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Glória a Deus nas alturas e paz aos
I

homens debôc vontade. sôo osvotos do
"Correio do Povo' pela passagem do�àlal

de 1971 e Ano Nôvo de 1972.
JARAGuA DO SUL

Orgão de maior penetração no interior do nordeste catarinense
--------------------�----------- ------------------------

Fundação: .

Art.r Mill.,

Im ewea&O na :

Socl.J.J. Gr.lle. Â .,."IrJ. LtJ•.
Diretor:

BlloêNlo Y",OR aCllMÖan

'Ano LIlI - JARAGUA DO SUL (Santa Catarina) _;_ 'Bexta-Ieira, 24 de Dezembro de 1971 - N.· 2.663

.A·Atuação do Senader Antonio Identidade
Carlos no Congresso vale já em

No dia 1.° do corrente, quats 22810.844, ou seja. comércio, deverá ser ex Janeiro Cooperativa Agrícola alcançando a instância

o Seoador Antonio Carlos 58,7%, eram ebeerecrdae tendido à agricultura. onde
Mixta ItRjara Ltda., aC8 administrativa supertor

Konder Reis, .tual Vice de água potável. está ern execução um ple- A partir de 1.0 de ja ba de ganhar Importen o processo foi julg�ilfó
, Líder do Go v ê r n o no Da população total spe no p e r a a quehfrceção neiro proximo, em San te eausa no Conselho f8'Yoráy�J à Oooperattve,
Congresso, voltou ii! ocu- nas 26.5% gozavam dêsse ."rofissional de M 000 pes- tos e no Guarujá, nenhum Est��ual de Contribuintes grilQ3s a intervenção d()
per a tribuna. Como sern privilégio. Os não abaste- SÔiS. objetivando a melho- menor poderá entrar em �otlrlcada A

a recolher advogado Dr. Sf-bastUio
pre o ilustre caterlnense cdos somevern 62972 159. ria da produtividade - de .

clubes, cinemas ou tea ImI?osto8 sobre o que. 80D888i8 de Albuquerque,
abordou eseuntos da mets dos quals 16.003293 he nossas lavouras. tros sem apresentar uma o. �18CO entendeu de elas- de Florianópolis C0ll10
alta tmponâncíe ,,<Hell a b.tanies das cidades." Em Santa Cerarlna dIZ identifioação fornecida 811ICar como "o Iato ge f

'

vida nacional. lnlcialmeme, N ' ld d
'

pelo J' d d M radur é a saída ou soro uodo conhecedor que
a oporrum a e Q ora- o representante ,"-alarinense,/ u}za o e. eno�es transmíssãn. d.e

\

p "" I é do cooperativismo.
ocupou se do PLANASA, dor exaltou a erueçäo se- espera se um aprofunde por meio de seu servH;.o" '"

.

r ...pr 6)-
•

Dlano Necionel de ôenee gura e eficiente do Minis menro das attvldedes da espeetsusado O servi d'ade p�rque equíparada No!�os cumprimentos ao.
mvnto, que tanto inferisse Iro Costa Cavalcanti e do PIPMO nos centros índus ço começou a funcionar � 8�lda o processo tf've' adml�istradnre8 da Coo

desperta em nossa cidade, Presidente do BNH, Dr. tri ais e agrícolas, onde a em Santos e entrará em. íníeíe em 1968. Agora, peratíva.
onde nos defrontamos cem Ruben -Costa. que procu carência da mão de óbra funoionamento no Gua·
o problema do saneamUlo, r�'Y roraar pos��el produ especializada é um dos ,rujá

. , O -t 'I J d S J'O PLANASA é .. , .,ri- çao, ,frQnspOrle,-�r$'lamento grandes problemas. que -��. ,j .�. a'··Y·g. U-gar p'ara' a·rag·"u.·a' o ·1'
.

meira opereção integradiJ. e dtsrrtbutção de água po clamem por solução, rendo Câmara 'lJ;uÍíicipal r

com o oblerlve de resol revel a 80% da população o Prefeito Munterpel Hans
ver, em caráter deüntnvo. urbana brasileira. Gerherd Meyer e' o .

Vice- Olerece AlmD�O
o problema da carência Outro assunto que o Prefeito, pletreedoern maio

"

. nacionel de sistemas de ilustre orador abordou ne último, o desenvolvimento O vereador SigoJf
abasrectmenro d'ägue a de oportunidade foi o que diz de atívidades para solucto- Sehünke, Presidente da

rides de esgoros - Ierores respelro ao Programa In- ner tal problema em.nosse
Câmara Municipal de

essenCIaIS da elevação do ten�ivo de Rreparação de terra. Vereadores, tendo em

nfvel de saÚde e bem-estilr Mão-de Úbra - PIPMO "Recfbi, informa o Se- vista o .recesso legislati
du populações prasihtiras. O desempenho dêsse ór- n'ador, I:lolicilações dos vo, reuniu O"i Senhores

Em dezembro de 1967, gão, sob a direção superior Prefeitos de Jarag-uá do Vereado'res em fraterno

disse o Senador, "a popu do Minislro Jarbas Passa· Sul, Gaspar e lIajnf, 00 almoço, realizado dia 18

lação de DOSSO Pa,fs era ranho, da Pasta da educa- ßeotido de conseguir mos
do corrente, nss depen

eSflmada em 8ã 783.000 ção e Culture, lem produ- fórmulas capazes de aper
d6noill8. do Restauraote

habitaotes, sendo a popu z'd') os melhore� frutos. O feiçoar CI mão de óbra da Döring Para o almoço
'ação urbana da Grdem de programa, inicillimente de· indústria e da ilirricullura,

de confraternização,' a
38 81�.OOO pessoas, das dicado à indústrid e ao em suas r�giões" que apena� faltou o Ve

r-----------------· No corFente .00 ã 814 reador AlbJ�o Wehrmeis-

Cidadãos calariaeoses me_\ ·ter, por mO�Ivo de I!1súde,
IhorcHGlm a sua qualifiço I fO�8m conVIdados o Pre

çao de trab.• lho, sendo felt�HansGe�hardM8ye.r,
1.840 no selor agrfcolö,

o Vice Prefe��o EugênIo. Olavo Reck Nôvo Delegad.o
1.124, no setor industrial Vitor Schmockel 6 o

C· I
e 860, no setor do comér- Deputado Estadual Octa· llcunscriciona··
cio e serviços.

cHIO Pedro Ramos. Dia 16 do corrente, na pa o referido cargo
No Br4lsil, se gun d o �resenç8 das alta8 auto ofereoendo inumerávéÍ8

quadro previslo no mesmo P R Er f IT O VIIJA A BftUIUA ridad�8 civi!, militare!

Irabalho, serão aperfeiçoa C b" d lO
e "eclesiástic81 de Join

J
om o o letiVO . e I

dos 33.000 brasileiros no qUldar uma série de 88-
ville, tomou posse no

selor da agricullura, 60000 suntos administrativos, cargo de Delegado Cir

oa indústria e 25,000 no ainda êste ano, vif.jou cUBscricion8l, o �él.

I comercio e serviços, lola· 2a.-feira última para a
Olavo Reck. :li: a quarta vo Reck pela lua iBv'ea

-�-------------------� Iizaodo .t 18.000 frabalha capital federal o Prefei- que o ilustre militar ocu tidura.

-� "dores briilsileiros. to Haos Gerhard Mayer.
C o n e I ui U o Seoadör Em Brasília esteve em

Catarineose com Ci) seu contácto com os repre
testemuoho life éilprêço e SttDtantes catarinens8 que
admiração às geslões dos o acompanharam nos

minislros Cavalcanli e cOlltáctos eom o Minis
Passarioho, fiéis executo tro da Fazenda, dr. DeI
res da grande óbra do fin Neto e o Cêl. JSI'bas
Presidente EmíIro Garras- Passarinho, da Educação
tazú Médici. e Culmra.

I
I

Fundado em 187'
Emancipado em 1984

Cooperativa Itajara
Ganha Causa

o Diár!o Oficlal de lã do cerrenre, publicou-e
relação dos 10 maiores errecsdsderes se Ir,M. du
rante o Mês de outubro de 1971, onde o nosso mu

nicípio figura em oitavo lugar, cedendo lugar rempo
rério à Brusque e lrelet. Em números, são os seguin
tes es �,1aiores contrrbumtes do Imposlo s/a Circula·
ção de Mercad�rias:
·1 - Joinville
2 - BlumeDö'u
3 - LIlge!
4 - Florianópolis
5 -- Brusquc
6 _. Criciúma
7 - hajaf
8 - Jarllguá do �ul

6.63 t .922,65
4.007'814,95
2.732 847�iO
t 728.716.a5
1 036. �63.1J
901 808.fã·
891.360..00

855.61f19 - C0ncórdia
10 - São neulo do Sul

'

820.40' .�
699.429;74

O Legislativo Municipal de Jaraguá do Sul, .

cump're o agradável dever de apresentar ao

povo desta terra, os seus votos de um Feliz
e Santo Natal e Prosperioade em 1972,

Sigolf Schünke
Presidente da Câmara

méritos, funcIonais ao

pO'Yo do norte-nordeste
catarineos.. Esta f6lba
cumprimenta o Cé!.. Ola ..

MENSAGEM DE NA T,A L
.

A direção e os Irmãos Maristas do Colégio São
Luís, nesta floração de feSlas e de graças que o Nä
laI proporciona, formula a todos Of> seus alunos e

�x-alunos, � pais_ e responsáveis, amigos e benfeitores.
a populaçao desle e dos municípios vizinhos, votos
de p_az e bem �slar. rogando aos céus para Que i:I
Estrela de Bel�m nas ilumine a lodos nesta trajetória
de Justiça, de Amor em busca de!! Casa do Pai.

A todos a nossa mensagem sincera de um
abençoado NCllal e de· um t 972 replelo de bênçãos e

graças, de felicidade e de pélZ. .

Dezembro de 1971 - A DIREÇÃO

o Deputado Estadual
e a senhora Octad
lio Pedro Ramo.;;
apresentaID a V.'Sa.
e digna Família os
mais cordiais votos
por um Natal Feliz
e um Ano Nôvo pIe,
no de venturas.

Octacilio Pedro Ramos
Deputado Estadual HaDS Gerhard Mayer

Prefeito Municipal---------------------------------------�

Bom

Mensagemde,
Natal eAno

o Prefeito Muni ,

cipal de Jaraguá do;
Sul, ao' feliz

.

ensejo.
das festas natalinas
e de auo nôvo, por.
êste intermédio vem·

de cumprimentar a.
cada um dos habita0 .

tes, apresent!ilndó
;

votos de bôas festas
e augúrios de um,

1972 plêbo de reali�

zaçõ.es.

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



CORREIO DO POVO

DI. Francisco Antonio Picciooe
:IH: :2 .D -.: c o - CmH... :IH:. 1.'7

(C.P.F.) N.o 004364379

Cirurgia e Clhuca de Adú)t08 e Crianças
Anuncie no Partos - Doença8 de Senhoras

"Correio do Povo". HOS'PITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁSeu Anúncio

rrnrnASMAiWlLHELMTA�''-·"l,:==c=�=uo=s:=r=r=m=p==r=e=SS=ã=O=.�II 1,,__C_O_.R_R_�_�_id_!.._n_c_�_:_8_�_r_�_!_e_Ar_eu_C_'R_�_);_,:_.S_�_4_�_�_�
li R e v e Ii d e d o r d a � Ins t rum e n t 0E� G.�I.�.p.�m?,� i c a

!!:l.! .'.....B RAHMAC. H. O pp. �:.!.I '

Compl.'o��:::.:,:�.o;d:�·�20 baixo,

g B Bandoneons - Pianos - 'Harmônios
.

I· g ÓRGÃOS TUBUI!.ARES e EL�TRÖNICOS
I '

em JarCIguq
.d? Sul. '

• � In:'rum.D�:�':�:: ��::��:�::;:Ddas •�.' I Al to Vale do I ta) 01#
..

e, agora l.�· Conjuntos Modernos:

1 1 Violinos, Violões, Bandollns e Banjos, Flautas, Clarineta.,

::1.,' tam bem lDnte9 �an�o - ·se .
. n'a .'�:.l Pistons, Saxofones, Trombones, Baixos e Baterias com.

'

-

pletas, Pandeiros, Chocalhos, Marac8s e Afttchês,
f G d FI 1 Método., Cordas e Palhetas.

�i " ra,n e orlanopo IS, �� Enfim, tudo que fôr do ramo, V.-S. encontra para pronta entrega na

11 onde além dos seus produtos revenderá
. � Expedição "LYRA" Musical de Paulo Kobs

(f:i.· ':. B R A E,I,M. A _

C H O P P l::� Rua Jorge Lacerda, 242 -' Caixa, Postal, 39
{

. � 3ão Bl'nto do Sul Sdnta Catarina
e�:��·�:�v��r�v��:�����·���:��·��·"""·��:�""�·�.. · ..��G � .... ��� "i �

Notícias
Frutti.ru • Orn.menta/s

"CORRflO DO PDUO" MUDAS
funáoção: ffrtur Muller - 1919

Emprêsa Jor�aJi8tica
"Correio do Povo" Uda.

o 1971 •

Diretor
Eugênio Vifor Schmöckel

Consêlho M. di Slúde de Masslrandubl Executou Plano de Ação:
O Oousêlho Municipal de Saúde e A: ARESC

do Município, executou durante 4 meses e meio
(de AgOsto até 8 l,a quinzena de dezembro) um
Plano de Ação na comunidade de Ribeirão Wilde
O objetivo prioritário do Plano foi, melhorar 8S
condieões higiênicas e diminuir o índice de Ver
mínose. Durante 1\ execução do pIaDO foram rea
lizadas 5 reuniões para orientações técnicas; reali
zados 12!l exames de Iezes e dietrfbufdas 82 doses
de vermítugos para 88 famHias que construírem
fossas higiênicas. .

. Durante êsse períodc 26 fànliliB! da eomuni
da construíram tosse higiênica,
Encerramento: Em 12 de dezembro foi realizado
o encerramento dos trabalhos Da .comunícade

� S O C I· A I S II.
com o objetivo de mostrar às Iamíllae rurais os

resultados alcançados com a te xeeução do Plano
"'======== ========o!! de Ação.

O encerramento constou de mlssa, exposição
e outras festividades. Participaram do encerramen
to 1J5 pesseas, entre autoridades, membros do
Oonsêlho e Iamíltas da comunidade.

Laranjeiras, Peeegueiros,
Kakiseiros, Maci�iras, Ja·
boticabeiras, etc. Roseíraa
.Dahlias, Camélias, Ooní
feras, Palmeiras, eto., etcASSINATURA:

Anual .. . • Cr$ 10,00
c

Semestre .• . • CrS 5,20
Avulso • • • • Cr$ 0,20
Número atrasado Cri 0,22

PEOAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- aORUPÁ -

ENDERtÇO:
.

Caixa Postal, 19
Avenida Mal. Deodoro, 210
Jaraguá do Sul - S. Catarina

Registro Civil
Áurea Müller Grubba r ticial
do .Regístro Civil do r.Dis-

- O er. Albino Tori- triio da Comarca' de Iaraguá
nelll, cm PGrdnaguá. .

do Sul, Estado de Santa escrlturerlo, nascido em

Faeem anos hoje Catarina, Brasil. Jararuá 'do ôul, domíet-
_ A srlt'.! Aurea Gran

Faz Saber que comparece- liado e residente em Bar-
ram no cartório exib ndo os d n Cêkow, nesta cidade', d

re o Kio rre, nesre Ele, brasileiro, solteiro,ocumentos exigidos P' Ia ,e di
,

Illh d F t'- a sra. Clara da Cu- tsrrtro, I o. e eusnno euxiller de escritório, nah Ô afim de se habilitarem para O' II P I' R b'
,

n a, esp sa do sr, Leo- Iro a It ÖU IDa u 101 rurel de Blumeneu. neste
d V casar-se: G' IIner O idal da Cunha, em Iro a. Estado, domiciliado e re-

Guaramirim; Edital n. 7.877 de 7fI2/71 Ela, brasileira, sohetra, sidenre à l<ua Presidente
- es jovens Alfredo e

. Antonio Dantas de doméstica, nascida em Ja- Geruno Vargas, nesta cilisa Ponticelli, nesta cida- raguá do Sul, domiciliada dade, filho de Andre' PeMedeiros e dente
ê

R II. Ide; Lidia Ferreira
e res i ente a ua Ange o dro 'Mendes e Edeltrend

- o sr. João Vergfllo Schiochet, nesta Cidade, S h idc rm I.
Borges, ei., Corupé; Ele, brasileiro, solteiro, filha de Alfeu Perere e Ela, brasileira, solretre,

o jovem Lutzinho rnecâníco, nascido em Ca Angelina Pedri Deters. prqfessora, nascida em
Nicolini, em lrepocuzinho. raguases, Minas Gerais, Edital D. 78-80 de 9fI2/7!' Jaraguá do. Sul, d,omic1tn demíclltado e restdeute à . Hede e residente a RUi!..vagem anos amanhã Ru'" loão Plenínscheck,

.

E '1' Hõtr� rm 10 (). ,e Ermlto' ôteln, nesta Cida
-:- O sr.. RoberIo da nesta cidade, filho �� de Wally Gumz Schmídt de, filha de losé IztdoroVelgi!! Çouunho;

. Agripino Dantas de Me- EI b 'I'
•

Copi e Maria lreceme Muel-- o ,sr. E.slefano Plnre, 'deiros e Ardey Porles da e, rasl elro, viuvo,
G b Id ... operário, Dillural de JlIra ler Copi.em arl a I; Medeiros.

- a srta. Edeltrudes Eia brasileira solteira guá' �o Sul, dom�ciliado e Edital n. 7883 de 13/12/71
Ltlnge, em Ifapocuzinho. indus:riária na'�cida e� r e S I d e o f e

.

ii R u a,
Osmar Krehnke e

.

J
' d" c>'1 d

..
R o b e r I o Z I e man n.

E lOhn'ta 27 �rllgua � \..1U, omlCl' neslo' cidade, t filho de d a eslereic
- A 'sra. Emília" espô Ila�a e reSidente em Ja�a- Augusto (;;iöfq e Maria' Ele, brasileiro. solteiro,

Ba do sr. José KöstellE'r; gua Esquerdo, neste.

dlS-'jMöthiêlS
Höft lavrador, nascido em Iara

- O' sr, Félix Heno Jr, tr�t(:)., filh.a de An!oOlo 1,0' Ela, brasileira, viúva., guá do Sul, domiciliado e
em Garlbaldr; se F�rrelra e Ana Tecrla 'doméstica, nascida em reside'nte em Gatioõld'i,
- é:J srta, Maria da Cu. Ferreira.' Timhó nesle Estado, do- neste Gtistrlto, frlho de

nha. Araújo. em Irapocuzi. EdiJal n. 7.878 de 7/l2f71 �iciliada e resldeole em Afonso K�ehnke e Wanda
nho, . a Rua Roberto Ziemann, Raasch Krehnke

.0_- o sr; Os,!!ar Paos- Ilarlo Bruch e 'nesta cidade, ftlha' de Os EId, brasileira, solte'ira,
leiO, em Jaragua 84. Maria de Lourdes �eng�1 waldo Gumz e Olga Hor I doméslica,. natural de Ja
Dia "28 Ele, brasileiro, solteiro, nburg Gumz. raguá do Sul, domizlliÇlda

- Ó .sr. Ewaldo Prestini. cOlltddor, nascido em Po-
Ed' I 7881 d 9/12/7 t

e re8id�nt� em. Garlbaldi,
.

.

merode, oe�te E$tado, do ,la n.. . e
nesle dlslrllo, filha de OsD�a 029 IIIlciliado e r�sidente em ôelarmino João Raulino e valdo Oestereich e Hllda

- O sr. Osmar Borges; Barra do Rio Cêrro, neste Natalia Ferraz Schulz Oestereich.
- 'é:J sra. Adele, espôsa dislrilO, filho de Gerhard

do sr. Brwin Erdmanri. Bruch e Amanda Bruch. Ele, brasileiro, lolteiro,
. operário, nascido em Jaril-D',,'a '30 Ela, brasileira, solteira,� guá do Sul, domiciliado e

- a sra, Minna, espôsa balconista, nascida em residénte em Jaraguá Es.
do> sr. Francisco Modrock, laraguá do Sul, domici- querdo. neste ,dist.riJo,
n,esla cidade. liada e residente em Jara- ftlho de João Sebastião
D· 31 guá-Esquerdo, neste dis Raulino e Ignês Anloniota

trito, filha de Pedro RenA sra Renata B EsdegolJi Rêulino.-. gel e Zélia Koehler ReD-Huffenuessler, espôsa do gel:
. Ela, brasileira, solleira,

sr. Dietrich Huffenuessler; doméstica, Dalural de Ja·
- a jovem Iracema Vo Edital n. 7879 de 9/12/71 raguá do Sul; domiciiia-

gel, em Itapocuzinho; '. . da e residente em Jaraguá ============;
_ o jovens Alv:no e M�rco: V�dJ� G�olla,e Esquerdo, neste distrito,

Adernar Winler, nesla ci- ....an ra arla eters filha de Luiz Ferraz e Ce
dade. Ele, brasileiro, solteiro, cilia da Silva Ferraz.

Aniversários:
Fes anos dia 20

,

Edital n. 7882 de 13/12/71
Adilson Mendes e

Neíle Maria Copi

E para que chegue ao 0(')·

hecimento de todos mandein
passar o pr.esente editais que
será publicado pela impre.nsa
e em cartório onde sera

�fixado durante 1) dias Se
alguém s' ußer de algum im,
pedim nto �cuse·o para os

fins lega,�
AUREA MULLER GRUBBA

O icial
.

