L6pes, em Coritíba.
I,

Dia 21 ,
Dia 28

_

- Márcia, filha de Ma- - o sr. Lothar Sonn9-
ria e João Germano Ro� nhohl, nesta cidàde;'
dolf, nestll cidade;

,

- o sr. Harry Adal'
- o sr. Claodio Stolzer, berto Grubba" nesta ci

funcionário de A Comer- dade;
ciaI; --'- a sra. Lucia, 8SpÔS8
- o sr. Mário Müller, do sr. Eugenio Steima;

nesta cidade; cher, em Jaraguá 84.
- a sra. Lidia, espôsa Dia 29

do sr. Hanz Beyer;,
...:.. a jovem Tânia Mara

- o sr. Goilherme Ra-

do!! Reis, em Corupá; duenz, nesta cidade; Edital n. 7.731 de 8/7/71
- o jovem Hilário Bar·

_ a sra. Gerta W. La- Remar Eichstaedt e, tel, nesta ci,dade.win, em Nereu Ramos; boni Roediger
- o sr. Osmar Borto· Dia 30 \

Ele. brasileiro, Bolteir�,Hni, nesta, eidade; � a sra. Elda, aspôsa lávrador,' natural de Jara-
_ o sr. Reinoldo Bartei, do sr. Antonio M. Corrêa; guá do . Sol, dD,miciliadonesta cidade. - a sra. ) Hildegard, e residente em Rio da

Dià 22 espôs! do' sr. Gonther Loz�, neste distrito, filho
- o s�. José �rsching, Raeder; de Carlos Eichstaedt e

nesta cidade;
._ a j o vem EIcidia Amanda Duwe Eichstaedt.

_ o jovem José .Jabel Lemke, ,em Rio da Luz Kla, brasileira, solteira,
Braga, em Recife-PE.; Vit1ria; 'doméstiça, natural de Mas,
- o sr. José Müller, � o jovem Arild? T�· sarandfiba, neste Estado,

em Corupá. melIm, em ltapoeozlD�o, 'domiciliada e residente

�:�_M��"�ß:J���='�i�r�:::.�..l��B��E····B··�I···D·-�A·····S��M·····�A·····X··�_W�I�L····H·��E-L�,···M·-�S·�.····A·�.--�:.;:�,ldo sr� Eugênio Situ, _:_ Ci) .sr. Alfredo Reeck,
ger.nesta cidade; , nesta Cidade.

o sr.. Guilherme Edital n. 7.73!! de 9/7/71
Spengler, nesta cidade; Herberto Moellar e g I J

d d d
ß...:.. o sr. Delfino Rado Unula ;Broner g R e v e n e o r a \ �mz, em JoiQ,.villa; f: .)- o jovem Ismar An Renda já é' de 506 Ele, brasHeiro, solteiro, {�

I
'

i!r:!�.; Schwarz. n .. la �';;':�i��, 8���r:�i�it.;':� E,�:! B RAHMA C 'H, O PP ��.::.�J\� o
f j o, e m �dSOD do"lares,

.

., residente em Nereu Ra- g .

Doarte; mos. nsst. distrito, filho

�.
- a sra. Margit Mey A' renda "per oa,pita"

de Ervino Mueller e Mi :

em Jara-gua' do' Sul IO b h R d S 1 na Strelow Mueller. (�.'
.

I •
" de ree t, Im io o o; brasileira é hoje de 506

- aBra. Yolanda, es- Ela, brasileira, solteira,

� Al V 1 d 'I 'dolares anuais e poderá .� .

1 d· t ta· a 1 e agora �PÔ88 do ar. Nelson Dries ser duplicada emt1 anol,
industriarIa, natora e�. O a e o 1 I " �,

len, nesta cidade,·
'

'd Jaraguâ do Sol, domiailia- ,

- a Ira.
/

Angelina, 98' f:��s ::���sc�:��toa:c�� da e residente em à Rua ('�': tam.bem in te9rando -sená �:pôsa do Br. Pedro Schmitz. nomico dos 'ultimos três Roberto Zieman. nesta ci- f g,I' dada. filha de José Bru

f' 'G 'd
-

FI·
,

l·s
'

�
Dia 21. a n o 8, a f i r',m OIU o

ner e Rosa Bardt Broner.
, �:' ran e orlanopo 1

I, ::'

- o sr. Harry, Boch- economistaMario Hénri-
/

mann, nesta cidade; que Simonsen, em cole Edital ri. "'7.733 oe 9/7/71 f.=.·. onde -a',le'm, dos seus pr"odutos r,eve,nderá �:� o jovem Cort Ko- rencia na EscolaSuperior � �
/ :�e�bC:.r�rci!r:nGiOnário �:s��:�ra. e�������e :� 08:e��!;;��iSS�a�::.r�s e

(�.' B R A' H M,A C, / H 0- P P r.l- a j o vem Laorita Brasil sobem atualmente, Ele, brasileiro, sàheiro, f J
Nagel, nesta cidade. al,300milhões de dolareB. motorista, natural de Gua- Jro.......·w....·.....,c......·�CXX)Oc.:u,�w.......·,c;.o·.·!..·w.· ......-:;,�:·..... ·.·,c,.....�c,,,·.· ...��c...:�D

Fazem anos hoje
- o [ovem Luiz Carlos

Voels, nesta cidade;
.

S
I

-_ ,o r09am Ilenon

Mafra Pinto, foncionário
de A Comercial;

/

- o sr. Osvaldo OUo
Reimer, nesta cidade;
- a sra. Alice, espôsa

do sr. Álvaro Dipold, em
São Francisco do SeI.

Faeem anos amanhã'
- o sr. (Ângel8 Tori

nelli, nesta cidade.

Dia 27

Ele" brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Ja-
raguá do Sul, domeiilia-

__-_---- _

do e residente em .Garí
baldi, nel'!h� distrito, filho
de João Mimet e RosaUa
Schlawanitz Nimet.
, Ela, brasileira, Rolteira, O Dootor Milton Cuuha, Juiz de Direito da
dom é s t i c à, 'nato Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San'ta
ral de Garibaldi, neste Catarina, na forma da lei. elc .•.
distrito, filha de Adão FAZ SABER a qoantos o presente edital 9i-
Mokwa e Joana Urbanski rem 00 dêle conhecimento tiverem e interessar pos·
Mokwa. sa, qoe por ê�te Joizo foram regularmente proces·

/ / sados os autos de INTERDIQAO de GOTTLIEBEdital n. 7.730 de 8 7 71 E para que chegue ao 00 KARSTEN, brasileiro, casado, residente em Coropá,Eliseu Naizer e uheClmcmto de todos mandei por estar sofrendo 'das facoldades mentais, sendo
Loiza Seitz passar o pFesente edital que reqoerente sua aspôsa LONI GESSNER KARSTEN,

Ele, brasileiro, soheiro, Será publicado pela impreosa tendo 'sido, por sentença dêste Joizo, prolatada pe
mecâl1fco, natoral' d� Ja� e em cartóri0 opde se� lo signatári� flo ,pretltmte, em data de 1.0 de abril
r8guá 'do Sull, domiciliado atixadô durante 15 dias. $'d de corrente 11'BÓ, decretada a interdição do sopra
e rettdente à Roa Reinol· alguém souber de algum im� mencionado Gottlieb Karli'ten, em firtode do qoa
do Rau, nesta cidade, fi- pedimcnto acuse-o para os serão considerados nolos e de nenhum efeito to_dos
lho de Juvenal Naizer e !ins legais. , os atos, a.enças e convençÕes qoe celebrar sem 1;\
Clara Pinter Naizer. AUREA MÜLLER 6RUBBA assistência da curadora nomeada, sra. Loni Gessner
Ela, brasileira,; solteira, Oticial Karsten. E. ,para qoe chegue ao conhecimento de

doméstica, natoral de Ja todos e ninguem possa, alegar ignorância, foi expe-
c,arezinho, Estado do Pa� :==========="1: dido o presente edital, qoe será poblicado por 3
raná,' domiciliada II! ,rasi· Anuncie no 'ezelil em CiD jornal local, com intervalo de 10 dias, e
denté à Rua R e i n o I d o "Correio do Povo". uma tez no Diário Oficial do Estado. é afixado no
Rllo, nesta cidade, filha Seu Anúncio lugar de costome. Dado e passado nesta cidade de
de Carlos Seitz e Marga· C.ausará Jaraglli dó Sill, aos doze dias do mês de maio do
rida SeHz. ano de mil n0gecentos e setenta e om. Eu, (a) Ima

Boa Impressão. deu Mahlud, escrivão, o sobscrevi.
(a) Milton Conha, toiz d8 Direito

A presente cópia confere com o original; doo

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de Ja
raguá do Sol, domiciliado
e residente em Morro da
BOI;l ViRta, ,Deste distrito,
filho de Saul O o 8 t a e

Andresa Luísa Zesuino.
Ela, brasileira .. solteira,

doméstica, 'n-atoral de Ja
ragoá do Sol, domiciliada
e residente em Tres Rios
do Norte, neste distrito,
filha de Apolinário Mar
tim e SR n í i na Abelino
Martim.

José Nimet e

Bárbara Mokwa

(dilll 'de -Intardição

Vende - se fé.
Jaragoá do Sol, 12 de maio de 1971

,O EScrivão, Amadeo 'MahfodUm terre-no c/ 125.000
m2 de propriectád6 fila
Sra. Nilda Utpadel, com
casa de alvenaria nova,
ranchos e demais benfei�
tori8s, em Rio Cêrro II.
Informações com o sr.

Herberto Hanemann, em

W. Weege S.A. I

VENDE-SE)
Um teÍ'reno à Rua Alcântara, no Bairro de -Boa
Vista, c/201,5m de fr'ente e 45m. de fundos.

Informaç,õeg à Rua São Paulo esquina c/a Rua
Içaras, 141 em Joinville, com o sr. (i)tto Melchert
ou nesta Redação.

-

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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ªi[i�f:!:i!� Hoje Transcorre, o Dia do .Colo:oo
Faz Saber que. ,co�parece- .

Á m�di�a que li indQS-1 festiva; daquele que nosl dll' temi. De nade vale o 110
It do passado, não

su-1
taram escolas Intermedlé

ram no cartó�l� exibindo os iria ':lIl Imp.ondo II sua provê de elímentos. Featas, emprêgo na indústria ou a portende mets oe reglmee ria� e de há muito Irequen
d�cumentos eXIgI.d?s pela lei] �tuaçao, O Dia do Celono, sensectoaats tem sido le vida no asfalto, 'limpo e europeus vigent�., arruma- ram as universidades. Des
afim de se habilitarem para I

fica· menos e x p r e s S I V o. vadaa II efeitos, ssstnelen- ilsseiado, se não tivermos ram as melas e ae men- cendentes de tôdas as na-

casar-se: Apesar dos anos _que c?r- do ai paslagern do "Dia uma alimentação sadia ca deram pare um nõvo mun- cínalldades hole formam a

Edital n. 1.736 de 14/7/71 rem: o colono alOda.e e do Colono", �u� alguns paz. de ,!o� manter DOS do. Levado _pela publtcl- mistura ideal para oBra-
,

.'

'

.

_

sera o grande suetentecu- acham depreclatlvo mes atuets eataglo. dade de enlao. pensaram sil progredir. Levas suces·
Waidemir!> Klttzke e lo dos homens. Tri!bal�� que, na verdade, não deixa Os europeus e os amert encontrar aqui uma terra stvae trouxeram com 05

lraet Lux n� rerra ou D� .pecuarlll de ser um reconheclrnen- canos com SUliS "farma", Igual à que deixaram ne

Ele, brasileiro, solteiro, o�o é trllbalh?_ faCI!. O Go- 10 lIOS Womeos que trabe- mostram aos olhos do EurGpa. Com as dimensões

livrador, natural de Iare- v�rno da UOIao, em suces- lham de sol a 801, pare mundo o que são cepazes financeiras f e i t a ai pe ra

guá do Sul, domiciliado e
SIVOS decretos acaba de produzir alimentos de que de produzir, a ponto de re- aguenter até o fim da via

resídeate em Tres RiQS do regulamentar. oferecendo tôdos nós precisamos, dià- merer os excelsos da pro gem, aqui tiveram que lnl

Sul, neste distrito, filho de
ao homem do camp.o _ou ria!"ente. Nada mais Iusro, dação par. os países em ciar uma vida. sob qUé.?I,

Alvíno Klitzke e Hedwig �a I�voura, as cond!ç<!es pOlS-,. do que �o�en�gear desenvolvimento, de que, quer condição. Enfrenta

Fríedel Klitzke. I�eals de s�a s?brev�ven- aqueles que neo tiveram lJ ainda, fazemos perte. Por ram lIIS mets amargas ex-

Ela, brasileira, 'eoltetre.
era e da eobrevtvência de yentura_ de uma melhor isso devemos aos oOSJIos periências e humilhações,

doméstice, natural de lere s�us semelhantes. �on�en. 1D�lruçao, ou que, li pos- colonos as nossas melho- primeiro. pelo clima agres-

,guá do Sul, domiciliada 'e clonou se com multa JUS- sUI�do, entenderam de se res homenagens e os nos sivo e, depois pelas ideo

residente em Tres Rios do t�ZêI que se escolhesse um fIxaI' na terre, a base de sos respeitos pelo muito logias nacionalizantes.
Norte, nesre distrito, filha

di. pare homenagear o rôda a civilização. Ser co que fizeram em pról de Mas aguentaram firmes.
de Francisco Lux e Adele

"colono". Eotre nós, a da lone não quer dizer, neces- nossa Pátria. como soldados de primei
Mueller Lux.

