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..un�àdo em 18711

Emancipada em 1934

'fI Posse dos Eleitos
I

Habitação
o crescimento industrial

de Jarllguá do Sul eS11Í
trlZendo um problema que
se agrava li cllda. dIa que
pilSSíl. De ,acordo com Ie
vantameoto8 feitos, cerca
de 160 novos empregos
surgem em cadal11ês, crian
do o problema habitacio
nal. A AClJ preocupada
com o problema da loca
lizaçiio dos operiirios, te
mendo que o problema se

reflila. no desenvolVimento
das empresas, extendeu

convite às lIutoridades mu

I
"entaram sugestões capa

nicipais, para exame. do ze.s de debelar a crise ha
assunto, Assim é que. na bl'aclonol. para o que a

última, 2a. fei�a compare municipalidade dará a sua

ceram o Prefeito Hans G, c<Máboração� a'endidlls as

Mayer, o vice, o Prefeito exigências mfnimas deter·
eleito Prof, Eugtnio Stre' mlOadas em h�gJsI�ção mu·

be, a imprensa elScritiil e niclpal e federltl. A falra
falada, debatendo-se, na de um loteamemo adequa
oportuOldade, a carencia do vem >criando uma série
de moradias para os ope de d,ficuldades, devendo o

ráriOs, Após minuciosa ex- novo Prefeiro rea!iz(!r um

posição do problema pela, levantamento geral das
administração pública mu áreas, para partir para uma

nicipal, os presenles apre- solução harmoniosd, ten

dente a debelar a cris'il

surll'ida.

,

e Problema

Dr. Albino
João Bortolini

A nova mesa, da Câmara Municipal
Hruschka, A primeira se

cretaria será ocupada pe
lo Vereador Heinz Bartel
e, a segunde pelo Verea
dor "Valdemar Rocha.
Nore-se que todos os

integrantes pertencem' à
ARENA que conta 6 re

preaentemes centra 6 do
MDB.

As Comissões' Perma
nentes que deverão ser

organizadas, em número
de cinco, de acordo com

o que determina a Lei Or
gânica dos Municfpios,
deverá ser composta pro
porcionalmente a represen
tação partidária.

LEIA
DeclsAo de maior repercussAo coletiva

é esta, tomada oficialmente na terça-feira
última. pelo' Presidente da República,
através do novo Plano Nacional de Habl
taçAo Popular: "Quem recebe o menor'
salário-mínimo também poderá ter sua
casa própria". Uma declsAo humana e

justa, que certamente val merecer os
..plausos de todos os que vivem de seus
salários.,

'

xxx
A Guerra do Vietname, segundo aeS6r

tivas solenes do Governo Nlxón, dever'
terminar hoje, sãbado: Washington, Salgon
e �a'nól anunciaram quarta·felra o esta
belecimento do acordo de Paz.

xxx

Quando este semanário circular no

próximo, sábado, Jaraguá do Sul terÁ
novos homens em seus governos execu
tivo e legislativo, eleitos a 15 de novem·
bro úl�lmo.

xxx
A medida do Prefeito Hans Gerhard

Mayer, em regularizar oflclahnente o gra·
ve problema de loteamentos na cidade;
val passaI' a ser um marco na urbantza-
çAo jaraguaense.

-

xxx

Jeann� Holm, General.de-Brlgada da
Força Aérea dos Estados Unidos, foi lo.
clulda na lista de llromoções e deverá
torllar· se "a primeira mulher" a chegar
ao posto de General-de-DlvisAp doa EEUU.

xxx
. O Exército Brasllelro dá o exemplo:
dois soldados expuJ60s, uma' mulher de
Blumenau e 'cinco traficantes de Itajaí,
pr.soe. O 23.0 B.I., de Blumenau prendeu
nelta semana, nove pessoae envolvidas
COIn o tráfico e consumo de macol)ha.
Entre os dentldos encontra·se Ruth Vian
na, de Blumenau, que vendia maconha
dentro do próprio Quartel

, xxx
Bastam nove horas de chuva ,para

provocar lnundaoAo na cidade vizinha de
Jolnvllie. (Uma advertência para o pro-

A ARENA reuniu-se em

No dia 9 de fevereiro dias de semana que-pes
da 1973, dar se á a sele sou, pare examinar o mo

ne ceremonía de cola vlmento político deste fi

Cão de gráu da S". tur- nal de mês, que culmine

ma de Admínlstrsção da. rá com II posse dos no

Faculdade de Admtníe- vos vereadores e a IL'BCO

tração e Economia da lha da Mesa diretora.

Universidade Católica do Entre as decisões ado
Paraná. Dentre os nOVOB redas, figura a que diz
baohareís destacamos o respeito com' a compoeí
dr, Albino João Bortoll- ção da Mesa da Câmara,
ni, filho do casal Emílio

j'iCandol
em principio en

(Ana Frazói) Bortolini, tendido que II presidência
tradicional e benquista deverá ser ocupada no

Iarnílía radicada na lo primeiro biênio pelo Ve
calidade de Itapocuzinho. reador José Carlos Neves,
O dr. Albino João Bor- cabendo a vice preslden
tolini é categorizado tun ela ao Vereador Fidelis
cionário da Petrobrás e

os estudos óra concluí-

JOAo Lúcio da Costa, foosp�:ave�!�g��e n����dáe C'E L E S C a te ß d e e m e rg ê n c i a
o Vice-Prefeito l)"

Prof. Eugênio Strebe, importantes cargos. Cl Presidente da CE· Ape�ar de' o distrito deo novo Prefeito Municipal A ceremônía de cela
-"" d' LESC, recebeu, no dia Frei Rogério, onde eltá