Natal em Família

f

Eugênio Vito-r Shemoeckel e Familia
Jorge Mattar e .F�jmilia
AUen Peters e Fnmilia
Max Arthur Fiedler e Familia
Carlos Brandenburg- e Família
Bruno Henn e Familia
Bruno Wolf e Família
Milton Maiechi e Familia
Victor Viergutz e Família
Tharcício de O. Motta e Família
Alvin Schwarz e Farnilia
Nestor Pedri e Familia
Alfredo Blanck e F'amilia

Ângelo Torinelli e Familia

Jorge Meier e Familia
__� _

Waldemar Van Vossen e Senhora
----_---

Ingomar Hornburg eHenhora
Genésio da tiilva e Farnilia
Errnes Kuchenbscher e Familia

Relojoaria Hertel de 'Valter Hertel
Walter Schulz e Familia
Silvio Engelmann e Familia
Hermínio Anacleto e Familia
Rudolfo Hoffmann e Farrnlia
Ingo Klitzke e Família
Onadir de O Motta e Familia
Ricardo Grimm e Farnilia
José Santos e Família
Albrecht Borck e Família
Herbert Marschall fl Familia
Manoel G. dos Santos e Familia
Cláudio Stulzer e Familia
Alfredo G Albrecht e Família
Arnoldo Schröeder e Familia
Rolando Schulz e Senhora

��i�dc--§;�;'
1���������'
, ADVOGADO noe fôroe de

} São Paulo - Guaoabara - Estado do Rio d 8,

t
Janeiro - Brasília

Proc�SSlimentos perante quai"quf.lr M!.
nistérios, Autarquias e Repartições públicas
em gera).

�
Escritório Central:.

Avenida Fr'anklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
(Fone: 52-1894)

i ZC-39
Rio de Janeiro o

•

�Estado ds GUANABARA
.

���<!J�
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'I Cerealista ZANGHELINI Ltda.'
'

i
II!

'Nepeu Ramos
'

-, Japaguá do Sul - Santa Catapina

I,
'IW

I
�

I
I ,
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r���������������������������
1 LOJ·a das Tintas Ltda. ;
I ;
;

,

, Tin(tas e Material p/Pintu�a em Geral, I
'I ,'Distribuidores exclusivos das Tintas "YPIRANGA" I
I

ÂveDida Marechal Deodoro, 499 Jaraguá do Sul SSD!a Calarina I
I '

Desejamos' aos nossos" clientes e amigos ,I
I Boas Feslas e Venluroso Ano de 1972 I
L��������������������������d

Es:cola do IRAM ; ii=�========·==�======iil"II'
'

, -Jl

Ensina Auditoria MunicipallJ A MOB I L I A R I A II
. " II

o Instituto Brasileiro de Admlnlstreção Mu- II ,_ de -
'

II
níeípal, através de SU8 Escola Nacional de Servi II Lino Baratto nços Urbanos, rE'slizará o I Curso de Auditoria de

" "Serviços Contábeis Municípsts, no período de 28
II
ôv. Getúlio Vargas - Jaraguá do Sul » SC Jlde fevereiro ai 25 de m�n;o de 1972, patroclne do II ,pela Subsecretaria da Coo,'peração Técoiea 8 Eco

II IIInômíea Internacíonal (�UB)N) do Ministério' do S '4 t dPlanejamento � Ooordenaçäo Geral', "II 8U' a a o es- com um II
O Curso, inteiramente gratuito, 'objetiva ensí- II

' Feliz '",Natal e, venturoso "li.nar modernas técnicas, normas, e procedimentos
II ANO NOAVO ' Ilde Auditoria fi 8e destina a contadores de Prefsí '

_

'

,
turas d� médio 8 graode porte e; também a tun- II

'

',',' II
•:=.._.,......_..._�....���.�............_.._.�..........._,.

. cíonäríos de 'I'ríbunals de Contas Estaduais (ii Mn-
'--------- ---------

níoípals que ex�rçam Iuuções relativas a conta- ,
'

bílídade e auditoria.' r�����"""'IC
, " �

O Alf d G h�',

Oll participantes receberão uma sjud8"fde �

'f re' O uenÍ er � ====='=============-�=�'

CU8to no valer de Cr$ -300,00, ,bem COlQO farto � �material brbllegrátloo. 08 pedldos de inscriçio �
• "

1:\ ,;=================='�===:;;

devem s�r encamtnhados à Escola Nacional de ;;> ,

,. , >

8�rviços Ur�ano8, Ru� Visconde �ilva, D.o 157 - ;;> : Clínica D,entäría �
RIO de Janeíro. Endereço 'I'elegräüeo IBAMBRÁS � �

,;=====;=============�. Av. Mal. Deodoro, 333'· Jaraguä do Sul· se �
� �� �

,� Cumprimenta seus distintos '�
,� freguêses e amigos desejando �
� �
� 'um Feliz: Natal e prosoero �
� A " 7\; � : :\
� l ,no. novo. I'.

�
-

. �
����).!I'��:-.Y�"'��Ã

Àpresentamos"aos'P'nossos dis
tintos treoueses';« amigos vo

tos de um Felis: /Vatal epros
petiâacies no decorrer do

Nôue: Ano
,

i ,

Engenho de Arroz

e Comércio em Geral'

de Cereais - Adubos

COR�EIO DO POVO

Mais um ano se finda
e com êle uma luta
árdua, porém fruti"
fera. Honrado pelo '.
voto popular' para
ocupar uma cadeira,
no Legislativo,'apre
senta aos muntcípes _

votos de muita Paz:
,8 Prosperidade pela'
passagem de aoo .

-,

Haroldo Rístcw
Vice-Presidente da Câmara

,��
i ., II ADVOGADO II ,f->, ,,' Deseja a seus amigos e freguêses ) Eseruörio ao lado da Prefeitura ,

Feliz Natal e prosperidades BO ano d.1972
'

JARAGUÁ DO SUL,
"

�===============�=====�I------------------------------ �����__�_��
,

Possam 8S ale
grias e,Tentu
ras dêste Natal,
coroar de feli

, cidades tÔd08
os dias do Ano
Nõvo, são es

votos de Mário
Marinho Rubini

Pela passagem do Natal_'
e DO limiar do ane d'8'
1972, cumprimenta ex- ,

pressan do v o to 8 d,e
Bõas Festas e i?eliz
,Ano Nôvo.

Mãrio M. Rubini
2.0 Secretárto da Câmara

'Churrascaria Alvorad'a
!

'

Bruno Henn
'

l�o Secretario da Câmara

aar e Calé
- d e -

Bertholdo Max Doering

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Bebidas'Max'Wilhelm S.
Matri'z: Jaraguá do Sul- Rua Joínvllle, 594 - Fone, 2196

Filiais: Rio do Sul e Florianópolis

________________________________
1
..

,

-
,

.....

���������������. - .' -

1 -

,',
. 111

' .

l Bernardo Grubba S.A.· "�ndo & C�m. i Ind. e 'Com. EWALD Ltda.
, } { Fábrica 'de Porcas Torneadas 'I
.�.

Rua Presidente Epitácio Pessoa, 1207 t} Jaraguá do Sul Santa Catarina �
Av. Mal. Deodoro da Fonsêca, 1484

I "

,
1 ( Caixa Postal, 93 - Fone, 2089 - Jar'agu á do Sul - se

) - 903 - 1972 - 69 Anos de Bons Serviços - �

J i
1 -� i 'Desejam dOS distintos clientes
f '.' ! e amigos, os votos de Boas Fes-
.� Cumprimen.tamosealmejamos .a todos" t1 � tas e um próspero a feliz
� nossos amigos e freguêses Boas, Festas t

,

1 .. '. e Feliz A.0.0 Nôvo

.

,í
J

Ano. Nôvo I��������������� ·�iiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõimiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiíiiíii�iiiiiiiiiiii�iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiõíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiõiiiiiiiijj;

����������������������������
I Desejamos oos nossos clienles e amigos .�
.� -. Boas Feslas e Venluroso Ano, de 1972· �
,� '."

'"'IDI''''''''IlIi''''''''IIII''''''''IIJI''U'''IIII'''U'''IW'''''''IDU'''''''III''''''''''''''''''II'!1'''''''IIII''''''IIIII'''''''"''''''''''IDl''''''''III''''''''!IIIN ;
I

.

Sociedade Gráfica Avenida Lida. I
� Tipografia · Papelaria· Livraria <Impressos I de 'todo gênero I
� H���__�����_��_����_�_����__���������_�_X �
C@ i

.

'l �
� l Livros Comerciais, - MATERIAIS ESCOLARES - Papeis de tôdas as qualidades - t �

",I.'.. i Completo' sortiment� de Artigos de Escritório - Baralhos - Albuns pj fotograflas e � �.@
� I demals artigos do ramo. Objetos pl presentes de aniversário. comunhão e batizados. 1 (ji' CARTOES DE FELICITACOES DE TODA ESPÉCIE t

; \
!c-No�""'rN"'.""'rNlI'+J>_""'''''''��'''''�''''''''''IrNI_rNl�''''''''''�''''''''''rN�rN.....,; ...... r+.e.r..s__ rN ............_1 . I

.

�' Matriz: Avenida 'Getúlio Vargas, 350' ,e �ilial: Rua' Quintino Boeaíuva ,� I
L��������������������������.

Agora o maior revendedor.

des Produtos BR. H III A
no Estado de 'Santa Catarina

E, a maior e mais tra4icional fábrica de Refrigerantes do Estado

Apresentamos aos nossos distintos

clientes e amigos Boas Festas
- -

e Felue Ano Nôvo

. \

Dl
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CORREIO DO POVO Sexta Feira - 24-12-71

Sehenau com 200m., e de outro lado com Alexandre
Karnieski com 200 m.

78/71. A.delino Vigini'''RancheUi e Silvio Ran
O Doutor Olavo Weschanfelder, Juiz de Di ehettí, área de 225.000 m2, Primeiro Braço do Norte,

reUo d. Oomalroa de Guaramirim, Estado de Frente com::David Raneheniroom 150 m., Fundos
8anta Catarina, na forma da lei, etc... oom ,;!;M8rcelo�Bßth com 150�. m., De um lado com

FAZ SABER, aos qU6 o presente edital de David RancheUi com 1.500 1m" e de outro lado

'citaçio com prazo de trinta días ,irem, dêl, conh-. com Olavo Dsretti e GenesiolMachado com 1.500 m

cimento ti,erem ou interessar possa, que por êstp 79/71, Erich Koehler (O, área 37.500 mã.,
Juizo foram requeridas açÕel de: usucapião de Massarandubinha, Frente com José Koehler com

terras localizadas no Municipio de Massaranduba, 37,50 m., Fundos com Rio Mus8randubinha com

cujos n.os dOI autos, nomes dOI requerentes, Ioea- 3750 m., D'e um lado com ":Willy Feiller com 1.000
lidad88 e Areas abaixo vão deserttas, tendo 'sido por m., I de outro lado com Mario Petry com 1.000 m

lentenças diste Juizo julgadas procedentes as jus 80/71, Pedro Boahmke, 'rea 123.750 m2.

tifioações prévias de possa doe imóveis: Benjamim Oonstant, Frente com Ignaoio Hernaski
. 61/71 - Mario Sasse, Ares 987,00 m2, Massa com 225 m., Fundos com Oasemire Karnieski com

randuba, Frente com uma rua com 13 m, Fund'ol 225 m., De um lado oom Pedro Boehmke com .550
com Erich Koresch· com 25 m .. de WIB lado com m .• I, de outrojlsdo com Julio Boehmke com 550 in
Ricardo WiUe com .54 m., e do outro lado com Feitas 8S justificações pré,ias de possa foram
Haroldo Rhode com 50m.· estas jllllgadas prooedentes . por sentença. E para

62/71, Lidia Czaplinski, Inês Czaplinski e que chegue ao eonhaeimente de todos, e nio se

Edwirges Kemesinski, área 222.746 m2, Treu de posla alegar ignerânoia, mandou o MM. juiz exps
Mlio Altó, Frente com Oarlos Mànske com 220 m., dir o presente edital, que será afixado no lugar de
Fundos com Paulo Krazloushi, Stanislau Roblescki costume e publicado na forma da Iei, Dado e pas
8 Arthur Borchardt oom 220 m , Da um lado com sado nesta cidade de Guaramirim, Estado de San
Damião Kemczinski com 1.100 m, de

.
outro lado ta Catarina no Cartório do Orim« Cível e Anpxos.

com Stani818u Roblesoki com 1-100 m. a08 vinte e dois de dezt'lmbro de mil ncveeeutos e

63/71, Iríneu Wolter. 'rea 2.50.0 m2. Benjamim setenta e um. Eu, RalfFaltin Escrivão, o datilo-
Gonstant, Frente com Estrada Geral com 75 m , grafei e subsereeí. ,

Fundes com Irrneu Wolter com 75 m., De um lado Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito
com Irineu Walter com 47 m., e de outro ladocom CERTIDÃO
Viu.a Fus com 66 m. Certifico que 8 presente cópia confêre com o

64/71, Otaviano de Toffol, área 536344 m2, original do que dou fé
Braço Direito, Frente com Honorio Deola com 575 Guaramirim, 22 de liIezempro de 1971
m., Fundos com Rio Braço Direito com 575 m., Ralf �'altin, Escri\'ão
De um lado com Delfioa de Toffol Com 1.100 m,
e de outro lado com João e Claudio de Toffol e

Pedro Tolardo com 1.100 m.

f)5/71 Delfina de Toffol, Pedro de Toffol e

Daura de Toffol, área 225000 m2., Braço Direito,
Frente com Rio BraQo Direito com 200 m., Fundos O Doutor Olavo Weschenfeldel', Jgiz de Direito
com Honorio Deola com 204,50 m., De um lado da Comarca de Guaramirim, Estado de> S:-..ntll Ca
com Antonio de Toffol com 1.100 m, e de outro tarin,�, na forma da lei, etc ...

lado com Otaviano de Toffol com 1.100 m. FAZ SABER, aOs que o presente edital com
66/71. Victor Petry. área 9800 m2., Massaran prazo de trinta dias virem, dêle conhecimenlo live

dubinha, Freate com Silvestre Petry com 101 m, rem ou interessllr possa, que por êste Juizo foram
Fundos com Severino 'Petry com 5 m., De um lado requeridas ações de uSl1capião de terras localizadas :...._._' �

com Ida Petry com 156 m, e de outro lado com no Munil:ípio de Massaranduba, cujos n.Os doa au

Severino Petry com 156 m tos, Domes dos requerentes, localidades e áreas em, De um ls.do com Hercilio Uber com 1 100 m.,
67/71, Silvestre Petry. área 83217 m2., Massa- confrontações abaixo vão del!critas, tendo sido jol- e de <>utro ladu com Irio José Bogp com 1.100 m.

randubinha, Frente com Antonio Petry com 83,21 gadas procedentes por sentença 8S justificaçõe",
m., �"a[Jdos com Francisco Meisen e Clemente Re prévias de posse dos imóveis:-

. 92/71. Julio Boehmke, árell 123,750 m2, Ben

dnerski com 8321 m" De um lado com Silvestre 81/71, Domel.lico Okonski, Area de. 176000 m5-, jamim CODstant, Frente com Jgnscio Hern�ski com

Pe�l"y com 1.000 Dl., 8- de outro laso com Blâsio "Benjamim Constant, Frente com Estrada Benja· 225 m. Fundos com Casemiro Karaieski com 225

Petl y com 1000 m.
.

, mim CODlltant com 160 m., Fundoi! com Aroldo m, De um lado com Lotar Wudke com 000 m , -e

68/71, Edmuodo Odwazny, ãrea 12500 m2., Kicke,en com 160 m., De um lado com' BruDo do outro lado com Pedro Boehmke, com 550 m.

Gusrani-AQu. Prente com Edmundo Od.wazny, com Klckeven com 1.100 m, e de outro lado com Victor 93/71, Carl08 Koehler, área 150000 m2" Mas,
37 m., Fundos com Wad lau e Julio Odwaz y José Vikolilki com 1.100 m. sarandubinha, Freme 'oom AguRtinbo Kohr com

José Caspo,icz com 37 m., de um lado com Thomas 82/71, Fridolino Marsch, área 12.652 m2·., Fun· 150 m., Fundos com Eleodoro Webber com 150
Odwazny com 338 m., 9 de outro lado com Bartol dOi Sueco, Frente com Estrada Geral com 22 m., m., De um lado com Abelino Besen com '1.000 m.,
do Manes eom 338 in. �'IJ[ldQS com Erich Borchardt COOl 85 m, De um e de outro lado com RosB Koehler com 1000 m.,

69/71, Richard Balfanz, Area 205860 m2, 1· do com Arnoldo Mohr com 205 m, e de outro

Ribeir ão Gustno, Frente com ho Tribes8 com 282 I do com Erich Borchardt com 268 m. , 194/71 Aoastacia Kluck,' área 125000 m2.,
ÍD., Fundos com Irmãos Ma.ier com 282,m., �f' um 83/71, Amario Martini e OsU Martini. área Frente com Felipe Kluck com 115 m, Fuß!1o{öl com

lado com Bertoldo Laffin com 730 m., e de outro 51.680 m�., Sete de Janeiro, Frente com Celestino um rio com 115 m, De um lado com Ol'lanoo

lado com Ivo Tribes8 com 730 m. Mieheluzzi com 118 m.,. Fundos com um ri'acho Kühn e Artuur Reinért 'com 1.180 m" e dei outro
. 70/71, Jacó Vavassori, área 121.000 mi., Ribei ,

com 138 m'., De um lado com .Leontino Amaro de lado com Felipe Kluclt com 1.180 m.

rão Gusta\'o, Frente com e Ribeirão Gustavo com Oliveira com 460 m, e de outro lado com João 95;71, Willy Krawbeck, área 5.000 m2, Mas-

110 m., Fundos com Augusto Pereira com 110 m., Andrych e Olavio Alexandre, com 410 m. saranduba, Frente com estrada antiga com 25 IIJ·,

De um lado com Gerold Voles, Raul Zielhsdorf e 84/71,Alfredo Kubnik,área 66.000 m2., Alto Guarani- Fund08 com Albio Sas8e com 200 m, e do outro

Ino Volea com 1.100 m.
. Açu, Frente coma Estrada em dóis lados com 60 m" ,lado com o requerente com 200 m.

.

71/71. Arnaldo Fauth, 'rea de 40,500 m2., Fundo8 com Udo Nagorski e Aloisio Borgmann com 60 96/71, Harry Wacbolz e Alitur Mor8ch, área
Guarani ÂflU, Frente com Arnoldo Fauth com 100 m., De um lado com Bruno Parisi com 1.100 m , e de i90.000 m2., Fundo Sueco, Freute com Rolf BaU.,ek

m., FundaI com' Tomais Soberanski cem lÓO m., outro lado com Silvestr�. Kubnik COlD 1.100 m. 00m 250 m., Fundos com Alvin Poewe com 25D
De um lado com A�noldo Fauth com 405 m., e de 85/71, Ladislau Domazak. área 65000 m2., m., De um lado 'com Carlos Vasel com 760 m., •

outro lado com Tomâs Soberanski i Arnoldo Fauth Benjamim CODstant, Frente estrada Benj�mim do outro lado' com Rolf Ballock eom 760 m.

com 405 m. Constaut com 200 m., Fund08 com E8tanislau e 97/71,. Francisco Mat\-'yck, área 255.00 m2 ...

72/71, Pedro Foi'lin, irea '283,462 m2., Braço FraDcisco Gabowoski com 200 m., De um lado Guarani Mirim, Frente com herdeiro� de Ala

Sêco, Fiente com ribeirão BraQo Sico com 305 m., com João Eccel com 275 m., e de outro lado com Koslepp com 102 m" FundoR com AlOJs Koslopp
FIln.dos com Luiz RoUa e Fortunato Lenoir com Melania Deretti c/275 m. '

_ com 102 m, De um lado com Irmãs Fr�nci8canal!
260 m, De um lado com Luil RoUa e José, dos 86/71, Alfredo SefaneUi, área 344500 m2., com 250 m., e de outro lado com Joãu Kolocki
8ant08 . com 1.005 m., e de outrõ lado com João Guarani Açu, Frente com' Arnoldo Fauth com 265 com 250 m.

'Forhn, Alêcio Signorelli e Victor Rode com 1.215 m., Fuados com Paulo Safanelli' com 250 m., De 98/71, Harry Rietter, área 576 m2., M8s8araD

til., um lado com Marcelino Ara1<U Q José Velosinski duba, Frente com Estrada Municipal com 18 DI••

'. 73/71, Waldemar Morsch, área 89.740 m., Fun· com 1 480 m., e de outro lado com Paulo Safanel- Fund08 com Udo Modeske com 18 m, De nm hulo

d,o Sueco, Frente com Erich Rode com 81,50 m., li c/1.460 m.
.

.

com Leandro Bogo com 3.2 m., e do outro 1&40
Fundos com herdeiros Matoycik com 81,50 m., De 1;7/71, Félix Vieira, área 250.000 m2., Ribeirão cum Estrada Planejada com 32 m.

.

um lado com Edith Donalh com 1.100 m., e de ou� Freima-nD, Frente com Clemente Petry com 200 99/71, Getulio 'Cri8tofolini, área 5000 m2!.
tro lado com Vigand Donath com 1.100 m. m., Fundos· com Sebastii� Marcelino, Pedro Correia Braço Campinha, Frente com Estrada Geral com

.

74/71, José Okonski, Area 66000 m2" Benja. Leite e herdeiros de Antonio GuesBer com 300 m�, 100 m., Fund08 com Arnoldo Conzatti com 100 m,
mIm Constant, Frente com Guerino Berri conl;�60 De um lado com Antonio Petry com 1.000 m., e do De um lado com Valter Deretti com DO m•• e doo

m., Fllndos com Estrada Benjamim Constant com outro lado com herdeiros de Pedro Decker com outro lado com Benjamim Berri com 50 m.