' ta consagnd.a ao lavrador säríemente, ser "grosso" Mas há o outro capítulo ra linha. Aqui criaram suas

e ao pecuarista, vem de ou não possuir iOlstrução_ do "Dia do Colúnn". É a escolas. Aqui fizeram seus

101l�0 tempo,. Escolheu-se É, ,tambem, identificar se homenagem ao imigrante. filhos conhecer a terra e tável. Aos colonos e aos

o dUI 25 de Julho de cada com a terre. E iii do po ,HomeDs e mulheres. em dela gestar. Aprenderam coionizadorea, a Dossa ho
lIno, como sendo a data vo que renega os' filhos diferentes anos dêste sécu- a lu e escrever. Frequen menage.ãD.

alemães, os demels povos
da Europa e da Ásia. O
Brasil aoda cheio de no

mea não portugueses: Geí.
sei, Gibson. Lotr, PUlrini

de Morais, Müller, só pa
re mencionar alguns. Não
se pode negar ii contribui
ção do elemento alieníge·
ne. Por isso é justo que /

se homenageie àqueles que
lutaram por nós, tornando
a nossa vida mete confor·

'

Edital n. 7.7ã7 de 14/7/71
St.nislau Wonczew.ki e

Amasilda Weiter

Enlace-s Lançado o Concurso
. Estadual de

O Escrifório da AelHESC dos 280 kg, de seme�tes EDke - Pietruza 1 - G .aramirim e Jaraguá IB· i·
'

e os estabelecimentos de Já no segundo aDO li pro- do Sul uniram-se no dia de ontem. através O' elance logra la
crédito tem propiciado uma cura aumentou para t .500 de dois jovens integrantes da melhor l!Iociedade.

"

�ova estrutura na pecuárié! kg.- No corrente lino fo Karirn, a Jilha benquista do sr. Bertholdo Enke e FOI 18n�8do pIlo De-

Jaraguae�se. Para const�r ram consumidos ã.OOO kf. Senhora, abastados cumerciantes na vizinha cicltldf' partamento
_

de Cultura,
• evoluçao o Eng. Agro de sementes de azevém e de Gqaramirim deverá tornar-stJ a eRpÔS8. do sr. da Se,?�etarI8 do Govêr

nomo Dejair Pereira, do que, no dizer dos interes NélBon Luis, competente desenhista mecânico da no o. on?urso Estadual

Escritório da ACARESC sados "não deu p'ra nadb" Oia MRquinal Famac filho da Senhora Vva Adelina de BI@grafla - PERSO-

I I 'd d Cí
'

p'
. ,

.

K
.

.

Nêl NAGEM ILUSTRE DO
oca convI ou o r. . prevendo-se para o próxi- I�truza, damelhor SOCiedade local. arlm.e s�n MEU MUNr'tp10"
cero ferreira, Gerente do mo lIno, uma procura de- LUlS compareceram I1s 17,30 horas na IgreJa MatriZ l)

('!..
•

Banco do Brasil S.A. e o susada, fozendo a nossa São Sebastião de Jaraguá do Sul, onde receberam Um t?tal .de �r$ 2.000.00
dr. Gert Edgar Baumer e pecuária eDtrar enlre Jque- a8 bênçãos, em presença dOi pais, irmãos, psrentes. em d!nheIro, !Dais outr�s
o Inspetor Hildebrando de löS que apresenti1m alto testemunhas e convidados. Após a cerimônja religio- prêmIOS em lIvros. e di

Barro!, ambos do Banco índice de rendimento. sa '08 convidados foram rflcepcionados no Clube plomal!l 8��ão destlOsdoB

do Brasil, o sr. Edgar Alids, não é de hoje, AtiradoreR Diana em Cuaramirim. aos clas.slflCados DIlS três

Ba,rr, Gerente do Banco que a nossa pecuáriaé' categorias de concorren-

do' Estado de Sanlll
/

C.. objéto, de interesse e ob- ,Küster � Motta Espezim - Outro enlace q�e tes: Ginasial, Colegial e'

,'�rina S.A. e o .�r. Eugê servação. De longa data, del,ilp�rtou ., atenção, da 80éiedade jarsguaense f�i Especial.
010 Vítor .schmockeJ, Vi as piopriedades jiuaguaen

o da Srta. Salete, filha dileta do sr. Henrique João O concurso tem por

ce-Prefeito, ,os quais visi- ses que adotaram u pas
Küster e Senhora, com ° sr. Alcivandro, operoso objetivo despertar .na ju-

Ele. brasileiro, solteiro, Ilnam as propriedades dos tagens artificiais., vem re'
funcionário da Secretaria de Segurança Wh) do veotude cataria8nse o

operário, natural de Coru- srs. Wöldem�� SchWarlz e cebendo v i s i f aç ã o dos
Br. Clécio Motta Espezim e Senhora, largamente ,interêss8 em conhec81'

pá, oeste Estado, domici- Arnoldo Grutzmacher e membros filiados à IBCAR
conhecidos em nOS80 meio. Os distintos noivos aden- 'aquelas persoDalidades

liado e residente em Vila constarlJm os excepcionais _ Associação Brasileira
traram Da Igreja Matriz São Sebastião, ás 18 horas. que pela lua vida e pela

Lenzi, neste distrito, filho ava�ços nil pecuária, es de Crédito e Assistência. Ileguido dos padrinhos. pais e convidados, r.ceb�ado SUft. obra contribuiram
de Arlhur Bachmaon e peclalmreote no que concer. Das vizinhas Repúblicas

a Bolene bênção matrimonial A seguir os convida- para a formação dos

Olga Bachmilnn. ne ao .g4do leiteiro. Na da Colombia. Pôrlo Rico.
dos foram recebidos nas dependência8 festivas do nossol municípios e do

EI b I oportuOldlide 1'.0 u de· se .ParaO'u"y e Chl'le, J'OVDßS Itajara Tênis Cluee. próprio catarineosismo.
a, rasi eira, solteira, • U �,' O R 1 t d C

.'

d constatar o CUIdado dos Interessad b 'C
-

d P "t'l 'd d egu amen o o OD-

10 ustriáriil, natural de Mas- os vem o servar 'orrelO
.

o ovo. gen I mente �o.nvi a ° �8r8 curso' El!ltadual de Bi()-
1 siuandoba, neste Estado larra�oresd jar�guaense8, o sistema de trabalho dos 08 enlaces aCima, Bpresent� !los dlstmtos. nOlVOS grafia já foi distribuido

domiciliada e l'esidente 'e� se eClOnan o pastllgens oo'ssos lavr�dor�s, para 08 S8US .votos d� perenes
. febcI��des, exteDslVOI a08 'a todos 08 estabelecime�

Vila Nova, neste distrito, que oferecem alto rendi adOllir idêntiCO sislema em respectivos pais e demal8 lamlhares. tos de ensino, prefeituras
filha de Bruno Borchardt menl? destac�ndo se o suas terras, As proprieda� .

'e Lydia Borchardt. azevem, um alimento de des visif'adas com mais ,-- I
ti instituições culturliis

alto valÔr nutritivo para o frequência pelos 00SS08 DF. . p'
.

do Estado .

.Edital h,. 7.7ã9 de 16/7/71 gado leileiro, 'aumentando patrícios e j'rmãos ameri. r. ra.clseo Aatulo ItCIOne O prazo para a entre-

Francisco Paz do eXlr�ordinàri�menle li pro Cimos podemos apontar as � �D -.: co ,.., c.R_�. �:% ga dos trabalhos será 'o

NaSCimento e
duçao de lelfe, aumentos propriedades dos srs. Wal- (C.P.F.) N.o 004314379 dia 30 de setembro do

Alzira Helena S'.uka,deIJ.· ,q�e vão até 80% em rela demar Sl.hwartz, Arnoldo Oirarl'ia I OtilJ.ca de Adultol 8 Oriançal
corrente ano.

çao ao pasto D' G ti h
Tôd88 8.8 informa.çõe.8

CI b
'

' comum I r lzmac er. Max Schnei Partol - Doennai de Senhoral ôb
A

Lo t, rasileiro, solteiro. versas fotografias foram der e OflO Rad:.:enz.' Os
'II 8 re este concurso po-

funcionário ppblico. ocltU- lomadas e que serão trans estabelecimentos bancários HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ. ,derão ler obtidas OB Di�

ral de Itajai, nesle Estado, formadas em "slides", pa tem facilitado êste sistema
I ' .' visão de Ciêncisli do

domicUiado e resideOIe em ra que se mostre 0015 de de melhoria de nossa ba
Residênoia: Dr. Mereo Ramol, 41-1 Departsmen,to dt- Cultura,

Florianópolt., neste Esla malS lavradores das quasí cia leileir., promovendo'
CQ_UPA - 8.A..N:rA. CArAR,I::NA. 7.oand,ar do Edifício Zaih.

,do. filho de Manoel Fran. 4 000 propriedades, lIS van empréslimos e com iSlo -
em FloriIlDópoUi4.

cisco do NaSCImento e �agens do nOvo SilllemG mudando prática ,arcaicas

������ ���lOswaldina Pereira do Nas .mplanrado no município. e obsoletds, Os Banco do
' � "

", "

,

cimento.
.

de que já se valem cêr· Brastl S A. e Banco do TEXTIL CYRUS S A
'.

Eltt, brasileira, solteira,
ca de 20 propriedades. Co- ESlado di Sanla Calarina �

<

," ,
'. • ,lndús�ria �e Malha�· I,·,domésfica,niltural deMafra. mo próva de que, .de fáto . .5 A, conlam-se entre os )

Deste ESlado. domicilu,da
as pastagens �rtjfj,cials es tab e J e c I me n lOS que

1 Necessita de: 1',e residente à Av. Mdrechal
aumenlam conslderavel- abrem novas perspechvas

. Deodoro, neata e'dade, fi
mente a produç'ão de leite aos nossos criadores de

�:I':: K\���. Buk.dem • �e���0: �':."�:d:i��:;�:'��. �:�� :�����ní;-"�. ':D�: � ;MECÂNICO PJ;;MÂQUINAS DE COSTURA INDUsTRI�. 1
cumpre dizer que, no pri oheiros agrônomo. e' às

r c',om, prá,üca miDim-' .ae 2 (dois aDoR).
"

'edital o, 7740 de 2017.71 melro ano foram distribuI eXJensíODISlas os spus cum
. ,

- � 'i"

Lino Schwar.z e pr,menlos, Vl6tO que, após'
Blzl'na B I I 101)0'0 pe.foJo de trabd- f' u u ZKe (!Iha de Harry BUlzke e Ih

,.

Ele, brasileiro, 8olteiro. Inge Glasenapp Bulzke.
o frutIficam ,os esforços

�lavrador', 'ndfufal de ,l�ra-
d'spendidos na região Igrl

E pa' h pecuária
. guá do'�ul, domiCiliado e

ra que c egue ,ao co

resldenle ni:! Rua FraOClSCo
hec mento de tfldos mandei

�Todl, n�Bta cidade;- filho pa �ar o presente edi ai que I,'de Erv' n Schwarz e Ca-
Será publicado pell impn'os3

�rolioa Kamke Schwarz.
e em ca tór 0 onde ser Correi� do POVO

. atixaJo lurante 15 dias "e InformaQões no Departamento de PesfI'
.'

Ela, brasileira, solleira, Iguem s· ub T de algum im um Jornal a 1IOdUSlrtár.ia. nalural de la pt:dtm nto acusc:-o para o
_' . Rua Ooronel Procópio Gomes, ?85 - !

,raguá do Sul, domictliada IlOs lega s. SerViço do Povo Áe r�sldenle na Rua Jorge AUREA MÜll ER GRUBB.A ,L'
JARAGU DO SUL _ SANTA 1

çzernlewlcz, hesll! cidade, O'letal
, ���������� ...Ii

E�e, brasileiro, solte-iro,
alfaIate, natural de Vila
IloupavlJ. neste Estado,
domiciliado e rebidente
nesta cidade, filho de José
WonczewsKi e Sofia Wooc
zews�i.
Ela, brasileira, solteira,

doméstica, Ralural de Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente em
ESlrada Schroeder I, neste
Estado, filha de Eduardo
Weiter e Dorvalioa Sch-
milZ Welfer.

'

Edital n, 7.7ã8 de 15/7/71
Uno ßachmann e

Leonora Borchar.,t

•

tôrno e solda oxiacetilena;
Idade entre 21 e 35 a.no�.

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

;
-

�

� � � Matrtz: Jaraguá 00 Sul - Rua' loiovllle; 594 - Fone, 2196
�

.,
• 4 l<EG\S\ .@)

Filiais: Rio 00 Sul e Florianópolis �

� ,
@J

I·
---.------.----.-- I.

:1 Agora, o maior revendedor I

I dos Pro·dutos "BRAHMA" i
1

no Estado de· Santa Catarina 1
I E, a maior e mais tradicional fábrica de Refrigerantes do Estado �
;'

.

- I
I ·1
; _, .. lf'.�.l'I«: '" ,

, I
I I
.�,. '�
(@ Quando da. passagem dos seus 95 anos de fundação, �

. ; Jaraçuá do Sul comemora .{)oje conjuntamente com
. �

. �.
'. a brava cla�se rural o "DIA DO COLONO"..

..... .

