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. d O I C M .Festa. de Est�mpamol � flagral�-I por jnterm�dio do sr. �il pretendendo' 'enriquecer o.

te da entrada da atual 'Moraip, realizou o senl'o seu acervo.O mie de .JelÍelf'Q c.!.l lP7!, .eitUQ!i1 o nosso.mu-, São Marcos � �blio1ée& Públi6!i Mo.i1i�' -Jij COillur:.icIiQil<t; de lorte -"'Ain:ôugufoção da bíblio-nicípio em décimo lugar no quadro doa m,micípios,J
.

.

cípal "Rui Barbosa", sita que já .no começo do- téce, em amblente acolhe-que mais arrecadaram Impôsto sobre a Oh oulação no térreo do Edifício Mu· ano de 1971, reabria-se lhedor, representa mais umde llercadorias - ICM. Abaixo damos a relação Dias 15 e 16 de abril rsra, aQ lado da Prefeí- a bibliotéca "Rui Barbo- passo dado DO caminhodos 10 municípios de maior arrecadação, acompa- de 1972, a Igreja de N.S. tura, É o esforço conju- ss", com a comparência do saber. É um papel redo da pepulação de cada municípie, selundo o ·das Graças, ne Harra do gado entre o· poder pú daI m a
í

s expressivas levante que representa naCenso de 1970: Rio Cêrro, deveré promo- blíco municipal e a eo- personalidades da cid.de vida do l'OVO, peua a cul-
01 _ Join9ille 8,142.368.88 _ 126.095 habít. ver grandtose festa, em munidade jaràguaense. A em solenidade comemo- tura das classes menos
02 - Blumenaa 5194329,19 - 100281 .,

I homenagem
à São Marcos. bíbllotecatornou se CIlPO I rativa do 31 de Março. favorecidas pela íorrune,

03 L 3432910,76 _ 129.090 ,. A Comissão está em pre- legal, atravél da recente sobretudo, em regiões,
O( = F�0��:n6polis 1.942.984.20 - 138556

" paranvos li espera um lei; entretanto, ela exil· O lnstlturo Nacional do cujo etvel de vida é infe-
05 _ Brusque 1.318811.36 - 35245 comparecimento ,em messe tia desde os tsmpos do Livro, através contáctos rior, muitas vêzes, .em re-
06 II" 1.276.398.20 _ 63.206 dos devotos de São Mar- saudoso Leonidas Cabral do Preteilo e Vice em lação com o valôr equíeí-
07 =: C:i���ma 1.240307.34 _ 81 (51 COI, promereado diversão Herbster -. Alias, uma be- Brasfiia, em maio de 1971, tivo dos livros.
08 _ Tubarão 1:147.511,31 - 66947 sldia, música, jogos e llssima biblioteca forma vem dando a SUl vettose A btblioréea tem um pa-
09 _ Oonc6rdia 1.069.207,90 _e 45387 bem aperelhada casinha I! ra-se naquele tempo que contribuição para aprimo pel importante em nosso
10 _ Jllraguá do Sul 969,587,16 _ 30.262 não menes csprtchede servia à população, aos rar com óbras importantes meio: é a fonle onde a

serviço de bar. Todos de- estudantes e profissionais, a nossa bibliotéca pública. inteligência popular busca
vem prestigiar a Fesla de para a solução de seus Povo e govêroo contribui o conhecimento que, de
São Marcos. múltiplos problemas. Veio ram com aproximildameD oulra fórmll, lhe seria mllia

então o periodo adminis- Ie Cr$. 45.000,00 para se dificil e muitas vizes im
tratfvo do Prefeito Roland gunda fase da bibliotécll. possivf'1.
Harold Dornbusch. A'lIala A edlgrilf, segundo seu Daí o deslaque que ho
da bibliotéca foi refor- rep'esentante, deverá for- je damol ao fálO, princi
mada para Salão Nóbre Decer livros em montanle pilimente para OI jllra
e a bibliotéca teve, que equivalente a Cr$ 60000,00. gUdenlles que sonham,
oeder lugar, entregando- Generosamenle, populares, algum dia, com uma fll
se o seu conjunto, em comparecem à bibliolécl e culdade para os seua fi·
convênio ao Sesi local on- doam livros, com isso lhos.
de ela não logrou atingir

�o��:ri;;:���:�8�c�:r��� �:�::�PA��:I���L A SC-36 Reaulados IIQUII do ftilS
a biblioteca ao Grêmio
da Juventude, onde já
apáreceu em número re·

duzido e, em óbras que
já nio lie recomendam
mais à leitura, por isso
que o punhado de livros
continua chaveado numa
da!! laIas do Salão Cristo
Rei.

Gerlbaldi e melhorias no
leito di! ES.trlda Rio da .

Luz, onde foram afastados
os lugeres mais perigo
sos da estreda, morl vo de
frequentes aci.entes;
6,0) _ Aberturas de 2

ruas novas no bairro de
Vila Lenzt, com- a exren
são de 200 m. cada uma
e a uma largura de 10 m.

A municipalidade pôde,
pois, sem estardalhaço
atender os recomendações
dos poderes supertores,
alsinalando o dia 31 de
Março de 1972, com a en

trega de diversos melho
ramentos .públtcos. São
óbras do povo. através a

sua Pr.eleitura Munlclpal,

e retificação daquela via,
desde a lud. de Madeiraa
Rudolf S.A. alé a rua 60
(Francisco de !)aulll);

g.O) _ Conclusão do
calçamento da rua 20
(Domingos R. da Neiva);
5·) - Conclusão do

prédio da municipalidade,
silo nos fundos da Prefei
tura, onde: se localizam os

vários departamentos e
serviços ligados à adrnl
nistrllção pública;
4.°) - Aterro, retifica

ção, alargamento, esgoto
pluvial e mecedamízeção
da rua t60 (Campo Ale
gre), ne Ilha da Figueira;

Õ c) - Retificação de
parte do leito da Estrada

Como parte integrame
das comemorações do 8.·
880 da revolução de 64, o
Prefeilo M '" n i c i p e l em

exercício, Prof. Eugênio
Strebe, fez entrega ao pú
blico diverSllS óbras da
administração municipal.
O alcaide jaragnaense, em

companhia do ar. Hans
Gerherd Meyer, de Eugê
nio Vítor ôchmöckel e o

Presidente dá Cêmsre, sr:
Affonso Franzner, às 16
horas do dia 29 de mar

ço último, deu por con
cluídas e entregues as se

guintes óbras.
I. o) _ 2 pontes na rua

17 (Venâncio da Silva
Pôrto), com alargamento

Os' dez
•

mais

Não terão maiR valor a

partir de. 30 de junho
próximo as cedulas de
lO, 20, 50 e 100 cruzeiros
antigos, todos os estabe
lecimentos da rMe ban
cária nacional estão au

.

torizadOIil a trocá·las por
moedas novas corres>
pondentes aquellia im
portâncias, segundo in
for!D0u a gerência. do
MelO Circulante do Banco
Central.