D d -

I
bí P

I
bl'

. .. - çao "e grau, como 18·
d t P teít l' I u Nú I C I

,

e ecor o com os con- meie execunvo. ere as lCOS que 100CIarao um
aemos dar-se á dla 9 d,1:' e on em, o re ei o e er oca rzado o . c eo tl-

vi�es drvulgedoa pel'!. Pre· .solenidades for�m convi- novo perfodo edrmntstreu- (ievbre'iro de 1973, às' 20 10 de Curitibanos, Ono so Ramos, receber euer
íetrure MU�I�IPéll, t.erao lu- dedas as eutortdades do vo em nossa terra, os h ... no eudítorío da Rei- Ire Agostini � seu As gia elétrica da Coopera- \
gar, no proximo dta öl do mun.cípto e o povo em cumprtmenros desta folha, toría da Universidade Fe. sessor Armando Tortato, tiva local, e por tanto
corrente, as ceremôntas geral, deve�do compa.re- na

_

certesa de que tudo deral do Paraná. Ê pe que lhe reportaram o gra situado Iora da zona de
de pos�e <!_os novos �e:ea- cer delegações do mrenor, farao para_ genr c_om (i5U trono o Prof. Dr João va problema que vem operação da \CELESC, o
dores a Camara MUOlcl�al, pere presug.er o aconte ra os negocros públícos e Regis Fassbender Teixei ocorrendo DO Núcleo CeI dr. Osvaldo Moreira Douat
que por sua ,:,ez deré a crmenro de que parucrpe- que envidem esforço� pa ra. O bacharel Albino so �Bm_o�, onde uma co - diante da ímportâncla
posse ao Prefeito e Vlce- rern dtrererneme, querido ra que a comernoreçao do João Bortolini ue con- lonização Japonesa se da reínvídícação e sigo
P.refeito, eleitos no ülnmo da campanha eleitoral e nos�o centenário de fun cluiu com bri�anusmo ded!ca !) fruticultura e 'nificação da Colônia Ja
dIll Iii de oovembro de de onde se sall"pu vence - daçao se f�ça, de lJIode a

os seus .estudos ..os. pa. �lottcu!tura, n.�! qu� se ��- ponesa para 8 eCOnomia
1912. ,Na mesmtrcta�a �ea- 'dora 'a chll?C1 .ene< b'çada' :pru1�lar a comull'ldade em rabans deste se�maDárlO' lere à eoer:glli elétrica di" Curítibanos - deter-
"Z�-5� a Iransmtssao do pelo Drof. EugenIO Slreb;. que vivémos

e votos de sucesso nll que é.forneclda p�l.a Co,? minou providências aos

cargo de Prefeilo, no ga- Aos ilustre!> homens pu- nova profissão. peratlv8 de �1t'trJflclI:çao órgãos técnicos da Com·
Rural de Frei RogériO panhia para solução do
Ali são p'roduzidos nec- problema, o qus deverá

tarioa, tulipal e cravos, ser atendido com a CS8-

produtos que alcençam são transitória dos, trans
um laturamento aoual da formadores nece�sários a

ordem de Cr$, 2500.00000 regularizarem a norma

e que são em grMnde liilade no fornecimento
parte exportados para os de energia elétrica.
Esl. Unidos e Inglaterra.

�C": ••••;' ••••••••(•••••••••••••••• , •••••••���•••••••••••••••• '>

� CONVITE �
� CONVIDAM SE AS AUTORIDADES E tl S E R P L A N
II O povo EM GERAL PARA ASSISTIREM :� ••

li ÀS SOLII:NIDADES DE POSSE E TRANS- ,il EscrItorlO de
fi MISSÃO DE CARGO DOS LEGIS[·ATIVO fi Assessoria e
fi E EXECUTIVO JARAGUAENSE À REALI iJ
� .ZAHEM-'SE NO DIA 31/01/73, COM INíCIO II PlanejamentoÀS 15.30 HORAS, TENDO COMO LOCAL :

dtO

� o RECINTO DA CÂMARA MUNICIPAL, .�.
Esteve' enlre nós a

OB�DECEN1)O D SEGUINTE PROGRAMA: i. reção de· um novo órgão
de eerviço, receirtemente

li ].0) Celebração Ecumênica g Qrga:Jizado�em Jointville.
� 2.°) Sessão Snlene de encerramento da B Técnicos em Adminia,ra

-li atual legislatura

li' I ção e Economisras fize·
l: 3 o) Posse doa novôs mem,bros da Câ- : ram se IIcompanhar do

I
mara Municipal

'

:. Prof. Sérgio Alexllndre de

4.0), Eltlição da \ Meila
,

� Oliveira, e x p o n d o na

�
AC[J o campo de atuação

5.0) Posse do Prefeito e Vice-Prefeito : da novel organização, es-

i.
Sra. Eugênio Strebe e João Lúcio da Costa. : pecialmente Oll prestação

� 6.0) Transmissão de Oargo g de Berviços relacionados
, : 7.0) 20,00 Horas banquete de confrater- B 'com assessorid, planeja�
(= nização Das dependências do Clube Atlético :1

mento, elaboração de Pro

II Baependi com lista de adesão. � jetos: a�dit�ria e perlcills

�.,
• contabels, as empresas do

Jaraguá do Sul, 23 de janeiro de 1973 � Vale do Irapoc�. A �ntida
fi G iJ de tem sua sede a RUII

fi ans �rhard lt!a.yer :l do Drfncipe, 115 - ö,·
(1

, Prefeito MUDlclpal
:J andar, conj. 35, oa vizi-

c,�· :.:>, ,/ : -.;.: �::; ,=, ,� nha cidade de JoinviJre.