-

�.1@i..®�@i@@i@@1®@i@@l.®@i@@1®@i®@i@@i@@.6@®i®�@i@@i@@i@@.i@@i@@.i@@i@@1®@i@@1®@i@�
;oooooooooooooo,oooo�oooooooo�oooo�oooo�oooo�oooooo�oooooooooooooooooooooooooo�oooo�oooo�oo�oo�oo��oooooo; ,

'00 00

,� Ao homem do campo, sempre Valoroso partí-. llnídos, construindo o pr,ogresso de �,
.00 cipante 'do desenvolvimento de nossa Indústria, a Jaraguá do Sul,' Santa Catarina , �
00 nossa gratidão e homenagem fraterna. e do Brasil. 00
00 00
'� ESS�NCIAS PARA: 00
00 - bebidas �
00 - balas 00

I Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. = �����lates �
00 Àrtigos pl Sorveterias 00
� Rua Rodo110 HalenuesslerJ 715/9O 1 Industrialização de �
� Frutas Cítricas m
�

JARAGUÁ DO SUL - S. Catarina Industrializacão de Bananas �

00 Beneficiamento de Arroz 00
00 00
OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO

';OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
. I A êstes bravos colonos minha sincera homenagem I. ; neste grande dia. 00
'00 00

I SociedadeGráfica Avenida Ltda. I
m �
00 Tipografia- Papelaria .. Livraria- Impressos de todo gênero 00
I ������������ �
,:00 � Livros Comerciais - MA 'fERIAIS ESCOLARES - Papeis de tôdas as qualidades - � ,;,�

,

I Com�leto �ortimen1io .de Art�gos de Escrit�rio - Bar�lhos, � Albuns P} fotogra�ias e I m
i demais artigos d�o ramo. Objetos pl presentes de amversano, oomunhao e batizados. � zss

i, CA_RTOES DE FELICITAÇOES DE TODA ESPÉCIE � 00
� 7S W,X�����������������**�����*�*��������� m

'Matriz: Avenída Getúlio Vargas, 350 e Filial: Rua ,. Quíntíno Boeaíuva
.

m'
, �

OO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOO�OO�OOOOOO��OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�
fAcervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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OMOTORELETRICO Pequena História de umGrande Progresso

ITestemunho d e Confiança)
..

o início de 1971 a briu-ss para a Eletromotores :

Jaraguá S.A., COmO a cortina de um palco deslumbrante, con
vidando para o sucesso. E o primeiro graude ato apresentado,
a abertura do capital social, ultrapassou tõdas. as expectatisas
de agrado público, qUA em qu=stâo de seman ss, adquiriu rôdas
as ações disponíveis, numa eloqüente demoustração ue confiança
na direção e em tôda a organização da Emprêsa.

.

Novas Instalações e Equipamentos

que foram e estão sendo adquiridos, garantem flsta melhora,
através do seu trabalho preciso e quase todo automa tizado.
Com a renovação. e modernização da todo o equipamento,
incluindo os mais sofisticados do departamento mecânico e com

o aprtmoramente técnico cada vez maior do pessoal, é de 'se

ssperar um reflexo positivo no aperfeiçoamento gradativo do
ferramental, dos moldes, dos componentes internos do motor,
redundando num produzo acabado de primeiríssima ordem. É
êste, portanto, o destino da �etr::omotores \Jarflguá. Trabalhar,
incansàvelmente, em "Ritmo de Brasil Grande", visando o bsm
estar comum de ssus colaboradores e a satisfação sempre maior
de be.us clientes.

-

A área coberta de Eletromotores J'ar aguâ, em início
de 1970, era de pOIlGO mais de 4.000m2. Atualmente ultrapassa
6,000m2. em terreno de 32.000m2 Entretanto sóbe a 10.000m2
a previsão quinqüsnal de expansão da área fabril, que, deverá
crescer amda mais, nos anos seguintes, até' atingir, aproxima
damente, 20.000m2 de cober tura. A necessidade de aumentar tão
extraordinãciameut« as inetalaoõ es fabris, origina-se do aumento
quantitative também da produção, exigindo, conseqüentemente. \

maior espaço para instalação e renovação de novos equipamentos
e maior número de pessoal, que deverá urtr-apaasar fàcilmente,
a casa do milhar. A -raz!!o de ser dêste g igautismo. reside na

proporcional expanção do mercado, nacional e internacional, e

na segura e cresoente aceitação que GS motores WEG vem

conseguindo entre os eonsumidores. /

Exportação
.

A eriação da ALALC e de organizações financeiras
destinadas à assistir operações de comércio internacional e,
no plano interno, as leis de Incentivo Fiscal. rf'forçaram um

progresso que já se vinha .erificàndo DO Brasil, nêstss últimos
anos. culminando, em 1970, com a conquista do segundo lugar
no mundo, em produto bruto, ultrapassados, apenas pelo Japão.

A Eletromotores Jaraguä. em vista de seus va stos
planos de expausão.tlancou se também, à conquista dos mer

cs dos externos e sua contribuição ao aumente do volume de

exportação brasileira cresce dis a dia..
\

É mais uma maneir� que a Emprêsa .encontrou de

podar acompanhar e colaborar o melhor po "hel com as metas
do govêrnrn que visam elevar o país ao lugar de liderança
que lhe es be, pelo seu porta natural e pelo espírito de trabalho

_

f:l inteligência de seu povo.

\ I

Quantidade e Qualidade
o aumento da quantidade em nada afetará\ a quali

dade, a não ser para melhorá-la; O;; equipamentos modernes

É él maneira, também, de contribuir para o

progresso do seu município séde, Jaraguá do Sul,
com quem se congratula, pela passagem, 110 die de
hoje, do 95 aniversário. Ao laborioso Isrsgueen se,
que lhe empresta preciosa mão de obra, a Ernprês li
deve grande perte de sua evolução. É, portamo, com

; séllisfõ'ção que; a08· perebéns, lauta, rembém uma

palavra de egradecrmemo à cldade que a viu nas
cer e crescer.

•

-;.l.

•

I'

..

95 finos de �araguá do Sul e 10 deWfiG
A Eletromotores 'Jaraguá S.A., congratula-se com todos os jaraguaenses, pelos 95 anos, da

cidade, e especialmente com O esforçado colono, que traçou os primeiros caminhos do progresso, que agora
são' estradas largas, por onde êle ainda avança, juntamente com os homens do comércio e da industria.

Bãctodos trabalhadores, rumo ao ideal cqmum de construir sempre mais e melhor, em benefício da coleti

vidade. A Eletromotores Jàr\aguá se nrgulha de ter podido contribuir com dez anos 4e luta renhida, mas
(

compensadora, para que êste pregresso se tornase a brilhante realidade dos nossos dias.

,

Jaraguá do Sul é hoje um município, cuja pujança está demonstrada em s,eu extraordiná-

rio ,Parque Fabril, já considerado-o 3.° do Estado, o que também o coloca como o 7.0_ em arrecadação em

Santa Catarina. Justifica-se, portanto, êste júbilo com quem a WEq participa dos acontecimentos do 95 anos

-da cidade e com que parabeniza o colono em seu dia. E O' faz, cora a certeza de que, dêste esforço unido
..,

. _. .

dê todos, em cada nôvo aniversário, a cidade' se apresentará sempre mais bela e progreseísta.

\
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fi
- No dia em que Jaraguá do Sul com- II

IIpleta seu 95_0 aniversário, aproveitamos a II

oportunidade para homenagearmos a Iabo- ii I
ríosa classe rural' de nossa terra.' til I l

I r.
'\

II ��---�iiiiiiii!iii�"""'�iiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiii;;;;;iiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiii

\===��b�==�=�===============�����������������
_ r��;�;;;;--ll PradiAulo Peças Llda·1

�- .Fun í l crr í c i 1 Peças e acessórios.p/automóveis, caminhões I
.

)l -r d e _ {'i Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 948· Jaraguá do Sul - se I"

�}
. i� J�' Fone 2151 - Caixa Posta1143

.

.

("..

-

'

Alfredo D. Janssen I

� " .

)1
� Avenida, Marechal Deodoro da Fonseca, 1034 '

{, 1 [} JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA � '" SI! �,�� ., '6
.

�' . ·1 J . I
)1' Cumprimenta � laboriosa classe ría pro- {1 '

, I

•

_ .' [
'.

}
I

'
. dução agrícola pela passagem do .� 1 Hornerrerjela os Colonos no

I�: ..'
"DIA DO COLONO" i

1 dia que lhes é consagrado IL_.,......,_..,.........,..._.......,_..,.�� "'!��������

HAllS B-EY"ER
I .

-de-
Peças e Acessórios em GeralJosé Antonio da Silva e Bernardo Rosa '

Rua CeI. -Emílio C. Jourdan. 103 - Jaraguä do Sul-Sô ,

Av.. Mal. Deodoro da Fonseca, 183 - Jaraguá do Sul. se
I '

Homenageia es Colonos no
��

r
dia que, Ibes é consagrado
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.

n .Com. e Ind� W. Raduenz S.A. i

�. M O tc r istas H .GoR,ml.oérc�ö, Indústria. e Agricultura· í
� � '.�

Cirro n - Jaraguá dó Sul - SC
i

Jl:,' Nosso respeIío , ß: ' , I
,'/

,

t
� g } .•'��,1 · �

�� ,

, e sincera homencqem
I

� r , \
_ " i ,

f� .nc transcurso de sua dalal �1 ! No dia em que Jaraguá do Sul comple- ,i
..

l� �� l' ta seu 95.0 aniversárÍo �p�oveitamos a opor� i
� 25 DE JU�HO . ij l' tunidade para homenagearmos � laboriosa !
., � 1 classe rural' de nossa terra, 'I'

i

. � ® Veículos, Stein' S. A. I��------��
f: -'

,

"

" \,:J J '1
\

it:83,'�E:@::3,�*eeGt:@:3X���08Gt::83t:@:3€)9:G�
t:

-c,

_"':J,'
um orna a � , i�====�=; ...-n=.m.......'''".,,·=�. Serviço do Povo ;.M3 I h3S Frue t Ltd 3. '1·

\ II, "

'

, � Tricotagem. Malharia e Confecções �
_

I,' F a r m a� c i a A v e·n i d a I�-
'

\' -; Av. M�1. Deodoro da Fonsêce, 180 . 1.0 Illd�r I1 I�. JaraQ'ua do Sul - \/SI!IDfa C.'llrina .'

Ur. Fraaeísce ADtoato PieeiaDe 1S
� ,

,

li '

- 'de "". :a:::eDYCO ,.." C_:JR.lt:I:. :1:7 I ',' '�
II Elizaldo Leutprecht (C.P.F.) N.o 004384379 i Minha admiração aos feitos dêstes 'labo· ,I

Rua Mal. Deodoro, 406 - Telefone, 21�2 Cirurgia It CUtJlca de Adultos e Orianças I ríosos soldados da produção agrícola que 'IJ 'á d Q 1 Canta Catarina Partos - / Deenoas de Senhoras lS b d haragu o t-'U -

�, I
Y

I'
com seu a nega' o empen o contríbuiram

I, ,HOSPITA,L_ JE.SÚS DE NAZARÉ - OORUPÃ decisivamente para o progresso de nosso 2
J

Homenageia OS Colonos no dia que - 'ISResidêneia : Df- Marea Ramol!l, 419 -
-

torrão natal,
'

'!Il _�-lhes é .consagrado.
<,

CO_UlPA - 8......N�...... ��......H.j[NÁ i ' ,'l,Ç
"

'- aI�,*,Ci(,�€$3c:8<i*�x�0()8c3��t:831
, ,

.. •

...
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, I '

Rua Felipe Schmid', 128 - JIJllaul da Sul, se

,I
'

A êstesbraves colonos minha sincera

homenagem neste grande dia.
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� Fábrica de':" Pulverizadores pI agricultura m
m TRA pJ, Manuais e Motorizados·' {I
; 'Máquínas "de cortar Grama (Elétrica) -«.

' ;.
00 Aparelhos para 'aguardente I (Alambiques) 00

� Bombas Manuais, I
00 I m
00 Fundição de Alumínio e Metal m
00 m

m' Rua Joinville, 1177 - Caixa Postal, 106 • End. Telegráfico: TRAPP ;
m .Jaraguá do ,Sul Santa· Catarina m
00 m
00 m'
� / 001

m ,�S»l �'�Jf "'.. m,
� / �
�' 00
. �
� Quando da passagem cios seus 95 anos de 00
00 '�
00 fundação, Jaraguá do Sul comemora {joje 00
,�- 00
00 conjunIamente com Q, brava classe rural 00

�' v • o "DIA DO COCONO". �
00 00
00 " ,

'
. ,

' 00
, � '\ \' �'

OOOOOOÉiOOOO�OOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOm30000000000000000000000����OOm?OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO��iUj�OOOOOOOO�
,

I

\
. � 0====:::::=====::=================::=:;=======:::========0 �

);=====.========"======�==========."='" II C A[IEIANlllllRlE 18IAAlKlE
' II'

ii B r c f
'

"SASSE'"
Ilu 2l§21' II

ii, a as e a e 1111; sê(J�s - molha?os e açougue" II
II :

- d e -

ii
\ II A casa ,que m�lh�r atende em Jaraguá do

_

Sul " :I
II

,

Egon Sasse li II
'

. \ Os mais moôernos tecidos da 'cidade " ',,'II "
-

n II
!!" Rua Joinville, 373 - Caixa Postal, '.,39 Fone, z238 i! II II ','

ii :,' , ,

' iI II Casa Alexandre Haake no ensejo do transcurso do dia II
,

H
'

• l�D�� e • ,\ ii II do colono associa-ee aos grandes festejos de reconhe- II

II
}; ��� II " cimento do homem do campo,' o' construtor anônimo \ "

i� : li II . II
'

II .
, II II de nossa pátria. "

a ' Ao ,"DIA DO COLONO", legítima .tra- li II (
"

" .:', II
II �. dí

-

d I! o=============::===:========::::===:==:===:===::�==========:;::·

�
,

h���na;e:ssa terra, nosso preito de � r
. .-.M.W.M:,,-.,,,.'-"'=='M.�.M"."'''V.k"'-.''.'.M..W..

'M"M,";-''''=='M':'=ij
l=_=-�=="======o�,===.,,",=.==�,;,��,==-J li. Fábplea de Chapéus de Palha, �

, Chapéus para tôdas as finalidades

'I

f: ,Fundada, em 1954
'

:l
i Insor, no .Estado, 211 - Inscr. �o CGCMF 84430 016/001 � ,

8:.
'

Rua Exp. João Zapella, ,214 - Caixa Postal, 23

:�f Enderêço Telegráfico: "CAPRI" - Telefone, 2133 g

f� Iaraguä do Sul Santa Catarina g
��

�- �-
� .Associa·,se pr-azeirosaments as solenidades comemora- �'
� tivas. dajpassagem do 95.0 ano de fundação de Jaraguá '��

\

� do Sul, ao mesmo tempo rende um preito de horne- ;
f nngem aos oolonizadores que aqui vieram e amanha-, �i. rarn o sólord�sta Comuna. .