60 m., De um lado com João Eccel com 1.100 m. 1.000 m,
•

100j71, Henrique Domasz.ak, área 120000 m2 •
• de outro lado com Szepan Domaszak com 1.100 88/71, Alfonso Kubnik, Guarani Mirim, .área Braço do Norte, Frente 'com Estrada Braço do

m. 122.100 m2., Frente com requerente com 550 m., Norte com 200 m., Fundos com Estefano e Jo'"
. 75/71, Boleslau Kelllczinski, árel 150000 m2, FundoR com Constante Krawulski com 650 m., De Stoinski com '200 m., De um lado com RodolfD

Benjamim Constant, Frente com Stanislau Okónski um ,lado com Constante Krawulski com 222 m., e Rudiger com 600 m,,, e do outro. lado Cada Daniel.
com 187.50 m .• Fundos com Rica rdo Gaedcke com do outro lado com Mariano Vesolowski com 222 m. Cecilia e Inês Domaszak com 600 m.

187,50 m., .De um lado com Teófi'lo Kemczinski 89/71 Anna Francisca Podle8cki, área 110000 ,E para que niDguem Ipo8sa alegar ignorancia
com 800 m., e da outro lado com Alexandre Ku- m.,2 Ribeirão da Lagoa, Frente com Marcelo Fulick é expedido o presente edital que' será afixado �
nierski COOl 800 m. e Stefano Stepanski com 220 m., Fundos com lugar de costume e publicaào .na forma da 181_

76/71, Teófilo Kemclinski, 'área 160000 m2,. João de Souza e Emilia Dencki COlD 220 m. De Dado e passado nesta Cidade de Guaramirim, Be

Benjamim Constant. Frente com Stanislau Okonski um lado com Stefan oStepanski com 500 m" e d� ou tado de Santa Catarina, aos vinte e dºis de dezeBl

com 200 m" Fundol com Te9Bldo Krancke com tro lado com João de Souza com 500 m. bro de mil ,novecentos e setenta e um. Eu, Rall
200 m" De ulo Jado com Ladislau Kuoskowski com 90/71, Rosa Koehler, área 50000 m2, MassfJ. Faltin, Escrivão, c datilogr8fei e subscrevi.
800 m, e de outro lado com Bolttslau Kemczinski r8ndubinha, Frente com José Petry com öO íD.. Olavo Weschenfelder, Juiz de Direito

oom 800 m. Fundos com Eleodoro Weber com 50 m" De um CERTIDÃO'
lado C�rlos Koehler com 1000m., tt de outro lado Certifico que a present� cópia confére com o
com ErIch Koehler com 1.000 m .,

I d d fé
91/71 Artl'b

.

Ub á 112650 't B orlglDa o que ou .

•
. aDO er, rea m",., en· . . b d 971

jlimim ()onstant, ,Frente com Estradã Geral com Guarammm, 22 de deze� ro e � ..
120 m., Fundos com Vladislau Kasmirskt com 100

' Ralf FaltlD, Escrlvio
.

I

Edital da Citacão com .Prazo da 3ß Dias Edital de Citação
O Doutor Olavo Wesehenfelder. Juiz de Direito

de Comarce de Guaremírtm, Esrado de ôanre Cata
rina, na forma da lei etc

Faz saber a todos quantos o presente edital com
(\ prezo de mnre (30) dtes virem, .dêle conhecimento
tiverem ou tnteresser possa, que por pane de ôolaeo

Spézie, brasileiro, cesedo, lavrador, residente e domí
ciliado no lugar 1.°. Braço do Norte município de
Masserendube nesta Comarca, através de seu procu
rador Dr. Hélio Alves foi requertde uma ação de

Llsucepião de um imóvel locehzedo em 1 ° oreçe do
Norte mumcípio de Messerendube com a 'área de
689785 m2 com as segumtes confrontações: Frente,
com o RIO do I o' Braço c/328m. Fundos, com terras

devolutas ou quem de dtreuo c/290m de um lado
com .loêo Delle Cort e Lodovrco VezlDi ::/2.230 m e

de outro ledo com Adolfo Roncki e outros com 2230
m. Pene a Iustltrceçao Prévia da posse foi julgada
PROCEDENTE por sentença. E pare que chegue ao
conhecimento de todos e não possa no futuro ser ale

gada igoO'l:ância, mandou expedir o presente eduel,
que será afixado no lugar de costume e publicado na

forma da lei. Dado e pessedo nesta Comerca de

Gueremirtm, no Cartório do Civil e Anexos, aos Ires
de dezembro de mil novecemos e setenta e um. 'Eu,
(as) Ralf Falho, Escrivão, o datilografei e subscrevi.

(áS) Olevo Weschenfelder
Juiz de Direito

Edital de Citacão 'com 'Prazo de 3D Dias (Antiga Oficina Kohn)

Pinturas Jaraguã Ltda.

Pinturas de Letras, Painéis,
Faixas e Placas

Mudou 14� pars a

Rua Jorge Czerniewicz, 497

77/71, St!lnislau Okonski, área de 75,000 m2
B�ojamim Constflnt, Fr.ente com Franoisoo M'odus'
cki com 375 m.. Fundos com Teofllo e Boleslau
Kemczinski com 375.. De um lado com Martim
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. IComércio e Representações de Máquinas· Agricolas Ltda. I
I:

I
I
:(
.[

[
I:
I·
I
[
[
(
(
[
[

. [
�������������������������������

.•���-�.,..._.,.__�;, !lImmlil!illlll1mllll!lOOOOilD�OO!l!OODOOOOO

J Balas e Café "SASSE" i I· Com. é Ind. W. Raduenz S.A. I
i· EgOnD ;asse t I Comércio,. Indústria e. Agricultura ·1
..� Rua Joíneílle, 373 Oalxa Po",I, 39 - FOD., 2238 'II .

Rio Cêrro II - Jaraguá do Sul- SC II·.1 00
00

e .... ar

•. amigos; �s v o tos de
.

Boas Festas e um 11 r' �
{. próspero e feliz Ano Nôvo . 00 Desejamos aos nossos clienles e amigos os nOSS08 �

:�.t .... . i'; sinceros volos de um Fel z Nalal e' ������...,_������� 00 -

A 00
.

�.,_���������� 00'
.

próspero Ano Novo 00

, ERW I NO. GRA·M KQW r:.����Q>---��������......a�.. i E·'· C t 'b·1 F· h 1
. � T,en'.O'to�. Oacg" .n�p

R;o G'ande do Sol PRA"',. I]".r;", i r· s c r I t o r I o o n a I I S c er i
fl �atrlz: Jaragua do Sul - Santa Catarina t , o Inais antigo i" ) .

Rua Marechal Deodoro. 204 - Telefone 2014 .

Depósito: Pôrto Alegre,.R. Arabutã, 307- Fones: 2226·11-22-08-56 Jaraguá do Sul Santa Catarina

_ ...-

MatareI Elétricos, Diesele a Gasolina, Triturador de Forragens, Pulverisador atomísador, Bombas para Irrigação,
I"

Y
.

.

Implementes Agrícolas em Geral, Âssistência Técnica A Mêcaniua, Oficina Própria
Moendas de Oana, Pulverizadores manuais e Motoserrae marca Stihl

Avenida Getúlio Vargas, 210 - Caixa Postal. ,D�13
-l ar a g u

á

do Sul Santa Catarina

EnderêQo Telegráfico: -LINDOLFO Inscrição Estadual, 407CGCMF N. 84436179/001

MICRO-TRATOR MOTOR DIESEL
..

" •.

Agradecemos a preferência com

que sempre fomos distinguidos,
cumprimentamos cordialmente,
desejando. Boas Festas de Natal

,� Feliz Ano Növo CARRETA

•. � Deseja aos distintos i � A�resenta a s�us dístíntos i
� : J '. A. i r amigos e fregueses os se�s

. i
� amigos e, fregueses Fe}l� i r

.

melhores votos de um Natal Febz e i
! . Natal e Prospero Ano Novo i! .

um Ano Növo cheio de Prosperidades_j������������������������
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r�������������-, rr::="'--===_-::..1:::'::::::::::=:::::::::::�':::::::":::::::::�:::=::::::=:::::::::=:::::::::.=:::::::=:::::::::====::=::�
:: • I!\ i!, II

)',
'

Calçados "GOSCH" II rt I
·

t
I

U b
' !I

r Marca Regislrada
. i ij \;I e r e Cl 15 Cl r Ci n o I!

} Mil passos a frente i li _ d e _ II
J _. · ._

i II Urbano Franzner· II .

� Indústria de ,C.alçados ! !::I,I ii} � Estrada Jaraguá Esquerdo - Jaraguá do Sul - SO I.

� Gosch Irmãos S.A. i II Caixa Postal, 101 - Fonei 2174 II
l Q�6 til li
}
�9 CI 411 i!

� Fábrica. e Matriz i ii Agradece Q preferência no deCOI- II
� ! II rer do atio de 1971 e sO,udo seus II} Rua Jorge Czerniewicz, 1277 - Caixa Postal, 11 . Telefone 2002 � 1= clientes e amigos pela passagem ii

J JARAGuA DO SUL .,--.- SANTA CATARINA t II do Natal e. desejamos _Nôvo Ano' I!
} POSTOS DE VENDA 4 ii . pleno de prosperidade

'. !l'
� N. t

.

N.:2 i t======"';==::=",,, __=�=;=====--�=,)i
� Avenida Mal Deodoro, 198 'Rua 15 de Novembro, 1301' ! A -_-_===========.

}J Telefone,2231 Telefone 22,1683 � ií---------------- ,fI
J AVJ.ARAGU��O�UL

_; so

BLU:_A:
- sc

ii 1,1,,' a b I'·m fl. x ',',1} Getúlio Vargas, 197/201 Rua João Colin, 292
� Telefone, 2886 Telefone, 3294 I'

.

"
} JOINVILLE - SO JOINVILLE - SC i II 'II

� Desejamos um Natal ale- i II M'
Em suas novas e amplas íns-: IIr- gre e feli;;c, e, pro,speriäa- i ,',f' talaçõespara melhor atender sua

"I'� ( distinta clientela.

L}"": no Ano Nôvo, ,'II 'A II
,

"

i II II
��������������'u II

. ','
.

II II

r======="''"=====�======�llf G diStin��:::�:!;=�:ei��a!i�:�;o: II
I' J

' II II II
i!

.

a r a 'q u a, li U A
para enxoval à

,',I
II F a b r iI, ij li

.

Rua Cei. Procópio Gomes, 99 • Fone: 2230 It
II ii U

' ti
ß S A' li II

'

Jaragua� do: Sul • :. . Santa Catarina II
II .•'. IIU Z

II II

"
.. �.� �

'I Fábrica de Tecidos. e Confecções 111',1 I"
.-,. ,��gf ::I

li III '. ,dI II� Rua Jorge Czerniewicz, 590 - Caixa Postal, 5 fi II n
I! Ull Desseta aos seus clien- IIII End: Telegr. «,FABRIL» li It

N
J

'III !i II
n JARAGUA DO SUL, SANTA OATARINA II II tes e amo igos Boas' II
" II II II

'I nu Fes.tas e prospero .II,.1 II ti E
II

li · .�. · illl Ano Nôvo .�
ii !l II II
II ::

t,
-

'III II". •I: .: A�,_.,._._,._..._..._.._,.._.._,........_..._,.._ ,_......._�:==.........__.,__,...,_....,....,....��

•• ., v,,_,..............._.-....,,__..........,...., .-

,i n-------I.
__. ii .

.

......__ .....li 11--------:1. ß=::::::::'=:::::::!'j I! X __ _ .,..... _-
'

II! II ii· . II ii li ! !
I u 1971 ii :::-:::::::::::::::::::==::::::=:::::::::==:-.::::=======!i 1972 II !1 ! !

li II==��===========-l==� !I! PANIFICADORA E CONFEITARIA I
II II' O T,T ,O l

' ii I. ! \ !
II II ! ,

II Jaraguá Fabril S. A. �,'ll ·Bar·- Sorveteria - Café ;
II li! Av. Mal Deodoro, 301 • Jaraguá do Sul SC,
li

.

li i fli Àpresellllta a seus mstint�s Amtgvs e li �
=-==

!

II Preguéses os meíhores votos de llllm ii! Apresenta aos seus distintos amigos e !
� \I N,a!aA IFe�íl e 1Ulm Ano NÔf(()) rll1l,eio t41p I! ! . freguêses 'seus melhores votos' de !
I! � ��

II l !

-II .

'JP>msperidladle,
. II � Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo I

�', 11 2 !�:::-.:::::::=:::=:::=;::===::::::::::::'=::::::=:::::::::::::::===::::::::::::=:::::::.-:=:-.:::::::::::::::::-6====---=--==:::lJ � ,_ ri.C'+-II""""'''''''''''''__''''''''''_''''_'''''''''''_''''''''''''''''''.
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i:� ,

!

:� ii '

ii

.. � CasaL M' ahnk·e· ��CasaCome'rcial�(.
• J "

- d e -

. n(: :J ii
li

. � .r
_ d e - �l :,:; Leopoldo Banstein ii

. � . Mahnke & Cia. Ltda. � r,' .

Rua
-

Rio Branco, 221 - Jaraguã do Sul - 80 ii8 Comércio de Ferragens. Louças, Armarinhos, Secos e Molhados, :) i
li

'.

tij Produtos Coloniais, Açougue,
P
Fábrioa de Banha e Artigos I� II '

!',': para resentes : II
. \

I: : II
'1; f� .

Avenida�Marechal· Deodoro, 744 - Telefone, 2113 �r II !j
� Jaragoá do .Sul ,� Santa �ata,rina, �J II Deseja aos. seus distintos '!II� f

I :' �lll om1-g'OS e' freguêses um fi
. f� Apresenta .a . seus distintos. a�i_gos .

e fre- � II .
I

. II
II guêsesos seus melhores votos .de um .Natal � ii Fe1i� Natal e um II.�
Feliz e umAno Nôvo cheio de prosperidade. � ii Próspero Ano Nóvo

.. �, K;"·.··.··o'�·':.··.·���··... ···,:·.·····.:.,,·····.·!..·'r·.··...·�"r ••• •••�,: •••••••.•,�: ••• •.,.· ...'�.·•••.••••���·····.·�:·.:·.··,.:}x U
�

,

_li'.

.
.

.

�::::::=:::========:::=:::==:::===:::=::::::==::::::::-=::::::=::::::._ . .;......;.=:::::::..=,...!!::::::::=::v

Recauchutagem Zonta
=============- D E - =========

'W'almop Zonta

.

,

(f::::::::::==:::==::::::::::::=====::::::::::==::::::=::::::::::::==::::::---:::::::::::::::::::::=:.;;::::��
II lRChl]62lräa c J@alillllerual . �. '1
II - d e. - AVENIDA 'fiII

I ,:

li Rufino Sehulz D iiii IIu "

A 11II "

'ii"
II

. ·li
.

Relogios, Ieías, Troféus, Taças, Medalhas, Oculos, Isqueiros· n
ii Consertos em Geral �!! I!
ii Certifique a p'recisão do seu relógio pelo moderno HII II

I! Aparelho Eletrônico, VIBROGRAF �;

II Apresenta a seus distintos freguêses e ami- II
� �

II gos seus melhores votos de Feliz Natal e II
II . Próspero Ano Nôvo ·u:! JI\\:::===-=:::=--=:::=::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::3==:::::'-::::::====::::==-.....".:::==:.:1------------------------...--------------------�

·it:8C��i)iC]��:·:\::i3�*��i n==========x=========U "---T-e-c-e-l-a-g-e-m--e-C-o-n-ie-c-ç õ es�" BareChurrascaria .�UF,armác·ia Avenlda ] "E·DUAR·O··'O·"I "Gruta do 'Leão" 1111
� .

de

. II

I·'
JI' �

-

II- d 8 -

. II Elizaldo Leutprecht n
Alice Gartz Patsch . � II

Rua Mal Deodoro, 406 _ Telefone, 2152
II

•

A I II n RI13 Rodolfo::HufenoesEler, 302
.

I
,A" Mal. Deodoro da Fonseca .

� n Jaraguá do Sul Santa Catarina II Jaragt:Já do Sul Santa Catarina�JARAGUÁ 1>_0 E;UL - SANTA CATARINA � II .. '.1i II C· I •. d
'"' IIi Churrascos, Galetos, Lombinhos, Cos- � II �mpi'lmenla e a meJa a lo ,,0S g�"s II Cumprimenta os seus freguêses e

1-· telas, GaliD.has e Marrecos Recheados, III seus amigos e ireguêses 'Boas II amigos externando' sinceros votos de
i .

.. '. �. n. Festas e Feliz Ano Nôvo I II Boas festas e Próspero fino Nôvo

I :De�ela a seus amigos e Ire- I Y==========x=========U .

---

�I�.· ,We��e���lm:l���:;e:�tos de

11:1�!::83BC8:3�tl83*R�E:@c3!:18c3�d'�� i"
..

··'·,,·IÊ;;�'�··'·i;·;d�;bÜ;g··w.,.,; .

.

Ano NOAVO ar O OVIariO 2 f: I' .

d El
� ,

.

i i . I �i Generos
.

Alimentícios, Açougue, Fazen as �Xe813S8:3��s:8:3�e83_D8c3*X*t:83�*��*�:.; � DE..
, � f� e Armarinhos.

,,' I. : OI'· GI t k· N gel � f: Quo JOinVIUe
. R

r�t i ;i�=;=i�;=-�i==l i Des�;�a a ::: :r�guê:es e I ij ;�;:�: d:���AT:;n:l:�,n: ,
li Agora à KARSTEN n fi amigos Feliz Natal e I � Ielíz, e p r o s p e"rl d a d e no iII' Rua João Marcatto, 39 ! � I próspero Ano Nôvo I � ....w,..r,.":r:"".,��.�.,:"::,��,,,.m,,..,,,,,...�,jU ;, 1\ f)��:::83**�:';:::8:3����C@:3�:;t:'.l:n .

II Çom amplo espaço para ainda atender !! _-------------:---::---,It melhor a sua fréguesia. '11: ,VIiUv;o de Idade"
I Atenção .ii

s ii' .

Sou alemão, e procuro u�a sauhoraIII, ,aúda seus am igos e freguêses ii,' Se Você estiver tnreresaedo em edqulrtr'urné de idade par a conviver comigo
_d hores i bela e grende propriedade, procure maiores .inII' externan O os melares votos de um ii formações na LOJA LEONEL, d Rua Ma. Flo- . FREDERICOII Feliz Natal e Próspero' Ano 'Nôvo' II riano Perxoto, r03 - Joroguá do Sul. Cx. Postal, 60

" ii Preço a combinar. CORUPÁ ·'S.O.�=:-�.:::::::::::::::::::::::=======:::=::::::."::::::::=:::=�=::::::=:d) =--- •__----- L. �----�-----

Recauchutagem· Recapagem . Concertos em Geral de Pneus

Agora oom máquinas modernas em sitas novas instalações.
-

Jsraguá do SulRua Rio Branco o. 125 Santa Catarina

','.-.-�-

Deseja 'à seus amigos e freguêses
os melhores votos- de

Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo

- de-

Eduardo Fraacísc» Mano
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Caixa Postal, 112

.

IIPJ de -

. Francisc�, Eng�er Sobrinho
Rua Joinville, 891 J a r a g u á doS u I

-----------------=--------�-----------------------�---
Santa Catarina

Para a completa decora
ção de seu lar,
prefira PERSIA�AS. de
Francisco Engler Sobrinho
Com capricho e

dedicação, oferecem con

Iôrto e beleza ao seu

ambiente.

A Iírma aceita pedidos
sob medidas e

dá assistência técnica.

"Lar decorado com

Persianas de
Francisco Engler Sobrinho
é mais confortável".

Agora em suas novas inslalações,
para alender aióda melh�r você.

Deseja a seus freguêses e amigo.s. B?as Festas e um Venturoso 1972

•

I
::..-_.;.::.:::.::.::--::--::::::--:--_-_---_-----:----..---::---------------------:.----------------------------------------:.----:------:.-----..::----.:-:.------:.----:.:.-_::.. -..:.:.::--�:::.::_.::::_::::=:..""::===:._==_ __=_.::::==:::::::::::::::::::::::••••=::::::::::::_'";:::;::::::;;.•• ;.:-.=.::_:_�::.Y:2::_..::=::.:..;,:;;.---------------------::------:--:--:::----:--_--:----::::::::--::::::::::::::=:::::::::;:::�=..=.:..�;.;;;,:-:-:�..;,��;;:;::...:::

iH
.

::;

iH
:i!

i'i 'gJeg ,i,.i,1
1,:=,

J
\

,

I

° molo..I"rico Iii
:!.i", Quando a marcha inexorável do tempo assinala o término dê mais um ano, o homem de

!:::i:::i:::,boa vontade aproveitará, a pausa no seu labor cotidiano -para meditar no profundo significado da mensa-

ii' gem de Jesus.
E dessa meditação haurirá fôrças para continuar emprestando sua colaboração ao processo ii!

.' Hi

li de engrandecimento do homem, para maior glória de Deus. m
�� ,

i i i
:: !H

II Eletrornotor�s Jaraguá S.Ä. iii
:: l11 -

III Solidarízando-se com tôdas as manifestaoões de paz e amor, envia a todos os seus clientes, colabo- I::

I:: radores, amigos e favorecedores, a sua mensagem de fél e esperança, com os votos de que' a felicidade e a !ii
H .! iH
:: alegria se façam presentes em todos os lares neste Natal e que 1972 seja para todos um ano de prosperl- ii:

. ii dade e venturas.
.

H

lL _..............
. ..=""�c=""====��".."r-�"""'�=---�

__._----_.._-=�
ir'

- -==:===�-===============:-'::-===. ===============::.=====-:-.::==--=========::;..::=--====:::::::::=========:::..==�
II II
II II
II QUERlAMOS dizer algo diferente êste fim de ano. Diferente daquilo que é lugar comum. Fugir dos li

í votos de Boas Festas e Feliz Natal. Quebramos a cabeça 'um *empão e \no fim não saiu nada. Daí pensamos: "por que II
� diferente, se o Natal é sempre igual?". II

11.1 De fato, a mensagem que .nos deixouCristo há 1972 anos atrás é a mesma. Nós é que a estamos II
U deturpando, com nossas guerras, nossos ódios, nossa mania de progresso.
li.1
ii
ii

IIII
� lII II
II Boas Festas II
H �
II Feliz Natal .. II

II Grande 1972· v o TOS o A R�geIQ(1 II
�::============:::========---_.__.:._---== ...._."--------------..._-_..._.._._-----------==---------_.�----=----:::.!)