.

Ji no dia 1.· de Julho Bodas de Prata. começará o recolbimento

Ioficial das cedulas. de Em data de hoje com
200: 500 e 1.000 cruzeiros pletam aa 8uas bodas de
antigos, 9,U8 e�tretanto prata o eltimado casalterão vahdade amda por Ricardo Maas - Guilher
u!D ano, conforme deci· miDa GrützlDacher Maas,dldo na ultima reunião residentes na localidadedo

.
Conselho Monetário de Rio Cerro II. O felizN.aolonal. Acha-se em oasal de prata, assinalaráCirculação no Pais um o grato evento, oom a

��tal correspondente a 1 comparência dOll paren-Ilhã� 'l 500 milhões de tes amigos e convidados,cruzeiros em moedas, para o cuito que se daráDão se justificando !Dais às 14 horas, sendo, em
aquelas notas antIgas, 8 e g u i d a recebidos na

legU!ldo informou a ge- residencia do casal, onde
�8nola do Mlio Circulan· Ihell será (lferacido lauto
e.

jantar, ao�mpanhlldo de
.

Quanto às cedulas de agradável música. Ao
10, 20, 50 e 100 cruzeiros casal de prata, os cum

antigos, devem ser tro primentos dêste IIImaná
cadas pelo público até o rio.

dia ao de junho, quando
termina o prazo de um

ano concedido para sua

validade, informando o Em Asstmbléia realiza
Banco Central que não da no dia 11 de março de
haverá grande! proble- 1972, o veterano BOlafogo
mas na. operaçao I?orque_ F.C., da Bilrra do Rio
a quan�ld�de. �m Circula· Cerro, elegeu seu novo
ção é 1D8Ignt�lcante. corpo direlor, recaindo a

O BC confirmou. p.8�a preferencia nos seguinles:
I .• de letembro o lDtOlO Presidente de honra -

da circulação da.lI cedu- Harri Marquardl; Presiden
las de 500 cruzeiros. li: _ Ricardo Hruschka:

1.0 Vice - Hilário Maes
tri e 2.° Vice - Harri
Kienen. Os demais cola
boradores são os srs.

Henrique Boeder, Vander
Meier, MarCaI Giralla,
Frederico Meier, lngo Krie'
ger, Heinz Marquardt, An· Praticamente sem bi
tania Hanemann, Willy bliotéca, desenvolveu-se
Meier, Alfonso Braum, na atual administraçio
Jaime Piazera, Tarcisio um movimento que, feliz
Salier, Valentin Staalz, mente, I!ncontrou campo
Norberto Bruch, e Leopol- fértil. A municiplllidacte,
do Krueger. Forillm ainda populares, industriais,
eleitos 05 seguinles canse· comerciantes, profissio
lheiros: Alfredo Carlos nais e clubes de' serviço,
HallemanD, E i o n Mar- uniram'le num esforço
qiJarl, Alvaro . P i a z'e r a, conjugado, para dotar a
Faustino Demarchi, Mário cidade de uma bibliotécà
Schumacher, Wernér Mar· 'moderna _ atualizada,
quardt e Leopoldo Behling. para atender às exigên
Cumprimentos desta fôlha cias e necessidadel dos
aos novos dirigentes, com nOS80B quasi 8000 8stu
valOS de proficua gestão. dantes. � editôra Edigraf,

O Ver e a d o r Sigcilf
Schünke, apresentou ao

plenário da Câmara de
Vereadores, oficio ao. Pre
feito Eugênio SIrebe, so
licitando a colocação de
placils de sinalização em
Iodas as transversais, mor·
mente na Preso Epiiá.cio
Pessôa, Francisco de Pau
la, Ilha dos Monos e di·
versls em Nereu Ramos,
inclusive remoção de 1
poste exislenle no início
da SC-56, sen lido Jaraguá
do Sul - Corupá..

Na oportunidade, ao jus
tificar as razões de .seu

geslo aos seus pares, dis·
se o vereador Sigolf
Schünke que o menciona
do pOile dificulta o tráfe
go normal naqueia rodovia
e que a falta de sinaliza
ção adequada poderá acar·
retêlr graves ocorrências
por parle de S!US usuários

o presidente do Bllnco
Nacional de Habitação' -
BNH - Rubens Costa,
baixou órdem de serviço,
ne Rio de Janeiro, regul.
mentando saques nas con
tas do Fundo de Garilntia
por Tempo de Serviço -

FGTS - pira IlqUilição
de casa propria. Só po
derão sacar empregado.
optanles com um minimo
de 60 meses de conlribui
ção. seguidos ou não, fei
ta por meio de uma meso
ma empresa ou de diver
:sas, e o imovel leriÍ de
ser financiado por um
dos dgenles do BNH, ou
seja, as Caixlls Economi
cas, sociedades .de crédi
to imobiliario, associllções
de poupança e emprestimo
e cooperativa!! habitacio
nais. Os saques serão IIU
torizados pelas Delegacias
Regionais do Banco.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Informações: JARAGUÂ DO SUL
Avelüda Getúlio Vargas, 350

CORREIO DO POVO SABADO - 1-04-72

O Douter Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da' lei, etc.

Faz Saber 8 todos quantos 18te edital, com o

prazo de dez (10) dias, ,irem ou dêle notícia tive
rem e ínteressar possa, que no dia 17 de abril p.
,indouro, às lO,O!) horas, em frente à potta princi
pal do Edifício do Forum, serão arrematados em
leilão, os bens penhorados à executada Hafermsnn
& Oía. Ltda., na ação exeouiiea que lhe mova a firo
ma Instituto Biochimico S.A. Paulo Proença, e abai-
xo descriminados:

.

a) - Uma MAquina de Escrever, marca Re
míugton-Rand, de côr preta, naliada em CI $ 180,00
(cento e oitenta cruzeiros).