",
'

.

'

,. ,. �
....íiiiiiiiiiiiiiiii iii--iii'iiii-iiíij---------__iiii�iiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii�--.: ��;t� , ft�.*.,':' \ : •••�: ,.,.,:' ,:.,.'�:·.. ·.·vv·.·· ·.,t'y·,:v.l�·,..:\·'r···..·,:,r·.··:·�:'·

• ..•,��.

, Foto Loss ·Lfda.
,

�
Neste dia Iestívo. para a história

-

da co-
i Ionização da nossa terra, apresenta as suas

: homenagens alusivas ao "DLL\ DO COLONO".

': Salve o 95.� Aniversário de Jaraguá do Sul
I.

'/ 'Foto Loss Ltda.
E�t� li dlsposíção co muma moderna Loj� e'Atplier Fotográfico

aos aílcionados da ARTE e pode lhes oferecer o melhor serviço em
flltf gr",fias de todo o Estado, como 'linrla os melhores, APARELHOS,

, GRAVADURES. PROJETOP..ES, FLASHS, FILMES PAPEIS e. uma
, variada linha de acesssó-íos.

"

Venha conhecer de perto ,08 melhores planos de, pagamentos
. I

para a8 sua8 aquí-tções.
"

'

, Faça-nos uma' visita sem compromisso e nós lhes ficaremos
, agradecidos .
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Fábrica 'de Persianas de Fitas de, Aluminio e' Madeira
'.

=s;

Fran'cisco 'Eoq:ler Sobrinho
DE

, �.
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'

, ,Consêrlos em Geral ;
� , y' "

,

'

, �'
� ,A .máquínado tempo I'

" �
,

00
" ", 'v,ooê poderá adquirir em 00"

I Lanznaste'r 0 seu RelojoeirC),' (m
Ii ' ,/00
� No dia em que Jaraguá do Sul completa o seu 95.0 aniver-" 00 '

� sárío, aproveitamos Ci oportunidade para homenagearmos a 00 � Congratula-se' com a aebre classe rural �
-,

00
'

laboriosa. classe rural de nossa terra.. 00
/ pela data' consagrada ao dia 'do ue O LO NO" ,

�. '
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-

00 ", / '
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,Inscrição no Estado, 205 --FUNDIÇAO

, C,q.C.M.�: 84 �31 154;001

/ �'.Fábrica de máquinas para prensar/tubos de cimento - Fôrmas para tubos vibrados e 'demais artefatos de
1

• .•

@.cimento-Secadoreseresfriadoresdearroz- Betoneiras basculantes de 250 litros - Betoneiras de 350. e 500 �,r.®) litros, com' e sem carregador -'Guin�ho's para, 2.'000, quilos.
.

" �
(® ,

Representantes exclusivos dos produtos "�FEIFER" (Alemanha) para o Brasil, Paraguáí e Uruguai ' \�

I. End. Telegr. "Menegotti"> Caixa Postal, B8. Telefone, 2221 -'- Rua .Pres, EPi�oi? Pessoa, Ú47 - Jaraguä do Sul__, SC I, '

,I
.

..�W� .. ". I
'� ., �
I . Ide�tifi;a-se com a significação .do día é aprese�ta a6s Nobres

.

· I
I '

'.'.
.ProdutoresBuraís os seus! sinceros votes'de pros�eridâ.de. .. I

�@..i..®_@l®.@1®@.i.®�@J.®���_�®i®__�@!®@1®_@i.®®Ã®@J.®U��Jr·

/
,

lO

I
I

..

T'crre lcçõ c
I

. -,

1F====:::=-==':::::==::::::::-====:J:I:=�c:===:::i::=:::=====--==::;::: M A R, C A :::::::::;::::.-==========--====:::c:::::.:::::==;==========:::::"
. •• I

.

,

. n.

li I
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... ' II

Símbolo I de Qualidade !I I

, II
.

�
"
II

I! .
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'

, I!
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,
'

Preparado por ,\

'pr�céssoS 'modernos. BAUE'R
,

.,
, I

- Pureza ,- ';, ,

Aroma - Sabor
I.'

...
,

i
.

) ., AbBE�TO BAUER·· 5.A. � Ind. é ,aom•.
'-
',I .

_
'

M�TRIZ: Av. Mal. Deodoro I da Fonseca, 739. - Fone, 2051 - JARAGUA' DO SUL - BC '

.' Rua' Silva, 382 - ITAJAÍ :. SC
.

.

FILIAIS: ":'Rua D. Pedro II � SÃO' BENTO> DO SUL SC
.

\. � ,

I

I'

(
. ,/

.

- 'AO rEDlR 'CAFÉ PEÇA SEMPRE BA U�R

.

j�': ..

,I'
, c

(

ALBERTO,'BAUER 'S.A� - .Iod. e CQ'm.
.
"'.

Aproveita a oportunidade no dia em 'que Jaraguä 'do' Sul .�
.

Iesteja mais um aniversário de fundação, 'pára congratular-se
com a .numerosa classe agrícola, no dia que lhes é' 'consagrado.

,

•

KOHLBACH S.Ä.
Indústria deMáquin-as Elétricas

J ,

Geroderes - Motores, _' I Moto-Bombas
Rua Pres�, Eplfielo ,Pessol, 1333 _. End. Telegr � "KohlbICh'" Fone 2011 e 2012

J a r a 9 u á doS u I, - se

I
I
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'
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�
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'

gen e -, 00
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"

,�' ,
/ Av. 'Marechal Deodoro da Fonsêca, 391

'

,00

II .,: .� R�COMAQ LTDA.
.

Caixa Postal, 78 -; Fone, 2030 exclusivo ·1
Ii � Jaraguá do Sul 1-;-, Santa Catarina �

I

� Representações e Comércio de Máquinas para: , <,

,

O L I V' 'E T TI' �,

00 Escritório, Móveis de Madeira e Aço, Arquivos, '

, �
II Cofres, Fichários, etc.

\

00
00 " 00
00 "

, B@
-, � •�-MmI!,"-,' . ;

00 00'

I �

"A �.,"'8IH'� â ,
,_ �

� / 00
� I��� �
�, 00,
00 00
-� 00
00 "

'" 00
00

'

Associa-se prazeirosainente as solenidades comemo�ativas da 00
00 �
�, passagem do 95.0 a�o, de Iundação de' Jaraguä do Sul, ao', ,,�

, ; ,
mesmo tenipo rende um preito dei homenagem aos colonizadores '

' �
00 ' .

I �

� "

'

que aqui vieram e amanharam o' sólo gesta, Comuna. �
00- .I 00

, �' , •

_

í'
I \

, •

-' 00
� /, -.,', '

'

,�
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-

,
.
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"

.

1 ·POTO PI AZ·E R'A ·Ir--����--�-'
·1 .

·cAv. Mal. Deoç!oro. 252 -. (Defront. 8 Prefeitura)
.. Ir � ,

S A L'oV I TA ,'. i
1 � Jaraguá do. Sul' -, SantaCatarina»,

"

,(
,

J Câmaras e, Acessôrios. para Foto e Cine ' (}
, , \

�

� l\ilmes .dos maís variados tipos e marcas [' l' SOC. Assistêncial ao Lavrador do Vale do Itapocú i
],1

.Älbuns para Fotograflas i_, Projetores Fixos e Cine

,[ }
" t

Gravadores de som Stereo e Minicassete
'

<, �

1 Estuôio FotQgrd=��e�d� �:,: � domicilio e I t \
. n�, i]1 '

em localidades vizinhas ( -� � O
t

J.
'

.. 'I ) -, &

:I I

'

I �,
\

'i
::.. Sempre atento as grandes datas da I r Apresenta aos herós e pioneiros i

, ,'I históeria de nossa
\

Pátria, ' congratula-se ' ir l da grandeza do Brasil, os ef�sivos" cum- !
� com a classe rural, pela passagem do

.

,

-" 1..,1 primentos pela, pas�agem da sua data mag- i'I '

d d" [ La.
."

"

�� , seu graue e la.,
'

, ,

" ,.

"

1
"

-,
_ _.' ,[ \J, �����������..,_�

��,��.����;�;;;����;;;:;;������,.,
.

.

"..���������...����I����������������

\ 1).. , Av. Mal. Deodoro. da Fonsêca, 930
.

. REVENDEDOR '.".raguá do Sul Santa C,�tari,na AUTORIZADO
'

�

.] / ('
:I A 'adíninistração de nosso Muníeípío, ,

. I
, i ' [

1 \
Ao laborioso COLO,NO, precursor do progresso Jaraguaense, I I [

"J - I .,a 'Jaraguá Veículo,s S.A., ( -

.

:I assocía-seäs justas homenagens que lhes serão I
\ • I.

:I prestadas · pelo 25 de julho, data .de aníversárío I
/

1
.

.

;
de fundação e ao "Dia do COIO�o". .'... .... .•.•.. (

����������������i���������������" .

/
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. ,

I. ' �OO�in!��OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOO��i@OOOOOOiiUiOO�OOOOOOOO�OOOOOOOO��OOOOOO�iniOOOOOO�OOOOOOOOOO;
m

.

-'" 00
00 r 00

� . �
Im -00
� 00
m � 00
'00 '

Ofioina Espeoializada em Oonsertos ôe Lataria, Pintura e Fábrie« d� Aoeesârio« para Autom,óveis 00
� I

, Rua, Jorge ézerniewiéz, 397 ---. Caixa Postàl, D-17 .; Telefone, 2056' 00
m 89250 J A_ R. À G U A DOS U l

.

SAN T A C A T A R I N A fi
,00 ,,�
00

'

Os perfeitos serviços que executa, bem recomendam a '1 00
00 AUTO ,RENOVADORA iI
� , I I

�
W Um estabelecimento especializado em consertos e pinturas de veículos em geral, automóveis e caminhões. �
00 A AUTO R}.JNOVADORA revende com exclusividade pàra esta praça a linha completa de tintas ,00

�

00 \ LUXFOR�E 00
00 \

(A melhor' e mais barata tinta Jdo Brasil) 00 '

'00 00
00 I

"

, I '
' 00

, 'm A êstes bravos colonos Yrninh� sincera �
; homenagem neste grande qía" '�
00 ' ',_ , 00�

,'""'\
�

I ' I' \' �

��OOOOOOOO�OOOO��OOOO�OOOOOO�OO�OOOOOOOOOOOO�OO��OOI�.OOOOOOOO�OO���OO�OO�OOOO�OOOOOO��oooooo�oooo�1
I

-

,

r��������������
, "

J Indústria de Calçados '�l 'de _(
, } " Gosch Irmãos, S.A. ".' 1] , comér�.,�aF�:=n: �uç?��;m��,�o�· Secos e i:
l J 1 Molhados. Produtos Coloniais,' Açougue. Fá'hri�a de [� � • �9, �

1
" Banha e Artigos para Presentes

I

} }, Avenida Marechal Deodoro. 744' .. Telefone. 2113 I:
'

}, r
•

,

, ,.'''''' ,� 1 '.
Jaraguá do Sul

"

Santa Cat..rlna, I,.
,

. } Fábrieq e Ma�iz " l] Minha admiração aos Ieítos dêstes labo- I�. '

, ()l � riosos soldados da produção agrícola que i"� Rua Jorge Czernlêwlcz, 7277 - Caixa 'PO:$t,OI, 17
- Teletone 2�02� � ,I \ b '�

) JARAGUÁ DO SUL' -:-.- SANTA CATARINA } 'I CO,� ,�eu a negado empenho contribuíram i"
� / '

"

)l � deeíslvemente para o progresso de nosso �
) "POSTOS PE VE'NDA ".. 1]' .' torrão najal..· .

.• (� �', 'N.o t -

..

N.� :.ii 1 ��������oo�������,.,
� Avenida M'1A1. Deodoro, 198 Rua -rs de Novembro, 1301 � R Ih-' ,

, ) Telefone, 2231 Telefone 9.2.1-683
, }: eco Imento ---I'--I----o-,.---',-'-,-----,

-_

" r _

JARAGUÁ no SUL ..... SC BLUMENAU +. so

l Atrazado do L a u r o • P i 'e t s c'h '

� N.o3' N.o 4 )l "PIS") Av.' Getúlio Verges, /197/2'01 Rua) João Colin, 292
I }'. � lI�veis.e'E�f1uad.ias� Telefone, 2886 .

Teltfone, 3294' 'Nos CSS08 de .recólhí-
J, JOINVILLE '_ SC ' JOINVILLE - S'O } mento ,atrazado de con-

� r tribuições para o Plano
d I

- -" 1 Jaraguá do Sul� e ntegraçäo 80Cla

�
-

'

�
tPIS), a correção monetá-

Uma homenagem ao colono barriga-verde . ria,!} qU! estão 8Uj�itas
,

.
•

,

,!
I as empresas lerá enqua-

andando-o no seu orgulhoso dia ,-

� tirada DO código 850.( que
, ,

'
.

.

_ deverá ser mencionado
, ..._,.,..._�������,.,..._�,.,..._� no campe 02 do Documen

����OO�OOOOOOOO�OO�OOOOOO���OOOOOO�OOOOOOOOOO�OO�ffiß�;�d��:�� Irnd�.o denoßa��a, n�sripnüo

I R'e'lo'J·O:a"rl�a I 4e Joa',Iher,:a � ·1 ;!r��::F.:��:;�::�i�; I
de home�agem.