-

--------_...... _..._._-�--_ .._--------_._------------- ------� ..- ._-,..-

Quem sabe se no ano 2.000 ainda se comemorará o Natal! Por isso, não vamos mudar nada. Nem
nossos votos. Que sejam êles de muito Boas Festas. E sobretudo de um santo Natal. Põxa, não é difíoil. É só querermos.

,
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•

Sexta Feira - 24-12 71

/'

89250

I

I Oficina Especializada em Consertos de Lataria, Pintura e Fábrica de Acessórios para Automóveis
�ua Jorge Czerrilewlcz, 397 - Caixa Postal. D 17 - Telefone. 2056

JARAGUA DO SUL '_ "- SANTA CATARINA

Os perfeitos serviços Que executa, bem recomendam a A u t o - R e n o v a d o r a
,\

: '

,

Um estabelecimento especializado em consertos e pinturas de veículos em' geral, automóveis e caminhões.

A AUTO, RENOVADORA revende com exclusividade para esta praça a linha completa' de tintas (Automotriz e Doméstica)
L U X F O R D E (4 Inelhor e Inais bar�ta tinta do Brasil)

'Deseja aos distintos amigos e fregueses .

Felize Natal e Próspero Ano Neue.

f

. ',r�R�d�-;iá����J��-�;��á��f�==�SALVITA=l'
!

- ele - '! f ':�
i

'

� Alfredo, Leitholdt' ;' I f� ,

'

,

'

,

,,' ,

'

, ��
i CGCMF 84433309/001 - Inser. Estadual, 07.. ETC 16·131 i II Soc. Assistêncial ao Lavràdo� do Vale do Itapocú �,
i' �"'FrÓta Própria I t�

-, -

",
"

,B
I, M A T R I Z ' i t=, ,

" ." ') . :�

i;. Rua Pastor Ferdinanda Schlünzen, 148· Fones: 2287 e 2093 p Jaraguä do SuJ, SC i, t�
�, " '

,

, �;:
r Rua Margarino Torres, 1431 ��O��S�913�446 e 927847. Vila Maria, SP ! f� ,'_�'-_

,

, ;�o,'
� Rua Saguessú, J59 - Fone 2049 - Joínvílle, SC , [: '

, " l
" � I f: =L
! .

,I

• A GEN C I A S I f� ,

' , ��,
I Rua Anne Frank, R61, Vila Hauer - Fone: 235362 - Curitiba, PR ! f= " ',' '":1
! RUB Belisario Pena, 90 • Penha - Fones: 220,2817 e 230 2338 - Rio 'de Janeiro, GB !

=
'-. ,'... iJ

ti
,"

"

1 � ; Agra�ece a pr�f�rência e., cumpri.menta.se�s 'll'
� De�e�a, aos SßUS amigos e freg�êses i f� fregueses e amigos almejando Boas Festas 'li
t Feliz Natal e próspero Ano Nôvo , ! l�, " de. Natal e Próspero. Ano Nôvo. 1L
i

.

' ' , i �: '
.

:}K��---���---�---��-��---�-- �� , .

i
,

' (:. :
o============::::::=======�======:===�==::====:::=====:=====o G�:·",··.··.·'���f·*"·····�:':":;':;'::�:·*·'''' !,,,,·';o�."."*"*·,··.··.. •.. ,r·:·*··*·""""'·*·'�a: '

II 'It x ..... �,.....__ ....._...... ...;._ ..... ......_ft+JJr.._x"

115' '.

Sk- I Ui 1

II .
O r v e t e r I a

.

. .
I m e Iii C21§al AllEXANJI))lRlE IHIAAOClEl I

II II t I
II

- D E -

U 1
I sêcos-molbados e aqougue' i

II F é.1 lx Wo I f II ; A casa que melhor' atende e� Jaraguá do Sul �
II Av; Mal Deodoro - Jaraguá do Sul - se II t Os mais rnódernos tecidos' da cidade i

, II ',,, II ! !

II II i Ä Casa Alexandre Haake. d'eseja a .�
II 'Deseia a seus !reg'uêse,s e amigos II! freciué

. !

1
J , seus rE?gueses e amigos , ,

II Feli:z "'?tal e próspero Ano /Vôvo II i 'Boas Festas e Feliz Ano Nôvo �
II .' ,) II 1

.

,

.'

I, ! ,

0==================::====::=======::::=::::==::=:=::::::::=:::======0: � .,.... .,..... � � K
,�I

•

, ���...����..�����������������������

, ]l , Apresentamos aos nqssos distintos amiços Unidos, construindo :,0 pro-

.

I
e .treçuéses os nossos, ttielõores VaIaS gresso de Jaraguá. do Sul; �

1 de um Natal Felis: e um .Atio Nôuo c{)eio, Santa Catarina e do.Brasil, (
1 de Prosperidade

.

ESSÊNCIAS PARA: " [
, 1

- bebidas

[, -'balas
,

J
'

- doces I'-

,Indústrias' Re,unidas Jaraguá S.A. '

- chocolates �

1 'Artigos pl Sorveterias [
.

'

Rua Rodolfo Huíenuessler, 715/901 Indust-íallzação de
,

'

1 '.', Frutas Cítricas ,
,

i'

]
.

.

Jaraguá . do Sul - Santa Catarina .

Industrialisa cão de Bananas
.

I:
, ''-

"

"

..

,

.

Benífícíamento d� Arroz '�
���������������i����������������"

I

I
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Cd "t I d C't,..,
,

d' 3O d' mente Gertneskl com 430 m, de um lado com herdei

t I a e I aça'o com prazo, e' 1,8'S ros de Antonio Guesser com 488'm e do ouiro lado
com Francisco Meisen com 488 m.

O Doutor Olavo Wesehenfelder. Juiz de Dtreito 140/71, Berroldo Wacholz, área 18750 :n2 Fundo
Ida Comarca de Gueramtnm, Estado de Santa Cata Sueco. Frente Estrada Gerelcorn 100 rn, Fundos com
rtna, na forma' da lei, etc.,.

.

" Alito.r Mors�h com iOJ�QO m.. de um lado 'c(lm Arnol-
Fez Saber, ,1I0S que o presente edtrel com prazo do Bublnz com 180 m e do OUTro lado com a estrada

de trtnra diis virem, dêle conheeímento I tiverem €lU com 'MO< m. ," , •
, ,; '" Departamento da Fazenda

Interesser pOSSd, que por êste JuiLO'fo�� requeridas 1'41./71, Augusnnho .Schwambach.: érea 11%.052 ,I,' ", .),u. �.'
d SIdU'

_

A Prefeitura Municipal de Jaraguá ou, comu-.ações e usuceprêo de fer,ras localizadas no Municí m2, Messerandubtnhe. Frente com ribeirão com nica aos contribuintes abaixo, já notificados para paga-pio de Messerenduba, cujos n.vs dos euros, nomes U303 m, fundos com Avelino "Besen com lliÕ,Oõ m, mento de Contribuição de Melhoria (Terço de Calçados requerentes, localidades, áreas e. ,..,confrQptaçÔes de um lado com Luiz Schwambech .com 1.000 m, e, men�R)' quel de �côrdo com o Parágrafo Uníco .do art;'.ebalxo �ão descr.ilas.'. tend_o sido, j�lgadas,prbcedébtes tio outro�'la1:Id com Antonio Petry càm 1'000 m:) 1.\
51, do Código Tributário Municipal, que decorridos 30

po� eenrençe as Iustíflcações previas de
. posse dos 142/71;'-- Lutz- -êehwamnech, -:(ÍretJ· +13052 m2 (trinta) dias a partir da presente publicação, serão osimovers.

'.

I
Maeserendublnhe. Frente com ribeirão com 113,03 rn, débitos cobrados judicialmente •

..

121/71. João BrYC,h, área 101.240 m2, Guerení- tundes com Avelino Besen com 113,03, de um lado
Mirim F tI d d G

.

220 Nome dos contribuintes Endereço Imporlânci., ren e com estre ii o !.laram. com' m, com Bruno Lernfers com 1 000 m e do outro lado
fundos co.m Isidoro KOêl!zchi com 220 m. de um lado com Augusnnho ôchwembech com 1,000 m. Lourival M. de Souza R. D. Pedro II 115,00
c�m Vlö?lslau Pr,awu.lskl com 460 m e de outro lado 143/71; Comunidade Evangelica Lurherane Mas, Julio Piazera R. D. Pedro II 616,00
com Josefa Sedztnskr-corn 46e m. serendube õ8 área 2774 m2 Messerandubs. Frente Florisbela H. Woehl R. Dom. R. da Nova ,197,04,
.' I, 122/�t, I�in!u Rõnghelli. Domingos Rangnelli

.

e com Estrada 'Geral com 90 �, de um lado com ler- Norberto Hafermann R. Dom. R. da Nova 3.000,37
Jose Ranghelll, aree 550.386 m2, 1.°,Braço do Norte. ras de Albio Sasse com 51 50 me. do outro' lado Antonia Karqer-Herdeíros R. CeL Proc. Gomes 990,62
Frente com Francisco Ttrone e lrlneu Pelry, com com terras da requerente c�m 64 m - forma lrregular. Fídelis Baratto R. Dom,'R. da Nona 868,00,
570 m; fu�dos com 910 m com Irrneu Petry. Terreno 155/71, R�úl Zlelhsdortí, área 150.700 m2, R'íbei' Total 7.113,81de for,ma l�r�glJ!ar cónfrontendo ainda com Ernesto rão Gustavo. Frente Ribeirão com 220 rn, fundos com Obs. Os contribuintes acima relacionados foram
Derem, !OélO FI�asse, e F.erdin�n,d? Finasse, Luiz ,SJI\(iO ,Krueger c/220 m, de um lado com Ervino inscrito� em Dívida Ativa em data de hoje.Ranghetfl, Daseo.öl Ranghelfl e Hilérío Sp�zla. 'Bachmánn, Ary Krueger e o requerente com 685 m, Jaraguá do Sul. 16 de dezembro de 1971.

123/71, Albio Sasse, 110200 m2 de aree, Mas e do outro lado com Ary Krueger com 685 m. Claudio V. Winter, Encarregado
sarandub,é!J freole esrrede velha ,com 75 m, fun�os E pera que nínguern possa alegar ignorâ-ncia é V I ST 0, Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
com Jose b.ych com 100 m,> de um lado com Wtlly expedido o presente eduel que será afixado no lugarKrambeck com 909 m e do outro lado com Vrdel de costume e publicado na forma da ler, Dado e DêS' A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. comuCarlos W!l1 com 955 m. sedo nesre Cidade de Guererntrlm. Estado de SônIa .níca aos contribuintes abaixo, inscritos em Divida Ativa

. �2�/71, Am_brosio Tornczek, Dois terrenos, um Cerertne, no Cartório do Crime, Cível e Anexos, eos e já notificados para pagamento do Impôsto Söbre Ser-com area de 140.000 m2 frenle com terras de Ale VIOle e dois de dezembro de mil novecernos e sererue t ,« de acô d P , f, Ú ico do art 51xendre Lubenski com 200 m, fundos com Raimundo e um Eu '(as) Rôlf Ralnn Escrivão O datil(lg"afei e �IÇO� 'd�e ;.��o�, � co� o
, .aralgrao e ndecorrido� 3ó

i

Cindas com 200 m. de um lado com Stefano Dawlack súbs�revi' .
'"

'( o.
t o) digo

. ri utari°d uDlcIPta, qbull" aça-o sera-o os725 d· I d J' B
'

h' . trm a las a par Ir a presen e pu c .' . I,com m, e o outro a o com ose 'yc com (as) Olavo Weschenfelder, rJu Z de Direifo d 'b' b d
'

.

d'
.It"

.

725 m. Outro terr-eno com área de 1DO.000 mi. Frente ' e ltos co ra os lU ICla men e.

C B R T I D Ä O
\ Correçãccom Germano e Quo Reinke com �60 m, fundos com

'b
.

I II
.

II II' J' M I I I IDomizela Sawl!llski com 260 m, de um lado com Ju- C.uJifico que a presenle cópia confére' com Nome dos conin ulDtes . mpuslo mU a uros one 08

lio Brych com 500 m e o OUlro lado com Germano o original do .que dou fé, Edite Isolde L. do.s Santos 32,00 6,40 1,28 1.02 40,70
Reinke e Protasio Bandoch com 500 m, ambos lo- Guaramiri,.l, 22 de Dezembro de 1971 José Nunes 32,00 6,40 1.28 1.02 40,70
calizados em Guarani- Mirim.

'. Ralf Faltin, Escrivão Martim TiIJes 32,00 6,40 1.28 1.02 40,70
125/71, Tbomaz Qdwazoy, área 22.500 m2, Gua- I

Maxinlei F. G. Lenzi 32,00 6,40 1.28 1.02 40,70
r�ni-Açú. Fierrle com Edmundo Odwilzny e Thomaz Edet I d C·t

,..

d 30' d'· Silvia BIosfeld 32,00 6,40 1.28 1,02 40,70

Odwa�ny com 112 m, fu�dos na mesma dislâocia com I a e ,I açao com prazo . e ' las Total Cr$. 325,60
Berlohno Guesser e Jullo e Vladlslõu Odwêlsny. de um O Doutor Olavo Wesehenf-elder, Juiz de Direito da Jaraguá do Sul, 16 de dezembro de 1971. .

lado com ,Be.rto,Iino Gues.ser_ c.om M8 m e cdo OUlre" Comarca de, G'\lsramirtQl, Estado de Santa Catarina, Dfl.lorma I Hans, Gerhard Mayer, Prefeito Municipal
lado com Edmundó Odwazny com M8 m. da Lei, etc'. . .

.

t roSé' Iziâo�o Copi, Fiscal de Rendas
196/71 E I;d AI d 849' 2 C> Q d

. Faz Saber, aos que o presente edltal de citação com
.

- , UC I es
.

exan re. 1 . 1 m.,;. vele e prazo de trinta dias virem, dêIEl. conhecimento tiverem ou

Ja'nelr<? Frente com estrada geral co!,l1", 364 '!I.J fendos interessar possa, que por êste.' Ju1zo loram requeridas ações A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul. comu- ,;,
com rio Sefe de Janeiro com 364 m, de um lado com de usucapião de terras localizada" no Município de Massaran- nica aos contribuintes abaixo, inscritos em Divida Ativa
riQ Sete de Janeiro com ti08 m e do outro lado com duba, cujos n Os dos au!os, nomei dos requerentes, '10caJid8-

e já "notifiçados para pagamento da Taxa de L,icença e
Luiz B bl'l -08 des, áreas e confrontaçoes abaixo vão descritas, tendo sido,u I z com o m.

, julgadas procedentea por sentença, as justificações pré ... ias Localização, que de acôrdo com o Parágrafo Unieo do
1?,7/71, Clemenle Pefry, area 124.825 rp2, . Mas· de posse dOS Imóveis: '. .

art. SI. do CÓdigo Tributário Municipal. que decorri-
sarandubinha. Frenle com o ,rio com 134 m, fundos 101·71 JOlé Augusto Dolatta Kluck, área 50,000 m:!., dos 30 (trinta) dias a partir da presente publicação, se-:
cem herdeiros de José Koehler- com 134 rn de, um Guarani-Açú. Frente com o rio com. 71,50 m. Fundos com

rão os d.ébitos cobrados l·udiciahnente.I d L . A 'f' h S h b h," 9'l.·:r;.' d Felipe Kluc� com 7l,50 m· De um lado com Felipe Kluck coma o "\:om
, gos In o c \Vam aç com uu m e o 700 m. e do outro lado com José Augusto Dolatta Klack com Correçãooutro lado com Beverino Detry com' 933 m. 700 m. T I,12t?/71, Severino Pelry, área 116.625 m2, Massa 102-71 Ladislau Domasza� e José Domaszak. área 100.000 Nome dos conlribuintes Tala Multa Juros Monei. Dia

rilndubio'hd; Frenrre com o rio com 134 m fundos m2. Braço do Norte, Frente com ß Estrada Braço do N�rte Arthur Kien�'n 125,11 25,02 29,58 51.77 231,48
h d· d' - ( ,

K hl .

'
com 200 m. FUlld08 com Max Junk com 200 m. De um ladO Al'd D h' 2000 400 O 20 24 20com er elfOS

.
e Jose o� er com 124 m, de um com Daniel Dama8zak com 500 m. e do outro lado com Ru-

Cl es emat e ",.
�

'50,'16lado com Clemente Petry com 900 m e do oulro dolfo Rudiger com 500 m.
. Averaldo Floriani 39,00 7,80 1.83 1.53

lado com I�ã Delry com 900 m.
"

103-71 IdaPetry,MassarandublnhaArea87.500m2.Frente Alberto dos Santos 85,00 '17,00 12,83 17,31 132,14
129j7.1, Maria .Mader. ár�à 10b.537,37 m2, Linha com rio Massllrsudubinha com 87,50 m. Fundos com José Arno Schmitz '. 125,14 25,02 28,89 50,63 229;68

Telegráfi �a Frente com João Ddslernack com 9413 Koehler com 87,50 m. De um lado com Antonio Pelry com Alimentícios Dilsy Ltda. 48,36 9.67 2,18 1,81 62,02·\i, I

,
•

'
.' 1000 m. e de outro lado com. João Pe�ry com 1000 m.

m, fundos com LUIZ BOf!! Rosa com, 94,13 m, de um ' L04-71 Hugo Petry, ,área 37.500 m? MaSS8randubinha. Alfonso Bolauf 51.30 10,26
.

4,29 4,81' 70,66
lado com Antonio Michalack com 1100 m e do outro Frente com rio Massarandubinha com 37,50 m. Fundos com Augustinho ßassani 15,00 3,00 0,15 18,15
lado com Léidisla'u Bandoc'h com 1100 m.

' . ,Carlos Koehler com 37,50 m. De um lado com João Petry Alfonso Müller 77,36 15,87 '7,76 10,08 112,07
r30"71 ...... Erich KoehJér (2)' átea 219432 m2 com 1000 m, e do outro lado com Gervásio Petry com lO�O m. ßertoldo ßachmann Id6,66 21,33 18,59 27,74 174;32·, '. .

• , .' ,

.

109·71 João Petry, área 37,500 m2. MIl,;s8randubmha. d l21 87 24 7 4 l'4 5991 24029Nassarandubmha. Frenle com Estrada Geral com Frente cOm o rio Ma8sarand�binha com 37,50 ql. Fundos com Conra o Leier ,,3 _ 3 , ,
"

300 m, fuodos com E!eodoro Weber� com 300 m, de José Koehler com 37,50 m De um lado' com Ida Petry com Döge f:, Cia. 48,36 9,67 2,18 '1,81' 62;02
um lado com'Rosa Koehler com 1000 m e do oulro 1000 m. e de outro lado com Hugo Petry com 1000 m. Eugênio Gregolewitz 94,36 18,87 13,18 17,59 144,00
I d B B h V·' F' .

h 950
\ 106-'71 Léo Besen, área 37.500 mll. M88saru.Jdubinha. Ed cl H 93'90 1896 21 30 3641 17057

. a, o com ru�o dC man." e Itor enerlc. com. In. Frente com rio Massarandublnha com 87,50 m. Fundos 'éom
mun·o· ansen "". ,

, läl/7t, Felipe Kluck, arl'êI 200000 m2, GuaraOl-Açu Joaé Koehier com 87,50 m. De um lado com Silvino Petry Francisco Luy 48,36 9',67 2,18 1,81 62,02
Fr�ute com rio com. 190 m, fundos com Alberto Safa com 1000 m. e o outro lado com Sebastfão Basen com 1000 m. Flodoardo V. da Rosa

.

79,36 15,87 8,38 10,08 113,29'
ne'lli com 391,50 m, de Qm lado com Aoastacia Kluck 1.0771 Gervásio Petry, área :17,500 m2. Massarandubinha. Dr. Hélio Alves 146,70 29,31 26,33 40,29 242,66,
com 1.080 m 'e do outro lado com José AuO'uslo Do Frente com riG Massaradubinha com 87,50 m. Fúndos com IngoldrBüttgen 106;66 21.33 18,39 27,,74 174,32

.

, .

" José Koehler com 87,50 m. De um lado com Hugo Petry com .

1 1 '1 2larra Kluck com 700 m. Ha éllOdH um quebra para 1000 m .. e do outro lado CGm Mário r.atrY'Jom 1000mIngo Schumann 149,36 29,87 16,4, 9,88 2 5,5
fora com 71,5 m, e outrd com 130 m, e' oulra coril ,10871 Willy Feiler, Massarandu:tlh,1ha área 87500 m2. José Leier ' 39,00, 7.80 1.83' 1.53 50,16
240 m com terras de Alberfo Safanelli.. Frente com rio Massarandubinha com 87',50 m. [<'undos com Martim Tilles 72,60 14,52 10,35 14,00 111.47

132/71, Paulo Safanelli.' dois terrenos, �endo o
José Koehler com 37,50 m. �e um .lado com- Erich Koehler Othmar Kreutzfeld, 94,36 18,87 13,18,17,59' 144',00'

primeiro com área de 357.950 m2.,Frenle com Alfredo ,��: �g�g:: e "dG outro lado com C�8emir? Reincavieskl Reck Irmãos 94,36 18,87 13,18 17,59 144,00
Safanelli, com 1460 m, fundos com Henrique Kupas 109-71 Ca�emir� Rincavieski, área 37.500 m2. MaSsaran- Raul MarcoIla 70,20 14,04 3,11 2,57' 89,92
cqm 1.440 m, de um lado çom Viii' Kruetzf�ld com dubinha. Fl'ente �io Masssrandubinha ,'com 37,50 m. Fundos Ricardo Butzke 85,00 ] 7,00 12,83 17,31 132,14
26,5 m e do oulro (lado com Paulo Safanelh com 250 com José Koehler com 87,50 m. De um lado com Willy Fei- Rubens Schwanke 30,00 6,00 0,30 36,30

.

