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ADO LIlI JARAGuA DO SUL (.Santa Oatarina) N.O 2.647Sábado, 28- de Agôsto de 1971

Sucesso dos Fundamentos Comarca tem n&vo Promotor Grêmio muda\
,

,

, 'da Cu Itu ra Catarinense 19�� ::U�lJd: �����t�� �a�m::�:asn::á,S��:U���� direpão
ria Pública da Comarca e Balneário de Csmbortú. V

Consoante já noticia- �amirim nlio se. fizeram Escola Técnica, da Divina de Jaraguci do Sul. o sr. Ao novél Promotor Públi�
mos, alcançou amplo su presentes por fall. de eu- Providência, funcionários dr. Iédel tia Silva. O nô· cn, os a�rddecimel1tos da
cesso o curso de Fundamen. torízeção da Secretaria da diversos e proflsalonets ve representante do Minis� comunicação, com os vo
tos da Cultura Cetartnense, Educação, cujo

-

número liberais. Cabe equt re tério Público é natural da lOS de uma proUcua gesrealiz.dodet6d20deagos. haveria de renetormer em gislrar um agradecimento cidade de Florteuépolts, Ião entre nós.
to de ,1971, no Parque maior 8UCe'lSO li semens ao Presidente' da Selvüa, tendo-se graduado em dl
Agro Pecuário M nlstro de cultura em JaragulÍ do aos colégios representa retro pell Faculdade de
João Cleophes. Os curais 'SuL Cumpre reglstrar que dos, ao sr. Aristides Gon Direito de Florianópolis,las tnscrttoe somaram 315. 08 pernctpenres eram pro çelves, Coordenador Local DO ano de 1965. Desde en- Festa do' ·RI·o Molhaa que Ie luntaram os as- Ieasores dos diversos es- de Ensíno e a Iodos que Ião o tlusrre vem curnprtn '

aislentes. formando em rabelecírnenros de {ensino cooperaram na , reehzeçêo do uma série de etívidedes {média 335 pariicipantes. de Jaraguá do Sul, alunes da mesma. no Ministério Público dtls fOI· suc,essoOs 120 cursistas de' Gua do Colégio S'ão Luís, d.

I3a i Expesíçãe A festa, de in�uguração

S I".,
I

'J' d At··· dfl Gruta do RIO Molha

a a O· " arag u a e n s e e r e d·O 'd
fi)i extraornínária realí

e rqui eas �ade. Autoridades e.p.ovo
� Irmanaram se, presugtsnBlumeneu. apresentando .epresentaré uma noite de O Vizinhu município (10 o trabalho da Comu

em nome do Prefeito Mu autógrafos de seu I i v r o de Corupá, ßiitá sediando nidade t� .do Pe : Ivo.nlcícal o convite pare pre "As Annemârles", que de
a Sa.-Exposição de Orquí Grande . massa popularsidir a Comissão de lul verá trensformer -a nossa
deas, sendo a ta. da vs COlJ}p8r�4JAO à g-uta f'

gamento. -A I é m da bõe c i d ti d e num prlvilégro é' D d bí ( lho 08 feste]',)8 trouxeram UIlI-

L' d If lue-éno no cenärro ceterl p ore en rú iuns
- o

recepçao, o sr. m o o ...

de bonéca), em Iuncteaa- movimento favorável à�Bell aceitou li honrosa nense. Reina gr â n demento desde o dia 27 a öbras do Rio Molha. Aincumbência, devendo pre- especratíve em, tôrno do 30 do cerreute. A inan municipalidade, solíeítastdtr às 16 hores do dia wa.n�e. �co�t� CImento, ar·
gura9io teve lugar ás ;lf!.: teve, oCásião de Bt'

E t4 de selembro II aberlura I.SIICO hlerárlO do dia 4 1830 horas do dia 27 fHzsr participar com re - n C on' r o u oi s etio (o Salão JaréJguaens� �e �etembro de 1971. DO Sallu Rivnli. O Patrc(' vegtiment'J d!\ estrsds,de' Arte e, lo�o em :seguida
QO da ACAq foi o 8r. Pe. p8tro1a, fOfn8ciDumto de

Augusto. César Ptm�jr8, operádot'; e cóloc3Qão df;
DD. Raitor do' Sêminário tubB8 rio .páteo d� comu

,S. Co ..J".,
"

,_,hh.í1tt. �.",,:.

FundGção:
A,t., Mill.,

. Diretor:

8110_0 VITO. SCltMÖCl[8I.

Até o momento em que
eacerravamos a edição, as
inscrições pare o 1.0 Salão
Iereguaense de Arfe, con
tava com 40, inscritos, eu

perando as eepectativàs
, gerais. A Comissão Adml
nrsrreuve, eomposte 'dos
,ars Udo leal. Osmar Ro
gério. Amides Martins e

Mm'HI da Grl1ça Baslos,
esteve 58. fe,ira última' em

,/
lmpresso 'na:

Soel.J.tI. Grltl/�. AYenltl. LlJ•.

I
I

,(ARAGuA DO SUL

"'-""I

Fundado em 1876
EmaDcip.4o_�m 1934

O Grêmio da Juventude
Jaraguaê'nse mud o u de
direrorte. Para assinalar·o
f610, realizerem bem suce

dido janlar de confrerernl-
� - .

zaçao a que compareceram
cerca de 120 peasêes. Na
ocaetão, userem da palavrll
o gremlsla Osmar Vailölfi,
o Prefeilo em exercício
Eugênio Vüor ôchmöckel,
o Dr: R u ben oS Scheid.
edvogedo e deputado Es
redual do Rio Grande do
Su.J; o Depurado Estedual
Octacíhu v .... o Ramos. o
Acadêmico Gilberto D'Ävt
III Rufino, Irlho do Diretor
da Fdculdade de Direito de
Blumeneu e o fundador-de
Grêmio, Pe Blernar Scheid.
Lógo a seguir deu-se éI.

posse �08 eleüos. no Salão
Crtsto 'Rei. seguido de
animada reunião social.

Foi achà�o um relógio
dt pulso pl'lra homem.
Í'ßform[ ções na C a IS ii

S"hmi!z

em, JaraguáO encarregado da Cam-I des com bovinos: 2.966.
plInha de Combale' à Fe- Número IOlal de bovinos:
bre Aflosa em SaDIa Ca- 17.025. NúmerO °lofal de
tarina, sr dr. Édison Fran propriedades com suio9s:
co Nunes, Oll qualidade de 2587. Número 101'al de sui.
méd'co ver�rinário - che- nos: '23 673. N,o de proprie
,fe dél sub área de Jaraguá dades com OViO'OS: 96
do 5ul" realizou O leva0
lamenlo completo do DOS
so r"banho boVino, �ujno.
OVIDO e equino, que é' o
I�gujnle: N.o fii.e proprieda.