�_j
i1 E 00 ��o da Coordenação .do

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

� I

de
AVEN_ID A ;

SIstema de A�recadaç�o. 1�*\::iIG!:l83�C83�08:3!)1c3*�Q8:3*��í:«lE::@:3€33*1

I Rufino, Schul:z �,! IA �enicllin� .. 1. .IHln�;áírnat, 1L•. Mordtn· I �

.

sm Relojios, Jolas, Troféus, Tacas, Medalhas, Oculos, Esquelros � e Exp,ortaçao, i LOJa de Fazendas e Armarinhos em Geral -il:a'S Oonsêrtos em Geral 2:3:S II� I ( � 00' .Por melo da ASB'ocia-'�
il

'

Certifique a precisão do .seu relógio pelo moderno' 00 ção de Exportaderes Brs- �
� I .Aparelho Eletrônico, 'VIB'ROGI;IAF \ 00 síle íros. o' Brasil expor- �

. ii Slt:l tou seí» nnlhões de uni i
.� 00 'dadas de penteílína para i
� .' Interpretando a sígníücação dêste día '� :/�&I:l��!r�ou�r!���or��·1 A êstes ,bravps colonos ml- i_,il rende ao' bravo soldado da produção � aídente da Asso,ciaçã!l, � �
!i .

'

'. 00 esta. exportação repre 15 nha sincera homenagem nes- �
m' I as suas mais sinceras homenagens. ' .,' . 00 8eDt� mais um êxit�· da � ,t�e grande dl"'a. .) i �-
ii

'
. .',

_

_
,

,

Slt:l politIca de vendas dIver- i ' �
�s.1t2

.

-

. . '.' ,2:3:S sificad_s do Brasil., � . � )

�����iUi�OOOO���éi�OOOO�OOOO�OOOOOOfiOO�iUIUE�� (AABe) tJ�**�*t:8C3��*��*�*�
, ,

Rua Joíuvllls

Santa Catarina

. Ao "DIA DO CO�ONO�', I�gíljma

Avenida Marechal Deodoro
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"r���������-�MNMb�1
. I José Emmendoerfer S. A. - ,Ind•. e COlO.· . II
i Avel)ida Marechal Deodoro da Fonseca, 23

I
1 ..Jaraguá do Sul - �anta Catar:ina I
:I (

)1 . Fábrica de Persianas com lâminas de duraluminío, esmaltada. a fôgo, que garante a estabilidade e durabilidade da. cõres. .,
Fábrica-se persianas com cadarço - Nylon e com correntinhas de

.

metal niquiladas, que tem uIÍla durabilidads ilimitada. �

1 'Persianas de José Emmendoerfer slo as melhores do Brasil.·· i
]II , II[

J, I
J

.��

·1
J Neste dlia festivo, para a lhlistória dia ,

I
.1 colonízaçäc da nossa terra, apresenta as sras I
:I lhlômenagclllls amsíras ao l(
:I "mA lfbQ]) (CQ])lQ])NQ])99. .(
:I I
.J /. '

'.
' (

.. '��������������������������������". ..
'

, .... '

.1

"

�_.��---��.
t a'b lm'AXI
r

.

i
)l , M

· Em suas novas e amplas instalações para t
} melhor' atender

.

sua distinta clientela. �
�I

r i·
Aproveita a 'oportunidade no dia em que

-
. I A

-- ,.. , "

f .'
Jaraguá do Sul festeja mais um aniversá- } Aproveitem os ultimos dias �e sua grande �

.

d f d �

G
promoção de vendas, com 10% . de desconto

em.{ "rIO e UD ação, para congratular-se com} todos seus artigos. mesmo no crediário. �

1_
a numerosa classe agrícola, .no día em que. r � i
a êles é consagrado. I � {

l

A -'
• I � . roupas feitas e artigos para enxoval à

,

.1 Z Rua CeI. Procópio Gomes, 9,9 - Fone 2230 tr
Jaraguá do Sul Santa Catarina

,

r I """"A .v...�� .. ' i'

Sempre atento as grandes datas da hís- quando se festeja entre glórias e tradição o

tóría de t nossa pátria, congratula-se com a 1 "DIA DO COLONO':, apresenta ao colono, i
.elasse rural, pela passagem do seu grande )l E d t
"DIA". I ),. ..

cnmprimentos pela eieméri e.. &

__
-.., .... •__• -=L��-..-_J,

Bernardo Grubba S.A. Ind. & Com.
Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1207

Jaraguá do Sul - Santa Catarina

- 1903 - 1971 � 68 Anos de Bons Serviços �

,

,

- d e-
I '

Wald�mar' Rau
Estrada -Nova - .Jar,.guA d.. :!iul - 80

'.
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;����d!á�_"'��"-'�
,

.,U
,-

;] Máquinas para Benefic�ar·Madeira I .

.

�J Rua Coronél Prbc6pio Gomes' de Ollveiro, 387 I
') Caixa Postal.66 Fones: 2042. 2136, 2138 Jaraguá do Sul - Santa Catarina ,.
'� IJ -

'- Quando Jaraguä dc>
-, 'I:

1 Sul comemora apassagem" Plainas ,r
!j. do. se1!,.,9.5.•O'.· Aniversário, D d ·

".,!"� .

'.
esempena eiras

.

1 não podíamos deixar de
. rupias:

' ,

r-,

�"

I'.'
nos aliar a esta data tão

1.:,:,:.,'Serras Circulares .

significativa para apre-.

sentar 308 bravos colonos Respigadeiras E
I

Líxadeíras, etc, etc. It
!' gens. �'"

,
..

' l
, 'r
]. J

.

.;.....

l
��������������������������������':';
r-----

.'MM=.==.'.,.·.""""'«..·.,.,.,..· '.'.'MM.·..'.·..· ·
..="'..· '"M....

i. 'Oficina Mecânica Continental" i' fecularia' Rio. Molha' S.A. ,
�

- de - � f� JARAGUÁ DO SUL SANTA OATARINA �J
'Wiegand Voigi í � �

.Rua Reinoldo Rau, 752 J � f� �J
J � P -·��r· :�araguä do Sul - Santa Catarina

� f::l ::�J
I

------=====�-�-�-

I � .

' '. �
I. Apresenta aos heróis e pioneiros da

I � Neste dia festivo para a história da �
grandeza do Brasil, os .elusívos I � colonízação da nossa terra, apresenta as

. �cumprimentos pela passagem ! � suas homenagens �usivas.ao �
de sua data magna. I r. "Dia do Colono".

.

�� l of •.:':. v ••?> ••• , f i••�...: ••• ':..�f':.••.: ••• ,·�
1S

A ����� ����

.�
'.

.

.

'.

2
..._.........,._...� � ............... .......,...,..;.....,._ ...............�F o o o.; _ o ,_�.Q���������������� 4S' n -

••
-

••-.fI
-

••
-

••
- ·

••
-

••-.i ••••••••••••••••••
-

••
-

••�•••••••••••••••••••••••••••••••••
-

••
-

••
-

••••••

��............,....,.._,"""""""���""""'._. ........""""�.....,..."""�""""��������

�: :�
.

� ..
...
.

f====-;::��p�=:r�:d--:::o:::=r:::a--"=======l � a a 5 a a �m e r a i a I
'

�
ii Ilt� �1
II ERWINO GRAMKOW II !!

.

Leopoldo Banstein �ii Transperte ds CarglUl entre Rio Grande do Sul e Santa Catartna
li
f: Rua' Rio Branco, 221 - Iaraguä do Stil --::- S.C. :}!,' II : : .

J li ,: :

.� I:

I'':.ii Matriz: Iaraguä do Sul - Santa Catarina II :

�.;.l,l" Rua: Felipe Schmidt - Fone 2209
' " '�: • ,��.A� r • ,

. :O'J;' IJ :
��-� -,

.

. (fi Depósito: Pôrto Alegre. Rua Paraíba, 331 - Fone: 2·6076 ii: t.

;'1' fi ��!I" li f; Apresenta aos 1blcróll§ e pioIDleiros da
� II (: granöeza do Jrasil, os etusíros :

It .

'. .
.

� � clUlmprimentos Jrlda passagem
· J

�I Manifesta de público .0 ap�io 80 traba- � � .

.. .' ,. �ii ',..••... " ..

Ihador do campo no dUl a ele consagrado � � d.a S1llla data magJlll:a� '.

.: I\:�---- ., . "
. ): c. .,' .

• .: r , ,..�--====-======::S====C---:-::__===========::::.::::::9· •.e.:�.s:s:y..,:�......:•.'j!.! ••••••••? .......'.� ......� ... ,�,..��·.··.�v,: ..·.·.··�·�··.·...··�,��··,....:,��. � �

de: nossa terra as nossas Furadeiras de corrente
mais sinceras -_ hornena- .

.

/
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"'AI;"

f'
j' ,

"
I,

não Falha Reflexões a uma Exposição Edital "de " Praça ,
, ,

o Doutor Milton Cunha, Juiz de Direito
O Censo reallzado em Setembro de 1970., de- - Augusto Sylvio Prodöhl - da Comarca de Jaraguä do Sul, Estado de

I Santa Catarina, na forma qa Lei etc ...monstrou uma série de partlculertdades que normet- SABEMOS que, na medida em que ums eco- FAZ SABER a todos os que o presente editalmente seriam difíceis de constatar. Depots de demons nQmia progride' e se desenvolve, diminui 8 mão- (20' di
.

I I
-

d E t d
- ir

f'
• > •

de praça, com o pra.zo ds vint.e J la.s, VIrem ou
,

rar ii popu eçao o nosso s II o, mumc pio por de obra rural, aumentando, porém, a quantidade.

í' h' I
.

íd d dêle conhecimento tiverem e ínteressar possa, que}t1UDlG pio, �l� apresí�n�a,mq� aos tlto,res a qu��tJ li � d08 empregados que trabalham nas indústrias ou será arrematado por quem maís der e 'maior lancede dom!�flio,� exíerentes em 197p. Segundp o Censo, em outros serviços (Mater et Magistra, 124). Ora, oferecer. em frente ás portas' do Bdíflcío do- Forum,os Municfpios li,diante mencíoáedos, mantlnharn os
OI que passam da agricultura para outros setores .

á 1400 h
.

dornt fi'
' '

no dia 10 de agõsto p, VIndouro, s., oras,_ o,segulDtes omrc 10S-:
, da pr.nduçäo muitas vêzes o fazem por motivos J é B snt çbsm moveI penhorado a / 08 oaven ura',na a.\aoMllnlclpio Urbano Rural Vagos fechados 10111 'Oriundos do próprio uesenvolvímento econômico; executiva qua lhe move João Manuel de Azevedo, eSchroeder 139 610 37 686 porém, maís Irequentemente são levados por vä- abaixo descriminado: ,Campo Alegre 283 t. 112 91 20 1,606 I rios 'Outros Iatôres, tais como, principalmente: a

a)- Um Balcão Frigorífico, revestido de fórmica,Guaramirim 441 1.310 160 1.901 vontade de fugir de um meio fechado onde não há
com quatro (4) portas, commotor Kolhbach, �e 1/.4Corupé 782 1.018 9Q 4,9 1,939 esperança de uma vida melhor; o desejo de novi HP., nO 595649, avaliado em Cr$ 2,OPÖ,OO (dOIS mílMesserendube 176 1.944 177 2.296 dades e de aventuras, que tanto caracteriza nos-
cruzelros).

.

Barra Velha 699 1.266 66 839(1) �,860 sa época; o afi de -uma Iäbríca Iortuna; a sêde Assim será o referido bem arrematado porSão BenlodoSul1.947 ) .434 388 2 377.. ardente de viver em maior liberdade, graças às
quem maís der e maior lance oferecer acima doJARAGUÁ, DO SUL 3 Q05 2929 284 43 6261 vantagens que as aglomerações urbanas � 8S cída-
preço da avaliação, E para qu.� chegue ao cOJlhe.(I) Os domicílios fechados ne Barra Velha re- Eies costumam oferecer. Mas, também, nao se po· cimento de todos, e de quem ínteressar possa, fOIpresentam as casas dos veranistas que, em .ôetembro, de negar que os trabalhadores rurais S9 aft-,stam expedido -o presente edital, que será afixado no

estavam ausentes, , dos campos porque vêem, no setor agrícola sub- local de costume, áS portas do forum, e publleadodesenvolvido, 'Os seus ínterêsses quase por tôda no jornal local "Correio do Povo'> Dado e pass�doparte desprezados, tanto no que toca à eficiência
nesta cidade de Jaraguä do Sul, aos quatorze dtasdo seu tra�alh�; quanto ao que se refere ao seu
do mês de julho do ano de mil novecentoa e. �e·nível de vl?a (íbedem).

. " ; ,tenta e um. Eu, (a) Amadeu Mahfud, escnvao,A Agricultura catarlnense ter� de desenvol
o subscrevi. [a) Milton Ounha. Juiz de Direito.

ver se com um ritmo bastan��, räptdo par� poder Confere com o original; dou fé,
acompanhar a crescente demanda dos seus produ Jaraguä qo Sul 14 de julho de 1971.tos 1)0. mere�do intern? O' desenv�lv,iment{)A agrí '

O Escrivão, A�adeu Mahfud.cola dIZ,. muito de perto ao comércio de géneros
alímeútíéros., 'pois, será, através dêle que os seus

produtos ,,�everão' escoar. seja na forma original,
nu beneficiados e índustríalízados. O desenvolvi
mento 'equilibrado e stmultãneo dos dois setorep Icriará 8S concHções para uma eficiente integração
de ambos, sendo 0 custo operacional do conjunto
tanto mais baixo quanto melhor fôr o seu entro
samento com reflexos diretos no 'custo de vida.