Leia e assina

este

semanário'

bIema. notadamente canalizaçAo •.que afeta'
a maioria dos munlcíplo8 brasileiros).

.

:lQXX
Dentro do tema. "Lares autentlcos nAo

.e improvisam", II: Paróquia de Concórdia -

promove um "Curio de FormaçAo dos Na
morados" que pretendem se cásar ãté o
mes ,de agosto próximo.

xxx
Está mBrcada para o dia 8 de feverei

ro a la. Assembléia deste ano da Federa
çAo dos Trabalhadores na Agricultura de
Santa Catarina.

xxx

Repercute posmvamente em tódo o
.

Estado, 8 grandlosldàde exemplar da tra_ .

diclonal Festa de SAo Sebastião. desta ci
dade, pols "nas diversas 'comlssões da ,

festas vêem se pessoas de alto ou pouco t
nivel Intelectual, iIldustrials e operários;

,

jovens e Idosos, catótlcos, lutheranos, pres
bíteros ou espíritas, untdoa para que se
torne ainda mals conhet'ldil e para que
alcance seus objetivol.

,

xxx
Os dois maiores problemas dos próxi

mos festejos do Centenário de São Bento
do Sul, allmentaçAo e alojamento, já IIStllO
8endo estudado�. A Comissão de Allmen
taçAo está a cargo do Clube dos Treze e

-

a Comlsslo de Alojamento a cargo da "

LojaMaçônloa Obrelr08 de Sio JoAo, n.o 13 .. i
xxx ;'

O Mlntstro das Comunicações, coronel :
Higino Corilettl, é esperado em Florianó
polis no próximo dia 2, sexta-feira, depois
de visitar a vizinha BluQlenau.

xxx
Recomenda·se a m'xima prudAncla' a

todos os que se dtrlgem às praias: os acl- .

dentes, mortos e rerldos, sAo uma adver- ,

tência oe que "mals vale perder um mi
nuto na vida do que perder a vida num
milluto".

O romance "O Engenheiro MIsae)", em
versAo cinematográfica, lie autoria do es

crltor,Augusto Sylvlo Prodöhl, está sendo
proposto para ver.Ao de novela por uma
das Emprêsas de Televislo brasllelras.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"CORRflO DO POUO"
Edital n.8.020 de 23/1/73

Ingo RaBsveiler •
Anelia Rux

o:::::-:::>c:::::o�c::>c::> Liberato Russi e------,-----:
Maria de Lourdes Hintz

_ II Ele, brasileiro, solteiro,

_I balconista, natural de Rio
==========' dos Cedros, naste Estado,

Registro Civil domiciliado � residente
à rua .Hsnrtque Mar
quardt, nesta cidade, filho
de Herculano Russi e de
Fiorentina RUBsi.

ENDERtÇO:
Caixa Postal, 19

Rua 2, n.· 130 - Fone: Z023
)araguã do Sul - S. Catariaa

, fundal6o: f1rtur Muller - 1919

Empr&a )oraalistica
"Correio do POYO" Uda.

- 1972-
Diretor

EUl(enio Vito� Sc)1möckel

ASSINATURA:
Anual CrS 20,00
Semestre ..

' CrI 11,00
Ayulso . . . . CrS 0,(0
Número atrasado CrI 0.50

EI., brasileiro, selteíro,
operario, natural de Ja
ragué do Sul, domiciliado
e residente em Jaraguá D E O R E T O N.o 2&8
8(, neste distrito, fílho de Declara de utiltdade pública área de terra
Inert Rsssveiler e de Va pertencente a Paraná Pecuária, Indústria e Oomér-
li Koaell Rasaveiler. cio S/A
Ela, brasileira, solteira, O Prefeito Municipal de Jaraguá de Sul, Esta·

do lar, natural de Jara- do de Santa Catarina, no uso de suas atribuições
guã do Sul, damiciliada e de conformidade com o Decreto Lei n." 3,365, de
f' residente em Rio da 21 àe junho de 1941
Luz I, neste distrito, fi- - D E C R E T A:
lha de Erwin Rux II de Art. 1.0 - Fi\)11 declarado de utilidade pü-Alida Herburg Rux. bliea, nos termos do art. 5°. alínea "i" do Decre-
Edital n. 8021 de 23/1/73 to-Lei n." 3.365, �e 21 de �unho de 1�41;. �ara efei

to de desepropríacão amlgavel ou JUdICIal, uma
área de terra contendo 2 502 metros quadrados,
destinada a construção de logradouro público, com
as seguintes confrontações:

"UIU terreno sito nesta cidade de. Jaraguá do
Sul, fazendo frente com a Rua Exp Gumercindo
da Silva, fundo8 com terras da R F.F. S/A; de um
lado com terras de Comércio & Indústria Breithaupt
S./A. e de outro lado com terras da Ação Social
de Jaraguá do Sul, pertencente a Paraná Pecuária,
Indústria e Comércio S/A".

Art. 2 o) - O presente decreto entrará em

vi�or na dsts de sua publicação, revogadas as

disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 17

de janeiro de 1973.
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal

Edital n 8.022 de 23/1/73
Nelson Picinini I!

Eleonor Larsen
Ele, brasileiro, solteiro,

industriaria, natural de
Jaraguá do Sul, domici
Iiado e residenle à rua

Jorge Czerniewicz, nesta
cidade, filho de Arcanjo
Picinini e de Lavina Pe
reira Picinini-
Ela, brasileira, solteira.

CO,slurelra, na t u r a I de
Taió. neste Estado, domi
ciltadll .. residente à rUH

Roberto! Ziemann. nesta
cidade, fllh� dI! Alfrfdo
LarsAn e de Marta Peplau
Lorsen.