. b) - Uina Cama de Oampauha, marca Bammi
Super, com colchão de flocos de espuma de côr

II azul, afaliada em Cr$ 85,00 (oitenta e cinco cruzei-

• >====7===8==0==0 I A==I=S======" ros).
A venda em leilão serä feita a :uem melhor

oferta Iiser, Em 'virtude do que, CO_.Ul fundamenlo
no art. 15 e seus parágrafos, da ('Lei 'N.5.474, de
18-07·1968, que dispõe sôbre as duplicatas, foi ex
pedidoo presente edital, que será afixado no local
de costume e publicada na imprensa' local. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinle
dois dias do mês de março de mil novecentos e

setenta e doi •. Eu, (a) Amadeu Mahlud, escrivão, o subs
crevi.

.

(a) Alcides doe Sanlos Aguiar, Juiz de Direito
. A presente cópia oonfere com o original; dou fá.

Jaraguá do Sul, 22 de março de 1972
O Escrivão, Mahfud Amadeu

UCORRflO �O P�un" MUDAS

. I

Edital de leilão
PÁGINA 2

Emprêsa Jornalistica
"Correio do Povo" Uda.

- 1972·
Diretor

E�gênio Vitor Schmöckel

ASSINATURA:
Anual .. . . CrS 15,00
Semestre . . . CrI 8,00
Avulso • • • • Cr$ 0,30
Número atrasado CrI 0,50

END:fRÊÇO:
Caixa Polial, 19

Avenida Mal. Deodore, 210
Jaraguã do Sul - S. Catarina

PEQAM CATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
_. CORUPÁ -

Irmãos Emmendörfer ,S. A.
Comércio e Importação

Fundaçiio: ffrtur Muller - 1919
Fr.tl/.r•• e Orn....nt.l.

Laranjeiras, Pecegueiros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
boticabeiras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélias, Ooni
feras, Palmeiras, ete., etc.

Assembléia Geral Ordinária

.CONVOCAÇAo
São convidàdos os eeuhores eclcnlstas desla

sociedade, pli ra a assembléia geral crdtnérte a reali
zar-se no dia 29 de abril de 1972, às 9 horas, ne
sede social, na Avenida Mal. Deodoro da F.onseca,
557, em Jaraguá do Sul, pli ra deliberarem sôbre ii

segutme, Ordem do Dís:
1 - El'ame, discussão e aprovação do relatö

rio de dlretorte, demonstração d_ couta de "Lucros
& Perdas", balenço gerIlI e parecer do Conselho Fis
cal, referentes ao exerctcío social de 1971;

2 - Eleição do Conselho fiscal e fixaçiiio diS
respectivas remunereções;

3 - RlIlificação de permanência do cargo de
Gerente Adrnlníerretívo;

" - Outros essumoa de tnrerêsee da sociedade.
Jaraguá do Sul, 14 de março de 1972
Vícror Bernardes Emendörfer, Dir. Presidenle

CDF. 009957039

� ,________ c=>c:>�c=>c=>

Aniversários - Sr. Lorenço Gressln
ger (funcionário da ôelví
Iii;
- Dário G. Schütze;
- sr. Gustevo Henchel;
- Anile, filha do sr.

Nelson e Yolanda Drtes
sen;
- Clelde Tereza, filha

do sr. Carlos e Tereza
Chiodini.

Dia 06

A V IS O
Em cumprlmenro 10 disposto no err. 99 do De

ereto-Lei n.· 2627, de 26 de setembro de 1940, co
municamos que enccntrern-se à disposição dos se
nhores acionistas, na sede social, na Avenida Mal.
Deodoro da Fonseca, 557, em Jaraguá do Sul, oe
documentos das Letras A, B e C, do mencionada
arl.99.

Re2istro Civill Eduardo Sp�zi .. e de Leo-

A Müll G bb
..

ti
.

1 polda Dalprä Spezla.
urea u er ru a, ( leia I .---------0--- ......------.

do Registro Civil do r.Dis· Edillll n. 7.774 de 24/3/72 ll--------- ----------U
d�tos�L���:.d�:��i:��a��! A�:�e: �:��l: e 11111 E·scrl"t'o"rl"o Jurl';dl"CO ·Conta"bl"1 11111Faz Saber que (.omparece- Ele, brasileiro, solleiro,
ram no cartório exibindo os relojoeiro, Ollural de Jara· II II
d

.

'd 1 I guá do Sul, domiciliado e
II M R b t B h ldt_ Janice Buchhold _ �cumentos eXIgI .os p.e a e,

residen.le à Rua JOinville, ax O er O orn O II
Correio de loinville' afim de se hablhtarem para nesta cidade, filho de Wil· II II
- sra. IIca Henke Gram I II!

casar·se:
Iy Sasse e de Ema Morsch " Luiz Henrique' da Silveira IIbech, em loinville.

I
E lital n. 7.772 de 23/11/72 Sasse.

.

I,', A D V OGADOS 1"1Aos ilniversarianles os • Silvino Voholini e Ela, brasileira, soIreira,
cumprimenlos do Correio 'Lucildll Maria Wolf I

do Ilr, patural de jilrllguá II IId P

I
do Sul, domiciliàda e re-o ovo.

, , ,IEIe, brasil.eiro, 5oIreir�, �idenle à RUIi Robh,o fi I IIlavrador, nalural de lara Ziemann, nesla cidade, II "gUiÍ do Sul, domiciliado e II lfJLl11Il\1fl\ 1Il\tn\Mll�Ttr Ifl\� �r � \D) rr li. � II·VENDE SE filha de José T"cilla e de 11 WIUI 1lJI\U/lV11 l� \llr1lJlu) � .Bl�\llrßlUJ- <' residenle em Ribeirão Ca- Maria VI·el·ra._da Rosa Te· II- Herminio Glowalzki, I d" f'lh � IIem Garibaldi. Uma biciclela escolar, 'va o. nesle ISlflIO, I o cilla.
II Contador Umarca Prosdócimó, raios de Marciano Volrolini e

Dia 05 inoxidáveis. em perfeilo Carm�'a C.rlini Vollolini E para qu� chegue ao 00- U II
- Vva. sra. Irene Luz eslado. Ela. brasileiro, solreira, nheclmento de todos mandei II R d F IPI IIDantas, em Bruflia;

.