Os rebanhos 6cimll fnu Tea-Iromerados serão motivo de
'

observlIção, durönte II pri .

m�ira quinzena de seleljl
bro de 1971, quando se'
desencadeará êI Campa
nha de Combale à Fébre
Mlosa A municipalidade

Numero lolal de ovincs: deverá contribuir de módo
413 N.o de propriedades a que a campanhél éilmjd
com equinos: 1 452. Núme-I a sua finalidade.

.,'

ro tõtal de equioos: 2.890 .

dos' Bo'mbeiros
Relilizou�se domingo úl .Ieve o seguinte resultÇldo:

timo li Festa dos Bombei
.

1:0 lugar - Fiação São
ros, em comemoração ao Benlo - ·la, equipe; 2,0
6 ° ano de fundação. De lugar � Corpo de 30m�
legações de JOinville, São belros Condor - S, Bento
Benfl;) do, Sul, RIO Negri t a, equipe; 3 ° lug.,r -

nho e Caçador fIzeram se Cia HOBsen Industrial de
presenles, dando um eolo- Joinville; 4 o lugar, empa
rido Iodo 'abpe(.ial à fesla Iddos - GB V de Join.
dos hornen" do fogo. A vdle e C B, V de J4raguá
Öd. compelição enrre os do Sul; 5 o lugar - Corpo
voluntáriOS e bombeirps de Bombeiros Condor -

de emprêsas Pdrtlcul�res equipe 2; 6 II lugar - em-

pa,tados - Fundição Tupy
RA. e Opia, ambas de
Joinville; 7° lugar - Fia·
çáó �ão Bemo, equ.ipe 2;
8 o lugar c.B.V. de Join
ville - equipe 2 e 9 e lu

gar C.B. V. de Jaraguá do

Sul - equipe 1. Urna festa
de confraterniZação que
agradou � em cheio ilOS

participanles e assi's!eotes.

N ii o Sérgio Erschin1g Joinville vai
, É bem verdade q�'e ludo agôslo marcou Q dia idÓ conhecer

'

'iá se consumo� Nilo Sér, seu desapareci�enlo desta real.·dade,glo Br,8ch ng, filho de F,I- . . ,

déhs e Onélla Brsching.- VIda, marcou, tambem o /

•

p!lr �m desses imprescru� �esaparecimento d,os cllléoas Catarlnensetaveis desllOOs de IDeus, da SOCiedade G'rBfica Ave . ,

,leve o privilégiO de p"rtlf .

L h
.

h Uma e'quipt de pro'fessô-
. para urna oUlra Vida, antes

nlda Ida., que oJe Oãl1e-
ree do Depl.lflamenro de

de, nós. Com apenas 17' nagei_m o, seu colega de Sociologia do Centro de
'anoa de idade, o �eu de tröbalho. - Estudos BlÍsicos da Uni-
:.aap.arec1meDlo provocou

.

versiddde If'ederal de Sim
::Um Irauma entre o mundo Ia Cafarina vai ministrar,;·'Iovem: em qu� vivia.,Maior entre 6 a lOde setembro
: :llJcuna deIxou' para - seus Anuncie no próximo, na cidade de Join'
!:pais e os irmãos RogériO "Correio do Povo", ,vIIIe um curso sôbre So-: 'e Soeli �audades sem firn ciolôllia e Realidade Ca
::'de'xa erJlre os colegas do Seu Anúncio faflnense, Assuhlos alinen
)'1 � aDO de Curso Técnico Causará

lies
à Economia e,à Socio

Comercial do ColégiO- São Boa Impressão logia constarão do temáriO
'Lufs. .se o d I D 12 de do curso.

o filigrante estampa. artista Aracy Pedroso
Principal interprete da peça da WUlIam FaulkDer

Dias- 11 é 12 de �efem
bro o RutGty Club palro
einará um m o v I me n to

t�atr.. 1 que deverá marcar

época em nosso m�I,o Um
Grupo Teatral do v'Z'nho
Estado do ParaM, deverá
C O m p a-r e c e r ao. .salão

'crISlo' Rei. para li apre lelS da ilpresentaçio teatral
sentação de uma pe ç a em nosso meio, reverter'
,nfantil e duas apre�enlll em beneHcio do '''Nalai da
ções de "Oração para uma Criança' Ppbre", Um leon

Nc:gra", um "b�sl sell"r" lec'ml!nto d'e �lI.e iJinguem
da lileralura internacional poderá se omillr, p e I a a

I ,

I
flnólidades humanitárias a

Os recursos proveoien- qUe se �esJioa.
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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COU�EIO DO POVO Sábado 28-8·71 Pagina'!

.:·C�HHfIO DO PDUß"� la. FIEL Jaraguaense dõa Cr$ 7.0,00 Há· muito tempo,· em Vila Rica
fundação: flrtur 'Muller! - 19,19

. à Biblioteca Pública Municipal (�II) Jefferson -Devís de Paula /

Frllttle,•• e Or".ment.i. I NÃO HÁ COMPARAR, em estudo sério. pelo
Laranjeiras, Pecegueíros

15[7 - Depósito da importância arrecaqada 10 254,00 que vimos, o motim de .vila Rica d.,!" 1720� em 'que
Kakiseiros, Macieiras, Ja� t6/7 _ Pagamento à Linária Curitiba 2.696,20 FiUpe dos

'

Santos Freire, português aliado aos

botieabeiras, etc. Roseiras 16/7 _ Pagamento à Livraria F.T.D. 240,00 reinóis, se houve com bravura, padecendo, em

Dahlias, Camélias, Ooni- 5/8 - .Pagamento à Livraria FIEL
�

846,00 consequência, o castigo a que nos referhnos no artí-

feras, Palmeiras, eto., ete 9/8 - Pagamento à Editôra Nacional 4000,00 go precedente, '-com a Conjuração Mineira, em que

__ 9/8 - Pagamento à Bdítõre Paulínes 1.171,80 J08q�im José <;Ia Silva Xavier, o Tiradéntes, pro-

PEQAM CATÁLOGO 25/8 - Contribuição à FIEL NACIONAL 100,00 pugnado ardorosa e íncsnsávelmente pela ímplan-
25/8 - O,ação à Biblioleea Pública Municipal 700,00 ração da Repúblíca em Minas, foi enforcado e �s--

�LUSTRADO 25/8 - Em depósito no Banco do Brasil S.A. 500.00 quartejado.
'

TOT A L 10254,00' Affonso de E. Tauuay, ns sua apreciada "His-

J�raguá .do Sul, agôsto de 1971 tória das Bandeiras Paulistas",_Ed. Melhoramentos,
tomo I, 1951, p. 327, escreve: "Paulo Morem - Coordenador "Emérito serviço à respeitabilidade de nossa

/

hlstoríegratia nacional prestou o probo Teófilo Feu
de Carvalho, Dela expungtu uma lenda criada ao

que parece pela arroubada imaginação ds Cóuto
de Magalhães _e lenda que rãpíuamente alcançou

'

notável vitalidade.
"Em seu "Ementário de História Mineira':

conttnua=vdemónstrou o historiadör mineiro, irre-
....