E para que chegue ao co
nhecimento de todos mandei
passar o presente edital que
sera publicado pela imprensa
e em cartório oade será
afixado durante 15 dias. Se
algaém souber de algum im-Ipedimento acuse·o para os
fins legaIS.
AUREA MüLLER GRU8ßA

Oficial

MUDAS
Ele, brasileiro, solteiro,

operario, natural de Luiz
Alve., Deste Estado, do
miciliado s residente em

Jaragué Eaquerdo, neste
distrito, filho ds Erneato
Bertoldi e de LatiDa Ber
toldí.

Ela, brasileira, solteira,
induatriaria, natural de
JaraguA do Sul, domici
liada e residente à rua

Venancio na Silva Porto,
nesta 8 i d a d e, filha de
Bruno Kitzberger e ADa
Leier Kilzberger.
Edital n. 8017 de 22/1/73

Fr.tt/er.. e Or"••ent.',

Laranjeiras, Pecegueíros,
Kakiseiros, Macieiras, Ja
botíoabelras, etc. Roseiras
Dahlias, Oamélías, Oonl
feraa, Palmeiras, ete., ste.

PECAM OATÁLOGO
ILUSTRADO

Leopoldo Seidel
- OORUPÁ -

Gerhard Wendorff e

'I'raudi ReinkeSOCIAIS

Para Músicos Profissionais forneço também Instrumentos Estran
geiros: Violinos, Flautas e Clarinetas, tipo cBoehm,., Pistons, Trúm-
bones e Saxofones.

Para maiores informações, consultem a

EXPEDIÇÃO "LYRA" MUSICAL, DE PAULO KOBS
�ua Jorge Lacerda, 242 - Caixa Postal, 39

São Bento do Sul· Santa Catarina

Aniversários
Fazem anos hoje

- A sra. Elvira Rau
Rocha. nesta cidade;

- o sr. Erw8ld Wielke
em São Franoísoo do Sul;
- a sra. Vva. Olga

Mus, em Oorupä.
Fazem anos amanhã
- o sr. Celso Vasel,

nesta cidade.

Dia 29
- a sra. IAurora Ana

Bartel.

Dia 30
- o sr. Curt Bürkner,

nesta cidade.

Dia 31

O sr. Guilherme Ro·
land Joench;

a srta. Iria Sa tIer.

Dia 01/02
- A srta. ADa Barba

ra Buchmann, nesta cida�
de;

.

- a sra. Alice Pedri
Rocha;

....,;. a sra. Hildrud Voigt
Doster Krauss,

Dia 02.

- Os trigpmeoa srs.

Lino, Mãrio e Francisco
Voigt, nesta cidade;

- o sr. Antonio Mah
.

fud;
- a sra. G e r t'r u des

Piacetzni, no ParanA;
- o sr- Oswaldo Heusi,

em Curitiba;
- a ara. F",lícilas Kock

Mahnke;
- a era. Duroe Satler,

Ele, brasileiro, solteiro,
opera rio, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente em Rio
Cerro II, neate distrito,
filho de Leopoldo Wen
dorff e de Herta Giese
Wendorff.
Ela, brasileira, solteira,

do lar, natural de Massa
randuba, nesta Estado,
domiciliada e residente
em Rio da Luz I, neste

distrito, filha de Jorge
Reinke e de Erna Rein
ke.

Aurea MülleD Grubba, Oficial
do Registro Civil do I. Dis
trito da (lomarca de Jaraguâ
do Sul. Estado de Santa

-

Catarina. Bra811. Ela brasileira solteiraFaz Saber que comparece-.' , ,

ram no cartório exibindo OB do lar. natural de-. Jara
documentos exigidos pela lei guá do Sul, domiciliada
afim de se habilitarem para e residente à rua Pro-

casar-se copio Gomes, nesta eida-
Edital n 8014 de 19/1/73 de, filha de Julio Hintz

e de Adelin8 Hintz.
Emilío Bucoí e

Neli Maria Lourencetti Edital n. 8 01� de 22/1/73
Hilario Teoilla e

Berta Klann

Ele, brasileiro, golt�iro,
lavrador, natural de Ja
raguä do Sul. domicilía
do e residente em Barra
do Rio Cerro, neBte dis
trilO filho de Eugenio
Tl!cilla e de Emilia Rosé
Tecilla.

Ele, brasileiro, solteiro.
lavrador, natural de Ja
raguA do Sul, domíeilia
do e residente em Greta
FUDda, nesta distríto. fi
lho de Caetano Bucci e

de T e r e s a Mafezzolli
Bucci.

Ela, bra.i1eira, solteira,
d. lar, Datural de Jara�
guá do 8ul, domiciliada
e residente am Grata Fun·
da, neste distrito, filha
de O,idio Lorencelli e de
Maria Batista Lorencelli.

Ela, bra sileira, solteira,
industriaria. natural de
Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em V,Lt
No,a, l1este distrito, filha
de Alf ·"do Klann e de
Lidia, Klann.

Edital n 8.015 de 19/1/73
Luiz Antonio Jeremias e

Maria Gore&i Ramos"

Ele:_ brasileiro, Bo]tpiro,
barbeiro, natural de Tlju
C8S, nesle ESlado, domi�
ciliado e residente em Ja
ragui E 8 ci u e r d o, neste
distrito, filho de Ana Je
remia._

Ela, brasileira. solteira,
costureira, na tu r a I de
Brusque, neste Estado.
domic-liada e residente
em Jaraguá Esquerdo, Ela, brssilaira, soUI'ira,
neste distrito, fi'ha de indu�triari", natural de
Castro Ramos e de Ruth Jaragué do Sul, domici
Ramos. liada e residente à

, .