O verdadeiro desenvolvimento econômico, e- ainda profundamente consternada com I) seu

quilibrado e harmôntco implica no entrosamento desaparecimento ocorrido no dia 9 de julbo'
constante do setor industrial com o setor agrícola de 1971, com a idade de 76 anOI, vem através
Em frente 80 dilema "do pão ou do aço" cumpre dêste, agradecer a todos?8. que acompanha-

ram a extinta até a sua ultima ruOl'ada, aos, Ijistribuir racionalmente as disponibilidades de Ca-

p',itsl e de mão· de obra de .forma a atender 808 que enviaram flöres, corou iii aos que ma-

b uitel'taram sentimentos de pesar.dois setôres que são indispensáveis ao em·estar
li'm especial desel's agradecer 80 D,r.social: tanto "o pão" como "o aço"" III

Ewaldo Riedel e ao ReverAnrio P38tor EgberAs cidades, principalmente as' granàes cida.
to SchWanz pelas palavras confort!1àorasdes, continuam a atrair as populações rUfais. A

d Ú 1terra tOl'nou S6 salinizada, lattildzada e d�strói se proferidas em casa, e a beira o t mu?
pela erosão; 8S sêc!ls (à devlif.ôltação de nOS8as re- Jaraguá do Sul 17 de julho de 1971 A fbmllha
servas florestais) assolam inúmeras reg-iões; a pro- • 'Jll!i!II H _

priedade familiar subdivide-se e o minilundio (co
m'O é caso de Santa Catadna) já nãü pelloite pro
Jfizir se o mínimo necessário à subsistência; a

crescente mecamização agrícola dispensa um nú
mero cada vez maior de trabaJhadores rurais, e a

I1gricultura v,8i cedendo cada vez mais lugar à
p�cuária. Os que aspiram obstinadamente a viver
partem e abandonam a terra, quantas vêzfl8 ames

çadOIil (je mütrer em csminho para longínquas 'e
virgens plagas (Tran@amazônia). "Os. que chegam Os estudantes de Santa �ordia; Procurador Agro
ao têrmo da aventura dQ êxodo, erram ilidefinida- Oatarina, J'adicados no nomia, de L a g e s; Léa
mente pelas cidad68, desamparados e à mercê de Paraná tendo em vista Araújo· Secretaria Geral
um emprêgo precário e instável" , (Lepret, "Suici- o núm�f'o de 3500 uni· Pedagogia, de J8r�guá
dio"). ver(!j.tários frequfmtando do Sul' Waldir Miozzo

A8 cidades moderoas c'Om seu constante eres- universidades par-anaen 1.0 Sec;etário Eng. Fisicà.
cimento, com a sua aglomeração de habitantes, sei, acaba� de fundar a de Rio das Antali<; Marià
são o típico produto do domínio· d08 interêss8s do Associação dos Estudan- Anita Zllnatta 2 o Secre·
grande capital 8ôbr� a vida econômica; e não tes de Santa Catarins. A tário-Letras, de Urrussan
apenas sObre a vida econômica, mas até söbre o finalidade da Associação ga; Jacir José Venturi
próprio homt.!ín, Não são mais as necessidade�J'hu é á de defender os inte Tesoureiro Eng, e Mate
manas que regulam. conforme 8ua importância 'na resses gerais, da clS8se mática, d� Agronómioa;
tural e objetiva, a vida econômica e, o emprego 43, em particular, do estu· iguedä B.. Bitt�ncou�t
do capital, mas. ptlilt contrário, O capital e o seu dante cat8rintlnse no Es- 1.0 Tesoureira. FIlosofIa,
interêsle de aquisição determioam quais 8S neces tado do Parauá, incenti de J 08Çl1 ba e Homer.o
sidades 8 em que medida devem ser latisfeitas; var 08 estudos e o deba I Vieira, Orador· Veterl·
donde nio é 'O trabalho dsstiinado ao bem comum te de temlls de natureza nário, de Lage8,
que atrai para si o' c/tpital e o põe a seu serviç'O, educa8ionsl, economica, O Con�elho é compostomas, pelo contrário, o capital move dH-qui e de, lá cultural e humanitária, dos �t'guinte8 membros:
o trabalho e o próprio homem como um joguête. aispender dentro de SU8S

Lauro piszera (presideoSe o habitante da cidade já sofre dt!vido a ê"-te possibilidades a assistên
te) EDgl:l.Dharia Floi'ests);estado inatural, tanto mais o agricultor, por ser cia ecooomica, social, Dilza Nunes Letras, dti

êle contrário à iotima tlasQncia de sua vida. Pois. eultural. arti"tica. mé,tica, Urue8anga; Hl:lrry Lorennão obstante tOda8 a8 dificuldade8, o trabalho dos odontológica e juridica, zoni Agronomia. de C�camp08 aioda representa a ordem natural queric1a z�lar pela morallosde dó
rupá; Zani Fabre. Ve�tl,:por DeuA, isto é, "O homem com o seU trablilho ensin<,. pelo nivel cultu
bulando, de São JoaqUIm-,deve dominar aB coislSs materiais, e não &S coisas ral da classe e difundir Dinah Pinbeiro . JornaUsmaterials dominar o homem". os precsitol da ética
mü, de Urussangs e Mario

Ous8m08 traduzir nêste es b Ô 8 o quente. 8 estudan�il . . . Figueiredo _ Veterinária,
linguagem fria, cientifica, em qUf.' é vasado o � primeIra dlretorl8, de Lages.
Pr"l'�tu' CatarioenS8 de Delenvolvimento onde, no eleita a 5 d� Junho �e .

.
'

97 é t HélClo Aos nOS80S acadtmlCoSE"t�"do de Santa Catarina "o nOvo quadro sócio 1, I. a st'gull� e:
r. t s

econômico pxprime, a8 côres fortes que caracte-I
RIbeIro T:el?logI�, ß�tu,

a) 'os cumprimt'ntos, cer o

riz'lm () próprio panorama brasileiro"; onde "9 pro- de Urub.c�;. VICe-�aule de qua lilcaoçal'ão OB

blêma Dúmero um da agricultura catarinens8 é, a rastre MediCIos, dA Con, objetivos colimados.

b<1iX� pf'lldutiVil1ad,e do trabalho humano, resultan
te do bltixo nfvel de conhecimento8 da tecnologi8
<1e produção e comercializsção das safras Ainol! é
pou�o t'xpressivo O oúmero de agricultnres que
estão m(ldernizàndo suas emprês88 lurais • co

_----------------__ mercializaodo com 8UC6S80."
E a ação renovadora que 8e

. fêz necessária
para a remoção dos oblStácul08 tinha que eer
centralizftda e forte. sem o que o Estado Oe Saots
Catarina não poderá alcançlir o ritmo de desenvol
vimento, nf'cessário precooizaoo (sem arroubos
Dem ditir8mbo� flAm gllogoril'mos. praza a08 céU8!)
Oll Phoo do Govêrof) Colombo Salles. Pela primei-

Estatística

,- ..Hemeaag em ao

Ir. Av-e-lioo Spada
Domingo último teve lugar, a homenagem

ao RAv. Irmão Avelino Spada, DO Provincial
dos I mãos Maristas de Santa Catarina p Pre
sidente da União Catarinense de Educação, O
homenageado que é Oidadão Honorário de
Jaraguá do Sul. por aehberação da Cãmara de
Vereadores, após uma permanência profícua
entre nós, 'em de ser designado .para dirigir o

Colégio Intern11cional, em Roma, na Itália. Rai
zes p r o fun das deixa O Rev. Irmão Avelino
Spada, pois, foi no SBU período que se comtruiu
O segundo lance do Oolégio São Luís de nossa

cidade, transfoqnando as edificações da Av. Mal,
Deodolo. em verdadeiro monumento da educll
Qão na Pérola do Itapocú. Irmão Luís, nome

religioso que se deu ao Irmão Avelino Spada,
foi professor do Colégio Paranaerise. Prof, do
Colégio São Luís, Conselheiro Provincial. Pro
vincial dos Irmãos Möristas 'e Presidente da
União Catari,nens8 de Educação, com' séde no

Oolégio S, Luís� Oomo seu diretor, concluiu as

óbras do estabelecimento, foi membro atuante
rl3 A E C, do Brasil e Cj{B de Santa ,'Catarina.
É fl)j'mad.o pela· Faculdade de Filosofia do P?i
taná e pela Uni,ersidade d,e Santa Maria,onde
concluiu o curso de direi,to. Acaba de ser- no
m8fldo Diretor do Oolégio Marista Internaciónl1l,
em RIJma, onde esteve há um môs em reunião
com 08 membros do Ca.pitulo Geral, na Casa
''lãs, adv'ndo daf a sua' escolha e nomeaçãó. O
Itajara Tênis Cluhe esteve lótado de personali
dadas que vieram tributar ao RGv. Irmão Ave
lino Spada, no momento de lua despedida,

'. compalecendo as autoridades con�tituídas, con

vldados, religiosos, it mãos ,8 irmãs, usando da
palnra 88 pessOas que lIe seguem: Rev. Irmão
José Ruver, nôvo Irmão Provinêial de Santa
Oa,tarina, éom séde em Jaraguá do Sul, Euginio
Vítor Schmöch�l, Vice· Prefeito, que falou em

nome dij municip',lidada e dos prof�!!süres, Ir.
Walmir Antonio Orsi, Diretor da Faculdade de
'Criciuma, Irmã Ema Henning. Provincial dae
Irmãs Catequist8111 de Rio do Sul e Vloe, Presi·
dente da CRB de Santa Catarina, Clemenceal1
do Ama! aI e Silva, A'lj llnto de Promotor. falando
em nome dll Justiça de Jaraguä do Sul e Irmão
Dortal D'Á'ila Vieira, Diretor' da Escola Técnica'
Industrial da BATC, da Cdciilma, recitando, nFi

oportunidade "Um M Hista Crioulo", ll-lmbrando
às raízes de um g úcbo que O querido Irmão
A,eli.uo Sp,da IPmple Eloube ser. Por final.
f ... lou o homenageado que, em bélo impro'fiso,
'flg'adpceu a lôdos 08 prespntes.

Jaragtul do Sul. embora perdendo um de·
SBUS mais ilustres filhos, de certa fó"ma l1Iente
se honr!dó em shbHr contar no colégio Interna ,

cion"l, em Roma, de uma personalidade que já
serviu a causa da iní'wáção em nossa terra
Muhos anos se passaram, dtisde que OB Pl imeiros
M·HÍbtas ,qui vieram, para travar a luta do
801'1)0. do saber e da civilização. Agora, é com

orgulho que 08 Rev. Irmãos Madslas reconh.
c..m nos filhos destas bandas da terra um
homem cap Z ·de 'devolver a ,civilizAção aos ho
meo,s do Velho Mundo. Aqui do ci:lnlinho da
redllção formulamolll ardentes 'ot08 para que
8e" .realize integralmente, grp.Qi49 R c .. hurr-o e

I8ber, que sempre estl9erAm nag' Altas indagações
dO R",'f A,t-lino Spada, Muitas felicidades. Irmão
E que Dfo\uS o acompallhA 08'·S8 no.a traj . Ó';8.

L iv r e ; se u
":;:- .:.=...:...:.. .•

,

Aftosa
,g,a do. d, a

vacine-o

.............................

t Agradecimento
A famllia enlutada da

Vva. Berla Rahn Fischer

temCatarinenses
Associação no

Paraná

fS vêz a sgricultura, a 81ro peeuár,ia, � :,i�inô.in.{)
bâsico se tOda a economia: f!grJcu�tura -:- p�c.uárla...,..
I· nd ú 8 t r i 8 é aosHzadu c�m' frIa obl,.tlvldade e

, ,

t a serplsnpjado com mão-de-mestre. qº�L lun o, ,_.
técnico é técnicaÓlent� (�ri8tãl). Gra9s8 a Deuto.

áA�lim. a 13ti EXposição lodUl!!tnal de Jatli gu
do �ul ·iotegra<1a à r.1ostra e,"p�'clal qe, a�a' A�,ro:
pecuária traduzirá 111> Governador do. Estado Il!itO:
Eis, sr. Gov�rnador. o trimônio b�sic'O j8�liguae�se�
dê n'08 a sua aprovação 9ú� ,nó� n08, 8ludare��_r
a nós m�8m08 Muito obrlgl�do, sr. Governad
rolombo Sallesl

"

; \
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Entr.vist�ndo os Antigos
por frei Aurélio Stulzer _ Niterói (RJ) Unsere Vorfahren mussten auch im ôehíhres

LEOPOLDO JANSSÉN (II) Angesichts ihr Brotl essen. Das müssen. wir natürlích
Heute auch. Aber in mancher ßezíehung hatten sie es

Daa escolas refere que a 1.11 estadual Iuneío- doch noch viel schwerer. Während wir heute im
neu em .1906 8 1909 entre as ruas Epítäclo Pessoa Omnibus in weniger Stunden Dach, lotnvílle lehren
e Jourdan (esquina) servindo de professôra da. können, da u e r t e dies Früher Tage.: es gab nur

Aurélia Walter. _

_. ôchlemmstressen und keine Brücken In dieser Zeit
(Nota: Cremos que aqui ocorra êrro de data. wurden elnmal i1I1e BürgeJ;- des Munlzlps [oinville zu

Designar, comissão composta dos ôrs. Erich
p. �;. Já em 1903 o marido de dODa Aurélia Alvim der Wahlurne gerufen. Damals rehörté unser Jaraguá Sprung, Mário Krurzsch e Walter' A. Bellock pare,Walter, superíntendía, IS agência postal. Ao n0880 ja noch zu lolnvtlle. Tag-eJang vor dem Wahllermin sob a presidência do primeiro, proceder a abertura e
tempo contínuou dona Aurélia até nossa mudança halte es stark geregnet, alle Flüsse stark' engeschwol- julgamento dos documentos e propostas conforme
de Jaraguá, Em 1920, na estação de Canotnhas, len. Aber Pflichl ist Pflicht s'agten sich auch unsere Edital de Concorrêncíe Pública, n;o 04/71, de 15 d.encontrei e falei. com o sr, Alvim Walter,- então Männer von Rio Serro. Profiansäcke wurden mil Le junho de !971.
agente-do-correio-do-Trem. Reconhecendo-me, eha benamlttel gefüllt, ebenso die Tebakebeurel. Frliuen I

mou-me e perguntou por papai: se 'era verdade hetren
'

damals noch kein Wahlrecht. Ein Glück auch.
que havia morrido, picado de cobra venenosa. Und num gings ab auf .dern Ackerwagen. Die Stras-

Não era. Admito que em 1920 pudesse ter se gini damals noch unterhalb Erwtn' Rammthu,n bei
havido desistência. Nszettl durch den Serro·Fluss nach Rio da Luz. Wie

Ouando viemos 'de Poço d'Antas, em 1912, sie an der Durchfahrt des Serro Flusses ankamen
D. Aurélia era professõra dos meníncs e dai me- sagten sie sich: "Können' wirs wohl riskieren"? Sie
ninas. Após veio o protessor Neleodorc Saveríano fuhren hinein, das WassQr ging stark in den Wagen
Borges e abriu a escola dos gurís] (kasten. Aber es glückte, So fuhren sie frohen Mures

Perguntado pelos nomes das famílias alemães weifer, bis an den Rio da Luz. Dieser sah noch bö- A Vista da Informação como Requer
vindas do Vale do Ibljai apontou: as do Julius Vo.' ser aús. Hier durch zu kommen ist eine rtskannre Fábrica de Conservas Arrebol LIda, requer Ileen-gel, Frederico Schmídt, OUo Mayer, João Heiden Sache. Aber Pflicht ist Pflicht. Die besten Schwimmer /

.