O tI'
- ,

d 1'l.4400 2 F
ler com 1000 m. e do 'ou'ro lado com, Silvlno Petry com Sl'lv'l'a ßlosceld 1'5,00 3,00 0,15 - 18,1.5m; u ro erreno com area, eu. l'Jl �

.

rente 1000 iD. '1'.1

cdm Paulo Safan�1Ii com 420 m, fundos Olavo Kupas 110-71 Sebastião Besenj área 87.500 ·m2. Masaarandubi- Silvino Frazner 360,50 72,10 81.35 123,44 637,39
e !Ari Cö5ner com 420 m, de um lado com Braz nha. Frente com rio Massar8ndu�inha com' 87,Sb m. Fundos Tecelagem e [onlet, A Bauer LIda, 257,,40 51.48 10,51 8,47 327,86
GQessDer com 320 m e do ,oulro lado \,.om José We com_José .Koehler, cOm 87,50,m. De um lado com LeG Besen Waldo Krutzsch 30,00 6,00 0,30 36,30
lo�hinski cöm 420 m; I �

, I com li��07�'A�t��i������?����8����n�2�����;r�';;d����hX:: Cr$ 6.714,59,
:, 133/71, Estevão Lipinski, área 107500 m2 Alto Frente com rio Mal!lsarandubinha com ö7,50 m, Fundos com

Jaraguá do Sul. 16 de dezembró de 1971.Guarani. Fr�nte com E::Ilevão Lipi nski' com 230 m" João KoellJer' com 87,50 m. De. um l�do com SeQf!.stião 'Besen
Hans Gerhard ..Mayer, Prefeito Municipalfundos com Antonio Neumann com 220. m de um

com 1000 m,;e do �)UtrG lado cpm João Oestrack com 1000 m. ,_ ".� .

:".' U k'
' 112-71 Ana Martini, área 104.290 m2, ;Bra�o Direito. Frente José Iz,idoro Copi, Fiscal de ReQ.dasla�o cOfll fio �ago�s I com 600 m, de outro ,Iqdo rio Alto Luiz.Alves com, l83 m. Fundos co� Y.1t�rio Strlngari - r1caim Boleslau Mlchölçck com 400 m. ,.... , Com 138 m, ,De um lado COIP,,'!os(l de Dés com 1.160 m, e do

i:� 134/71, Franci.sGo de Souza, ,áFea 315326 m2, ,outro lado com Ge�ar M�ch�luzzi com 1.160 m. '

\ 1.120 m, e do outro lad� co;, Herma� �i1nitz c�� l.l�o m.�LMassarandubinha, Forma irregular· Frente numa linha 113-71.Julio Brych, área 148.748 mt,; Gqa�ani�14irim,.. FrelJt-
. 119-71 Francisco ueisen, área 128.487',50 m.2, Massarand.u-

'

.�. .. - .

.

'.
. 'te 'com Ivo Brych com 260 m, 'Fundos com Vigoldo Sasse CGm 1�

quebrada medmdo 550e.600 m com ,ferras de ,Eleo-o ,260 m, De um lado com Ambrasio Tomazak com 572 m e do binha, frente coDi José Petry com 246,80 m, F,undês' com
doro ,Weber, fOßdi08 Hnhl! quebrada na ml'sma, dista0· outro lado com João Kancheski com 572 m. 'I Joio Pereirà com 246,80 m; De um lado com Leo Gúesser

P d W I
. ,

d S \ oll ll4 71 J /o. 1 i á 15126 S d B com 500 m, e do outro lado com Francisco Meisen com 500 m.ciél com e to e' a demiro e ouza e >Y idlil Derelf,i . oS<7!I'omaze I, rea' . O m2, ,egun <r raço 120-71 Ininao Litzemöerger, á!rea
'

88�o!t4 "mZ,:' Tr�z� de.' de um lado do norte com 300 e 130 m. com Vilo: do Norte. Fi-ente'coIQ. rio do 2° Braço, com 18�,50 m, Fundos Maio, Fre'nte"com' Osvaldo Berndt com 110 m; Fundo�' com.

h
.

_

'.
. - cem Carlos Spézia com 137,60 m, 'De um.la_do com .João An- .>J '

.

Fe!lerlc , do outto lade na,mesma medida c/Joao Alfren, drych com 1.100 m,>�e do outfo lado 'éom 'Dàniel Feder com Ribeirll.d com lIo m, De um· lado com hetdeii''os u� José
135/71, Auguslo Scnwartz\ Rio Boniio Forma 1.100 m. \ s Schlegel corri 890 m� e 'dq outro lado ç,oin ,À.rnQidQ'G!'lrold e

irregular, ár.ea 348.090 m2, Ff�me, linhas. qu��rõda�,
.

1I5-71 Paulo Riegel"área 44.325 m2, Braço do Norte. Fren. AlidorER���:1�g::n��:u� pOssa 'aleg'ß� ignorâ.ncili, 'é expe- '.
110 m com Osvaldo Kreútlob com .2.10 m COir. Ru, te com rio Braçl) 40, Norte com 101,50 W, Fundos eom Pedrq dido o presente edital, que será afixado no lugar de costume'
d If B k 6 'l.86'

..... '· 'iI." '"

'-:3 k Sadzinskl cwn.l,ol,�o �, De um, lado com João 0110s com ,

o. o ec, com 22 m e () m com t-<\uguslo (:'c, 436,06 m, e do outro lado com Carlos Karnieski com 436,06 m.
e publicado na ;forma. da le'1; Oa!l?;'e, passado nesta oi<1ade

fundos com 315 m com Alvim Krueger e. 348 m com 116 71 Victor Franz,.área 47.625 m2, Br8ço do Norte. Fren- de Guaramlrim, 'E8tad� de tl8?M. Latariua, no Cartório do

Arnoo Hausmaon e Curt Miller, de um:':. lado. com 282 te COI� Vtctog Fr.n:r: com 70 m, Fundos com Luiz OristofôÍini, CrIple, Clv�he Anex\l&"aos vmte e doiR de dezembro de mH
.

. A S 'h 27'"'
'

AI' com 70 m De um lado com viuva Faes com 6803ã m e do _novecentos el t'letenta: e um. Eu. (�s,) Ralf Faltin Escrivão, o.. m com ugusto c warlz e com u m com,
.

VIß
outro lßd'� com Victor Franz' com 680,35 m. .'

,
,

. Idatilografe,i e subscrevi. .-
Krueger, do oufro lado com 115 m com Wolf Behng, 117-71 José de Déa, área 154.290 m2, Brsço Direito. Fren- (as) Olavo Weschenlelder, Juiz de Direito
com �91 m com Osvaldo Kreutlob e 309 fi com te com rio Luiz Alves com 183 m, Fundos com Vitorio strin- C E R T I DÃO
Rudolfo Beck e 180 m com Auguslo Beck. gari com 133 m, De \Ulp lado com ADa Martini com U60 m, e Certifico que a pre�ente Cópi$ co:pfére com o Original do

136/71 Léo Ouesser área 209.840 m2 Ribeirão dG outro lado com José Matangoni com U60 m. que dou fé.
F

. F'· Pl
'

• k' 1I8,71 Helmuth Schneider, área 60.500 m2, Ribeirão Irma,relmanD. renle com , lorl!lno Dec er. Urbano De- Frente c,om Helmuth Schneider com 54 m, Fundos com Her- Guaramirim, 22 de dezembro ,de 1971
cker e Leo Guesser com 4()O m, fundos com Cle man Milnitz com Q4 m, De um lado com Nelson Kickoel com Ralf FalHn Escrivão

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Munici.pa·' da
]BrBDUÚ �o 8ul

-
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:�JJ.:PlsiQs EDlDl�.n;dõ�f,�r ··,S.,;A.} C01P-'érci9 'e fIlDp'orlgç�p
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Concessíonärío - "CHEVROLr;ET".e "FRIGIDAIR,E"
l�·· ,j l', fA � ,- �:" '0

: t • '�

..arag.... -d:o 'Sul .·!iC
, \ '

r'f�v:e�Jdai ,�ar; .Deodoro c;lILFo�se:ca, 557'-. Telefones, 20�6 �,2G97 .' ·2012

,Ç�·(mRr.�mentan,qo, J;:I,grOdeciâo,$, .a ;'tÇY9QS . OS .seus ,distinros amiços'e
, ctientes. 9�s:�jQm" que a 'pa2 e icüeçria 'que ItJes auguram pelas

{esias.batsüitias seicuri.o prenuncio de utn AnoNouo
_replelo·�cle felicidades_

Paulo Roberto GDeiliu�1

Situado 9 km. do centro

V d
de Corupá. na, Estra.G,&

en e -se· Nõva Corupá à São Bt'o.
\. '

to, tendo 10 a 12000 m2.

,Um terreno cl proprie altitude cerca 800 metro,8

dade, à; Rua Â n g'e lo pI'ópria ,para c,onstruçâp,
Schiochet. de casa de veraneio.
Tratar' cl o' Sr� OIUnpio Informações com o .Stl•
Vegioi no local acima

I
Kurt Hillbrecht, Callêã.

mencionado. Postal, 7 Corupá .

"

Ela, brasileira; solteira, Ele, brasileiro, solteiro,
_

doméstica,. nascida em operiÍrio, nasci'do em Jena
Jaraguá do Sul, domici guá do Sul, domiciliado e

li8d�a e residente em Rio resideQle à Rua Rio Bran
Cêrro II, neste distrito, co, nesla cidade, filho de
filha de Rolando Strelow Herminio Arraclelo e Maria
e Ern8 Koepp Strelow Debalim Ànaclelo. . .

..1111!11 ...._1
.

Edital n;07,88Rd·e 17/12/71
� . .

Enchen 'Raduenz e

Y."d& Müll'er

�-, =-=:===:-�==�===::�==�=--=--==--,:-�
f :O���caC::��nase!s ���P�mi!tots�a. i �:_���� P��&��:�e&�!IN��!&��a ��of "CAICA_,BA" li I"'l- •

I d t· I c::. � �
, . �{'!I (\;,-o�p,,rI :D US nc e. ri. ,:f!l Rua CeI. Procopío Gomes de Oliveira, 1277 - Fone: 2041 G

..' ti'

f ,,�guá do Sul Santa Catarina
. Jill RUI Exp. Joio lIpell.. 214 _ c:.=�; ":::1'.: "CAPRI" _ Talemt, 2133 J.., 'i -ii Iii) 'ii di

r · ",�r 'i ii ,J'ARAGUA' DO SUL SANTA CATARINA

'JJlSl. ;{ ::11 _�_ ,I
) � ·ii ;:i

r Cúmpr:imentamQS ,e almejamos a oIc:)dos i li
J

�

E::::::��:::J L::�:aE��_::��:�:::���:���;�:j
R,egtstro C. ivi,1 Edital n.07.885 de 15i12/71

.

Ela, _�rllsiJeiral .sOlreir,a.! Edj,tal n,07 889 d� 1.7/12/71 ,Jos'é A. ��'�lo de Olive! IN C R A
\ Aure\l,.Müller Grubba, Oficial Valdir Afonso Bortolíní e rnduslr�clrla, nascld�. �m Waldemar Braz Alves e rt. e VerglllDa P. de Oh

,_

d<;> Registro: Civil .do I.Oi,' Iracema Nicoluzzi . �l!Il'agua d<>'dSu�, �omlc�l:f" Elvira Cardoso v, ffi: brasile'irlS solteíra, lança o
truo da Comarca de Iaraguâ EI 'b '1'

.

Iteí
a e res: en e em I ii

. ,

" t=t:': .�.' .

do Sul' Estado ue Santa
a, r8S1 erro, 80 tetro, Nova, ne�re dislrH0,

.

filha Ele, "?rasIleIro,,sokeíro, J>,8�comsta. _naSCIda .e� r'ecadcstrOC tari B··I·
escriturário, nascido em de lgnecto Lescewlcz e «perärto, DS'SCldo em J�r8gu'á do Sul äomícl- . Wo

F S b arma, I aSI . Jaraguá do Sul, domíel Metllde Panslein Lesco- 'Ma'ssaranduba, neste Es- lilaà'a e Iresid'ente à Rua O Ministério da Agricu1.az a er

f�e. cObPde�e- liado e residente à Rua wícz.
.

tado, domiciliado e' rest Domingos Demsrchí, nes- rura e o lnsnturo Na'clôo�1
rdam n� tcar r.lO'de�1 1DIO�OS Angelo Scaíoehet, nesta

.

' dente em Una da Fígueí- ta cidade, Iílhs de WilJy àe Colonizaç'âo e Rifo'rm4ocum-n os eXigi os .pe a 'e eidade, filho de Artur . .

f'lb V' tAl' L' -. . .'
" '

afim de se habilitarem pa a Bortolini e Helena Bar- Editalo.o 7887 de 16/12/71 'Vra'ldne8�e Adlls.trlto, M1 .

i:' GO,Jg e VO'l'gVtlDa uiza Àgr�lrIa - INCR� ;-:- ,Ifo
a

_
ermro ves � ar 8: raeser çeram, simulraó�6m:entecasar-se: dín Bortolíaí. AdLe.m.ar B.�erger e Borba Alves. E'dítal a o 7892 de 21/'�/71 em São Paulo FloriàóóEla, brasileira, solteira, . uh. Härchen .

.

. Q • '. . .! I ,.

Edital n.O 7.P84 de 15/12/71 b I o
.

t
'

'd.
. Ela brasileira, solteira, K ". polrs e Ari;lc6J\u, ume Cà'11,.

Valmor Dalmann" J:r�gr:;: �'o ����Id:mi��' E�e.' brasüetre, 8o!t�i�0,: domé�tica, nascítíé 6ip ßenOa�ol" T�I]�I,el r e parihà para proljH�,V�! ,/!..

Iiada e rss'ideote em
aUXIlIar d� esc,r!tOrIo, Guaramirim neste Esta ti 18 !"CI . a recadaSlramenfo do� Iffi'!)-Laureaoa Strelow

Estr.ada Nova, néste dis
nascido �D? Jaragu.. do do, domiciliada e resi- Ele, brasileiro, 8t1lteiro, veis rurais em 3 950 PlH-

Ele, brasileiro, Bolteir@. tr.ito, filba de Afonso Eu- Sul, domlClllado, �·r;'Il.e8i dente em N,jva B,asilia, operário, nascido em J", nicípios de todo o, Pa{§,
onerário, nascido em N dente à Rua,: �Tºv4He. neste dislrito filha de ('aguá do �ul, domicilia numa operação que comê
Mir�dor, neste Estado, �����zm����urz�ic�l��:� n�sta cidade, ;;mbkb�d'e AquiÍino

.

Cardoso e Yo do e resHIsnte ém Vila çârá �felivamen�e. ti 21 d�dOlQiciliado e residente RIcardo Buerg,�:\l®t�c,Ida landa. Anna Cardoso. Nova, ne�te distrito, fi fevereiro do proXIIDO éln:O
em Rip C�rro. neste dis Edilal n. 7886 de 15/12/71 Rahn Buerger; _

lho de Elza KaDzler. � e� _que .serão mop,tliftldP'$
trito, f.ilho de Arno Dal Ivo Anaclelo e ,Ela, braiileirs, solteira, ßditsl n, 789q de 17/12/71 Ela, brasileirá, �()lteir8, melis de dez mil pessoas.
mann e, CecUia Dalmaon. TereziDha, Le"ccwicz auxiliar de �Bc.liitório, hidustríária, n8sc1idá �til _---,----_�., Adelino Han�en e J" á d

'

S I d
...

I
nascida e,m 'Jal"ag",uá do aragu o. u ,- omlCI

'11
'

Sul, domiciliada '" resi.
Elzira Kâm:Ke I(Nada e residente em Pé Campanha' de Edudgãl! .

,:dente à Rua Rio 'Branco. Ele, brasileira, s61teiro, ��a8 Br.an�a"", ries.,te di� Cívica
nesta cidade, blha de lsvi'ad(;)r, nás0id:o enr Ja \!r,l�o:. fIlha de

..

EugenIo, O hasleam�olo dd
Erich Härcheo e Frieda raguá die Sul, domióilia Tec�lla e EmllIa Ros8

Bandeira e o canlo
Bebling Härchen. . do e residente em Gari TeCllls. .

do Hino Nacio,nal são
baldio neste' dil.trito" fi-, E para que chegue ao co· obrigafórios, umã vez
lho de A,r.tulf, HB[h�'eli1 e 'rime'c mento de todos mand'ei p-or semana, em Iodos
Elsa Reinke fIansén.

pa :sar o pr.eseote édi'al que os eSfabelecimentos'

EIla, Olf!asileira, soltelra, 'será publicado pel.! imprensa de qu�lquer grãu de
ctoméstica nascida em, e em La tórIO onde ser- ensino, públiCOS rir.

Ele,. brasileiro, solteiro, Corupá:, 'neste Estado, dixa jo Jurante 15 dias "e ' particulares,
a1;txiIiar ·de' escritório, domiciliado e residente alkuém souber de algum im l..- ..;...........;:.
nascido' e:m Jaraguá do em Garib.aldi, neste dis. pedim Dto acuSé-O para os

Sul, domicmado, e resi trito, filha de.'Erwili Kam- fins lega<.�'�ente à .R'ua Coronel ke e Tecla Kamke. AUREA MULLER GRUBBA
Pf'ocopio Gome", neRta O leial

- cidade, filho de Hartwig Edital nu7891 de20/i2j71Radueoz e Lily· Gieie
Raduenz. Francisco Paulo de

Ela. brasileira, solteira, Oliveira e

. Professora; nascida em
Marli Voigt

, Jaraguá do Sul. domici· Ele, bras. so It .. operário
.. liada e residente à Rua nascido em Estância Ve-
Qluintioo' Bocaiuva, nesta lha, Rio Grs'nde do Sul.
cidade, filha de OlH)li'ê' d�lI»icilj3ào e residente
Müller e Erns Leu'mano à'RuaJ'Jorgé' Cz.erniewicz

•--- Müller. pesta· cidade, filiro' de

··t
ralO,1i�Q-, 8obe.r't(i G'Q,eip,el

A Famí1ía Enlutada de

.
, ainda profundamente conste.rnada com o seu

trágico desaparecimento ocorrido dia 18 de dezembro
de 1971. com a if;lade de 19 anos, vem através dêste

. semanário manifestar o� seus,maiore!3 ,agradecimentos
às pessoas que enviaram rIôres. corôas, manifestações
da pesar e aos que,acompanharam o extiJito até a
Bua última morada, .

Outrossim convidam � to(1)s 08 parentes, ami.
gos e conhecidos para o culto· em aeAb de graças que
'lIerá celebrado dia 1.° de janeiro de 1972, às �o,oo boras
na Igteja Evangélica Lutherana Cristo de Schroeder.

Scbroeder, 22 de dezembro de Í971

Vende-se
Terreno

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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' iiI ffLEGRE NfiTfiL e, fiDO NÔVO' FELIZ �

11 - Morettl, Jordan &, Cla.-· Ltda. " líi
"

'são",ó.s�otósdâ. ,�
I! . 'Revendedor '!! I, . ORTEC, oe == l�hf1.ke I
II Avenida-Marechal Deodoro da Fonsêca, 158 li i que' agradece as atenções recebidas no �
ii Cf» FONES: 9-··5:S·O....-·_ I!'�' \ decorre�doano, �
'I - Escritório, 2247 - Pôsto 2019 � li �, ,

',- - �
, !I ii � Qua Marechal' Floriano Peixoto 30 �

li II i Telefone: 2108 "7 Caixa Postal. 105 'I:1 Peças e Acessórios S' �II Oficina Mecânica 'li � Jara,g,uã d� Sul -'- Santa C�tarina �, II . Serviços de Latarias' e Pinturas ii ti��:>8:3D1!Kl�te:3t:8308G*K��*�€:@::!���
II Retffica de Motores' II

. .
.

II II

II Revisões ,fi;
.

II VEfcULOS NOVOS E USADOS IIi: IIii li

li Agradecemos a preferência no .decorrer do ano de 1971, I�
II e saudamos nóssos clientes e amigos pela passagem do Ü
!i .Natal e desejamos "um próspero ano de 1972, "
..' II

-

�:::::::::::::::-::::::=-__ :::::::::::::::::::::==�:::::::-.::::=::::::==::::::=:::==::::::=::::::::::::::::::::::::::::::.-:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::==:::::::::::::::==:::J}
.�

-

_-
.

.

f <
•

,

Laguna Ganha
Ginásio CobJrto
Em decreto assinado pe

lo Governador Colombo
SaUes, ne Pasta da Edu-

-

cação, foi \ aberto crédito
especlel de 60 mil cruzei-
ros pare início das obras
de construção do Ginásio
de Esportes coberto, na

cidade de Lagune,
.

Em outro decreto o Go
vernador suplementou ver.

be . de 140 mil cruzetros
, pare o Departemenro de
Ensino da Secretaria da
Educação, destinado à ma·

.

nutenção do convênio exls
,

tente entre o Eetedo e li
.

Escola Técnica. Tupv, de

�============:::::::::;::======�==================================�� Iolnvllle,

Organização Contábil e Representações fAHDDE Ltda,
Av. Mal. Deodoro; 10Q8 - Jaraguá do Sul - se

Cumprimentamos àos nossos fre
.

guêses e amigos externando' um
v Fel iz 'Natal.e' Próspero Ano' Nôvo

,

Casa Kcp m ann
Av. Mal. Deodoro da Fonseca

Jaraguá do Sul . Santa Catarina

Saúda, .. a. todos Gom' um

Feliz ,Natal e venturoso
ANO'NÔVO

,

=======,��================�===

Paula Bäumle
Bar' e Bistecaria

Fone 2164
"

Av. MaL Deodoro da Ponseca

JARAGUÁ DO sur, Santa Catarina.

DesejaY· a seus 'fr�guêses e

amigos, Boas Festas e

Venturoso Ano de .1972

Acervo digitalizado pela Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina dos originais do Arquivo Histório de Jaraguá do Sul
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Psicote p.' Edital de Convocação1 .. ra 1Ci
.