Iragàvelmente, a extraordinária deturpação dos fa
tos donde se ortglnou a atorda de .que o motim
vila rlcano de 1720 visava provocar 8 secessão de
Brasil de Portugal, sob 8S instigações do português
Filipe dos Santos 'FreirS) arvorado em protomártir
de nossa Independêncía nacional".

Não é menos' incisivo Pandíá Calógeras, que
na sua prestimosa "Formação Htstõrtes do Brasil",
Bibliotec'a do Exêreito-Edítora, 5a, edição, 19�7, p.
66, 'elucida: ' _

o:.-.- . -J "Quis é ainda tenta o romantismo histórico

Reg�stro 'CiVil iliadà e residente �m �io fazer de Filipe dos Santos um percursor do patrlo-
W'll' G GA' M·"ll G bbs .

." II da Luz, neste dístríto, tísmo brasileiro e republicano.
- o sr. I I , (,H!S· urel.u err.ru.u a,' ft_cl.a 'fl'lha de Robe rto Eíedl .... r

C á
. .... xa '" v Não resiste tal devaneio ao fato de ser o he-

uer, em orupa; do Reglst!o ' lVII do I, DI', ! f> Cecilia Hornburg Fie I rói muito bom relnol.'
- o .sr, Rudi Bruas, I'rlto,

da Comarca de Iaraguá I.dl�r, ' A luta de Filipe des Santos Freire, que co-
nesta oldade; do Su.�, Estado ue Santa I,,-

L C:' B 1 E
.

7 mandava graúde parte dos amotinados, era também
• -:-

o J o v � m. aerte
_

.

atarina,
.

asil, dttal n. /767 de 24(8/71. li dos potentados como Pascoal da Silva Guimarães,
S.e1O, nesta cldadt';. I az Saber qUe: cOinparece-1 Peuí S\ a' R tld .

-, .

b d
' euro oares � que em 1708 (possuía 300 escravos em serviço.

� '.
Jove,n omI a ralIl 110 cal tO�I� �XJ lU o os Leonor Hintz Aliás. 8. importâocia da pal·ticipação de Pas-

Padri, d�cumcntos eXIglJos pela Ie

I . . .

_ O g a r o t o Walter afIm de se habilir.uem�para Ele, braSIleIro, solteiro, coaI d,a Silva Guimarães no' motim de 1720 pode

Germano, filho do sr. cacar se: l/mecânico, na t u r a I de ser a,quHlltlioa pela notícia que dêle nps dá Diogo
Cermano Behrens, nesta' .

-

I Blumenau, nestec Estado, de Vasconcelos, na "História Antiga de 'Mjnas Ge-

cidade; EI;htal I!I. 7765 de 18/8171 dorqi'c.ili�QO Ei) re�ideD�te rais"- Ouro Preto Bertrão & Cia" -t901, Apud. An·

I Ingobert Fuoks e I
em VIla NOVa0, nel'1te' diS tônio Tôrrss, "As Razões da Inconfidência, Editôra

Dtia 03 Elsina M'arqua' rdt trito, filho dj!) Sebastião Itatiaia LImitada 4a. (:Id" Balo HorizoMe, 1957, pág.
" 1'56 157..' ,�'

'E "..
.

. I Soares e Maria, �evel'.jno .

......,. a ·,sra. Antonine, es- Ie! bra;s�le�ro, 8(11te�!0, I Ela, brasileira, solteira, "Em 1708 trabalhava já com 300 e8craVOB e

p6sa do sr. Alfredo D. torneiro, natural de- �o

,"costureita nasc'iQa em dobra'l1.do, a s�l'rl'l ti,nh� 8" 8podera�o !ie tõds á

JaDsen; _ ru'p� .. �este ES,tad<)" 'do Jaraguá d� Sul,' d10mici enQosta da Uapenhoacanga, onde se confirmou por
:...., o j o v.e m Narciso mICJflallo. e ré:i8Idtm�e �ä i liada e residente na Rua sesmaria em 1711.

Morbis, ntlsta eidade; Rua Presldent�. Eplt�ClO i Rio Branco, nesta ci!1ade, "Odiado "pelos pau I i 8 t 8 s, de sua parte
,- a sra. IIene, 8SPÔS8, Pessoa, nesta CHiada, filho! filha de Julio Hintz e correspondeu, t o r n a fi d o - EI e' alIIia dos oonfii-
do sr. Dr. Jörn Soelter de EwalJo Funka e An'na I Adelina Maba" Hintz tos d� 1708; e foi 'para ,se acolher à sua som-

na Alemanha.
' ,

FU,nks, I
'

bra, que o ditador Nunes Viana, aclamado em Sa-
,...,.... o sr. Waldemiro Na- Ela, brasileira, solteira, Edilal n 7768 de 24/8171 bará, yeiu incontinen'te 6stabelect<r·li sede de seu

g ... J nesta cidade. industriária', nascida em Osmar Vigsl'80i e govêrno rev01uciollário no arraial de Ouro Preto.

':-- �------- JaI'&g'uá. do SuI,- dumici- Ana Ramthum Pascoal da Silva pôde elltão lhe fornecp-r, 'a)ém
Iiada e residente em Jl! dos escravos, numerOSOI!1 sequazes, aderentes de

raguá-Esquerao, n t'lstt Ele, brasileiT'o, s(lteiro, 8tU uuro. cet'cu de Ciois milllômens arma-:r., &08

distrito, fi-lha àe ,Alfredo operário, n a Iii c i d o em quai8 sustentava. e sustentou enquanto a campanha
Marquardt e Adele Ra· Blump.aau, neste Estado, houve m(ister.,

'

asch Marqmp·ô( domiciliado e residente A presença, portanto,' de Pssctlal da Silva
, em (}aribaldi, oel7te tiis Guimarães, rico proprietário e !J,feitü às de",:;�'dcn8
Edital n. 7,766 de 24(8;'71 t I't f'Ih d J

-

V'r o, I o e 0800, Iga (Ja capitania, no motim vilarriquense 'de 1720, por
f<:ni 6 Jaci Gonçalves. !:li só, afhsta 8. simpática presunção d,:) qu·· ?iHpe
Ela, brasileira, solteira, dos Sãotos Freire tenha sido o seu chefe Iolllpre,wfl.'

industriária, natural de Q d' t d
."

. Ele, brasileiro. solteiro, . , , uanto li causa etermlnsn e O> motIm, que
Jaraguá do Sul, dQmici- d

.