êdí di' J' M d
Neitzel, Kanten Buhr, Walter Hertel. Heinrich Mar- melderen liIicn freiwillig. Darunter auch mein Valer. çe p construtr um pre 10 e a venane, alme en on-

.

ça, requer licença p/reformar uma garagem, bem co-
.

quardt Mathi�s, O a i t a n o Decke, Rhán, Duwe, Un? so fuhr -. d�r erste �ag�n hinein
..
Die starke

mo alinhamento p/coDslruir uma cêrca, Orlando An-
Gumz, B�nz, Carl. .

.
.

. . ' �Iromung aber riss alles rntt Sich fort. Keiner kon�le dreara, requer alinhamento e nivelamento pjccnstrulr
.

Sabía que Max Schubert, o _prImEmo Intenden- Sich noch �uf dem Wagen. halten. �lIe wurden IDS
UAl muro de alvenaria, Leopoldo Pinceger, requer Iite de Jaraguä, (ante: da r�ver8ao. ao Pa�aty), mo- ,�a��e� �enss�n., Und das hrna�sschwlm�en w�.r �a·- cença e alinhamento p/coDst�uir uma cêrce de serre

fava na estrada do Itapocú e a. CInOO qUllom�tros lurllc� Kel�e leichte .Sache .. Denn sre halfen 51�h natürlich fos João Ambrosi requer alinhamento e mvelsmento
da sede, e era o último comerciante daquela Iínha. alle em blechen fein gemacht. Komplett Im' Anzug ,

.

- ,

.' ..

Ignorava as razões de venda da colônia de und Schuhe. Aber es glückte trotzdem. Pudelnass p/conslru�r defronte. s/proPrIe�ade, Álvaro NI�oluz�l,
Jourdan a Peeher & Ola. conheceu bem a Domín- kamen alle ao Strand. Aber WO war das Fuhrwerk requer alínhemenro p/conslrurl uma casa resldenctel
g08 Rodrigues da Nova �on8ideran(jo o o melhor geblieben? Ungefähr 50· Meter abwärts harren die Pfer de madeire, Silvino Cent, requer ,,:_istoiia e heblte-se,
colonizador. Naquele tempo morava em Jaraguá, de noch mal Puss gefast und haften die Karre an Nel'8o� Fre�hner, requer. reaprovaçae de planta da ca

mas tinha ínterêsees em Joinville. Land gepuscht. Natürlich nur den blanken Wagen, ae. resldenelel de medetra;: Egon Marquardt requer
A estrada Jaraguä-Rio do Cêrro foi m8cada. ohne KaSlen. Sämmtliche Profianlzäcke, Tabaksbeutel, visto'ria e habi!e.se, Ind. e Com. W

..Weege S/A, �e�
Imizada na'soa gestão, por ordem de Joillville, em sowie Pelze waren fulsch. Der Wagen musste im Ges- qu�r reaprov.açao de 10teame�lo, Terezrnha e Ana M�J('-
1922 e 1923.. trüpp auseinander genommen und jedes Rad einzeln Chi, requer lIcença p/construir um rancho de madem.!,
. Exililti� a .velha ,estr�da do R!o da Luz! man· hinau,sgelragen werden. Ja, so war es Früher. Pedro Fagundes, requer licença p/construir um pucha-tida pelo dlstm�, por onde se faZIam as VIagens Emsi do de madeira, Osvaldo Demarchi, requer aliRhamen-a Blum�nau. .. to e nivelamento ,p/collslruir um galpão misto, Harry.CIlI� a ponte AbdoD B&p�sta, (I), l.unto ao..-' Mieike, assinado Tirmo de Compromisso, p/legaliza-Martim Stahl �m 1916, com o pe�o .do T�Óll do Ot�o

I E' d f S A C I ção da construção de um galpão de alvenaria, JoãoRemohr, segelro. A/ ponte me.álIca sobre. ? RIO rmãos mmen ör er oni e mp Antônio Milcedo, requer licença e alinhamenlo p/cons-�araguâ� contratada por Frenzel e e�nelUlda em .

'. .,.'. •

truir uma casa residucial de madeira, Arlindo Mace-.917, velO �a zona carbonifera, traZIda pelo dr. Assembléia Geral Extraordinária do f requer alinhamento p/construir uma circa de esla-Abd'onBaptIsta., " .

O cemitério luterano - Quadra B- fu-ndado em CONVOCAÇÃO quetas, Paulo Hübner, requer vistoria e habile·s.e, Re-
1909, foi em ehão doado em 1904 pelo direto,r c!à São eanvidada� os senhores aciÓlllstas desta gt:r Alaizi, reque.r licença p/toDsiruir uni rancho, Har-
colônia, Domingos Rodrigues da Nova. socieda,de, para a assembléia geral�extraordinária ry Mielke, requer vistoria e habite-se, Emmy Haien-

O eODstrutór técnico da ponte da estrada tie a ser realizada no dia 30 de julho de, 1971, às dorn, requer licença e tllinhamento p/construir um mu

ferro, e que nela S8 aoidentou chamava·se Spies, 9,00 horas, na sede social, na AvenÍ!ia Marechal ro, Joana Leithold, requer visloria e' habite-se, Agos
parente da Henrique Marquardt. )

De-odoro da Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, para tinho. ßonomini, requer licença e alinhamento p/cons-
A ponte baixa, onde, antes e depois trafega- deliberarem sôbre a 8eguinte, ordem do dia: truir uma casa de madeira, Félix Jancaweski, rlitquer

vam a 1.8 e 2.a balsa' sôbre o Itapoaú foi construi.' 1 _ Aumento do capital Soeial de Cr$ ... lic.ença p/construir umG casa residencial de madeira,
da por Henrique Marquardt, na aDO de 1909. Du 680.000,00 para CrS 875.000,00 com aproveitamento Rolando Jahnke, requer alvará de habite se, Laudeli
rOll dais anos, pois a enchente d'� 1911 a carregou. ds Reavaliação do. Ativo ImobilizadÕ, Reserva para no Antônio Macedo. requer Cllinhamenio p/construir

A Sociedade de,Atiradoras Germânica surgiu Manutenção do CapitaJ de' Giro, Reservas Livres, uma cêrca de eslaqueills, Werner Wille, requer licen-
em 1906, c,om sede defronte à casa' de Itephan do Fundo de Ações Bonificadas e de DiTeitoB Ore· ça e alinnamenlo p/construir uma casa residencial
Balloch, "salão pau do meio". I ditórios;

.

,
de madeira, Ademir Paiva Lopes. requer viMoria e

��i1
2 - Alteração parcial dos estatutos sociais; habile-se, Arcelino Picoli, requer vistoria e habiJe-sJ

.

_....����
3, - Outros assuntos de interêss8 da socie dnadir MOfla, requer vistoria e habite.se, Luiz Kienen

[h\r tInI ii 71 Ifl P � fi lUl7l-l
dada. Júnior, requer vistoria e habite-se, Bonifácio. Stringa-

l. �__._� '_,�lU:__�� �� �_� �� Jaraguá do Sul, 5 de julho. de 1971 ri, requer vistoria e habite-se, Sebastião KleiJlJ, requer
_�� ���_��_____

'-
.

Victor B�rnardes Emmendörfer vistoria e" habjte-se, 1eão Jorge A-Ibano, requer Iicen-
Diretor-presid�nte / h d d /d' H' P I'-

i ADVOGADO nos fôros de i ,

p contruir um puc a o e mi eIra, ooorio au I,
.- requer vistoria e habile se, Geraldo Pe�slJ'e, requer

São Paulo - Guanabara - Estado do Rio de

llicença e illinhamenlo p/conslruir uma casa residen ..

, JlSneiro - Brasília.. t Rep res nt ç
-

cial de madeira, Tirso Gregório Stahelio, req\ler li-
.� Processamentos perante quaisquer Mi" ,

. e a ao ,

cença p/construir uIria casa de madeira, Arildo Mdr�

, ,.nistério8, Autarquias e Repartições Públicas

i
Elemento residente 'em CURITIBA,· quardt, requer vistoria e habile· se, Walmor Nicocelli,

) em gera). registrado no CORE do PR. desej a re- jequer vistoria e habite-se, Anita Garibilldi de SOUZli
, E'scritório Central: presentar firmas desta cidade naquela Mendes, devido a falência da Construlora Brazimbre
� A'venida Fnnklin Roosevelt, %3 - Grupo 303 CAPITAL à b�se de comissões. Favor Ltda"passará a assumir a responsabilidade lécnica o

., (Fone: 52-1894) .

. i dirigir-se ao Sr. A. J. d,a Silva., engenheiro Dr. João da Rocha Mello, responsável pe-
( Ia Imobiliária locol LIda, Antônio Zimmerm�nn, requer
i Z C - 39 Cai�a Postal, 1398 viSlaria e. habi're se, Egon Drews, requer vistoria e ha.Rio de Janeiro.,

. .

� bife.se, Ind. de ArlefalolS de Borracha Wolf LIda, re-,Estado da.,GUAJNABARA, '

.

CURITIBA - PARANÁ
. quer licença p/demolir, reformar e reconstruir uma

. ���e��� �rea em uma casa residencial, Anita Garibaldi de

M r. II C Ih Souza Mendes, reqúer vistoria e habite se Silvino !>e-
arreo Uenor. BB grUB ui drOfli, requer licença p/demolir e reconslruir um ran-

cho de madeira, Cláudio Machado, requer licença p/O artista Génaro de construir um puchilldo de madeira, Daróquia São Se
.ClSrv.alho considerlSdo o bastião, requer transferência �a responsabilidade de
pioneiro da tapeçaria no sua construção p/a Construtora Jöraguá Ltda, Emílio
Brasil, morr9U Meyer, requer licençd, para aberlura do eixo de cen·

em Salvador, onze tro da RUII WlJlrer Marquardt e ii lateral da popte
dias depois de ter �ofrido pensil da rua acima, Nair W. Quadros, requer 'Iicen
um derrame cerebral. Ti-:- ça e alinhamentQ 'pjconstruir uma casa residencial de
nha 4,5 anOB. Gen'aro aca madeira, Adelina M. Pietruza, requer Iincença plumabara deregressarde uma reforma nos fundos de' a/ residência, Encipar, Enge�
,viagem ao Rio .. a' .São nharia Civil do Paraná Ltda, tendo lJssumid'o o en
Paulo, onde expusera uma cllrgo de concluir o prédio da A,êncilL do Ba-nco do
serie de nus. Ao chegu Brasil S/A, requer aDotação da referido ocorrência,
em casa queixou-se á sua Sebastião Klein, devido a rescisão de contrato de
mulher que estava "eom trabalho com o carpinteiro Sr. José Theodoro Ribei
um lado torto" e pouco. ro, requer conlratar 9 Sr. Gerhllrd Henn, p/a conclu
depOis .perdeo a cODscien. são de �Uil construção e anotação da r�ferida o,cor
cia. Seus amigos de .Sal- �ência, �e\'es S/A Ind. Catarinense 'Arf. de Made.ir��
fador atribuiram o der- requer tl'ilDsferência, para continuação da ampliaçã0
rama' ã.. criticas poueo de Sill indúslria,' da Construtora Hewokra Lrda, para
favoraveis qUe o artista II Construtora Jaraguá LIda., Antônio Bockor, requer
recebeu por. ocasião de licença p/ construir um rancho.

���������������i���i�����������1 sua ultima expo�çio. Jaraguá do Sul, 16 de julho,de 1911

Portaria n. 20
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, Estado

de Santa Catarina, DO uso e exercício de suas atri
buições Resolve:

Comunique-se e Registre-se.
Preíeltura Mauterpel de Jaraguá do Sul, 16 de

julho de 1971.
Hans Gerherd Meyer, Prefeito Municipal

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

/0 Inverno faz lembrar malhas
de algodão, e, malhas 4e
algodão compra-se melhor
diretamente da fábrica.