Aliança' Reno"';d�ra Nacional - (ARENA)

de' "a.',PÔl·'� O'P;�i�:!��p��,�eo��:::oU�x��U;�'idO Dire
tório Municipal da Aliança Renovadora' Nacional
(ARENA), na forma de Lei, convoca 08 senhores fi
liados ao Põrl!do eré o dla 1 é de Novembro de 197 J,
pare a CONVENÇÃO MUNICIPAL" a reelizer se no

dia 16"de len.rde 1972. ne sele de-Biblíotéce Municipal
"Rui Barbosa","'pröpdo locado pela Prefeillya Muní
cípal, às nove (9) horas da manhã, para as delibera
ções da segulnre

Ordem do Dia
1.0) Eleição dos Membros Efetivos e dos Su

plentes do Direrórto Municípel.
2.0) Eleição dos Delegados e dos Suplentes à

Convenção Regional do Parlldo. I
, I ,Nola Importanle: O frliedo devera comp-arecer a

Convenção Municipal munido ido �resp�ctivo Título
de Eleitor.
OprIJaraguá do Sul, em 20 de dezembro de 1971

Ocrecuío Pedro Ramos, Presidente

,

Napoleão L. Tei:x;elr.a ,�.. " I

(Médico psíquíatra, em Cur�tiba - Professor
Catedrático da Universidade Federal do Paraná)
Psicoterapia - trabalho de pstcorerapeure. Psi

corerepeuta qualquer médico, vão lmports a especte
Irdade, pode ser, Só médico? Não, qualquer ministro
religioso, seja qual fôr a religião, também. Na defi
nição de. dicionário de têrrnos médicos psicoterapia
é trarememo de uma doença, por meio da sugestäo,
da persuasão. Por que só de doença? - indago. Não
,só doença, mas qualquer condição de sofrimento mo

rel, vivência penosa de urna sofrencta em suma.'
Claro que, muitas vêses o pstcoterepeuta é mé

dico. Médico psiquiatra em' particular. Pois àquele
mels partículermenre, ti êsre, vem ler os que de ajuda
moral c�recem. .

...

Hesito, an-tes de escrever a palavra PSIQUEA r::=::::::-:n-- ==::::::::::::::::=::::::::::::=::::::::::::::::::=:::::::::::;....;;;.·1TRA, Sabem por quê? Vou dizer lhes o porque, ii

li:,I·1 L o' J" a de Calçados W·e b e r :1i.i::rözão por que isso acontece. É porque, pera muita
;gent,e mal informada, psiquealra e médico que só Ira ii ii Com os melhores cumprimentos José
13 de louco., :1 - d e _. ii Carlos Neves, formula votos para que a união

.

II i!Errado - e aqut íuformendo esclarecendo, dou ,.i,1 Ana O. 'Webeir 1!1 em tôrno de objetivos comuns seja a cons,comêço a minha psicoterepta de epô:o. Errado sim ii ) I' I I dpois psiquiatra não trata só de loucos; IfélllJ de lou- ii Av. Mal. Deodoro Jdraguá do Sul ii tante nas festas de Nata e ao ongo o ano
cos lambem, mas, com freqüência maior (meu caso ii I: que vem chegando,paruculer] trilla de estasedoe, esreteuos, esgotados li ,ij; !- -----.- _

nervosos. u
ii r\

Há, rezão pera isso, urne vez que o número de H !I
neuróticos aumente de maneira ímpresstouente. Não ii Deseja aos seus distintos amigos e i1
Iez muito. estettsttcas ecusevern uma pessoa em ce " H
dá dêz,: úlnmos dados falam em uma em cada cinco, ii. freguêses um Fdiz Natal e i1
quando não duas. em csde cinco.' li H

Qual a rezão? - quer-se saber. Bem, vivemos ii Préspero Ano Nôvo linuma época em que o er esré poluído as águas Ir liestão poluídes 'a terre eS.l6 poluída as cidades esrão 'I j)poluídas. As mentes também. Tenros Cl'! ores. estres �::::::::-=-:.:=--==-:::::=.�:,::'::======:::::::::=::::::=:::"
-san.(es a ralarem a pobre criatura humana que edrní
ra apenas fique neuröücs. Publicação médica recente,
americana, denomine à década de 70 em começo, co
'ma a década da depressão. DaL as «fugas». Por
meio de um falso estilo de VIda: a vlvencia de um

«hippy» em pouco difere da vivência de pessoa do
soçaire que procura afogar, sua solidão rolando de
festa para festa, de um DARTY'lpara outro PARTY I

'Ou seja renreuva de fuga arrevés do tóxicc - via..,'gern sern volre, o que explica, em perre pelo menos
. :0 eDgravecento do problema.

Eugênio_ Str,ebe
Líder do Govêrno na Câmara

Você, .car() Munícipe, foi a nossa principal
preocupação, quando já se conlam as horas dêsle
iilno que se encerra. Durante 565 dias bar'alhamos
para éI melhoml das condições dos höbllantes

�:>R<l�€:%3�í*l!*l��t:tl<l:-:í:I>8<l€:l't<!t:I<!��t;@3��*�� dêste Município, preparando' o para o seu gran
� 'A. •

: " ",. � dioso desenvolvimento. À lôdos os votos de bôas

I MecaßICB Diesel Ja ra g u a Uds: l __fe_slas_e_pro_Spe_rldt'l_de_de_1972.
I [speciafilada em mota�s da linha "Diesel;" i
�. AiLFA-ROMEO '- MERGED-ES, BENZ �.

. Jung;· um 'doSl m'aiores psH�éÍna·listas; que o mun I � � f
do conheceu, depois de decenios de prática, milHan �.. Peç,as.. e" ""Acessório,s �.','jdo na c1inica, afirmou que, de todos os m�urÓlicos i. 't!)que Iratou, a grande' triàiort6 so 'íogrou; chegar ao

��.•:', R,ua Rio Braoco,'242 f.ooe: 2098, - Jara.ouá do.Sul- s[ ���:pôrto de salvação da cura, depois do relôrno à reli
gião perdida ou abandonada Vale e depoimento pe
lo valor do depoente.

� �
i Cumprimenta a seus freguêses e �li; amigos desej ando um Feliz 7S

I NataI e próspero I
� .�
�

Ano Nôvo_'
i

����������x���������� � ,
___

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

Moinho
/ Jaraguá

de

Hudolf Schäffer ,

Rua Felipe ôchrnidr, t 29 � Jaraguá do Sul � se

�.-

, Pensem muitos que o nervoso só se cura cem' re·
médio E hajam receitas quilométricas, com droga
que não acaba meis. Remedio custe caro, gente! Sem.
pre digo que o médico deve comprar medicamento,
de vez em quando, pare aprender a receitar menos.
Há receitas que custam o salário mínimo do póbre
- isso é falta de caridade cristã.

'

Fujo-ao assunto. Nervoso não se cura sõmente
'através de drogas. Estas, claro, (às vezes •.• ) tarn'
bém podem ajudar. Mas, em termos. Cura mais iii

palavra amiga do conselheiro - médico, ou que
outro sej., já disse, repito agora. Urna palavra boa,
colocada na hora certc!!, vale mais que um cami.nhão,
de medicamentos. Psicoterapia - lItravés da psique
de apôio - de amparo ajuda Ao reverso, palavra
inábil ou má, .tirada corno uma pedra, con,tra a al
ma machucada, ferida - quando não. mara, aleija,
Pena sempre, não raro. Não admira venham
mullos a matarem-se, depois de ,ouvi Ia

Numa época em que os valô�es, a 'mais e mais
depreCIados, correm risco de tOIlli anulação. vale re

<;ordar que, a rebgtão ajlfda' Sim, bem sei que, hoje,
muitas vêzes falar nislo é .ser pêra Irás: para muilos
que '«greças éI Deus são areus», .• - é «quadrado»
ousar' falar assim.

. ,

: t !,

Cumprimenta e alrnej a a todos os seus

Amigos ,e Freguêses Boas Festas

e Feliz ·A no Nôvo.
"

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

Saudações'de Bôas Festa!<
e muita� felicidades para
o A DO Növo, @ão üs ao

gúrios' de Albino Wehr·
m�ister.

Vereador
Albino Wehrmeister

Não faz' mal. é preciso ter a corilgem de atitu
des. Religi'ão ajuda, di�id. Não importa qual �eja, des
de que honesta e convictam'énte I praiicad:a Ouvi, em
sermão, 'de· podre inteligenle, numa missa, Igreja de
São Pedro, . há 'pouco; se apenas' crislÕes, devessem
receber reco��ensa, �epoi8 da morte, que, s!!ria qos
milhões, de judeus, muçulmàll05, hinduislas, bl1distds,
elC. qu�( há 00 rpündo �odo? ;

Exato, Repita se: não
importam o's céimlnhO$ que a Deus (ou que outro no
me lenha)' cond,uzam, contánto qüe a: ele levem.\,:. \

- Neurose lem cura mesmo? - quer se, amlU
d�. saber. Porque há conceito errôneo, muito difun
dldo qúe neurórico é como queijo, pode estar «cura
do», mas continua «destramelado», segue sendo
queijo, Ora, ora, isso é faciocinto do lempo da luz a
a gaz do lempo dos riluris, de tempo do carro-de boi
- e estamos na era da energia nuclear, das aSlrona
ves. Nem merece resposta.

•

Affonso Frenz.
ner, vereador,
c u m p r r m en t e

c o r d í � I me n I e,

desejando um

Alegre Natal e

Dróspe'o e Ven
-

ruroso Ano Nô
VOo

Affonso Franzner

.,

Vereador José Carlos, Neves

IÂNGELO
Serra"ri,a

Estrada Jaraguá Esquerdo
Iaregué do Sul ôenra Catarina

Deseja . a seus. íreguêses e

amigos, Boas 'Festas e

ventu-:1roso Ano de 1972
L- ------------------.----------

:1::: :::::.::::::==--�::: ::::::::::::.:==:::::::::::;.: ::: ::::::::::: =:::�::;::: :::::::::;:::::::1:::1)
H "fi

�. CasaSão}orge �
" D]J:-� r:
" :l

II Jalile Tobias Amódio I!
" 1!
II Gêneros Alimentícios e Armarinhos em Geral .:

n FI
i, I f 2282 li
ii R. Pres Epitácio Pessoa, 640, Te e

'

'ª
" h
i! Iaraguá do Sul -: - Santa Catarina fI
� d
>I Il
H Uii Deseja a seus freguêses e amigos. ii
li II
11 Boas 'Festas e Venturoso Ano de 1972. ii
ii I:

\!.':::::::::==_;_--,-::===::_:::::��.::::�=::::O::=:.-:-.J::=:::�=:::=!::=====:��J

Sôúde, paz e alegria, no.

seu lar, desejo. Prosperi
dade, realiza ...ões e segu- �

rançe nos seus empreeo· 1
dirnen tos, auguro.

Vereador
Belarmino Garcia
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.

[osé Emmendcerfer S.A. - Ind. e' Com.
. i

I Avenida Marechal Deodoro da Fonseca, 23
. I

� Jaraguá do'Sul" Santa Catarina / ;
I �
I Fábrica de Persianas com lâminas oe ôuralumtnio, esmoltoôos a fogo, quegarante a estabilidade e ãurobltlõoôe das côres. I
.� Fabrica·se persianas com carôaço . Nylon e com correntinhas âe metal niquilaõas, que lem uma durabilidade ttlmitaôa, I.
I Persianas de José Emmendoerfer são as melhores do Brasil.' �
I

/

�
I I
I I
I .," "w�",.. , I
I I'"
m \' I
m'

'

'\ I
I I
� Agradecemos a preferência no decorrer do ano de 1971 e sauâa- I
I '

ttios nossos clientes e amigos pela passagem do Natal e desejando
\ I

I _

um Pzóspero Ano !vôvo de 1972 I
�@.i.®�®i®@l®@l®®Ã.®®i@@,i.@@.i®®Ã.®®i®@�@!®@,i.@@,;@®';®�®i.®�@,i@®i@@l®®l.®@j@@.i®@,;@Jr

r-�-;Tr;�5afiõilT1�äl��
l

,

'

,-'
, i � 'Oswaldo Reeck ,

�. . Curtume e Pasta Mecânica i' I Raa O. Pedro, sfD " JUlIU! di Sill - Santa Cd"a•

. � .
Rua Walter Marquardt, 1548 - Jaraguá do Sul - se i I� Saúda a todos com ·um

,} 1 � FELIZ NATAL e venturoso
JI� W�·� "" i � ANO NÔVO .

,

,

sInceros vo OS e
_
oas es- II II

� las e próspero Ano Nôvo i II Max Roberto Bornholdt I
1

"

.:
'

"' i II Luiz Henrique da Sílveíra �������-'<!J��-'<!J���-"<!J��-'<!J��-'<!J� II A D V O G � DOS II

:�����*��*���.,:8G":WJ�!>it3�, 0=========0==========0 II nte II})((})OOITNG((})§ VAlGA§ II LOJa Leonel � II Joãp Reiser e Mário Zerbien IlIl .' Contador' I .

I Sempre tem as. melhores Nsvídades � fi
.

a a r be irOS, II fi Re ístro de Firmas IPI •

i Calças, CamIsas. Blusas, etc.
. III Estabelecido. à 1111 g

• .• �
� Rua Mal. Floriano Peixoto, 103 � li Av. Mal. Deodoro, 215 II II Escritas Físcaís

.
Imp. Renda II

I (Pertioho da Farmácia Oatartnense) . i II
..

II U Contabilidade leM U

K JARAGUÁ DO SUL - SANTA CATARINA III Aos nossos clIentes,. amigos II n
'. ... �

� Ag ':d' d f A,.

'

"

�" e fornecedores, desejamos os I'" ',', Defesas Físcaís INPS II
�. ra ecen o apre erencra cumpn- �

-

.

_,.. .

. U
i menta seus amigos e Ireguêses � n melhores votos d� um Feliz IIII FGTS, •
� almejando Boas Festas e � 'II Natal e Prosperidades no II II A' M 1 D d o 210 U

.

I Próspero Ano Nôvo. � II decorrer do Nôvo Ano. II II .v.. a. eo or,
.

'

I' .

��**�:::8<l���l::83fJDB<:c:e:3D8:3���"""1A .--- ...;.., ... '.1'.' ..._=========0���� ....,._,....._,....,.........,._,....,v._, ......_......._,....,..........--.__ ..............,._.,..,..,.__._..........."'.....

-

CORREIO DO POVO
.

Sexta Feira - 24-12-71
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i��M8���IiIM��---_iàlM_dlM_��
I Eugênio Trap'p I
I. :::::::==::;::::--- I
:I Manuais e Motorizados [

. :I TRAPP Máquinas de cortar grama (elétrica) I
.'1 Aparelhos' para aguardente (alambiques) .�,I Bombas manuais �

:I �I_I� (
·

] Fundição de Alumínio e Metal I:
:I Rua Joínvílle, 1177 - Caixa" Postal, 106 - End. Telegr.: TRAPP 1[.':I . Jaraguá do Sul' Santa Catarina

,) ..... ,,�t� .. , I
',I � wfoo I
1 Des.eja aos seus clientes e amigos ooYlloo I:
�. oooooo�oooo �.,I um Natal Felis: e que o ano Cie .1972 00000000000000 �
'i '. OOI'ooYI'oo� .(� cõeçue cõeio äeteliciäoäes I',) v v - ,[
:I rÓ,

•

•

'. \!J
I:

���������������������������������
•

J :c •••••••••• �� •••••••••:�� ��.�.� •..-;:t.:' '!"':���,7. •••�.'�� •••-.4•••• '.:,:e. ••••���'· 4••••�": :!::::=:.:.:=:::.=:;;=':.::::::::::::::==;==::::::::::::"'..:===:::=":::::::::::::::�=:::::':::::::::::========:::::::::::;:i'

.� Oficina 'Mecânica Continental ·1111 'C!omeraiaI flllner btdo. �.

f. ...�
u :l: ::. ......,.oNa ......,. � "...,. r+4 ......,. ......,. II·;: : ii � i·1. - de - . is

f'
: ii

Av, Mal. Deodoro da Fonseca, 197 . I'

�� ,

Viegand Voigt �l ii ..Jaraguá do Sul Santa 'Catarina -ii

� Rue. Reinoldo Rau, 752 it ii li
g Jal"aguá do Sul Santa Catarina. �l li liI·

f: :� u I:

H: ,_....."fII� :� !j II.

""�."", l ii �
• II :.

g �� !i Desejamos aos nossos -clientes e amigos li
g Um Feli;;!. Natal e Uerituroso =J li II

'.

r : ii os melhores votos de um Feliz Natal -Ii
{= Ano Nôuo são os votos da =} ii - Il

"f�' os
-

MA. C t- t 1 �� II e venturoso Ano Nôvo tj
· : lClna ecanlca on Inen a .: ii '. }!: . : :5 . x

:
.

• u . F
H ••: ..�.��� :- •.••: �: •.!.��,:-.* *.':I�!'� ,...'!.:.:.:.:.:..:.:.�:.*••+••,,:-.*o.* ,.,�,�.�� ..

* ,�"1' ••���:.: '':::::::::::::=:::::::::=::::::::::!:�:::-..:::::=::::::::::::::::::==::::::::::::::��::=::::=:::::..-=:::::::::=:::===:::::::::==::::::==:::==::::::::::i'

'lIlOOOOOOOOOOOOfí!lDOO�OOillillOOOOOOOOOOOOOOOOOOOODOOmlOOOOOOOOOO�DOOOOOOOOOO_OO�OO1l!lOO_OOOOI00

II .

J a r a g u á V e í c u los S. · -tl i00 r·.··.··.·�··.·�··.·�·················e·.r:t·.�,·····� c.;.••..: ••• " e,: ••••••• ,:'·��··..:..l················r·:····_·� �00
�� � ���������� ��

m

�' REVENDEDOR �
00

Av. Mal. Deodoro da Fonseca� 930 AUTORIZAD.O �
,

'00 Jaraguá do Sul \ Santa Catarina- ii
00 •
00 �
00 �

� \- I
00 m

II Agradecemos a preferência no decorrer do ano de 1971 I:
II e saudamos nossos clientes e amigos pela passagem do II
00 -, Natal e desejamos Nôvo Ano pleno de prosperidade

.

�
00 �
00 .' •
�,

"
. �

��OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOO���OO���OOOOOOOO�OOOO�OOOOOO�ooOOOO��OOOOOOOOOOOO��OO.. .;
.:
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'

���a!l�_m�arilBl!l_mlil-�

,'�
'" ',;,' �

z:BS
.�'. lm

,'; Representantes exclusivos:dos ,pr8dutost"PFEIFER�' "'(Alemanha), para, I Brasil, Paraguai ,�., Uruguai I '

'I ��,'
m1

Ead. Telegr. "Menegöui"-Caix'a·'Poslal,··S8";,,__; Telef6De�' 2024 __ :Raa Pres, Epitácto Pessoa, 2.1'47 00

.fI "Jaraguá' do"Sut, - Santa Catarina" I'
I
'00
M

.

i · Agradecemos a preferência no decorrer do an9 de 1971 e l!I!

fi saudamos nossos . clientes
.

e 'amigos pela passagem do Natal <, I
I e desejamos Nêvn AnLJ

.

pleno de . prosperidàde. ,III
00 ,.",',�
.�OO�OO�OOOOOO�OOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOO�OOOOOOOOOOOOOOOOOOiOOOOOO�oooooooo�oom�oooooooooooooo�oo�OO�iliUi��
�('===::===:.."'-.::.:. -:::-====-=-------=.= __ � ..:_.-._._ ..__---..-.---. . ._ -----------==-r=

a••• ========�11'--- . - ---- - -------�--- � fr-:-------------------···
..·----·-

II

i Fábrica de Artefatos de Metais !II lFeclldaria lRio Molilb1a SoA. I
'1," Fun ii a I." i a III,' IflRflGuADO SUL

.:

SflNTf'I CflTflRJnfl �.
" I L

II d e fi 'I
' ..

II
-

� II II U
I,' 'Alfredo D. Janssen II II ' "q
: Atenida Marechal Deodo"ro da Fon8e-:>a."103� 1111 i

I' J A R A G U Á DOS U L
'

SAN T A � À T A R�I N A fi ii'
'

'".,'
"

·'11
.

II II 'Cumprimentamos nossos clien- n
, Que agradecendo a honrosa preferência; 'li! ',. 'd� · '

d -Ih
' III, .

cumprimenta, seus amigos. e dístíntos freguê- II ii tes .� amIgos ese)anA o
.

es um II
li ses .desejando a todos os melhores votos de II � Felía N?tal e um Novo Ano de II
II um Natal Feliz e venturoso Ano Nôvo 1111 prosperidude fi
� ,-:::..;------======.:..-:::===::::::==�-=:!!=�-_====J l�::====--===::===�===::::::===-.__.:..=---=- I J
,

.

' I

fF==:':===---====:::======:"'-:::=, F�=========:::.:\:=========::� 1!�:S ••••",:)".4.:r.I••'.·••
•
••�'!iIf••"m'.'''.''..·..�'''..••.W:::� ':.:: '.4•••••�

I Brand·enbu.rg & Cia. 11II Hilá�ia .[ 'Mor'ettl" ii _!:a has Frue) Ltd:�. �
e s tab e I e c I Ô o C o m I! II li. ß (: . _:

�. .11 II .

. fl�; Tricotagem, Malharia e Confecçoes :

K .

Fábri��u.�:DV��agre c II � Loia �v.:=:d;�:e�:�::::�:Geral III Ad'al. Deodoro da Fonsêca, 1� -L' an� I11'1 Jaraguá do Sul _ 'Santa Catarina r, II !i li Jaraguä do Sul - Santa Catanna :

'ti
.

"11,1 Ilg :
:
I

'
< II Apresenta a seus distintos n f�I,' AugLJra a todos seus rlll f II g

. r freguêses e am i 9 o '5 ,i I! reguê,es e amigos seus r g
;l E?oas . F,estas e Feliz II fi melhores votos de Feliz II f�II. . '

' Ano Nôvo", '1111 Natal e Próspero
-

I!, �, ·.1, " I
'

A NA
I!