I" t
. .

lavrador, natural de Ja na 8 teve de naewna Ui a, e mesmo amos com
, li;;tda � residente em Ga- 1 é

. ,�.'. l" t
raguá do Sul, domiciliado qua quer id ia de "IßdepenOeI:iCll't. ilSClODß , CU:6

"e residente em Rio 'da
rib,ddi, ne s t e distrito, !lã0 fôra senão o et;tabelecimento 'de casas de

1 Casa de alv.enaria semi. acabad"', 200 mts2. e filha da "ugu"'to Ram f 'dà
. '

U Luz. ne'ste distl'ito, filho
., . .F\. '" .

ur,ldição, que. todos tf-mjam a, secuo rlamente,
respeclivo ierreno - a rua CeI. Emilió Jourdan, de :\fonso Giatz e Frl"eda

tbum e Hedwig Raasch como concausas, corrupção arlministrativa, 8S di-
fundos, 2& 000 00. Ramthum. -

d f' ód'
, Mueller Glatz. v�r�as Imodali.aades de €xtorçoes o 18CO, o 10

E�ludé!Í�1e condições de pagamento, informações Ela, brasileira, solteira E para que e'hegu'e ao GO. e rivaUd,ades reinantes na capitani�. , ..

com, Victor Z m'lIermann, n/Cidade. doméstica. na tu r a I de héclmento de todos mandei' Enfim, p�ra A E Taunl1y, "'Fm preClpuamen· i

,�.
) .' " Ja,raguá do Sul. domici pa saÍ" ,o presente edi ai que te dis�1dio (mtre portuguêse_to; segundo Feu de

...�_____ �
,

s bl: d 1·
' ()arvalho, " ... briga de portuguêliles provocada por

..: .. ,

.,:. �,t J , .:� .: J��:'.,/';:::�� .:' .:' ::.:� .:o,•••• :'• .:Q,
era pu lC� o pe �

dmpren�a mera questãó fiscj.j,í " , '

� : BEB 1,0 A S ·M A X' W I L H' E l M' S A
�j �til��10 L�.U:��t: 'IO;d�", �e�, Mais. Par. d••ta, a pseurloidéia de secessão

�••
_

'

'. _
' ��. Iguem s, UD r de }lgum Im �? Bra!!ll de Port,ugal. esc,reve � E T�unbY, ob .

•
;

,

.

• • B p::dlm nto acuse:-o. para o clt, P'. DO.2. lernblando Fell .de Uarvalho.
.:. : :,

,.:
\ q fins legaIS "Fêz ê�te hístoriadór, f;lpoiacto em �sm8gado�a

,l:;: :� AUREA MÜLLER GRUBBA documentl1-çaQ, resaltar q�anto tal �ov)meoto nao

l: R d d d :' o'" I passou de mera asuada fltical Basta Iembrer que

.l� ! e v e n e o r a : ,ela, pa!'a combater a sedição apoiou-se o conde, de,

fi
'

.' , _:� � 'Assumar nos paulistas contra os próprios patriotas."

'fi '.: B RAHMA 'eHO PP �� �orreio do' Povo Várias i�t�rpretaçõ�s. errôneas da histór.ili, no
/. :.. ' ,,:� um Jornal a que toca a mUItos dos antigos eventos, adVIeram

� !
.

,>

,
'

' B
-

Serviço do Povo elO fato de se ter �mpre�tadó SigDifi08t;ão atual à

l: :

J
I

, g palavra "república", se� atentar para s que lhe

li: 'em araguá' d9 Sul, ß /"
era peculiar na épooa.

li
I B Vende-se --

�.·;Alto Vale ,�o Itajaí. e, agetra � Terreno Representação
:.l� t,om bem ln tegrando-:,se ' na �� Situad09km.do centro Elemento residente em CURIl'IBA,

I· G d FI· ,

1- g de CorQpá. na Estrada .

d CORE d PR d
.

:",: :.'.� 'r.a,n .e, '

OrlanOpO 18, .:.'.:� Nova Corupá à São .Ben regIstra o no .,'
o .' eSf']a re-

to. tendo 10 a 12,000 m2, presentar firmas desta cidade Dj;jqup,la
l d 1 d d altitude cerc'a 800 m�tros' OAPITAL à· base de comissões. Favor

i {� ,

on e a em os seus pro utos revenderá �� pl'ópr�a para const.rução dirigir-se ao Sr. A. J. da Silva.:

, l� ! B R A H M A C H' O PP' ��I deln�����;õ::r�(��l0� Sr. Ualxá Postal, 1398
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\ .

Emprêsa Jornalística
"Correio do 'Povo" Ltda,

,

• 1971 •

Diretor
Eugênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
I,

Anual .. I: . Cr$ 10,00
Semestre • . • Cr', 5,20
Avulso • • • • Cr$ 020
Número. atrasado CrI 0:22

ENDEReÇO:
Caixa Postal, 19

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

Leopoldo Seidel ->

- CORUPÁ '_

,"===="=====,===8=0.C I A=I=S=="
Fazem anos hoje
- a sra. Emma, eapêsa

do sr, I Rudolfo Bleich,
nesta cidade;
- a sra. Norma Lange,

em Itapoeuzinho.
Faeem anos amanhã
- o sr. Helnz- Ziemer

�m' Joinville; ','
.

- o sr. Haroldo Wols
ki, nesta cidade;
_ o jovem Ademár

Osvaldo Borges, n e s t a
cidade.

Dia SO
- o sr, Leopoldo Rei

ner, nesta cidade; /

- a -sra. Marià, óspôsa
do sr. João Carlos Stein
nesta cid�dej

. ,

- o sr, Angelo Scheuer,
,

em Itapocuzinho.
- o sr. Otto Pawlows

ki, em Gaspar.
Dia 31

Dia 01

Casa residencial de madeira totalmente
beneficiada, � recém construída, pintura plás
tica, garage, com 152,75 �2, 10 comparti
mentos, construída em terreno de 723,00 m2,
situada à Rua Criciúma n. 163, .. lateral 'da
Rua Barão do Rio, Branco, nesta cidade.

Negócio à vista ou à prazo e aceita-se
carro nacional

'

Informações c/M. Albano no Banco do
, Brasil.,

-

"

Aniversários: Eugênio V. Schmöckel.
nesta cidade; ..

,- a srs, Hllda Hens
chel Brunner; em São
Paulo; ,

\ - o garoto Rudi'nei
dos Santos, nesta cidade.

- o sr. Manfredo Fuck
em Corupá.

'

Dia 02

- o sf"Tarcisio Satler,
nesta cidade;
- o sr. Siegmar Ehlert,

nesta cidade;
-

- o sr: Jpsé Bäumie,
nesta cidade;
- �o sr. Lauro Bo,rtolini,

D8sta ci(;jade;
.
- a jovem YV0ne Alict'

Schmöckel, filha do 81'

1 Casa de madeira com f�das a� ins·'alações e

I'e�pecltivo terreno, - Rua CeI,. Emillo Jourdan,'
fundos, 16.000.00. .