Trlltilr nesla Redação. do lar, nlllural de laraguá passar o presente edhal que II egistro e irmas
lido Sul, domiciliad. e re· será publicado pela imprensa

II Escritas Fiscais I· Renda IIsi1enle em Garibaldi, nes· e em ca'tórlo onde será mp.

S A lel dislrilo, filha de Wende· atixajo tlUrante ] 5 dias. Se II Contabilidade ICM II
• • lin Wolf e de Regind Bur. alguém" ub<r de algum im- II Defesas Fiscais' INPS IIIndústria de Máquinas Elétricas ger Wolf. pedim nto acuse-o para os II II

CGCMF 84435007/001 Edital n. 7775 de 23/3/12 :'�RE�e��LLER GRUBBA 1'" "
FGTS

11,1'Assembléia Geral Ordinária Fidelis Ponlicelli e Oticial
São convidados os senhorel! acionistas ·desta Marli Speziil

• '1,1 Av. Mal. Deodoro, 210 III,sociedade psra se reunirem em ASlembléia Geral Ele, brasileiro, solreiro, Requerimento paraOrdinária a realizar· 8e no dia 14 de IIbri! de 1972, lubrificador, nalural de Ja· b d II IIàs 10,00 horas com a seguinte ORDEM DO DIA. raguá do .sul, domiciliado O ter ocumentos· na 0=========0==========0
1.0 - Di$"cussão e aprovação do relatório da e residenle à Rua Rio D. de Polícia Gumz Irma-OS S.A .

. diretoria, balanço geral, demonstração da conta Branco, nesla cidade, fi-
de lucros e perdas, parécer do Conselho Fiscal lho de Querino Ponticelli Parll obter nll Delegacia
e demaill atos referentes ao exercício encerrado e de Teres<! Weiofurler Regional de Polícia<> re-
em 31 de dezembro de 1971. Penlicelli. g'islro e porle de arma, os

2.· - Kleiçio da Diretoria , Ela, brasileira, solleira, inleressados devem enviar
3.0 - Eleição do Conselho Fiscal do lar, nalural de Jaraguá o seguinle requerimenlo:
4 .• - Assuntos Diversos de interesse social. do Sul, domiciliado e re limo. Sr. Direlor da Di·
Jaraguá do Sul (SC), 15 da março de 1972 sidenle em Vil. Nova, visão Cenlral 'de Informa
Heinz Rodolfo Kohlbach, Diretor Presidente nesle dis I r i lO, filh. (Ie ções.

""I!!li=�JIII}:;=:!!II"••"II!!!=="E=::!!!".I••III!!!!::=!U!==!!II.1
Nome do rflquerenle .

� I ,._.•..-.;:: UI ,._.'V.-.: dala de nascimen·
iö".:::::::::=�_ __ N<!lurlllidade,
Mun. Esl

._ .. _

profissão ESI:
Civil -·-f'iiilO·Íle·

-·_........ · ..

··e de
......

re'sideö�
tec'aõmiCiiTiid'ö"ä"Rua:

__

________.em .....

Fazem anos hoje
'- Sra. Onda Nagel
Zangelíní, em Corupé;
- IIr. Germano BÜllgeo,

em Cerupä;
- sr. !;ludi Müller, em

Corupá;
- Jovem Leenette La

wim, em Nereu Ramos.

Fazem anos A.manhã
- Sra. Elsa, esposa do - VVIl. sra. Ana Bona;

sr. A r n o I do Schroeder, - er, Verediano Borges
nesta cidade; dos Reis, em Corupé;

- Dr. Haroldo Schulz - er. Raul Carlos Ges
(Iermacêutlco) ôamee; ser, em Concordia;
- • menina Denise Fis. - Dr. Edson Carlos

eher Merlins; Schutz, Médico em Curili·
- sr. Theobaldo Hage- bê!;

dorn.

Jaraguá (1'0 Sul, 14 de março de 1972
Vícrer Bernardes Emendö�fer, Dir. Presidenle

CPF. 009957 039

Dia 03
- Sra. Wallrudes To

maselIi;
- Alelioa Maria Toma

selli;
- sra. Crislina Z ..pella

Klems, em Itapocuzinho;
- sr. Aldo 3arlel;
- sra. ASI. Spliller.

Di;a 04

Dia 07

KOHLBACH

Pelo presenle, ficam convidados 0& senhores
acionisills, a comparecerem à Assembléi'a Geral Or
dinária a rea)!zar-se ilO dia 8 (oiIO) de ilbril do cor
renle ano, às 9 (nove) Goras na sede social em Rio
Cêrro km t4, nesle município de Jaraguá do Sul,
afim de deliberarem sobre a segulnle ordem do dia:

1.0 - Apresenlação, discussão e aprovação do
Balanço Geral e Conlil de Lucros e Perdlls do exer
cício de 1971.

2.0 - Eleição do Conselho Fisclil.
3.· - Assunlos de inlerêsse Social.
Jarag'uá do Sul, II de março de 1972

Edellraud Bauer Gumz, Diretori Presidanle
NOTA: Acham-lIe à disposição dos senhores

acionistas, no escritório desll sociedllde, os docu
menlos a que se refere o Irligo 99 de decreto-lei

NBSTBS"T-E-R-M-O-S-- n.· 2.627 de 2609-1940.
APEDE DEFERIMENTO A O I R E T O R I

loinvllle,_ _ _ �-';�::::.1Assinlltura do requerente

!Documenlos NecessiÍrios II ADTOGA.DO IICarl. de Idenlidade n.·

Til. de J1:f,��mri:ö::·_._.::����� , EscriM�io ao lado da =p=re=f="e=jt=u=ra=
Z .• _._.-Munic�Pio......--l�ARAGUÁ DO SULCerl. de Reservlsla n.O

...iii:=::aii::::;iIII••llln....iii:=**=:::iiiiillll••I...I!ii;=:i!f!lillllss:::=iiillllliiii Cal. Unid.___:::::_.:::� .,.__._ ..�

SÓ C'I O
VENDE

Assembléia Geral Ordinária
Edital de' Convocação.

Indústira. CODlércio a Agricultura
CGC(MF) 0.° 84430656/001

vem
/

sua participação em Emprêsa gozando de
excelente conceito comercial e ótima situa
ção financeira.
Situado no centro, em privilegiado ponto
coinercial.