-

I
rua João DobrBw8, ne�taEdItai n. 8 016 de 22/1/73 cidade, filha de Arno

Elpidio ErDI'sto BA.rtoli e KiHstpn e de Mausi BE'h
Maria Kllzberller ling Karsten.

Nt>gócio de Ocasi1l.o.
Vende-se um Bar e

QuiDtanda C/SÓlida e nu·
merosa freguesia, em

ponto central de Joinville
e, ainda uma casa de
alvenaria no Blilneário
de Barra Velha.
Vende- se por motivos

de doença.
Informações n/redação.

E�ital n, 8.019 de 22/1/73
Or lando Btner e

Leonita Kerat,n
Ele, brasihiro, 8olteiro,

eletrpcista, uatural de Rio
dos C�dl os, nsste Estado,
('jomiciJiado e residente
à rua João Dobr�wa,
nBsta cidade, filho de
Gustavo I1lner e de Lu
cio Ittner.

Campanha de Educapo
.

Clvlca
O hClsteamento d ..

Bandeira e o canto
do Hino Nacional são
'obrigatórios, uma vez

por semanll, em todos
os eSlabelecimentos
de qualquer grãu de
eosino, públiCOS ou

particular('l'I.

A te n ç'ã,o!

afm geral, especialmente
Gaitas e Acordeões

Completo sortimento com 8 a 120 baixos
Bandoneons

Pianos: "Fritz Dobbert"
Grande variedade de modelos

Harmônios «Bahn"
ORGÃOS TUBULARES E ELETRONICOS

Guitaraa e Amplificadores
Instrumentos para Orquestras, Bandas e

Conjuntos .Modernos:
ViolinoB - Violões - Bandolins e Banjos
Flautas - Olarinetas - Pistons - Saxofones

, Trombones - Baixos e BateriaB completas
Pandeiros ..L Chocalhos - Maracas e Afuchês

Métodos - Cordas II Palhetas

"Correio do Povo"

um Jornal
a Serviço do Povo

E.stado �e Slnll Calarlna

frefeitura Municipal de
JHrIBH� di Sul

Liga Jaraguaense de Desportos
Jsraguâ do Sul. 22 de janeiro de 1973 -.

Tenho a sl!.tisfação de levar ao conhecimen
to de V. Sa., a eleição e posse da nova Diretoria
da Liga Jaraguaense de Desportos, realizada pela
Assembléia Geral Extraordinária do dia 17/01/73,
cuja con�tituição ficou a. eeguinte:

Presidente: Mário Vitório RasRweiler
Vice- Presidente: Wilson Fernando DornbUBch
Secretário: Max Fidler .Filho
Tesoureiro: Osmar Kanzler

Conselho Fiscal
Efetivos: Dr. Guido Fernando Fischer

.

Durval Va'zel
João Lúcio da Costa

-

Na) expectativa de sermos distiDguidos com
a mesma consideração com que foi honrada a Di
retoria anterior, que penhorosamente agradecemo .. ,
apresento 08 protestos de ehivada estima e cODsi
deração. .

Mário Vitório Rassweiler, Presidente da L J,D.

A diretoria da Comunidade do Cemitério BrÜs·
tlein, de conformidade com os estatutos sociais, con
voca todos os seus associados e -pede encarecida
mente o comparecimento de maior número possivel
de IIssociado!! para a Assembléia Geral, a reali
zar-se no dia 4 d .. fevereiro do corrente aDO. pri
meiro domingo de mês, em sua séde - S8l1l.o
Doering, para tratar sobre diversos a8�untlJS de
re81 importâocia, é a costumeira reunião anusl, e

pede-se o comparecimento de todos.
Agradece a Diretoria

Edital de Citação
O Doutor Olavo Weschenfelder, juiz de Direito

dll Comllrcil de Guaramirim, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei elC...

.

, FAZ SABER a todos quantos o presente editlll
com o prazo de trinta (30) dias virem. dêle conheci
meDto tiverem ou inleressar possa, que por parte de
Genl'sio Prudente Maià, ·brasileiro, casado, lavrcldor
residente e domiciliado no lugar, Ponla Comprida
Municlpio dl' Guaramirim nesta Comarca, através de
seu procurador Dr. Helio Alves, foi requerida - umé!,
ação de Usucapião de um - imóvel 10cIII,zado em
Ponta Comprida' Município de Guárllmirim com a

área de 200.000 m2 com as seguinles confrontações;
Frente, com rio Donta Comprida, com 200 m" Fun
dos, com terras de Jacob Reinert, com 200 moo de um
lado com terras de Julio Borchmao com 1 000 m, li!:

de OUlro lado com dilils de Ricardo Tomalleli com
1.000 m. Feila II Justificação Prévia da posse foi jul·
gllda Procedente por senlença. E pllra Que chegue 110

cophecimenlo de todos e não possa no futuro ser

alegada ignorância, mandou expedir o presenle edi·
tal, que será afixado no lugar de costume e publica
do na formll da lei. Dado e passado nestll Comarca
de Guararnirim, no Carlório do Cível e Anexos, aos

quinze de deiembro de mil novecentos e selenla e

dois. cu (a) Rall Faliin Escrivão. o dalilografei e subs
crevi.

(a) Olavo V:eschenfelder,. juiz de Direito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



diretor presidente ADVOGADO nos fOral de
Säo Paulo - Guanabara .. Estado do Rio de
Janeiro - Brasllia.

Processamentos perante quaisquer Mi.
nistérios. Autarquia8 e Repartiçõe8 Pública8
em geral.