Almiro Glatz e

Mafalda Fiedler

1. Casil de 1.1adeira com todas' as inslalações
8x14 e respeclivo lerreno - Rua Emílio Slein

1800000,
'

,

'

1 Casa de madeira, e respectivo lerreno, a Rua
CeI. Emilio Jourdan, fundos, 10'00000.

PARANÁ

•
Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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. ( �E.t.dO de Santa Catarina

@, �feit�a Municipal de· Jaraguá do .. Sul
\

Cidade que �resce necessit� de
Aveoida Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303

obras, pague em dia os? ' ,(Fone:' 52-1894) ,

I Z C - 39

1 Ri. de Janeiro •

'i seus impostos
�

Estado dR GUAN

AB�A�R!A::_::::���_�."'(I����lb========J==========--=-=-=-===:____��------------------------------------------------------

'A Vista da Informação como- requer
Amando Schulz, requer licença p/oonstruir um

raneho, Satire Matias de Carvalho, requer vistoria
• ha bite-se, Max Arthur Fiedler, requer licença p/fazer a reconstração 44:' um muro de cimento arma, C E R T I F I QUE - 8 E
do. José Tancon, requer licença p/construir um rau- Max João Rudolpho Kehe, requer uma certí-oho ds madeira, Luis Pelles, requer licença e ali" dão dos impostos pagos a Prefeitura desde 1969ính.amanto,l?/construir uma casa re�idencial de ma- Dlseolândía Comércio e Representações Ltda, redeira, Adeha Hafemsnn, requer hc�nQa e allD�a- quer por certidão S8 a firma é ou não devedorament� p/cor18tf'ur uma ca�a re.sldenClal de ma?ßu8, a Fazenda Municipal. José Modestino Junkes, reValfrldo Schmau.oh, requer ah�ham�nto e n,lvela-1 quer c,.Artificar o número de todos Alvarás de Lo�entQ. p/con�trUlr uma casa residencial em. alvena· calização e se é ou não devedor 8 FazeI,lda Muni·rl�, Nma. :'fIChei Krasno�checoff. requer h�enQa. e cipal. Cícero Ja'mundá, requer· c'ertidão para finsahnhame,n.o p/a construçao de uma cISa resld�nclal de empréstimo na Caixa Econômica Federal, e sede �n8delra, ,Walde�ar Rau, req�er aprouçao d.e é ou não pos!!uidor de casa própria neste municip.l·oJeto de construçao: Celso �ertma, r«;.qu.er adqul" pio, Irmãos Emmendörfer S A, Comércio e ImporrIr por compra 8�rave� da Caixa .Economl.ca Fede- tação, requer p�r certidão se a mesma, é ou nãoral, um!!. casa resId,eoclal de madeira, R�l1hnQ Glatz, devedora a Fazend8. Municipal, José Toncon, re·req.uer l!cença e alt�hament� I?/co�strtllr uma ca�.a qu�r certidão de construção, Construtora JaraguáreSIdenCIal, deI madeIra, Armm�o FIscher, requ�r 11- Ltda, requer certificar se é devedora 8 Fazendac�nQa e altnh.amento plcoBstr�lIr uma ca�a reslden- Municipal, José Sebastião Karner. req.uer certidãoolal de �?delra, Ind. de Be_bld�s M'ax Wllh,el� S/A, de "baixa de s/atividadt;s, Darcy F9lipe e Ir�lRe derequ8,r h�eDQa, p/.s oo�struçao, ce uma amphaç�o em Souza, requer pc,r certiflão se o requerente e s/s/lOdustrl.a, HIláriO Alldo SchlOchet� req,ue� hcenQ� espõsa pos8u8m casa própria, Gaza Rodolfo Fisp/constrUIr um puohado em alveuarla, Dulclo Lenzl, cher leque'r certidão �dos hrrposto8 pag'Gs.-reqUGf alinhamento e nivelalÍÍento p/construir uma

'

gflragem em ahenaria, Emílio Klitzke, requer licen- C O N C E DA- S'E
"a EI alinhamento p/construir um muro de alvenaria, Ver,undee Krause, estllbel�cido no ramo dt-Wille EIert, requer vistoria EI habite·s8, Oenira Ro- Comércio e Repre'íHmtações, ftlquef ,alvará. de lipelaUo Marcolla, requer alinham ..ntg de s/proprie- cença, Jcsé Fructuoso, requer alvará de licença,dada, Antônio Gonzaga dos San108, fl:>quer lic8nQIl e localização p/�8tbbelecer 88 com o ramo d� Gop/eonstr,dr um aumento, Ca-los Milbratz, requer li mércio e Exportação de Flores, JO,sé Trainotti, re·oenqa p/reformar os fund08 de s/ca,sa residencÍal de quer alvará de liceuca p/eetabelecer"liIe. como caromadAira, Egon Pdebe, requer vistori,a e habite-se, pinteiro autônomo, Eduardo Spézi!�, estabelecidoPaUlo OSlili Lore'1!lQo. requ�!' liGençâ 9li�h8mento e com o rRmo de Transportador autônomo requernivehmento p/construir um moro com tela de ara- ;ilvará de licença <:l loc.,Jiz{Ção, WuLiir FGdi, queme,' Antônio VIeira, requer licpnç3 p/conbtruir 'um rendo 8stabelecer-'8'e como motorista aut6nomo, repuchadO d� madtilfa, JUhdOO Ziiullhtlliul, rt1quer li" quer alvará de lic",úç .. , Silv,ino LbOÍtH', quer@odo08DÇ" p/a. instalação de um pdlDel pjpllblioidade, estabalecer;.81.lJ com o rsplo de fábrica de MóveisHou6do Pró,di, requt>r lic8nC}8 p/colocar uma placa e Esqu8draria�t requer alvará de licença e localidI!> propaganda, Mário Z ... rbi.m. rpquer 'liOl'lilQa p/ z8ção.construir ulDa parte de I/ca.. residenCIal. Wí.JIfgang
Paupitz. reqoer vistoria (II habite, se, Toríbio Reitz,
l"equ ... r vistoria e habite-se, AlblSotl Lenke. fiilquel' Wilmar Jmié Berão, re'quclJ:' autenticar o Livro,istoria e habite-se, Luiz Cijrdoso, requer licença nO 01 "Registro de Serviços", bem como Alvaráp/cOU&Lruit· uma casa residêncial de madeira, Salva- de Licençu, Rubini Industrial Limitada, requer audor Jo�é de Oliveira, requer vistoria • habite 89, tentic,8Qão do Livro de Rtlgit.tl'o de Serviços n,o 0'1.BRbidas MRX Wllhelm S/A, pretenClen110 ampliar s/im- Rádio TV Reimer Ltdá, I'�quer àuteoticsção e
t,daçõóll rtquer "linhi:tlDenlo e nivelamento, Da'cy' averbação de seu Livro Registro de Serviços, HenFelipe Ramos, refltJer aproVf.lção de plllntllll, p/fins rique Arnoldo Reimer, requer autenticação e averde empréstimo na Cl!ixa Econômica, I Darcy Felipe b�ção de s/Livro Registro de Serviços, NorbertoRamos, réq'Uer liceo9a p/demoií, uma ca8,a de ma" Koch, requ�r 8utentioaçãQ