-

Possibilidade de expansão ilimitada.

Excepcional oportunidade para elemento di
nâmico, com ambição de progredir.

requerer: = _
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CORREIO DO POVO SAßADO PÁGINA ii

O Doutor Aloides dos Santos Aguiar, Juiz de
Direito da Comarca de Jaraguã do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da lei, etc.

Faz Saber a tedos quantos êsle edital, com o

prlZo de dez (10) dias, 'firem ou dêle notícia Ufe
querent� !I ou sua mulher Ana Ribeiro de Casti rem 8 interasser possa, -que no dia 17 de abril p.Ih? Bubíní s�o o� não proprietários da casa prö- ,indouro. às 10,80 horas, em frente à porta principna, Feeularta RIO Molha, requer uma certidão de

I paI
do Edifício do Forum, 88rã efetuado o leilãoconstrução, Hausen & Cíe, requer por certidão ei dos bens penhorados ã executada Hafermann &

o requerente é ou n�o devedor em relação a im- Oia, Ltda. na ação executiva que lha move Or.mopostos e ou taxa, WIlly Sasl., requer uma certi· ncterapia Richter do Brasil S.A .• e abaixo descridão de coastrueão, Leopoldo Belarmino, requer minado:
�ma c�rtidão negativa, Luiz Sarti, requer por cer- 1.0 - Um Cofre, marca Bernardiue, côr vlrde.tldão SI. o. requerente é ou não devedor à Fazen- com 81 dimeneões de 0,50 cm. de lar gura, por 1,50cla MuniCipal. m, de altura, em bom estado de conservação, ua'

D E F E R I D O líado em o.s 600,00 (seiscentos orúsetros)
2.°) - Um Balcão de eôr begs, renslido de

vidro, com 2,50 m. de oomprimento, por 1 m. de
largura e por 1 m. de altura. avaliado em Cr$ 220.00
(duzentos e vinte cruseíros).

3.°) -- Um Balcão de côr bege, revestido de
,idro, com 2 m. de comprimento, por 1 m. de IRr
gora e 1 m. de altura, avaliado em Cr$' 200,00
[dusentes orozeiros).

A "enda em leilão serä feita a quem melhor
oferta fizer. Em virtude do que, com fundamento
no art. 15, e leus parágrafos, da Lei N: 5474, de
18 07 1968, que dispõa sôbre as duplicatas, foi ex·

pedido o presente edital, que serä afixado no local
de costuma e publicado na imprensa local. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte
dois dias do mês da março do ano d e mil novecen
tos e setenta B dois. Eu, (a) ARlldeu Muhlud, escri,ão,
o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito.
A presente cópia confere com o original; dou fé.

Jaraguá do Sul, 2:! de março de 1972
O Escri'ão, Amadeu Mahfud

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Antôuío Teixeira Santos Jr., requer licença
para construir um mausoléo, Marmoaria Haal re
quer licença para colocar um túmulo na lIep�ltu
ra de Frederico Bartel.

PORTARIA n. 07
. O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul EI
taão de Santa Catarina, em exercício DO U8'0 de
suas atribuições, R II: S O L V E:

'

Concader, 30 (trinta) días de lícença para tra
tamento de saúda, a Beno RadUnz, ocupante do
cargo de Tratoríata do Quadro Único do Municí·
pio, de acördo com os artigos 125 • 135, amboa
da Iel n.O 4.425. de 16de f.ve�eiro de 1970, Estatuto
ã08 Funcionários Públleoa Civis do Estado de San
ta Catarina, adotado nesta Municipalidade, a
contar da presente data..

.

Oomuníque- se, Regístre-ae e Publique-se.
Jaraguä do Sul,' 24 de março de 1972.
Eugênio Strebe, Prefeito Municipal. em exercício

REQUERIMENTOS DESPACHADOS PELO
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL

ARQUIVE-SE
.

Lino Bacbmana, requer licença para constru
Ir uma casa residencial de madeira, Oaxiaa Sport
"Club, requer atestado de habítabílídade da séde
social, Julio Rodrigues, requer licença para esta
belecer se com uma cancha de bocha sito a Es
trada Nova.

A Vista da Informação Como Requer
Lourival M. de Souza. requer vistoria e ha

bíte-se, Gran Circo Olimpico Buropen. requer li
cença para estabelecer-se do dia 10 à 14 do cor
rente mês, bem como solicita o respectivo Alvará
de Licença, Silvio Bellegaute, requer licença pa
ra construir uma casa residencial. Eduardo Fran
cisco Mann, requer licença para ampliar sua fá
brica com área de 721 m2 em alvenaria, Adwaldo
Kohls, requer licença para construir uma casa
residencial de madeira. Seno Staehlin, requer Ii
cençs para construir um galpão de madeira, Ele-
tromotores Jaraguá S/A, requer licença para cólo Modesta H Kamchen, requer baixa do Alva-
cação de dois p"inéis sendo o primeiro na Estra- rá de Licença, bem como certidão negativa,da que segue a cidade de Corupä 6l o segundo na Jaraguá do Sul, 20/3,72 ,Rua Joínvtlle, João Koehella, requer licença pa-

rn:i)""-'<JI�"-"-<I��
....�

ra construir uma "C8sa reliidencial de madeira,
Mario da Rocha, requer licençu para construir "" .JL

o

AI §uma casa resillencial de alvenaria. Oswaldo da

� lUJr Ull7L \\lie 01Ul7L d]
Silva, requer número da casa residencial de ma.

o
. \11

.

<til.
deira, Augusto Demarehi, requer licença para

J
-�--

construir um abrigo p/automóvel, Rinaldo Bago, ADVOGADO nos fôros de Com.unicamos 1I0S associados que se aoha afi-
requer licença p/fazer uma ampliação na sua ca- São Paulo _ Guanabara _ Estado do Rio d e I

xado no Quadro de Editais da Prefeitura Munici-
s. residenaial, Antônio Juliano Fuzi, requer licen- , Janeiro _ Brasília.

i
pai, o edital de convocação para uma Assembléia

ça para fazer um aumento nos fundos de sua pro- ) Processamentos perante quaisquer 1.11, Geral Ordinária, a realizar-se is 9 horas do dia 19
priedade. Antônio Leonardo Deretti, requer visto-'

i
ni!!térios. Autarquias e Repartições Públicas de abril de 1972, na séde social, nos fundos da Pre-

ria e habite.se, Orlando Stinghen, requer licença em geral.