I! Escritório CeDtral=

CORREIO DO POVO SABADO.- 27-01-73 PÁGINA �

Edital de Citação EDITAL Casa para todos
o Doutor Alclde. dos Santo. Aguiar, JUiZ de Direito O Doutor Joa-o Paulo Pasquall', JUI'Z Subetítu ·Au·gusto Sylvio Prod"hlda Comarca de Jaragu6 do Sul, Bstado de Santa Catarina,

. O

na forma da lei etc. Ie da 48. Circunscrição Judíoiàría no exercício do O PRESIDENTE Médici sancionou terça feira,
cargo de Juiz de Direito da Comarca de Jaraguá televísíonaâo p t d PIPI NFAZ SABER aos que o presente edital"de cítação, com ara o o o a 8, o novo ano a-

o prazo de 3D dias, virem ou dele conhecimento tiverem e
do Sul, Eslado de Santa Catarina, na forma da Iei, clonai de Habitação Popular, Pela primeira vez no

Interessar possa, que por parte de ADELAIDE DA SILVA, ste, Brasil cuida-se, em verdade, com firmeza e bones-
etraves seu assistente judiciário, dr. Frledel Schacht, lhe foi FAZ SABER as que c presente edital 'l'rem tidade, do problema habitacional: o direito do ho-dirigida a petíção do .egulnte teor:

.

'

Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaragui
ou dele conhecimento ti,erem e interessar possa, mem brasileiro à sua casa própria.

do Sul. Ade!alde da Silva, brasileira, casade, da lar, reslden- que por parte de Construtora Jarsguã Ltda., atra Seria um passatempo assáz interessante abrir
te e domiclllada à Rua JolnvlUe, s/n" na cidade de Jarllguá ,es seu bastante procurador, advogado dr. Hélio aB páginas de uma Enciclopédia cultural e eons
dO Sul, 'estado de Santa Catarina. através seu procurador, Alves, lhe foi dirigida a petição do leguinle teor: tatar a genese da história da casa, da moradia
IDI.afirmado utlnstrumento proouratórlo Incluso (dec. 1), vem Exmo. Sr. Dr. Juiz de DIreito da Comarca de Ja- humana, desde a caverna troglodita aOB Iauatosoerespeitosamente a V. Exa. expor e requerer a presente AÇl10 fi

.

Ordinária de Desquite, eontra o seu marido Celestino da eaguã do Sul. Vem Ocnstrutora Jaraguä Ltda., com edi CIOB de vidro, ferro e aço de D08B08 dias,
Silva, brasileiro, casado, sem protíssão definida, residente e sede à rua Preso Epitácio Pessoa, n." 1207, desta "Ter casa própria" não é privilégio de elas
domlclllado em local Ignorado pela suplicante, pelos fatos cidade; por seu procurador infra assínado, com fun- se abastada; é direito a todo o homem que traba
e fundamentos a seguir expoatos. I) - que a suplicante é damento no art, 720 do C6d. de Proo. Oivil, expor lha. Não obstante, apesar do avanço progressivocasada legalmente com o suplicado dêsde SO de junho de d té

. -

1962, conforme certídäo de casamento Incluso (dec. 2J do n.O e requerer: 1 A nolificante é credora de Antonio a cmca arquitetônica, hoje em dia, milhões' de
797, extraída pelo distrito de JOSé Botteux, Comarca de lbl- Carlos da Silva, brasileiro, casado, industrtal, refi- lares contentar-se-iam em conseguir o simples e
rama; 2) - Que após dois (2) anos aproximadamente, o su- dente à rua Preso Epilácio Pessoa, n •• 1-114, nesta miseravel abrigo de que gozavam 08 homens da
plicado abandonou a suplicante, dlga-ae dadata da celebra- Cidade, da quantia de Cr" 13600,00 (treze mil seis primeira geração, os nOSSOB trogloditas, em' SUIIIção do casamento, deíxendo-a sem condições de manter seus 'II>

dolsfllhos menores, em virtude de sua companheira e amante, .centos eruzeiros), conforme does. anexos. 2. Dito cavernas. Quando, em Florianópolis, sé descobriu
com a qual mantinha relações estreitas e ínequívoeas; 3) _ crédito é proveniente de um contrato, celebrado um casal "morando" numa- caverna de - pedras,
Que da uníäo do casal, suplicado e supllcante, nasceram entre a notificante e o notificado, para a reforma expendí, eu próprio, conceítos em relação à habí
dois filhos, Edrem Celestino e Maria Creuza da Silva, atual- da casa residencial deste. 3, notificado, por outro tacão humana, que se encontra, em pleno séculomente com 8 e nove anos consecut!vamente. impúberes, que I XX ..

-

permanecem sob a guarda e proteção da mAe, era supllcan- sdo, é proprietário de uma fâbríca de pregos, sl- , na prrmeira fase troglodita, da pedra lascada.
te; 4) - Que amboe vivem em separação de fato há apro- tuada no bairro de Vila Nova, nesta cidade, implan- Sofremos um sistema "econômioo" calhorda,
xlmadamente 8 (oíto) anos, tendo ela constituída nova sooíe- tada, mediante financiamento, concsdído pelo Banco íaumano, até. hoje, no qual aproveitadores, "traíídade conjugal de fato com Edmundo Butke, nesta cidade de do Brasil S-A .. Agência de Jaraguá do Sul, dando cantes de terras", "altistas no campo imobiliário",Jaraguá do SUl, onde vieram a nascer três (3) ítlhos, Antô- h bnío, Alzira e Valdelfrla de Souza, com um (1); dois (2) e

em garantia (hipoteca) sua casa resideucial. 4 É enc em os olsos à custa do homem à simples
quatro (4), OB dois primeiros anos .de ídade e a última com do conhecimenlo da notificante de que o notificado conquista do que, por direito natural, lhe - cabe: a
4 meslls de idade (deocs. 5,6 e 7); li) - Que o patrimonlo do pretende alienar o maquinário de sua indústria, casa prõpría, Anualmente "lembra-se" e "se eul
casal na epocs da separação do lato, sömente possuíam bens acima refHrida, a tarceiros. 8e tal ocorrer, a notifr- tua" "A Declaração Universal dos Direitos do Ho-de uso pessoal, sem quaisquer outros bens, constltuldo neo ..