j
e averbação de e/Livro·oeir8, Irinf\u Z;,bel, nquer liceoQii e alinhamento p/ Rt'gis.tro de Serviços, Pedro Paulo Wl:lgner, requerconfiltruir uma eaSl resldennial de madeira, Floria autenticação. e averbação de s/Livro Reghitro de

no ,J Rhuchi" requer llcenQa e aliDh'1mento p/cops ServiQos, Relojoaria 8 Joalheria< Camy Oe Otãvioti'uir uma casa residencial de madeira. Luiz Pans- Nfigacz, requer autenticação do Livro n.o 01 detein. requer llct-nQ3 e alinhaml-lnto p/li construção Registro de ��rviços.de uma casa r��ide.ncial de ,madeira, ADtôoi� Ra --

D' E C L A R E - S Ebello, requer VllStOrIa e h ,blte-se, Reol:lto -Plllzera,
r"'guar hc ..nça p/construir um muro de alvenaria,Ângt'lo, Pixzera, requsr reaprovação de projeto de
rE"fo' mfl de ii/prédio. Ind, de Ártt'fatOI!l de Borracha
Wolf Ltd!f, nquer a)Juhamento e nivelamento p/
construIr calç 1(18. m ... io fIO, e muro def' onte s/casa
re�idencial, Ha"'y Gaedke. requer vistoria e h bi

r;; �te-se, A y Kuchellbeckal', requer vistoria e habite ' ���
IIß,cComuoidade Evangélica Lutherana. / requer ali-

! .�-.._��, l�._n:_71_.,_'d..,._.__ ._�'��_l_�_
nh<lmento e nIvelamento d .. fron8 s/plopriedade e

�Vlicença e liprovação do projeto de const, uQão dum
Eall�u paroquial, Antônio João K'Bvuslki, requer
'jalip,hllmento 8 nivelamento p/construir uma casa de t'ilDa'tiei' a, JarBguã Veículos Ltda, requer transferên- &;,.Clàit. da conclusão das obrás' de s/novas instalaçõ.s '

: PI1 responsa blildade da Construtora Hevokra LidA,
.
H :inz Blt'sing, requer vistOria e habite se, José Ja-
cob de Souza, requer alinhamento e alvllrá de c6ns
trução, Theodoro Neubausr, , equar visto. ia e h/j·
bit�.se, GeraldO Pelsate, requer viitoria e h�bita"l'e
Befnárdo G. ubba S/A Ind, e Comércio, requerVistoria e h1ibita-se, ,Jurandir Nnt'8 Coelho, requer; tis,toria e häbits·s6, Rodolfo F. Huffnll8l1shtr,'requar

. tc�n901 p/con'slcuir uma c:.sa fflsidencial ""m 3Iv"na
.rla'-8 concreto armado, Álvarp Ba�sani, requer vis·
toda e habhe-!!e, W. Hln�ching Oom. e' Ind. Limita
da, requar nivelameo'o p/construir uma cerca de

Säo convidados OI senbores acionistas. d��f.tsla, Renato Lux, requer líesnea para construtr uma
sociedade, pare a Assembléia Geral Extr60rdl�arllJ,casa residencial da madeira, Oards Oorrea, requer 8 d b de 1971 a" 1110.II realizar-se no di. 1 e selem ro e '" iiilicença e alinhamento p/construir uma ease resi-
horas, na séde social em Rio do Cêrro km 14, n.esleA Prefeitura �u(1icipal de Jaraguá do Sul tor- dencial de madeira, João Cláudio Braga, requer Ii- município de Jaraguá do Sul, pare deliberarem sobrena público, para conhecimento dOI ínteressadoa que esnça p/construir uma granja de suines 'em al'fena-
a seguinte Ordem do Dia

,reoeberã (prepostas até às 11,30 horas do dia 10 de ria, Oarde Corrêa, requer licença e alinhamento p/ '1 _ Aumento do cepltal social de Cr$ 444,000,00'Setembro de 1971, para ,enda da madeira usada. construir uma casa residencial de madeira, Erwino
pare Cr$ 675,OOO,QO com os segulntes �ecursos:,

. MenegotU, requer licença para a construção de um
a) _ Cr$ 133,200,00 de reser�as livres � .

O Edital encontra-se afixada na Secretaria da campo de futebol de salão, Reno Aloizi, requer lí-
b) _ Cr$ 97.800,00 subscriçao por crédito emPrefeitura Municipal, à Avenida Marechal Deodoro cença p/construir um puehado de madeira, Elisaldo

conta correnre;
,da, Fonseca n.O 247. onde serão prestados 08 escla- Leutpreoht, requer vilUoria e habite-es, Esmeralda

2 _ Alteração do valor Dominai dillS. a�ões dere,cimentos necessário. Camacho, requer alinhamento em s/propriedade, Cr$ 480,00 para Cr$ 1,00 medíante 1lI ermssac doe
,

Jaraguã do Sul, 23 de agôsto de 1971. Indústria e Oomércío W. Weege S.A., requer. lieen- respectivos títulos múltiplos;Eugênio Vítor Schmöckel ca para fazer �Qla r�f?rlI,la eomplsts no pré�lo liI.ne- 'õ _ Consequente alteração do llIrtigo 2.0 dosPrefeito Municipal, em exercício xo �,s!mstal.a�0�8,. Cel!o Rope!ato, requer ."18torla e
estatutos sociais;habIte; se, Gíardíul Lu!z ,La.nzl" ,requer .lIcença p/, 4 _ Assumes diversos.Zdemohhrl.u�a ca�a rl4?SldeOCla/1 em mtadeíra, Dur�al JllIriilguá do Sul (SC). 20 de agôslo de 197.1ang e IDl, �equer reença p. cons rUl� um puc 8-

Ed ltreut Bauer Gumz, Diretora PreSidentedo de madeíra, Paulo Seberíno da SIlva, requer
e

/
J

licença e alinhamento pjeoustruír uma casa resi
dencial de madeira, Armando Scoz, requer licença
e alinhamento pjconstruír uma casa residencial de
madeira .

CONCORR�NCIA PÚBLICA N. o 05/71
AVISO..