!
feilura Monicipal.

.

para construir sua casa residencial de mad'lira, Jaragui do Sul, 18 de março de 1972
Walmor Chiodini, requer licença para construir Escritório Ceatral: A DIRETORIA
uma casa residencial de mll.deira. Sergio L. Ewald. Avenida Frll.nklin Roosevelt, 23 - Grupo 803
rE'quer licença para construir sua casa residencial ., (Fone: 52-1894)

,

de madeira, Esmeralda Camacho, requer vistoria {
Z C - 39 PIOntnras Jaragna' Ltdae habite-se, �ilitão A. de Oliyeira,. requer lice�çtt. i Rio de Janeiro .

•

pli!a constrUir uma ca.sa r?SldenCIl�1 de madeira" L: Es.do da GU�ABARA �Erich Schulz, requer vistOria e habite se.
,

�� (Antiga Oficina Kohn)
C E R T I F I QUE - S E III ti'

o

J
-

W' SItaj.ua Tênis Clube, requer que seja expedi ,1Ue a urglca oao lest oA.
do documento hábi! de prova de cadastramento
do prédio eito à Rull. Exp. Gumercindo da Silva. OGCMF 84430768/001
Walmir Lin!:Iares, requer por certidão se os reque- Edital de Convocação
rentes são ou não devedores em relação a taxas, Convidamos os Sre. Acionistas desta SociedadeMario e Olivia Jacobi, requer por certidão si os

a comparecerem à Assembléia Geral Ordinária.requerentes lião ou não devedores a Fazllnda Mu- à realizar se no dia 28 de abril do corrente arionieipal, José Gonçalves F.o e espôsa, requer por às 14 hora!! Da Séde Social, a Rua Preso Epitáciocertidão si os requerentes são .ou'não devedores a Pessoa, 2ß88, " fim de deliberarem sôbre a seguin-Fazenda Municipal. Francisco Pinheiros, requer te Ordem do Dia; Rep resen taç a-opor certidão si o requerente é ou não devedor a a)Discussão é aprovação do balanço geral,Faz�nda Muuicipal, Julio Rodrigues, rtque por relatório da diretoria e demais documentos rofe- ElEimento residente em CURITIBA,certidão si o requerente é ou não devedor em re- rentes o exercício de 1971' .

d CO EdPIcasçã_O _a i�po!!tos. Capri Industrial_S/A requer por b)Eleição do Nôvo Co�selho Fiscal e fixacão regIstra o no R o R. deseja re-
rUdao 81 a requerente é ou nao devedora em dos seus honorários' presentar firmas desta cidade naquelarelação a impostos e. ou taxa, �oão e Tereza Bas c)Outros assuntos de interêsse social. CAPITAL à base de comissões. FaTortOB, requer uma certidão negativa, Alfredo Carlos . . dirigir':'se ao Sr. A. J. da Silva.�anembnn, rt'lquer por certidão o pagamento de A Dlretorm

IImpoetos desde o início:de 8uas atividades, Rádio Aviso-Acham-se à disposição dos Srll. Acionis Caixa Postal, 1398 -

�J�raguá Ltda., requer uma certidão negativa Flá tas, na séde da emprê�a, os documentos relativos CURITIBA - PARANÁVIO Orlando Rubini, requer. por cf!rtidäo se o re ao Art. 99 do Decr. Lei 2627, de 26/setembro/194U._,
_

CONCEDA·SE
Ind, e Com W. Weege S/A, requer alteraçãodo lançamento da taxa de Lícença p/Localização

e ou Renovação para ser o mesmo desdobrado lia
seguinte forma: Queijaria, Engenho de arroz Cu-
mercio e Industría,

'

Averba-se a Baixa e Expeça a Certidão

i��'
" , r.:= , , , ' , , .' , , �.x

I Olhos, Ouvidos, �ariZ e Garganta �
I Dr. Moacir Canter I
I Consultas no Hospital "São JOSé" I
ij tôdas têrças e quintas-feiras�pela ' �
I manhã das 7,30 às 12 horas I
.�� ::.l.':. " � ,c , ,� ,�� 'i...,'.· , , t; ,,,

Edilal Leilãode

Sociedade ßssistenciBIII lluradlr do Vale dlltapocú
US A L V • T A"
CGC (M_F.) 84434943/001
COMUNICADO'

Pinturas de Letras. Painéis,
Faixas e Placas

Mudou S6 para a
•

Rua Jorge Czerniewicz, 497

deInstrumentos Música
Em Geral, especialmenle
Gaitas e Acordeões

Completo sortimenlo com 8 • 120 baixos
BandoneoDs - Pianos - Harmôaios
ÓRGÃOS TUBULA.RES e ELETRÓNICOS

Guitllrras e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras, Bandas e

Coaiuntos Modernos:
Violinos, Violões,Bandolins e Banjos, Flautas, Clarinetal.
Pistons, Saxofones, Trombonel, Baixol e Baterias com_

pletas, Pandeiros, Chocalhos, Maracas e Afuchês,
Métodos, Cordas e Palhetas.

.Enfim,. tudo que fôr do ramo, V. S. encontra para pronla entrega n.iI

Expedição "LYRA" Musical de Paulo Kobs
Rua lor�e Lacerda, 242 - Caixa Postal, 59

Säo Benlo do Sul Soote CalariDil

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'c o R R' E I O O O' P' O Y O Ferrovias também no Plano:das
,-

,

'

"

_

,'.
, comunicações multinacionais '

o. anos passam, sucedem-se compromisso, in
formlli', evotumem-se encontroa soclels, mtsmram se

idades, eoufrontam-ee idéillS, disparam se Ilasches,
retulem-se manchetes, recheiam-se colunas de jornllis
e em ludo isso, se perdem pedaços de iuvenrude, Ií-

.

cem pira trás remintscêacíee de mocidade, de Idade
adulta e de velhice. - .

Este exÓrdio aciona auremetlcememe o ínterrup
tor de nosea sensibilidade poética, trazendo ii mente
o conhecido verso dé um Vd� brasileiro: "Geme em

cada cante uma saudade"... e 00, cauto do poel.
embala ee a nossa divagação. \.