nhum valor economlco ou financeiro; 6) _ Que o suplicado cante estará impossrbilitada de receber o seu crédi mem que, em um de seus itens; postula solene-
desde então reside em local Ignorado pela peticionária, Ia- to, face à ausência de outros bens do norífícado, mente: "O direito de todo homem à case é igual
zendo-ae necessário sua citação por editaI; 7) que neeee- 5, <? Direito estabelece, que é facultado aos que

ao dos alimentos e da vestimenta", substaneíado
sita de desquite face a legalização do CBlal entre peticioná· queiram prever à ressalva de direitos manifestar a pelo Papa Pio XII, anteriormente: "

... ,Um dos di-ria e Edmundo Butke, seu companheiro, e. por tratar· se de .

fpessoa sem posses necessitando de auxilio-família para a
sua intenção mediante protesto jUdicial. na fama reltos undamentais da pessoa humana" .

educação e criação dos seus 5(clnco )!Ilhos menores sob a sua elo art. 720 "rio C6d- de ProcaElSo Civil. É de inte' Em Jaraguá dó Sul, como que concomitante
guarda. DOB motivos e fundamentos: Que, quando ainda con· .resse hgílimo da notificante que se não 'enda o e consentâneo a resolução do Presidente Médici,
vivia c0II! seu marido legalmente constltuíao, este excedla- aludido maquinário, garanlia da execução iminente, o Governo do sr. Gerhard Mayer, houve por bem,se em bebedeiras costumozils, Ingerindo Inestimável quantl- b 'lt' d' ddade de bebida alcoólica. Dava-se, a suplicada, a constantes so pena de que, se lai ocorrer, seja promovida a nos u Imos Jas e seu mandato, legalizar o pro-
relações com outras mulheres, deixando a suplicante sem �ção competente. de anulação da transação. Assim blema de loteamento de terrenoB vinculado diré
provimentos para alimentar sua lamüla, gastando o pouco exposto, pedI! a V. Exa. que se digne de mandar ts.mente ao probillma habitacional. Esta medida,
dinheiro que aDlerl1i em bebidas 81coóllc88 e em manuten- notificar o de�edor Antonio Oarlos da Silva para por' si só, bastaria ·para marcar a ação prefeituralçllo da amant<" no sentido de satisfaze-Ia dos seus desejos. d h P

.

Quaudo em trap.se alcoólico, aplicava constantes. surras na qu� não se deshça dos seus bens, �em primeiro li· esse omem_. orqlle a Intensificação dos pro
suplicante. retornando Insuportável a convIvência entre am- qmdar o seu débito para com a uOliflCante. Requer, ceSSOB de industrialização também verificada em
bos. Eis que no ano de 1964, velo a abandonar o lar conju- outrossim, 'a notific'ção, por meio de editais, publi Jaraguá do sur, agravada pelo êxodo em prejuizo
gal, o suplicado, sabendo-se depois que teria seguido dllstlno clldos na forma da lrli, de terceiros, para conheci- de nossa produtivid6de agrícola, industrialização e
com Bua amante, desconhecido o paradeiro até hoje. Aban- t b' ã

.

donou, o suplicado, mulher e dois ftlhos, sendo um recém m�nto da intenção da nquerenle. Pede, afinsl, que, consequen e ur aOlzaç o, Introduz novos 8spectoll
nascido por ocasião do evento, há aproximadamente oito feitas :ts nOlificações, gej.m os aulos entrt'gues à ao problema de habitação local.
anos, tendo a 8ubllcante passado verdadeiros trllumas, sem rpquerente, de acordo com o que dispõe o acto 723 Em relação ainda ao conceito da questão ha
cogitar dos preblemas de or_dem financeira para aUmentar a do Cói. de Proc. 'Civil, 'rio prazo da quarenta ·e bitacional, inseri no meu ciclo·' de conferência8
numerosa· prole. Dois são os fundamentos juridlcos principais ,roito (48) hOfas e indepnndentemonlA dú traslado. públicas; em Jar,aguá do Sul, entr,e outros prohle.'Invocados pelos fatos expostos:' 1) - A sevicia ou Injúria � � �

grave, 2) _ Abandono voluntário do lar conjugal, durante Termull em que p, defer.i[Qento. Da A causa o va- mas, os seguintes principios fundamentais:
dois anos contíguos. Tal fundamento está Inserido no Art. lor de Cr$ 1.000,OH para efeÍtós fiscais. Jaraguá -. prublema populacional sempre que parcE'-
317, n. 1II e'IV do Cód. Civil. Do requerimento. Pelos fatos e do Sul, 15 de Janeiro de 197:i. pp' (a) Helio Alves." las da população não tenham garantia de existên-direito acima exposto, com fundamento no art. 317, ns. III e DESPACHO '.\

.

d t d d
-

1
.