MAIOR VARIEDADE
,

'

�
/

MELHORES PREÇOS,
IIIARISOL
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Grandioso Bcdle de Rei -:. Dia, 07-08-1971
da' Sbciedade. Esportiva e Recreativa V IERENSE

Musica - BANDA LYRA DA AURORA - Rio Cêrro

DOMINGO, 25 DB JULHO DB 1971
'

_ N.. 2.'642 Jaraguá do Sul - ADO Noventa e ,ÇincoANO Lili -- "A;II�A' DO SUL (iUNTA CATARINAl
CL Paulo Morem

Ja'rag�ua' ,C'omplela 95 Anos
'
No último quertel do século XIX: plantada nes

-

eentraíortes da Serra do Mar e regada pejas águai
do Itapocu, sentirtela de sua opuíêacía 8' testemu-

.

nha de -sua operostdade, Jar8gu' nascia. florescia
Com grande alegria os colméia'· humana trebelha dinamarqueses, poloneses, ver que-o perímetro urbeno l.ê se desenvolvia, lenta e tenazmente, na seara

Iaragueensee vêm passar, incessantemente, proeuren SUlÇOS, noruegueses e ou- avança com pessos de promissora do vale, percorrido pelo Incansável>
.DO dia de hoje O 95.0 ano do' um destino. ôe o então Iros rentos europeus víe- g i ir a n t e, O Índice de Jourdan. plantador de sua semente, semeador de sua

de fundação. ,foi em 1876 Cél.Emílle Carlos Iourdan, ram trazer a sua atrtbuleâo construções é e J e v ii do. grandeza, titã do seu, desenvolvimento.
Que o Cél, ,Eplflio Carlos li{Jha em seu. planos a pera um JaTélguá maior. Antigamente .iarn os ope- Soldado e desbravador, combatente e edifiea
Iourdan, desembarcava na Inerelação de uma usina Sem preconceito de raça rários pare Iöre de Joraguá. dor,. Jourdan,�_9ual b�ndeiranta destemido e audaz,
deaenbocedúra do Ribeirão. de açúçar e ludo fez pare e religião, o povo v i v e Hoje êles .vem em grande aqui, plantou a bandeira da predestinação. bandeira
do Oure e if!iCiava a cria: que iSSG se transformesse f e I i z. Homens capazes número pare o nosso mu que se defraldava \8)S8 agitava voltada para os diali

; ção de uma nova cidade. em- realidade, nos dias de f i z e r\a rn com que isso. nicípio. Quem se den ver (je hoje.' a perpetuar DO IU";eS8nte o tremular do
Mal saberia êle que, pes- hole, uma geração certa- aconteceeee. Os rrabalhe ne análise estetísttca noraré 'passado, prenunciando um futuro de trabalho fi! de
sedes 95 anos, hoje uma mente igual àque,la' outra, dores, em grende número, que o nosso índice de Pfogresso. .,',.,

'

aqui desenvolve alividades, lotam as nossas fábricas. c_rescimento é exrreordjné _

. Trabalho e Pr0gr�sso. b�nômlO que saia das

A S
A >'trabalhando febrtlmente Pràtlcemente não há de- rro. O interior, COIr. SUélS entranhas da terra fértIl e dadivosa na voz de com

secas e' o pelo prol'.!esso do lugar, socupedcs. A greve, ape- esrredes bôes, desenvolve bate, na voz de .conquista dQs seus deabravadores,
, .

I
Uma- análise nascida de ser dos 90 anos, ainda não se sem problemas 'ou re E aquela voz criou eco. aumentou, propagou-se,

Nordeste -' emprêse especializada, .re, aconteceu. Um exemplo de clernos. Parabens, Jaraguá, penetrou na imensidão do Vale, atingiu o dorso

conheceu o nosso munlcí- como se comporta (1) .ce- pelos 95 anos das colinas, esbarrou centra o granito da Serra.

Aproveitando o estio,' pia o. 1�.0 colocado em pilaI e o trabalho, � cidade, .

Hoje, noventa e cinco anos após, Jaraguä evo-

o período da sêcs,' foi potenC:la�ldad�, no Estado, �res�e ii <!Ihos VIS!05. O

'MG
C8, ternamente, saudosamente, aquêles primeiro.

iniciada no Nordeste. a
o que e muuo .honroso, mtenor todo eletrificado, vende rosas passos, aquêle trôpego comêço dêste abençoado

, construção de 8394 km. sabendo-se que fJg�ra'!10s c�m. �s �roblemas �e seu
-,

[rtneäo, traasformado pelo progresso Duma verdadei-'
de estradas, como tam- entre 197 eutros rrmaos, mluifúndlo, moder�lza se,

AI h
ra explanada de milagres, a .perpetuer o

.

esfôrço
bém 62 açudes, e foram procurande 0. �rogresso � a�aplando-se' aos dias aru para eman a,., e a operosidade daqueles que, no passado. derra-

eonstruídcs e limpos 116 ".desenvC!lvJmen,lo. Ha d!S_ ATu�o se resolve sem maram, neste solo, lições de trabalho, criando Uma

U I
-

f víolêncta O que ea homens Trezentas e' trinta mll duzias tradição marcada pelo tempo, firmando um nome
. km. de canais de írrlga-. rn I os .J"eses _li�ra�Os .;

.

de rosas, no valor global de
.

b r d 1 h
çij,o e 70 poços, além da e D t r e. �os sele prlmelr�s �uerem e Ir�balhlilr. E_ c�� 3 milhões e 600 mil cruzeiros,

sim o I,za o ,pe 8 onra.

r�cupeI:3çio de outros 63. coloçados Dd �rrecadlllçilo ISSO, lI,roxl'!'am-se r�pl. ser�o exportadas por Barba.
São noven.ta e eineo anes ligados a memória

A SUDENE, us:&ndo 0- e-
do ICM. MaIS d� uma damen Ie da IlDhÇl que d�. cena, Minas Gerais, para a dos que se foram, á heran�a dos q'ue os sllbstituírs.n

r'cdo da seAc'a tempo mP l' cenlena de produlos dife marta o nosso mUOlc11'lo Republiea Federal'da Alema- na !harcha asc81lsional de Ulll povo que construiu.,
.1
'. li 8

t f
.

I' h d co.mo o
� o D»r'qu lndus nha, noa tel'm08 do contrato pelo seu e-fo" r�o pelo seu"'x mpl I

favorável para constru
�

ren �s !rmam �a 10 l! e. 6,.. e
.

-

firmado entre a UnUlo Barba-
'" y, '" e o e pe o sou amor

, ções, 8 agindo pelasfren fabrlcaçao. MUitos deles lrIal
.

de Santa CIllI��I.na c.enense de Floricultura .• uma
ao trabalho, esta "escola de esperança, aste c,eleiro

tel de trabalho na conser. lJlcançam a America Latina que, lunt.menle com JOIO firma de Frankfurt sôbre·o- do futuro. E nesta e800la aprendeu·se uma lição

c..va,ão, melhoramento e e os EE,UU. - OUlros vl.l!e e IBI�menlJu., formad� r:z��� S!�i�rom::a:ov�'!n:r�
- a do trabalho - e dêate cele'iro retirou H um

implantação de' nOV8S enlusiasmam os europeus. ,Irla,ngu
o o progresso ,� e as demais, mensalmente, de· lifemell�e: a do progresso.

obras, abrange quatro O Censo de .setembro de n�sso�. ES:llIdo. � oossa dezembro a março de 1972,
E para continQ,ar a ensinar essa liç·ão e para

campos principais que 1970, revelou que, em po- eman",lpaçao. politica deu sendo uma par�ela de QO m� eon.t�f!.uar a espargir essa semente, surge a figura
I são o rodóviário, perfura. pulaçio municipal, figura- se

.

em 1934. Um pouco g�Z:J. e aa tre� ultimas de do homem, transfigurA 8e a imagem do jaraguaens8

ção de poços, irrigação mos em:_16.0 lugar. Como mais de �7 anos em qu� av:ultsndo a pre,.ença do homem jsraguaens8, ptr
e açudsgem. D0S8.394km. populaçao urbe,lDa, oSJen.,

nos c�ns!deram�s dopo.:! Êm virtude do Clmtrato, os feltamemte engaJado nesta luta sem tréguas em

dê estradas de rodagem, tö.mos o 18.°, São 31.000 do. proprlo na.rIZ. Q�em ��::�rededaFI����tu�:r::[íe� prol de um dever que é de todos:' trabalhar, 'em

já estão concluídos 1.053 almas qua se desdobram. qUlzer conslalar, havera de COgitando de ampliar as' plan-
favor de uma terra que é sua: jaraguá.

k d d I· 'd d
-

d tações de roaeiras em estufas, Nà singeleza desta mensagem, a presença do�
m como estra· as e ter em iii lVI a es e Dao. es- '

visando a atender ao cresci- Lions Clubs de,' Jaraguá do Sul, na si.nceridade
ceira classe, outros 2 850 CiJn�am sem- alcançar o

Campaabl; H Educar,.ao mento da demanda do marca- destas palan.as, a homenag9nl de todol5 os seus
km. bôDi construção • seu objetiVO. Um grupo- de J do externo, pois outros paísea associados.

, melhoramentos e 942 jovens se ilHou aas Iradi Civlca \ se mostram interessados I"m
bueiros tubulares, o res ciooais e estão sacudindo O hasteamenlo dd ����r as rOIas de Minas ------------..,---------,,---

tante está em andamento. o m�JDidpio. Os 10-000 Bao'deira e o canr0
Já no campo da irrigação hectares da gleba denomi do Hino Nacional sã<5
foram aproveitados no· nada de "Colônia Dona obrigalórios, uma vez CAFASC'

.

T b'VI projetos,. incluindo-se f"randsc.", algum. dia foi por semaua, em lodos .' am em
o desmatament'o, d,stoca- enriquecido por 60 traba· os eSlab@lfcimentos'
gem, a conserYsção de Ihlldores. Brancos e prelO' de qualquer grãu de. em' Jaragua'.canais, implantaçio e se misluraram, sem pre-

-

ensino, plÍblicasou' Assembéia Geral Ordinária

m�lhoramento de ,obras conceitos. Alemães, Halia 'parfi.culares. Jaraguá do Sul vem de Oonvidamol OB Sra. acionistas desta Bocieda-
de dr�nage�. (AABe) nos, húngaros, b e I g a s., ser contemplado com um

de para. a assem}:))é}a geral ordinária, a rtlalizar-

'r������������� s.rviç�de real intersise se no dia � de ago�to do corr�nt. ano, á� l�OO
para a pecuária. Para I;loras, na sede d� SOCiedade Rua JOrg.6 CzerDlewlcZ
integrar a equip6 '; que 590, e�m a .�egulDt�: Qr�em do .DIC! �.

\

� NO S Sa
.

. i aqui vai desenvolver

aSI'
1)

. LeItu.ra, d18cussao ._ aprO'vaça�. do !elató
atiVidades. da Campanha

rIO da dIretOrIa, balanço geral, demostra,ao da

I de Combate á Fébre Afw �onta de iuc�os e perdas, parecer do c'onselho
�

H O III EN A
t tOla. em Santa Catarina, flBCßI e. der;nal� documentos. c�rrespondentes ao

} "..' .

-.
.
G E· III " encontra se em nOBSO

exercícIO fl!l0o em 30 ..06.71,
.

, i meio omédico vete.rinário 20) Elelç�o -dos m�m,b�os efetIvol .e I�plen:te�
.} ,/ \ Edilon' Franco Nunes, do conselho fiscal e flxaçao. de seUfi hOD.orárIOS,
,.." i

que já. levantou o muni- 30) Outros assunt08 de lDterê8s� social. /.

) A AI
. elpio para iniciar tiq im Aviso:

r 'que. es que no' campo portante trabalho., O dr
t Edison Franco Nunes Acham·se à disbosicão dos srs. acionistas, na

b d t· d
· � está em car.ter perma sede da soeieq_ade, os documentos a que 8e re

� a nega am,en e aJU am a) construir i nqeu:tnetos� re.dqiSuPeOI'rSaiÇmãOsedues· fer� o artigo 99 do de.cretolei' De 2,627 de 26.09.40.

} I ;i.
( Jar8gu� do Sul,Se, 14 de julhe de 1971.

! a grande a d PA'"TRIA , préstimos. Na Prefeitura Jorge Ernesto Czerniawicz - Diretor Comeccial
_. .' Z � '.

.

•

.

. t Municipal de Jaraguá do
� Sul atenderá com solici� Assembéia Geral �xtraordinária

, t tude .08 casos a serem

,�l �� iiip Jnll TI lh1 tfl\ 66 Thn° dJl, � t1\ rr tTh� tThlTIltfl\
9 9

'!' �i���:.ti��r: �ua ;:�:�!�a asse!��:i� ::r:�s�:t�����it::riaCo:Y!::�i�!r.�:ran:
1::J:.)J llli 1& l!.UIUllllU' lUJ <tJ! l.\IllU' \L. \ijIJlIijI \ijI jaraguaens8 a instalação dia 28 de 8gÔ�tO do corrente ano, ás 17,00 'horas,

do serviço é de grande na sede social - Rua Jorge Czeniewicz, 590, para
" I t alcance, ppis manterá. as deliberarem sobre a seguinte: ,Ordem do Dia

.

) '( � criações ]'ines de uma 10) Exame 6 aprovação da exposição justifl·

� C·om·e/rCI'o e Ind u'strl'a i: série d.e molé�tias, entre cativa da ,diretoria para um aumento de cspital
. .. as quaIS a mais danosa social, de CR$ 468.500,00 para CR$ U!OO,OOO,OO me·

1 Germ'an'o -Siel-n'
'.

S A'· � edIOasfu·élbre8staãftodsea·pJaararabgeUn's
diante a inlorporaçao de reservaB livres no valôr

. de CR$ 331.500,00 e ft_,/venda {ia novas ações no

.• • com a. inltalação da valor de CR$ (00.000,00;

L '

'

. , '

. .

. �
CAFASO. cu.mprimsntos

2°) Outros a8&Unt08 de interês88 da soci�dade.
,

• \
>�, desta folha ao dr. Edison Jaragui do Sul, SC, 14 de julho de 1971.

��Q)o,,-..""_"'_������ Franco Nunes; I Jorge Ernesto Czei'ni,wicz Diretor Comercial.

.

Jaraguá Fabril S. A.
CdGMF 84.432 4�6/001

"Editais de Convocação-
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