"
'b::::=�====::::::======:::==:::;,= ':J) li no ovo li �

r " II uH
�

...........,�,_,�...,�.....,.,_,�.....,�...,,�.....�._,--......,. u � f�
tt------.,...-

----------- \''':::=======:::==::::::=====:::iS' g .

II ." II
'�,

,

,,; v, ·'II'�r � 'II'·.!v· ·.·,==: ·.·,:· ·.. " cv��;,ic

li. lEmmo Welb1rmen§ter· � r=====:=======�
.

'U. II II P ·fo d
"

p-",J( B�r e Secos e Molhados ,1111 an,' rca ora nosso ao ii
,fi.' Santa. LUZIa "

...,... Jaraguá do Sul ,II I' .,

-:- d e _ \1
II f

�
,

'III, fi< ,II 1111 Victo�' Vierautz i

J 111,1.'II II!J'
Rua Padre Franken

,

'II, Augura aos seus 'distintos, "11 Pães Frescos, Doces, i Café e' Bar etc •. ,'

f A �' •

FELIZ
II II

II regueses e amigos um'
"

,II'" Cumprimenta a todos dese-II NA TA L ó II II '"
� 1

II
' e um pr spero II ,i [ando um Feliz Natal e um li

'I,', , A,NON Ô V O 'I �I Pröspero Ano Nôvo ,�I�, , II 'I
' I

,II" "II! '!

.��� ........,.......,._,....,o'_'''''-''''''�'''''_'''_'-'''''. \L ,-- ,_�lJ�....,._..._,�....,--......--. ..,.,�....,.....-.-..,..._,.....� -";:::�==::::;::::z::::::I==::;:':::::=:::================='; I �-----------

_;,' ,

, ,

'�. .. ;,

, , ...

"
'

Apresentamos aos nossos]
freguêses e amigos' seus me-. �
lhores votos deFELIZ NATAL ,s
e próspero ANO NÔVO

,
'

'Oficina d,e Relegtes
_,;_de-

lstwari ,Sóós
,

I

I

Av. Getúlió)Vargas, 76

Deseja a seus' amigos" e freguêses,
Felíz Natal e prosperidades DO I aDO:

de'1972
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CORREIO DO POVO Sexta Feira - 24-12;'71

A Vista da Informação Como Requer

Relação dos alunos do Seminário
S.C.J., de Corupá, contemplados.

·

I d J
r

d S I pelo SASE, da Secretaria dePrefeitura Municlpa
.

e aragu� o u ��:.��!� g�m E��:O8��O S;:Comercial' lncol Ltda, requer a anulação da Res· cela) para custear' parte de seusponsabilidade Técnica do Sr. Adil Galomeno, com

SEngengeiro Civil de sua firma, Walter Kumschlie8, ESTUDO· '.
requer Alvará de Líoença e Localização pI esta
belecer-se com oficina de consertos de radiadores,
Ind. e com. W. Wege S/A, requer autorização plfazer um desdobramento em s/.escrituração con
tábil, Juliano Zanghellnl, tendo alterado a r8z��de sua firma individual p/ Cerealista Zaughelíní
Ltda, requer anotação n08 reglstros da referida
ocorrência.

.

Estado de Santa Catarina
,_.�

.
.

,

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

Primeira SérieCarmelino Gilli, requer vistoria e habíte-se,
Irmãos NaS8 Ltda, encerra suas atividades no
Edifício Miner e assume a responsabilidade' 8·

Construtora Seria Ltda, Egon Sasse, requer licen
ça psra construir uma casa residencial de madeira,Ind. Reunidas Jaraguá S, A , requer licença parsconstruir um galpão de alvenaria, Marcola Ganira
Ropelatto, requer licença pjuma construção OI-'
madeira p/fins de

.
estabelecímento comercial e

depósito de fogões, Haroldo Wolskí, requer Iícen
ça pjconstrulr um muro de tijolos, Udo Voigt, re
quer licença e alinhamento pjconstrutr uma cêr ca,
Heinrich Geifert, requer licença p/colocar de
meio fio, bem como alinhamento e nivelamento,Lindo Fraeyner, requer licença, bem como alio
hamento p/construir um' muro pré fabricado,
Artbur Harbs, requer alinhamento e nivelamento
p/colocar meio fio defronte sua propriedade,
lngo João Benkendorf, requer licença e alinha-

· manto p/cocstruír uma casa residencial ein ma
deira, Alfredo Farias, requer licença p/reforrnar
s/caaa residencial de madeíra, Mário Uber, r@querlicença pjconstrutr um" área em sua casa resl
denclal de madeira, Eletromotores Jataguá S. A ,

requer licença pjconstruir uma ampliação anexa
a s/Indústria, Waldemiro Alvise, requer licença e
alinhamento pjconstrulr uma casa residencial de• madeíra, Mário Flortant, requer lícença � alinha.
mento p/construir uma CHsa residencial de madei
ra, Almírio Inácio, requer licença e alinhamento

: p/construir uma casa residencial de madeira.
· Gazeta de JaraguéÍ LIda, requer vistoria e höbile
se, Ageoor Doffo, requer vistoria e habite·se, Antônio
Leonardo Klein, requpr vistoria e habite-se, Bebidas
Max Wilhelm S.A., requer vistoria e habile se, Leopol
do Vàvasori, requer öliohameolo e nivelamemo para
construir uma casa residencial de madeira, João Zipf,
requer visioriill e habile se, NelsoD Piccinini, requer
visloria e habite se, Agenor de Oliveirêl, requer visfOria e habile-se, Elias Jungton, requer visloria e ha
bile se, Helli e Alzlrâ Bahr, requer vistpflêI e habile
se, Almiro Inácio, requer visloria e hlllbite-se, Os.
waldo Laube, requer visloria e habile se, Arnoldo LEI N.o 332Urech. requer vistoria e habite-se, Anlônlo Danlas Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal deMedeirolS,. requer Iiceoçd para construir um puchadq, Jar"lguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no usode mademl de 1,5 x 3,5 m, defronle s/casö SIto a

e exercício de suas atribuições.Rua N.o 178" Aristides Alanásio d'os Santos, requer Faço saber
_
a todos os habitantes dêste Mulic�nça para c�>Dslruir uma c(lsa. residencial de m�- nicipio que a CâmB ra Municipal decreta e eudelra �m propnedade do Sr. Rudl Bruns Rua parll sanciono 8 seguinte lei:cular �élleral da Rua 6.1 , Tadeu

_

Kaszubowski, lend� Art. 1 o) _ O Prefeito Municipal fica autoriconc�ulDdo as ob�êls de cO,nslruçao de sua c�sa r.esl- zado a contrair empréstimo até ? valo� dedenclal de madeIra 8110 a Rua 40. requ�r VISIOrlél e Cr$ 250.000,00 (Duzento8 e cinquenia mIl cruzeIros),habite· se, Andreös Schwarlz, requer licença ptlra dentro do esquema operacional de aplicação dosconstruir uma cerca de estaquetas c/30 m corridos
reCur8QS do "Programa de Formação do Patrimônioem sua propriedade na Rua 61, Paulo Pelens, requer do Servidor Público (PASEP), instituído pela leilic�nça para co�slruir sua casa �esi,dencial. de. ma� ComplemeDta� n.O 8, de 3 de dezembro de 1970,delra em. propriedade do Sr. Alesslo Bem, 5110 a regulamentada pela Resolução n.o 183, de 27 deRua 9, Francisco João Dutra, requer licença para abril de 1971 do Conselho Monetário Nacional, econstruir ull! ranc�o de madeira p/guar�ar material de que é ad�inistrador o Banco do Brasi� SI A.de cODBtruçao, Joao Cheche�er, re�uer licença para Art. 2_°) _ O empréstimo se destInará acODslruir um rancho de madeira deSIl!!ado para guör aquisição de 7 (sete) Caminhõf's Bsscule.ntedar material, de construção, Honório Pradi, requ�r Chevrolet no total de Cr$197.621,90; 7 (sete)licença pdr� consrruir um puchado nos fundos de C6rroc�rias metálicas basculante ao pre90 total desua pfi(.ina Da Rlul 8, Haroldo Wolski, requer, licen Cr$ 34.860,00 e 1 Trator Carregador "Miehiga'D 7�ça p�ra construir calç�mento defronte s/proprIedade 111" ao preço de C 1$ 124.000,00 e o �rl:'feito poderásilo a Estrada Jaragua Esquerdo n.O t 73, Adolfo assinar com o Banco da Braf!il S/A. o contrato�hiodi.ni, tendo co�c1ui�o as ob�as de sua casa r�- que fôr necessário à obtenção dO emprésti!ll0' comI5ldln�lal requer, VIstoria e habl,e.s�, Nelson LUIZ
as cláusulas ,de praxe, adotadas por aquele t'staSchmilZ, requer I:cença para colocaçao de uma placa, belecimento bancário, e mais 8S que forem perWalmor Pereira de. Lima, requer vlstor\a e héilbHe se. Iilitidas ou exigidas pelo conselho Monetá�io N�Ina KI�g� re,!uer h.cença para alter�r u�a parte. do cional para as operações de qfie se trata, lElCluSIseu predlo, C�rf Wlebrantz,

_ �equ�r vIstOria e habIte·
VI:' correção monetária e· juros.

. . .' .s� da. CO,mumdade Evangehca. Lutheraoa Emanoe.l, Art 3.0) _ Fica o Prefeito MUDlCll?8l Butor!JoaqUim J. da. Sllv�� requer h�ença para construIr zado também, a dar as 8egúilltes garantIas, para auma casa r�sldellclal de madeira, Erhardt. Kup�s, cobertura do empréstimo. � -_-__

-�-I
rendo 'co.nclu�do a� �bras de sua casa residencial,

6) Alienação fiduciária em garantia, dos bens .

_reque�, vlsrona e hablle-8e, Rolf BrlHJ�enb�rg, tendo
financiados, para o que poderá incluir no contra Rep-lesen taçao

.c?ncl�ldo as �bras, d� �ua ca.sa resldencl�1 re�uer to cláusula que permita ao credor vender os beusVISr?rla e habIle-se, LUIz. Klel�,. reqlle� VIstorIa e
fiduciáriamente alienados, para aplicãr o produ Elemento residente em

.

OURI�IBA,hablte.se. de. sua c�sa reslden�,al, Nel.sl .Fagundes, to da venda no pagamentp do débito, independe0 registrado no ÇJORE do �R. dese]a re.r�que� VIStOrt� e habIle-se, M.arlalvo Felllibmo, requer te concorrência ou de qualquer outra especie de
p' res""ntar firmas desta Cldadß naquela

Vlslorla e hablle-se, Renaro Fletz, requer licença para r't ão "'. -

F
construir uma ampliação na sua casa residencial, ICI a9 •

CAPITAL à base de COIDISS?8S. avorArlilio Stinghen, requer ficença para construir uma b) vinculação de parte das quótas do Fundo dirigir-se ao Sr. A.. J. da SIlva.cêrca em frenle sua ca!5a residencial, Ciezeski & Fur- de Participação dos -Munic,ipios, destinadas a des

I
I h

..

d f R f' t Oaixa Postal, 1398
fUOSO Ltda, requer a in amento o meio 10 na ua pesas de oapital, em montante �u IC!en e para. co .

.

PARANÁ
51 em· frente dO Pô:sto Petrobrás, Niebur Publicidade brir o débito resultante das obrJgaçoes assumIdas. CURITIBA - .de Norberto Niebur, r�quer licença para inslalação

L _
de posIes acrílicos com denominação das ruas, Rolf Art 4 o) - Para cumprimento das obrigaçõesLiesenberg, requer vistoria e habile se.· d�correntes desta lei, idclusive na parte dos ra

C O N C E D A . S E cursos próprios a que o Município. terá que e�or·rer, como condição para obtenção dQ empréstHIlo.
., Arno Reichow. requer Alvará de Licença e o Poder Executi'vo Í'ilcluirá nos orçamentos d(:jLocalização pI estabt>lecer se com o ram9 de ler- 1972, 1973 e 1974, verbas necessárias ao .at�ndiraria e fábrica de ferramentas agrícolas, Luiz mento das obriga�:õIjR respectivas, para a hlpotes.e.ScaDuri pretendendo estabelecer se com o ramo de as quótas do Fundo de Participação dos .Mun�'de moíohll de fubã, requer. Alvará de Licença e ciplos, por qualquer motivo, se revelarem msuftLocalização. Airson Garcia, estabelecido com o ciente para o pagamento das obrigações contratu-negócio de Reprt'seotações e Serviços Gerais, re ais.

.

quer Alvará de Licença e Localização, Imobiliária Art. 5.°) - Esta lei entrará em vigor na data
I

Adernar Feuser, Ademir Vi�ente t;1.aestri,. �díl·
son Alceu ôcheedt, Airton -e Jose Merchí, Artslld�s
ßecker, Armando José COSIa, Carlos �ober!o Letlls:
Celso Wasch, César Augusto Meleski, César J05,e
Spengler. Dílson Tomío. Bugênio. Pedrini, Glademír
ôleviero, Henrique Valdecl ,Lenzl, .lIdefonse Dalce
gio João Bonommi FIlho, Jorge NIvaldo Feldhaus:José Ângelo Techlni, losé Anrônío �pengl�r. Jose
RoberIo Alves, José LUIZ Lira, l.eonlr Jose M�es.
Iri Luiz Albano Temenlni, Luiz Carlos Florlení,
L�iZ Edson Rocha, Nelso Lu-z Costa, Nícolau Cos
Ia, 'Nillo José ßonamini, Osmar João Pedrioi, Vilson
losé Costa

Segunda Série A
Adalmir Luiz Bonomlnt, Aldino Aloísio B�ck,

Cenísto ötmão Brenteno, Célio los
é

Weis, Dortval
Wetzenmenn, Dulcídto Luiz Bago, Elói' Orlindo Ur
nau, Ervino Selhorst, Evaldo Rocha, rldelis Hell
rnann, Franci�co Colombl, f'renc.sco Veldir H·".es
heín, Henrique Kuhnen, Henrique R�ch,. Hrlérto
Antônio

.

Koch, João Leldemer, Jorge LUIZ Tadeu.
Rodrigues, JOlge Luiz Gescho. José Afonso We�er,
José Diomer Delagoolo, José Roberto Mebe, Mar�o
ôevellí Marquis, Meurídio Weber, Osmar loão
Vrcennni. Paulo Roberto Gonçalves do Naclmenlo,
Paulo Vick, Pedro Back, Rento Roque �ack:nhaar,Roque Denãrd,n, Valdir Gregory, ValmIr Joao Pa
loochi Wilson Luiz Fachini. .

,

Segunda Série B
Adalberto Lanznâsler, . Adelar L�iz. Peril'oll},

Adeli NIcolau Hoescher, Alcides Joao· Pavan�1I0.
Alipio Weis, Amauri Carlos Olim/wo, Ambroslo
lost' Dalcegio, Arno Selhorst, Au�USlinho

_
Schappo,

Bernardo Bonomini. Celso Luiz Nagel. Cesar �oa-Fecularia Rio Molha 3/A, t�ndo vendid?
.

sua
cyr SilvéI Dorval Preti, E.varisto Kuhnen, FI��IOmáquina de beneficiamento de drroz, requer balx ade
Cargnin, 'Flávio José Maestri, �ranci5co A�Ulhnoimpostos.'
'Maestrí, Franqumho Jolio Mà�slrl,. �orge l\Ofl Mdr-Jaraguá do' Sul, 14 de dezembro de 1971
mill, José Anlônio Fuchs, Jose. InélCIO Penz, -Iuarez
Zanghellni, Luiz Carlos MaestrI, LAui� ClI;:llos Zucco.
Mariano Weiunmann, Paulo ;\nlonlo Mu,I.i2r, Paulo
Rob�rlo MôlJrici, Quiliano Pereira, Reneu Hachen
haar, Vilson Jos� ComandoJli, Zulmar Cinlos
EffliDg,

Terceira S éri�

GE R T I F I QUE - SE'
José Dário Ribeiro, requer uma cerndêo negative,

Waldeí.,iro Will, requer uma cerndão de construção
da propriedade adquirida de GUilherme ôchünke.
Ernesto Lessmenn, requer uma certidão de constru
ção, Rudolpho Francisco Hufenuessler, requer, uma
certidão negativa, Imobiliária Nass LIda, requer uma
certidão de consrrução do Edifício Prccolí, Weldemt
ro Barrel, requer urna certidão negettva, [usnuo Pe
reíra Lima, requer por certídêo o tempo de serviço.

Braulío Correia, requer certidão de que se
acha devidamente registrado .nesta repartição,
Eduardo Francisco Mann, requer por certtdão se
o requerente é ou não devedor em relação a im
postos, Madesul Iod. e Com. Ltda, requer uma
certidão de .Impostos muuícípaís,' Silvino Picollí,
requer por certidão de que não é devedor a F�zenda Municipal, Vergilio Pícollí, requer pI certi
dão de que não é devedor em relação a impostos,
Imobiliária Nass Ltda, requer certidão negatíva,
Cizesk] & Fructuozo Ltda, rl'lquer pI certidão se é
devedO!' em relação a impostos, O�car Cie!l1sinski,
requer eertidão dfl pagamento de impostos.

Renato Piazera, rf'quer certidão de construção.
- DEFERIDO -

Antônio Ribeiro, requer licença p/construir
um mausuléo pará. o seU falAcido pai.

AVERBA·SE

Adal10 LUIZ Chilolina, Albino Hellmann, Álvaro
Quinlino Pereirelt· �ntôn!? Col,umi, Armind5' BolI�Larlos Martinengh' Eiol Jose Schons, loao L�u
renço Cezário, Joã� Selhorsl: JOSé ,TrdeseI, LOla�loArnaldo Weller,' Lolívio AntOnIO FInger, LU1z �(!I.r
los Alves, Luiz Jorge Hellmann, Mflton Anlonlo
Schneid�r, Moöcir Esfevo Basso, Pêlulo Cembranel,
Saulo Eccel, S2basliäo Domingoe Teodoro FIlho,
V,dcir Carpenedo, Vilibaldo Schmill Schappo.

Qdarta Série
Aloísío Feuser, Alaíde Luiz Stadtlober, Car�os

Alb",.rlo Gonçalves do Nascimento, Egoo Selermo
Linhares, Elígio, Stülp Francisco Hellmal�n! ,G,Jber!�
José Nicolodeli, Henrique Hl:!!lm�nn, J1"arto �O!l'
nari inácio José Rockenbach, 'Irlßeu 010 BrIsch,
loã� Sebastião Boeing, José Âng�lo Lyra, José
Nos, José Weber. LUiz Anlônio Negrl, LUIz C�rloB
Dedrini, Nélson' DêllI'Ago, Nélson .Hobold,' Nelson
Venlurini, Nélson Vicenlini, OdalCI Marllnho. D�
drini Pedro Valdir Konzen. Rodolfo B�ss, Se�gloFran�ísco Valle, Sérgio José Hem Kemeier, Vlltbal
do R�ch, Vital Chilolina, Walmor Schelter.

Corupá, 28 de oUlubro de 1<)71
.

Pe. Auguslo. CéSôr Pereira S C.J, DIretor

de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário.

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.
09 de dezembro de 1971. : .

-

Hans Gerhard Mayer, Prefeito MumClpal
A presente lei foi publica�,a A n�sta Di.retoria

de Expediente, Educação e ASslsteocla SOCIal, SOS
09 dias do mês de dezembr� de 197�. O' 4-'

João Mathlas Verbmenn, Ud.Or
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I F O T ,O
I .

Deseja aos seus distintos amigos e

I L freguêses uni Feliz Natal e

I ..... Próspero Ano Nôvo

_II.' O Está à d"P:i�:o?u:��,� Lola • A!.".,
.

S'
Fotográfico aos aficionados da ARTB It pode lhes oferecer
o melhor serviço em torogreües de Iodo o Estado. como

I
"inda os melhores, Aparelho., Gravadores,Projetores,
Flashs, FUmes, Papeis e uma variada linha de acessórios:

S
Venhe conhecer de perto os melhores planos' de

pai.
a-

� �enros pere as suas equistções. .

.

I .. Faça-nos uma visita aem compromisso e nós lhes
ficaremos dgradecidos.

-----------------------------.--------�. �����*��������

AbBERTO BAUER 5. A. -Jnd, e acrn.
Matriz: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 739 - Fone, 2051 - JARAGUA' DO SUL - se

Rua Silxa, 382 - ITAJAÍ -,SC
Filiais:

Rua D. Pedro' II - SÃO BENTO DO SUL - SC

Rua CeI. Procópio 'Gomes de Oliveira, 387

Caixa Posta], �6. Fones. '204? 2136. 2138

,JARAGUÃ DO SUL SANTA CATARINA

Apresenta a seus distin

tos Ireguêses e amigos
seus melhores votos de

Feliz Natal e Próspero
Ano N ôvo

Plainas

Desempenade!ras .

rupias
Serras Circulares

Respigadeiras
Furadeiras ·de Corrente

Lixadeiras, etc" etc.

r�-"'A.(!l�����������-"
,

,

'.
,
".' -

'\ o._.._.�.-.._......._.._,._......._.._.
...........�:=......�......-..-..-,�...........-..-.�.-..-,.

, '.'
. '

..,.
-

- 11--------------- --------------'1
} . Rolando Jahnke, distribuidor autoriza- ! II ,� .

.

. II

r do qo. Banco de Investimento do .Brasil- S.A., � II rt a 5 I'f

6

orlo' rn f!'J r ,., I- Ci I' I
� admínlstrador do Fundo Crescínco, Con- i II � \.I � � �

.

II

§ domínio �rescinco de.Reinversão e Fun- ! II
_ D E _

ß

} do Crescíncc 157, deseja a todos os seus � II ,.

�, clientes e participantes dos fundos acima os i II Waldemar Rau . =
} melhores votos de Feliz Natal e um ! II Estrada Nova - Jaraguä do Sul, SC II

.

i Venturoso Ano Nôvo.,
'

í II _ ..._ ,I
: r Rua Marechal Floriano Peixoto, 30 ' ,

í" S' d
·

f At' d
' =

:I.'
.