E na erena da imagioaçií� digladiam-se os pa
ralelos de ontem 'e de hoje no cenfrento paredoxal
de um Leememo engetíuhante com um outro de dois
luerros.

Ontem, noite e dla, o treplder surdo da cldsde
mlsturado ao prlmeire urro dos' Leões Jaraguaen,ses;
hole, o seco matraquear de .sugeslões enselaude DO
vas campanhas; ontem, o tamanqueer grosseiro de
quem é prtncíplante, mas quer aprender; hoje o es

trondear surdo, lenro e rilmado de quem já pode en

siriar; onlem, a tempeslade de um come,o, sempre
difícil; hoje, a bonança de um lempo qUe já fez dez
anos, embora aioda não isenlo do .viso préViO de

I eventuai. relampagos e alé 'do soturno ribombar de
trovões; ODlem, o till,ir dos talheres marcando o jan
tar de fund.ção; lIoie, ii confraleroização de viole e

um municlpios celebrando o décimo lIoiversário.
Ontem e boje, um ideal comum II empolgar um

grupo de homens denominados LeÕeS, oolem e hoje,
um mist. de persi,'ência e de esperança nl conslru
ção desse ideal; ontem e hoje, a preocupação de' Io
dos no prosseguimeDlo dessa ciclópica cooslrução,
conslrução feita com a argamassa de vonlades cimeo
tades, . misllirada COIll a liga. indeslrulfvél do serviço
desioleressado, ediffcio alicerçado, por Melvin Jones e

que serve de telo pard' todos nós, Leões �e ontçrn,
de hoje e de sempre.

M.O 2.677 .5eg'uiDlio a Orienlação do Govêrno Federal de
integrar o Brasil no COOIUIO dinâmico da A!Dérica
Latina, o Minillério dos Tranaportea, alravés da

I.' � Arena RegI-anal lem RFPSA, determinou o forD,:cimenlo �eos.l de 80 va-

O C � � 1
o gões paul escoar -

o algodao produzido no norte de, ,fi ll1l1lli "ll .flI n IflIIlli �
,

d-
- Santa Cruz de La Sierra (Bolívia] parI! exporia-Ia

.

'UI
,

<tU. 'UI 11. 'UI � nova Ireçao j�:ãv:,� do pôrto de SanIos, para II Inglalerra e

"====;=======
O Sr. Renato Ramos Miranda Gomes, Tesou Com It mesmo objelivo já se achem em execu-

O
� , "

.

A n "I vers a� rl O' de Fundaça"'o da Silva foi eleito por reiro.

! çiío diversos projelos 'de pavlmentação de 'rodovia,eC,lmo'. unânimidade Presid.nte Jaraguá do Sul,esteve ligando ,DOSSO pala ao Llrugual, �rgentina, Paraguai
H da ARENA de Santa Ca presente com 08 88US 5 e� Pe�u, além de outros .em. díreçêo 110 Equador, Co-Depois das omenagens .�.. tarina, na convenção re- Delegados, elegendo os lambia, VeD�zuela e GUlaOlas._. .

CL Paulo Moretti gional realizada na Ca membros da Executiva Os projetos de nevegeçao .do RIO Amazonal
pítal. Para a Vice Presí Regional de Santa' Cata (Norte) e R.io Paragilai, no Sul. estabelecerão facili-
dêacía foi eleito o Sr. rina dades no rrensporte fluvial entre nós e os pafses
Jorge K. Bornhausen.

.

vizinhós aling-idos pela rêde hidrog�áfica e ii C90S
Para 08 demais cargos O Deputado Oetaellío trução d. um superpôrto na cidade de Rio Grande,
(oram e!lcolhidos 08 Srs. Pedro Ramos, ocupa lu- euxtltaré o intercâmbio marítimo entre o Brasil e a

Henrique Córdova, 2.° gar de destaque na ARE- Argenlina,
Vice Presidente; Angeli NA Begíoaal, junto ,de
no Rosa, Secretário GEI sutros delegados para a

ral; Zany Gonzaga, 1.° Oonvenção Nacional do
Seoretário

.

o Homero de Partido do Govêrno.

S'BADO, 1.0 OB ABRIL DB 1972A.NO Lili -

Bancos Receplores· de DeclaraGões de Pessoas Fislcls

Divulga a Delegacia da' Receita Federal elll
Joinville, por sua Assessoria de Relações Públicas,
conforme Telex-Circular recebido da Oordenação d.
Sistema d. Arreoadação da Secretaria da Receita
Federal, que jli foram autorizados a receber Decla
rações de Rendimentos de. PelsolB Fjsic8I Oil se

guintes e�tabeleoiment08 bancários:
'Banco Brasileiro de Descontos (BRADE8CO);
Banoo Mercanlil de São Paulo;

. Banco de Crédito' Real de Minu Gerais;
Banao BamerinduB do .Brasil;

,

Banoo Real S.A.

DORI FormlE8, Meslre Ta�u e o Imposto· de Renda - na TV-3
Um desenho 'a côres, de doze minutos de' du

ração, entrou em exibição naoional na semana PIS-

e x, I-b I-ndo' fe I- los sada, informa a Delegaoia àa Rsceita Fsderal de
.

-, Joirit1ille, incluiu na sua iurisdição atratés a TV

JAO a p r e sen t a r um deslacando às medidas de, Coligadas Canal S. O tema do' filme focalisB I fun

I ção eoonômica social do ImpôRto de Renda.lanço das -realizáçõea carater economico, ressa
Tra.ta-sé da projeção cinematográfica "Denados três governos revolu· tando que o desenyolvi, Formiga, Mestre Tatu e o Imposto de Renda" cujacionários por indicação d,o menlo brasileiro não foi

produção foi ofereoida à Sfcretaria da Receita Fe"comandante do I Exercit�, só materii'l,l, .

mas lambém
deral 'peJa AS'IlociRção '1108 Profissionaia Liberai!general Silvio Froliii, I) sociel, "pois o o.bjelivo sin
UniursitérioB do Brasil _ APLUB.general Carlos Alberto lese lern sido alcançar um f'lCabral Ribeiro disse que eSlagio onde o ,homem O objetivo principal desse I me e mostrar ao

a ,conquisla da Amazonia, possa r-eillizir Iodas BS as publico, esppcillimente. à jU9pntude, como o Impô9'
.