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR' PREFEITO MUNICIPAL,

Eu MARGRID TREIS, brasileira, soUeira,,
auxiliar' de Illsßritódo, residente .. domicilia�a n�sla
cidade de Jaraguá do Sill, Estado d� Sta. C�tarlBa,
declara para 08 devidos fins, que foi Bxtr.raflado O

carnet de Pagamento de Benefícios do INPS n."
B21 0,263677 da Sra. Vt'!I. Ana Mohr.

,Jara gllá do �,ul. 20 de agõsto de 1971.
MARGRID TREIS.

$$-� .....�-----x--�------""i!
A t' e n ç ã o ! 1!

'

!i Fármácia Central!!
!

\

! eomuBica a seus clientes e amigos que !{; tramferiu flUSS hlRtalações para a Av0mda
!i' Getúlio Vargas, 198, entre 1'.1. Com

.•� Repres
l de Máquinas Agrícolas "Tobat�a e Cas.8 !
i Pernambucanas, esperand10 contIDuar mere !

cedor th� vossa confiança e permanecer ao 1t inteiro dispô!.' dos pre��iios senhores. Ii
_ ... _ !!

.I

A C h tun g' ! !, '

!I Zentral Apotheke,!
l teilt seiner vornehmen Kundl!Jch�ft mit, dass I '

I, die InstalatÍonen der Apotheke Jetzt an .der !I Av_ Getúlio Vargas, 198, zu flOden slDd, ,

i zwischl>D dflr fh'ma Com e Repres. de Má !
i quinas Agrícolas "To.batt�" und 08S3:8 P8r- ! I

i Dl:imbuc .. u<Õb, wo weIter'hIO gute bPldlenung I
i zu erwarten ist. i
ac _ _ _x..:... _ x

Construtora Jsraguá Ltrja. requer uma decla
ração. de_ que 8 Firma tenha realizado obras e

serviços de construção civil.
Jarsguá do Sul, 18 de agôsto de 1971.

ADVOGADO n08 fôr08 de
SAo Ps-uto - Guanabara - Estado do Rio d 8
Janeiro - Bras1lia" '\

Proeessaml>ntos perante quaisquer Mi.
nistérios, Autarquias e Repart�ções pú,bUcas
em gel:aJ.
Escritório Ceatral:

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

. _... nica, que o prazo pa�" ii enrreze dos formulátio�,
,I. '. preenchidos do CE�SO TRIBUTÁRIO encerrar·se,8

74.:N,o:,�L:-:I::�,I�--:':�-:-:-'__--"":"":'---�,---.;.;..-..;..--�.�,..:....--.....;,--�---...,..:.------ dia 15/09/71, 'e, outroesím comunica que es Iormulâ-
JAR�OOA DO SUL (a'A.""T·. CA·T· IN·) S�8AD

.'
28

A

1971 a 6 7
.

, ." .� .. "o, . DB AGOSTO DB _.) N.CI z: 4 rios encontra se ii disposição nesta repartição estA-
.

dual � avisa 'que deverão serem preenchidos em duas
'

(2) vias.
/

Encontram se também na Exalaria, es Guias pa

re Declaração Exponrânea de Débttos à Fazenda

Estadual.

Jaraguii do Sul, 27 de agôsto de"1971.
Peulíno Pedri Exator

pinturas laraguá Ltda:l
Anexo ã Metalúrgica Arteferro Lida. - Rua'JoiBvllJe" 113 II

U
Cx. Postal, ,64 - fone 2052 - Jaraguá do sul.-se. II

m Agradecimento que, se imp.õe· II,PinturBe de Prédios em geral.
CL Psulc Moretti Efetuemos serviços em tôde li região.

====================

Como é do conhecimento público, 80b o pa·, Oferecemos vagas pcira pintores. apresentar se
teocínío ci? Líons Club� de Jaraguä d.o Sul. (I,COI'PO 60S sábados, das 8 às 11 horas, muntdes de do-
de Bombeiros Voluntärtos da cidade realizou no cumentos
último día 22, os Iestejos-do seu quínto aniversário '===\=======�====='==='====�
de fundação.

.

"

Dízer d? 8uce�so dos festejos seria lançar teclpada de cartões de churrasco: finalmente, 80S

confetes a SI pröprío: contudo, forçoso é que, do CCLL do Lions Clubs de Jaraguá que, num raro

P0!ltO de vlsta promocional, Líons e Corpo de Bom exemplo de dedicação e trabalho, sacriücaram um

beíros alcançaram seus objetives, trazendo para domingo de lazer para projetar o nome de Jara-!

J��agu.á nada menos do que sete corporações guá.
vísítaníes.

' E para que isto aconteça é míster planejamen
Houve competição, houve dernonatrações, hou- to e execução de um plano de trabalho. e isso

ve desfile, �a8 houve, sobr-etudo, aquêle congra- houve, Chegs mesmo a causar espanto s' edifican

çame�to �a.dlO entre Oi soldados do fogo, E quan te participação dos COLL nessas ocasiões. Cada
tos nos vísítaram daqui levaram calor humano da qust em seu setor, todos trabalharam, todos deram

qui levaram. lições de cavalheirismo e de hospita- liCÕ�8 sem conta de serviço desínteressedo. Que o

Iídade, daquí leveram exemplos da compauheírísmo digam 08 COLL assadores de churrasco e aeus au

e de serviço desínteressaâo. xiliares que enfrentaram, por maíe de três ho ras I -,- 1 ptano marca Schar..zm�n; um televisor �a:c�
. � n�st� Instante �m que revivemos a'" gratas consecutivas, o fogo abrasador das grelh'18, Mas IJhilips steb.ltrnauc; urna geladelr� marca. Fr��ldelre,

remI.msceDClas de .ma�s uma vlturlosa campanha Lions é Isso, organízeção em função do trabalho um radio rnarce Orbifon; um sola cama; um Jogo de

do LlOns. Clube, unpos-se, por necessârlo, um' trabalho. em prol da comunidade.
'

copa em canela maciça; um [ôgo- de quenocom dU_Ö6
8g;·ad�clmento. Ê.;te agradecimento deve-ria Her' A

.

_
camas' uma cama de bebê; um grill; uma enceradeira

globalizado ao invés de índtvídunlisaeo. já que
Passadas t?dl,\� 8S preocupsç_o(,)1J que D�S marca'Walila; � 01:1tr.05 objetos e utensílios.

êste corre o risco de ferir susceptibilidades, de' abscrveram p�)r lD�elrO na preparaçao e. t:'xe.cuçao
causar melindres. '

' de nosaas tarefas, tucorrertsmes numa ínomtnävel '
Tratar ne -segutnre enderêco - RU,lI qUilhenue

Mesmo correndo êsse risco, fNÇOfilO é que
omtssäo S8 DÖS �llrtá8semos a uma_ palavra ue Weege, .240 ou gelo reletone �1õ4 - Jaragua do Sul

f�çamo8, de.- público, um agra�8cimento todo espe louvolt'_ f6 agrüdecl�e�til à!i c�f!):jrHçot!B dl1 Ga.�a
Olal so CL Gerd Baumer, p!'esidentb do Corpo df'l dor, Sal,) B'd'nto. ,JOlnvlll� � prmC!p�iJmente à n01:)88.