, , II au a seus amigos e . regueses ex
-
ernan o .ß

• �
Telefone: 2108 .:. Caixa Postal, 105· . ,II os melhores votos de um Feliz Natal e I

/

�JalagUá do Sul - S. Catarin� II Próspero Ano. Nôvo I\

II" ß
��������������������� �'O---------=---------------------

� �������������-,�� � ��������� -�������-�����-�����
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I Sup.srm·ercados Jaraguâ, Llda.1
,m '�

',; Av. Mal. Deodoro da '�onseca .. 909 (Edifício Picolli)� I
1 Rua Mal. Fioriano Peixoto, 29· - (Âo lado Banco Nacional) 1
li c r a n i a ' p r õ p I' i a -:- C o_ e n t I' e 9 a ca d o _ i c i I i • �

I · I
• •
•

'

-'S -1��r
� �

· � .
m �

I· Cumprimenta os seus distintos freguêses e amigos, 1
11 . d esejo ndo um Feliz Natal e Próspero Ano Nôvo. I· / .
m �
E' �
'E ' •
E .�

11 Somos dois I
• •

1 Para servir' melhor a você 1
.. -�
E -' "

"

. �
E���.�E�m�mmm••••�m.�••m••�••••••••••��.�m••�•••�••••••�

.

��*����,*,�*'*lt:@:j������ "��������i�������

"i�' JORGE MEIER, 11 C I TI' l' 'E. N JOiaÓ' Cristais, I----��.1. . culos I
,

-. M�triz: Schroeder / � 1 '

, Consêrlos em Geral [
Filial: .Jaragu6"do' Sul i 'i A á· d te

'A

d á d
..'

[Avenida Marechal Floriano Peixoto, 152 - Fone 2242 � ..I m qUina o mpo vIce po er a qUlnr em

I
• '�I •

.

11 LANZNASTER O seu Relojoeiro' I
i i 1 '

'

,

"

, [
I Deseja' aos seus disHJmtos fregueses li

:I (. e amigos os seus votos de un i ]
.

Des�i: :o::u;e�t:�u:s;:li: ;:�g��v:otos [
I, f�c�l�� . r

��1 CDmér�o 8 R8prese�açöes � RIS!DW U�a. I
1 F O,T O " P I A -Z E R A ,1 I Comércio - Var_ej,o e Atacado ��,l

"

J i � Caixa Postal, 60 ,-,- Telegr.: HARRIS -- Fone,' 2 086
"

�
:l .

Av, Mal, Deodoro, 252 - (Defronte a Prefeiturll) l � Av. Getulio Varga8, 67 .:.- JARA(JUÁ DO SUL - Santa Càtarina ���
Jaraguá._do Sul Santa Cctorlnc � � -

:
'

/

,l � REPRES'ENTAM: Curlpel S/A. - Mlrlillo Tromblnl S/A,' - Celpa S/A. - C.peIUda.
,

Câmaras e Acessórios para Foto e Cine � � .....-- I
5'

o Filmes dos mais variados tipos e marcas l I De,seja. a,o,s., 's,é"u,.s, distintos a,'mi,gos e fre�uê,ses �
) Álbuns para Fotografias - Projetores Fixos e Cine & � ,

�
�

.1. Gravado�S�:n=sS�":oMinicassete .� L��_��..�����pe����_�O!��
J 4" .

,

'.' Estudio Foto�:":a:;:�:::�h:8a domidlio e

'i Delfim' reala�a a, .'
i

.

.. redução. dos juros
,

,

' i o ministre da Fazenda, eíaís ganhos na redução cer uma liderança qU,e
Cumprimenta e almeja a todos os seus t Delfim Netto, em pronun- da taxa de inflaçAo. não exclua, a agressív!:

� , ciamento no Clube dos "Nós queremos - dís dade, mas pres.upondO
A· F

A

B i
Segurados, no Rio de,Ja se o ministro -- que .

OB um elevado sentido de

�
migos e regueses oas Festas e neiro, convocou os: ban- bancos se cO?8idere�, o re8pon,a�mdad�". (l dís-

• '" . queiros a reduzirem as "braço longo' do govêr curso de Delfim Netto
. FelIz Ano' Novo taxas da.juros no inicio no na difusão do crédito, toí feito durante jantar

L
.

'� do próximo ano, como para permitir. a maís rá, em IU8 homenagem,ofe-
-

"

" pr!meiro p�8RO para que pída criação de riquezas reci�o ,peJos banqueiroS
����������� selam obtidos substan-: Os bancos devem exer- brastlelros.

/ ,

----0........100=--

I l
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Umn 'semente foi plantada.
Dentro de poucos dias,
Suspendeu a crosta
e apareceu um lindo brôto verde
Com ii esperança de louvar o Criador
e servir O homem.

ele cresceu ...
ôe desenvolveu .••
Estendeu seus galhos •..
ôe trensformou num pinheiro,

Os etenueres refletiam, ..
faziam experiências ..•

E descobriram uma�maneira
Mais préríca do que a pedra,
Do que o tsquelro
Para produzir fogo.

O pinheiro foi destruído •..
Serrado .••.

.

Em minúsculos pali tos- transformado.
e surgiram os fósforos,

. Divididos em cetxas de 45 palilos .
.

Todos iguais:
Mesma forma,
Mesmo tamanho,
Mesma fôrça,

e o homem contempla ii caixa .••
ôacode-e.
Rasga o sêlo.
Ernpurre li gaveta.
ReHra um palito.
Acende um cifdrro.
Joga tora o paltro, ,

Assim dia fi dia,
Milhares de peluos
fabricados pelo homem
Para o bem do homem,

Se destnsrelern
Para servir o homem.

Uma vez acesos, ,

, Cumprida eSléÍ .. sua missão.
Cabe ao homem
Levar avante esta chama •.•
Empregá Ia de acôrdo com li sua liberdade,
hlleligência

�.
'"

E reeponaebllldade.
,� O Iésforo existe em função dos outros.

O fósforo é doação.
É desrrurçêo,

.

Desrrutçâo de si mesmo ..•

Desrrutção das coisas, ..
Doação para o homem.

Quanta fôrça num pelírol
Tôda II 'sua energia é explorada!

E Você?"
Já pensou na energia que possui?

'Você é mais rico que um palito!
Sua doação é mais valiosa
Porque humana.

Voce já se libertou?
Você já pensou
Em que vai empregar seu potencial?
QUilll a sua conrríbução
Na construção da humanidade?

Por quem quer dispensar sua existência?
Quebre SUdS estrutures!
Comunique-se!
Ltberte-sel

Abri! rôdes as válvulas,
Tõdes as comportas,

Deixe Deus mvedir sua vida
,

E você será VIDA -

COMUNICAÇÄO.
Qucmto mets divinizado,

�
.

MaiS humano você será.
Seus peseos marcarão sua conquista.

Deus precisa de você
Para difundir o seu amor

Para construir o' outro.
Alargue os limites do amorl

I
Ererntze o tempol
Divinize' se!

Explore as profundezas de seu ser.
Não dê Iréguas li seu egoísmo!
Desinstale- eel
Comunique sel
Coloque-se à disposição! •.•

Seja um campo de progresso _. de lição..
Deelda-ae!

I·�

\

Lute!
Avanee!., •

Siga em frente!
Tenha Coragem,

Fé,
Otismlsmö

Paciência.
'f O inacessível não existe!

OBUS conta com você!

Jaraguá do Sul, 12/06/1971

,

João Holler
Secos e ·Molhados, Mludezas em Geral
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Recebemos, lIgradece- Cia., de hajaí, Ind. de Má
IIIOS e rerrlbulmoe cordial quinas Kreis Ltda., Sen.
mente os VOIOS de Bôas Lenotr Vargas, Sen. An
Feslas e Feliz Ano Nôvo ronio Carlos Konder Reis,
às seguintes pessôes � Deputado Federal Pedro
emprêses: Farmécíe ôuely Colín, Sociedade Brasilei
Administração e FUDCIO- ra de Aurores, Cornposi
oários do Banco do Bra tores e Escritores de Mú
stl S. A., Elf. e logo Sei slca, SBACEN, Sra. Hele
del.. de Corupé. Rodoviá· ne Jourden Ruiz. da Gue
rio leragué de Alfredo nebare, Alois Brunner e

Letrholdt, Aurov.eçäo Pe S· a. de S. Paulo, Royal
nhe, Fundação lnrermuní, lnsurance Co., Companhia
cipel pare o Desenvolvi de Seguros RIO Branco,
rnenro de Sanla Carertne U' -, •.

(FILJeSO), de [olnville, Ola? do Comércto e In-

Irmãs do l'" I" D' -

dustríe (10. de SegurosJO egro ;VIOIlI G....
.

U bProvidência. B o a v i s I ii I . ",rdrs,. r ano Franzoer,
Oompanh.e de Seguros de I

Dr. RelOoldo Mur�ra. o

Vida e Compenhíe de S .

Cornendante, Oftclers e

..urnlS ßel-vtsre e n • � e Preçes do 13 o ßerelhão

lVi"yuJ, li: Cerlos 'Henrique: de Oeçedores. de lotnvtlle,
de Juiz de Fórll MG, Pre L,'berato e Hdda. de Join
feilo e allxibdres da Pre•.

v Ile, Senad?r Celso R�
feirura MU!1'c1Péll de h"J)e �os, Cereahsta Zanghell
rund UJ. Jarilguá Fabril

UI I;lda. Moussa NacH e

.5. A .• Diretoriél do Grupo
Sra

'.
Robert Bosch do

FinanceIro Banco do Es
Brasil LIda, Alfredo Reeck,

lado de Sanla Calarind IOdlheria Péroln., de Curi. ----------------------

S. A.o Depulado ESladuõl oba, Roberro Me'oghini e

Octôcf:.o Dedro Ramos e �ua Cía. de Tearro, de

Wtlly Maffezzolli, de Co� Curitiba, Grêmio Esludao
rupá, Alv·m Seidel, de 1'1 Efpídio Barbosa, Cei·
Corup';, o Drocurndor-Ge mandante José Francisco
ral Adminisirativo Orlando àe Paula Ramos e Senho·
Bé: ioli, de B. "s(!ia, Depu r". da Guanabara, Depura
lado Fedf:l'dl Francisco do Federal Wilmar DlIlI.·
LibardoIli, Cenlro Calari nhol. Fábrica de Conser
oeose do Rio de laneiro, vas Arrebol Ltda., Famflia
o 4�tiessor de Relaçó<iJ Volkswagen, Dr. Francisco
Públicas do Mmisfério das A. Diccione, de Corupá,

·

Min iS e Energi(}, Cia Federação dos Trabalha
UrJ.fí9 de Seguros G.:rais, dores nd Agricultura do
Germélno Ste!o S/A., d, Esrado de Sanla Cé!f(2ltina
JoitJvdl.e. Ellmar L. Mahn Depurado F e d e r a I Dib
ke, de SaDIos S:>, Com Cherem e os Padres do
pdnhla de SegurQs AlidO S. Coração de Jesus de
ça ßrds'leira, Collares & COfupá '----.------.-------------!

Irmã Rosira é Cumprimentada
A reverenda Irmã 'Ro- modelar estabelecimento

sira, do Golégio Divina de ensine apresentaram
Providência foi objétode no dfa 8 do corrente n�
especial eumpri�e.9to pe Itajara Tê.nis Clube' A
la Câmara MUnICipal de. . .

•

·

.
Ao aproximar-se as FESTAS NATALINAS II Vereadores, pela organi- mdlCacão fOI aprovada

· "AC�O" AgRemiação CorupdenSt de Amadores' de zação da AUdição Musi pela unânimidade dos

Q'quldeds de'Jejd ex!erndr dO prezado amigo os VO- cal que os alunos do Senhores Vereadoros.
TOS de um FBLIZ N.:\TAL, :-epleto de alegrias e

.:..'----�--------------;",--

que o �NO NÖVO Ih<! rrdg.1 muilll Paz, Saúde e C t-f- 'd E t' -

d R p.. R' bp ..osperld�je em comDd!'!h d de sua Exma. Família. er 1 lCa o x raVla o OSaDe .ICCIOne· ece el
Desejamos, alOJd (Jflrdcfecer à V. Sa. e, à lôdos

.
Eu, logo Klitzke, brasileiro, casado, do chmér· '

quantos colcJbordram com ti "ACAO" duranie o ano CIO, residente e domiciliado à Rua Preso Epitácio Com li finalidade de vizinha cidade de lJOI�'
que ora se finda e esplfélmos continuar merecendo a Pessoa nesta cidad'e de JaraguIÍ do Sul (SC), de assinalar a passagem dos pá. O grato aconteCI-

·

confiança e:.,rr nós depo"I'odd, reafirmamos o propósito clar�. p,ra (\s devid?s fins que foi extraviado o seus 15. primaveris anos, mento social teve lugâf
e.a convlcçao d� que unidos c'on5eguiremos, elevar e Certificado de ProprlAdade n,O 234307 do V�íClllo a memoa-m09a ,Rosane às 2Ó boras do dh 18 dO
difundir a OklQUIDOfILlA, em têrmos que ela real- marca Mercedes Benz, ano de fabricação 1967. E Piccione, filha dileta
mente neze�s Id e merece gOZdf no conceiro público. côr verd@; do dr. Francisco Piccio·

MUI Cordlalmenle chassis n.O 321U5911049944; ne, recebeu seus con·

P/Agremiação Conipae.nse de Amadores lotação: 11 000 kg vidados na aprazivel 1'(11
de Orquf 1e05.. jb Jaraguá do Sul. 22 de dezembro de 1971. sidência dos pais, à Rua

( ) BOrrls Z d»w"ky Secrelário dél ';ACAO" Ingo Klitzke Dr Nereu Ramos, 419, na

J\ \ LIlI IARAOUA' DO SUL (SANTA CATARINA)

mensagem de
natal e Ano Bom

O Vice-Prefeito e ii

Senhora Eugênio Ví
lor Schmöckel apre
senlam a V. S. e digna
FamílilJl os mais cor
diais VOJ'pS por um

Nalal Ferfz e um Ano
Nôvo pl�no de Ven�
luras.

Eugênio Vitor Schmöckel
Vice-Prefeito

I

SBXTA.PBIRA, 24 DB DEZBMBRO DB 197; "Mudei eu ou mudou o Natal"
CL Paulo Morettl

De certa feita; o nosso imortal Machado de
Assis perguntou a sí mesmo: "Mudei eu ou mudou
o Natai?" .

Não há dúvida, é uma pergunta famos8 que
muni por ser até certo ponto intrigante, ficou até hoj'

sem resposta.
O passar dos tempos e 88 idéias do homem

acrescentaram novas indagações à famosa pergun.
ta, ao mesmo tempo que sugeriram resposta dOI
maís cambiantes matizes e das maís o-ígtnsfs i!l
terpretações, sem contudo Antrar no mér·ito dOI
desdobramentos hístörteos. filosóficos, e humanos
que envolvem a própria essência do mistério de
um Deus Menino.

Malgrado tôdas essas i!Dpliea.ções de ordem
secular ou religiosa, de origem hlstérfea ou filu
söfíea. a nossa convicção de cristãos sugere, como
perfeitamente válidas na esfera dos nossos senti
mentos, uma resposta perfeitamente aceitável, I.e
analisada sob o prísma da fé inabalável que ela
rt'ia possíveis sombras na clareza meridiana daa
verdades eternas e Imutáveis.

Eis a resposta: Não mudou o Natal, Dem mu

daram os homens; não S6 alterou a imagem do
Deus-Menino, nem nos

' alteramos nós. Continua
invariável o Natal no inoxidávelmistério. da Encar
nação; o Natal, embora prêso ínexorávelmenta
sos elos e a8 �Dgranagen8 do materinliSffiO mal
são, embora, submlsso à evolução sistemática do
mundo moderno, girandO na órbita de datas pIa
netãriaR, de cronolngias fOl'j'ida8 e até de anacro�

nismos forçados. permanece imóvel no tempo e no

espaço, idêntico a si mesmo, como há dois mil
aoos.

Enós, os homens. teriamoR-porventul'8 mudados?
Podem ter mudado em muitas coisas. mlitl couti·
nuam imutáveis n8 SU6 frágil versatilidsde conti
nuando imóveis na incert,eza de sua imutabilioade,
embora acelerlVldo o passo na corrida em buscá
de sua própria sombra, do seu próprio 8Dgô110. E
nesta antites8 de situações tão diversas (' .. side a

situação aflitiva com que 88 debate e se defronta
o homem face 80 mistério invioiável do Niital.

Aceito o mistério, lembramn nOR. como Yer�

dada ess8ncial ao nosso comportamento em face
do Natal que êste não muda para que mU(h�m08
nó�. E esta verdade transporta na trajetória da
brilhante e�trêla que cintila na con!"telaçãl) dos
nOS80S sentimentos a- bagügem dogmática que con

tém 8 fundamental, a prime�ra e a prineip!ll men
sagem do Natal: o advento do CODstante, do lmó-
vel, do Permanente.

-

> •

Talvez aJguém retrucasse às nossas indagA'.
ções iniciai",: Por que então o Precursor clamava
para que os bomens mudassem? Ao que redar

güiriamos: Acaso é necessário que se clame aos

quatro ven�os para 'que o inquieto coraçã, do ho
mem mude de ritmo, de direQão. de d�lil('>jf? Face
ao próprio comportamento volitivo do htJmt:'ID, nín·
guém precisa aconselhá·lo a ser estático, cambiante
ou imutável. Por si mesmo êle nãa pira de mudar
e não muda de parar, n.esta dança dti muduoç&i1
extraídas das lições da própria vida.

Das lições extraíàas da vida e do Natal há

'principalmente as que ensinam a não paf'tu, fi [lio

interromper 8 camiohada e, principalmente, a não

retrogradar. Da imut<lbilidade do Natal d ...vem08

81prender 8.' compreender, a necessidade de nOBB�
constante conver8ão ao bem, de noss& permanen
te ascensão ao Alto; �ômente aSéim �e compreen·
derá a constante � permanente gestação do Deus�
Menino nesta nossa coparticipação fecunda feHa
de Amor e de Paz

'

Que o Natal não Ih-j'\ para nós �ômente uma °tfe
méride de presentes ou uma data em vermelho
no calendário e sim que represente uma fet'ta de

multiplicação de hurn.lna ternura e uma festa àe
divisão de soliedadedaóe humana

Qu.e os cantos do Natal, cuja ressonância
invade ";t! corredores dOR Réculos, ötioj 1m 08 um

brais d� nossos lares e façam eco em DOSSOS co'

rações para nos tornar menus presunçosos e mail'

humilcles, menos egoístas e mais humanos, fazendo
do Natal uma festiviclade mais autêntica e meno8

gropseira, uma celebração" menos vul.g_:1r e mais
cristã.

N.O 2.663

Formaturas
Ilcel MOlclr Piazera - Dia 18 pocuzinho, nêste
realizou SA a ceremônia cípío.

��c!�rm�!���r dOpi����� Flc�ldade de Ciencias
.

Admlnis·
como integrante da tur� Ir�llvas - Recebemos �on
ma 1?rof. Jocy 'José de

víte para a ceremõula de

Borba, Iormandos em
colação de 'grãu dos

Agrimensura _ 1971 _ doutor8�dos.da Fac�l�a.
da Etlcola Técnica Fede-

de ?e Oíêncles AdmIDl�
ral de Santa Catarina tratlvas, de Belo Horí-

. zonte MG. Quem
Pedro AuréliO Trenliul - Dia subscreve o convite é
18 do cerreute formou- o seu diretor Honório
se no curso de Letras o Tomelim, ex- aluno da Es
nOS80 muito cunhecído cela Técnica de Oomér
Pedro �urélio Trentlnl, cio S. Luis que chegou
pela Uulveraídade Fede. a galgar tão importante
ral de Santa Catarina. A pôsto, depois de cumprír
colação de gráu deu se outros inumeraveis estu
aas uepeudêncíaa da As dos, Nada mais de 52
sembléla Legtslatívs. alunos concluíram em

Osmar Tomelim - Dia 18 do 197�. aquela fac .ldade,
ocrreute ainda o l'vem verfficauuo se a co�açào
Osmar Tumelim ecaba de gráu no audltô-lo (Ja

rle coIBI' grau em direito, Reitoria da U�iversíd'UI.e
pela Fi1culddJe de Direi F.edersl de MIDas Gerais
to· do Oest� de Minas. (Pampulhs) ..
Por demais conh.::cido Aos formand'OEl e ao
em nnS80 meio, pois é dr Honório Tomelim os

integrante de Lflidlc;unal cumprimentos do ·'Cor .

famrlia radicada f'm Ita· reio do Povo".

Vereador
FfdéUs Hru8chka

Que os Sinos de Nalal
sejam portadores de ale
gres esperan�as e que o

Ano Nôvo seja repleto de
paz, alegria e (!môr.

.

Jesús!Natal' Viva
N Baceu lesús -' Rei da Bondade

.

A mando iii lodos como irmãos,
Trazendo Paz à humanidade
Aspergindo amôr 1.1' todos os criSlãos,
L evando aos lares união, ß muita devoção.
V iveu sofrendo pllrll dar-nos vida,
I molou-se para mostrar os bons caminhos.
Venceu o peca�o levando guarida .

A Iodos 05 pecadores com muilOs cl!rinh05.

J esús, Filho de Deus, Nosso Senhor
E nsinai hoje como óutrora, a humildade
S emeéli amôr dando mais l'erfUme a flôr,
II niodo-nos .com a máxima subl'imidane,

I § alvando li Iodos para ti elernidélde!
Corupá, dezembro de 1971

CL Francisco Anlônio Piccione
Direlor Animador do Lions Clube de Corupá

corrente e atraiu o mun
do jvvem para os 15aD!)1

de Rosane. Somos agra..

decidotoJ pela distinçãO
com gentil convite.

8 a 16 de Janeiro de 1972 · A Semana Comunitária. Não falte à Festa de São Sebastião
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