. to de Renda, quando cOl'retamente pago pelos oon-a inlegração nacional e o pirações da erialura huma
tdbllintes, gera reoursos qUI! o govirno aplica nodinamismo da economia Da, .'impoRdo o Bra:,il
desenvolvimento econômico do país I no bem estarproduziram o "milagre bra- à, nllções, mais prosperas de todo', os braBileiros.

'

sileiro" reconhecido por e, com um fuluro capaz de
lideres de varios palsls. romper com a ,inercia do NOYO Regulamenlo de I.P.1.

A ofensiv. conlra o

exot
Exemplificam d.izendo que Carlo� Alberio Ribeiro passado". Pelo Deoreto n.O 70,162, de �8 de fnereiro

cesso de pêsp tão comum os carros na laixa dos f6'z su� exposiçiío a

tOdOS! último, foi aprovado nôvo Regulamento do Impôs-
enlre os homens nos dias 700 quilos gastam ,50% a os generaü! e comandantes to sôbre Produtos Inllustrializados - IPI, segundode hoje, agorll parece che menos de gillolinil e pneus de unidades da área do I Vende se esclarece a Seoão d. Fisoalização da DRF de Join-
gar ao cllmpo dos aUlo que os carros acima de Exercito ao é!brir uma ex· ,-

, ville.
móveis. Pesquisás feitas 1.200 quilos. Um número posição DO prédio do Pa-

T
- No citado diplôma legal estão consolidadas

DOll Eslados Unidos reve· cada vez maior de ameri Illcio do Exercilo alusiva erreno todas as disposições do anterior Regulamento, comIam que qUllnto maior o canos eslá aceilando a 110 8 o aniversário do mo
as alll'raç,ões ooorridas posteriormente, principal-pê s o dos automóveis, die Ia recomendad�1 mu vimenlo de lil de março. Situado 9 kID. do centro mente no que se refere às alíquotaa e à identifica-

maiores dôres de· cabeçil o dar parlf o carro pequeno. Releriu se principlIlmenle de Corupá, Da Estrada ção dos produ,tos tributados, ou não pilo oitado im-
proprielário terá no que ao deseovolvimei.,o Dacio Nova Corupá à São Ben, põsto.diz respeito a CUllos. Os nal, acrescenlando que to, tendo 10 a 12.000 m2. Continuam. porém, em vigor aB disposições re-\ e!!ludol revelam que os graças II ele "muitos pas- altitude'cerca 800 mt,tros ferentss' às penalidades, constantes do Regulamento
catros pequenos levam "Correio do Povo" sardm a ver o Brasil' co própria para construção anterior (Deore,to n.O 61,514. dei 12 10-1967), confor'
uma ,enorme vanlagem em mo uma grande potencia de caBa de veraneio. mi alerta o órgão fiscal da DRF de Joinville.
relação 1I0S "carrões", de um Jornal con,inenlal". -

Ipreços' mais alIas, maiS- Enumerou os principais Informações com o Sr. , Inslru;ão Provlsórll Sôbre Sorle os

exigenles no _consumo e
a Serviço do Povo exilos oblidos p�les_ go· Kurt Hillbrecht, Caixa Com o objetivo de permitir a p,ronta execução

com vida �ais b re'v e s. v,rnos revQ�uclOnarlos, Postal, 7 ?orupá. da Lei n.O 5678-71 que regula a realização de sar-

I ��_�.'�--.(!:���_....��,�--"4��,
, -'1

teios, vale· brinde e conct1rsos de operação llisemB'
..

.

Ihada, o Secretário da Rfceita Feliet'sl baixou, até
a exped�çio do re"pectivo 're&,ulampnto, s Instrução
Normativa n.o OOIí-71, de 26 de janeiro p. findo� (D,O.U. de 27 1-72) qUi diseiplina em _oaráter pro'

r} L tda. i
,isório a concessão de autorização às p[!SSOt8 Jêu-ridicas para promover distribl,liçãp gratuIta de pr

�

mias, mediante sorteio, vale briude, eonourao ou

í
operaç�e allemelhilda.

i Serviços de consêrtos de .lataria e pinturas de nÍculos leves e
. O Brasil comI um mercado de consumo

) 'pesados não podem ser entregues nas mãos de qualquer um. Em Estudoi r.ealizado. a' respeito do desen-

r Entregue-os em nossas mias, efetuamos êste trabalho delicado, t volvimt'nto brasileiro, pode·se constatar o cresci-
& mento de !O% para o ano de 1971, oomparativa·com esmero' e carinho.
t mente aos 9% 'do aao, pas8sdo, e previsões de eI-

l Som()s especializados nO ramo e lhes àpresentaremos um ser· � _tuJiosos, indicam a tendência crescente para esta

, viço realmente perfeito. , taxa.
ABsim, para. 1972, indica.se uma expansão do

) Oferecemo! também servi�os de confecção - pintura é desenhos � Produto Interno Bruto na ordem 9 por C8DtO, o

5' em PLAOAS e, PAINÉIS. .

i
que é um número significativo em relaçAo à 88-.

) "FAZEMOS Ó QUE REALME�TE SABEMOS FAZER" ��:::IiO econÔmica por que atravessam diverso'

'Procure-nos ' No atual ritmo de crescimento, acredita·se
}' '

.

que em 1980, o Brasil já tenha como PIB, um to-

! Rua Jorge Czerniewicz 397 - Fone: 2056 t tal aproxima�o .de US$ 70 bi_lh�es, a 8?a p�pula-, é ção tenha atingido os 110 mIlhoes de lOdIVIduo�,

L
(li) (no IInligo campo do Bi!ependi)

�
ti as exportações estario elevadall a88 US$ 8 bl·

,

lhões, lIe não houver dráliticas mudanças no co-

����_������........�........���........�, mércio exterior. (AABe)

Certificado Extraviado
Receita Federal

Eu, Higoll.._Mlllhjs, brasileiro, casado, motor}lta,
residente e domiciliaâo nesta cidade de föragua do
Sul, nesre Estado, declaro pare os devidos fins que
foi extrevlado o certtücado do caminhão Ford P-600,
ano 1'960 capacidade de 6.500 kg, 'Plllca - BS.
Oli03, Gor verde marfim.

WGA - Jaraguá do Sul, 22 de março de 1972
HIGON MATHIS "

Exércilo faz o balanço
da Revolução

Óieta para'Garros
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