Bombeiros, Íocansávtll e dedicado batalhador da ;·hmhu.�a plllavra tr;idu�I;:'.le. mdh';lf"O congraçamen

Corporação; ào sr. Prefeito Municipal que nos
to hl.)Vido cl? que �sta: lvi UUla � E�TA, uma fegt:!

atendeu com tOda presteza DO qaanto d!A Muriicl- na vt'!rd�d.':l!'a acep?ão do têrmo. uma festa em

pr-t,lid3dfl foi solicit�áO; 80 sr. Pre8ident� d!l SA L qua uafitn�-biij ß vI�ltff.nte8, \comandant�s e oomaD'

VITA que, pl'ontaweoteo, DOS cedeu 8.!i iD81alsções íhí?OS, alhr..HHI' por 1��t2Dte!t à - é,gu� ti ii? fllgn,
do ��8tÖ Agropecuário para a rl9alização das b maoglHHras a &0.8 vl'ic�l?�, pr�,pOrCI()�fi.r!ilm
f?�tJVld8.,d68; às tl,utor.idades constitufdu qU"l gflfftn- ��)�6nt(?e dÉ'l exc:pm.ofí�� I:LfiDld1'l,d� Ge P1'0P081to@,

tl!8m. com sua preunça, o 'brilho das 'tQmemora. :a.ll�UI.HJ a_ culJlufJhao <Ab �ue�u� altamente hum!&no�
çoes; ás sotidadefll de classe que contri,buiram p�rã

e PWfll!J.lumeote h�m8DltárIO'8.
q�e a. pl'Om�çãó fô�8e coroada de 8xito; fol@ eomér, Que is te l'egi!5tJ'u� lU) cODsdtua_ (!ID I"dJ.ii um®. rem

CIO e IOdu�trla IQclu8 que, uma vez m'.�:>; t;:í;�gf.n� di:rr.::::,çíl� �� �j')�,.o rA('{'oheeimeoto 3 toflol!l e uut'"

nharam ao Linns e ao C?rpo de Bombeiros" com· as n08888 p1>tbVr8S traduzam, embora PàlidawlI'Die'l' Ip:omiGso de iua expl'8s81va ajuda pela cuwfH'a an-, um fig,'b.ut;c!illeLlto qUIs se irr:'põf5,' I!_,;,-===�=================ii
�����������-�����������-- ������������

,
'

O . 'UE" VAI PELO UOIS I.

Jaraguá Fabril S.A.' precisa de tecelões c�m a

experiência mínima ne função de três anos.

Os interessados deverão dírigrr-se à Jaraguá
Febril 5 A, na rua Jorge Czernlewlcz, 590, no

horário das 14,00 às 17,00 horas

Desnecessário apresentarem se sem <? requí

slro exigido.

Ueß�u, POr motivo �e mU�8nC8l IS seguintes �ens

A Prdeilura Municipal de Jaraguá do Sul,
avIsa ao., contribuinles de Impôslo Predial e Ter

filo' iéll Urbano. que o prazo para pagdmento sem

multa da ler/ceira ,cota, terminará, DO dia öl �o
mês e:m curso

'

Anlec1lnlOdo agradecimentos aos Que acolhe
o pr�sente aviso.

'

AtenciolDamente.
Erich Sprung, Diretor

"

PÔRTO ALEGRE - RS
Rua Simllo Kappei, 338

Fones: 22·61-98 - 22-71-7%.22-71-90
22-75-70 • 22-74-95

SÃO LEOPOLDO - RS
BR-U6, LlndoHo Collor, s/no

Fone: Z38

NÖVO HAMBURGO - RS
Rua Coruraternização, 362

Fone: 95-16-68 - 95-16·69 - 95-16-70
95-16-711

J

PELOTAS - RS'
Av. Fernando Osório, 743

Fone:,2-73-55

RIO GRANDE - RS
Rua Riachuelo. UI
Fones: 454 e U3

'

CAXIAS DO SUL - RS
A.v. Júlio de Castllhos, 568

Fone: 28-53
.�

SANTA CRUZ DO SUL - RS
Rua Sen. Pinh"'eiro Machado, 951
Caixa Postal, Z06 - Fone: 2001

JAGUARÃO - RS
Rua Joaquim Caetano, 764

�

. Fone: 151 .

.

CURITIBA - PR
Rua Francisco Nunes, 1467

'

Bairro Prado Velho - Fone: 23-3439

. LONORINA � PR
Rua Marechal Deodoro. 415

Fone: %-42-61
, "

Rio ,Gran,de São Paulo
do Sul
Fone, 2259

BLUMENAU - sc
, Rua Camburiú, 231 - Fone: 11-76

.�.,�

-

-Agora também em Jaraguã
Rua Exp. Gumercindo da Silva, b3

-

,

CRICIUMA - sc
Rua Marcelo Lodetti, 44/46

Cai"Fl\ Pos'tal, 160

JOINVILLE - SC
Rua Leite Ribeiro, 330
Fones: 32ß8 e 3552

.,

TUBARÃO - SC
Av. José Acácio Moreira, 1459

Caixa Postal, 138 ,

SÃO PAULO - SR
Rua. Severa, 6M\ - VHa 'Maria

Fones: 93-87-64·93·81-08 - 93-42-21
93-53.06 - 93-40-04 - 93·47-07

RIO DE ,JANEIRO - GB
(Bonsucesso)

Rua. Guilherme Frota, 325
Fones: 230-0256 - 230-0120 230-6809

BELO HORIZONTE - MG
. Av. D. Pedro II, 1282

Fones: 3'7-97.65 - 35-35-05
'---

SALVADOR - BAHIA
. Av. Estados Unidos, 3

F,one: 2-09-18

RECIFE - PE
Rua Cais' José Mariano, 534

Fones: 2-09-96 - :a-55·78

\ MONTEVIDÉO - URUGUAl
Rua Treita Y Três, 1374
Fone: 98·60-18 - 98-33·52

JARAGUÁ DO SUL - sc
Rua Exp. Gumercindo da Silva, 83
,

.Fone: 2259 i

,
,I

-

Aqradece1110s desde já v'pela Pre'ferên·ci�

A -Emprêsa mais antiga do Sul do 'País, acaba de instalar-se'

também nesta cidade para aLender o Comé, êio e a Indústria Jara-

,gua,ense 'em Geral\ \

A partir, do dia 1.0 de setembro pr6ximo, qn::lndo da, ins

tahH}ão de nossa nova Agê!lcia, tendo como Diretor.�ereDte o Sr.

Eurico H. Sabka, e como Corretor-Responsável -para Járaguá do

Sul o Sr. José N. Kock.

'.
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