IV, e segs_ do Código Civil. amparado, ainda na Lei n.• 968,
: '�. Como requer Em,,. 16/1/7lJ, (a) J.P. cla en ro e pa roes m Olmos de bem-eltar:

de 10 de dezembro de 1949 .. conrlto ordinário estabelecido Pasquali Juiz SUbRt em eXArciClO," - exigêocia de racionalização do problema
nele art. 291 e segs. do Cód. de Proc. Clvll, requer a V. E para que chpgue a público e conhecimen- de acôrdo com 8S conveniências da cidade, do mu-
Exa. a citação do Bllpllcado .na forma especial prescrita do to de quem interes81lr possa. flli passado o presen. niciplu; .art. 177 e Begs. do t:6d. de Proc. Civil, citação por edital, d' 1 S -

d 't dóipara que o Réu venha responder .no prazo legal, depois de
te e. Ita que será afixado no lugar de costume e

- uperaçao o eoncel o e que B as c aB-

feit". a citação, nos termos da presente Açio OrdInarla de p�bhcado na forma da lei. Dado e passado nesta ses abastadas e média têm condições à casa pró,
Desquite. podendo constatá-la, se quiser, sob p-ena de con- Cidade de Jaraguá do Sul. 80S dezoito dias do mês pria;
vesso sôbre a matéria de fato alegado e revella. até final de ,!,.aneiro do ano de mil novecentos e setenta e
sentença honologat6r1a. Requer, ainda, a V. Exa. fel� a cl- três. Eu, (a) Amadau Mahlud, escriv.ão, (, subscrevi.tação. ou mesmo antes de despachada a Inicial, seja por V.
Exa. tentada a. reconclllaçl1o remela do casal, para que as (a) João- Paulo Pasquali, Juiz Subst. em exerc,
partes translj8m. para um eventual desquite amigável, ou·
vindo pessoalmente as partes, determinado as dlltgêncla que
julgar necessárias. reduzindo dlt_o ato ii têrmo, caso nio
haja soluçl1o amigável. com a necessária e Indispensável au
diência do DO. Representante do Mlulstérlo Publico, -tudO
conforme disposto na Lei n. 968 de 10 de dezembro de 1949.
Requer, finalmente, depois de diligenciadas as providências
no sentido da reconciliação. caso nllo haja dita reconc1llaçl1o,
seja a açAo no �nal julgada procedente. condenando o supll·
cado no pagamento' das custas processuais, honorários do
advogado e demais oominações de direito, independentemen
te da açllo de alimentos que lhe poderá ser proposta. Pro·
testa provar e que alega com o depoimento pesssoal do Réu,
sob pena de confes80, Inquirição de testemunhas, cujn rói
será apresentado oportunamente, apresentação de documen
tos e de quaisquer melos de prova em direito admitidas e
nllo defesas em leI. Dá·se fi presente para efeitos meramen
te fiscais o valor de Cr$ 600,00. N. tt1rmos pbde deferImen
to. Jaraguá do Sul, em Z1 de novembro de 1972.

(a) Frledel Schacht, Advogado.
DESPACHO: "R. h. A. R. Designo o dia 19 de feverei

ro, digo, o dia 1.0 de março do ar< o p.v.. a. 14.00 horas pl
a audiência de conciliação. Expeça-se edital de ·cltação do IU

plicado, pelo prazo de 30 dias, para que contaste a ação, que
rendo, nos 10 dia. subsequentes à realização da aUdlênclà, ca·
so não haja conclllação ou a �la não compareça. Notifique-se
a suplicante. ""Jguá do Sul, 22/11/72. (a) A. Aguiar, Juiz de
Direito,"

Em virtude do que foi expedido o presente editaI, pelo
qual chama, notifica e cita o requerido CELESTINO DA SIL
VA, para comparecer neste Juizo, sala das aUdlê,nclas, Edifí
cio do Forum. no dia 1.0 de março p.vlndouro, às 14,00 horas,
a firn de assistir II audiência de couclllação, tudo conforme
petição Inicial e despacho supra· transcrito, ficando desde já
citado para todos os termos da ação e. querendo, contesta la,
no prazo de 10 dias, contadó. da audiência designada, sob
pena de revelia e confesso. Dado e paslado nesta cidade de
Jaraguá do Sui, aos vinte quatro dias do mes de novembro do ano
de mil novecentos e setenta e dois. Bu, (a) AmadeuMahfud,
elcrivão, o subscrevi.

(a) Alcides dos Santos Aguiar, Juiz de Direito

EI�trbmotores Jaraguá S.A.

valôrl"s culturai!l intrlnBecos da população
e da Bua composição étnica, poil todoB os valoreS
constitudm partes integrantes no seu bem- estar
social.

'

O problema da "Dlstribuitiva Habitacional de
Operários" em especificidade, já me deu oportu
nidade para encaminhar um estudo a vária6 em·

prêsas l1e realce no cenceito industrial de Jara·
guá do Sul. Dou-me mais uma vez por satisfeito:
minha iniciativa. é agora corroborada, oficialmen
te, pela mais alta autoridade de minha Pátria, o
senhor Pr.ßsidente Médici.

.

�a
r

IHII

r;,�. Reinoldo l\Iu.ap�
.

Í
.

II ADVOGADO II . J
f Esorit6�io 80 lado da Prefeilura i
L��::::s.�_�

CGCMF 84 429 695/001
Sociedade anônima de capital aberto -- GEMEC/RCA-
72/M8 - Rua .VenânclO da Silva Porto nO lJ99 -

laraguá do Sul (SC).
Assembléia Geral Extraordinária'

.

São conVidados 01' senhores acionistas desto
SOCIedade pora participorem da ASSembléia Geral Ellrludi·
n6ria a real zor-sé no dia 10 de fevereiro vindouro, às
9, horas, com II seguinte

ORDEM DO DIA
1. Verificação da subscrição das 840896 ações

ordinárias e 1.909.104 ações preferenciois, conforme
autorização da Assembléid Geral Extr<Jordinárill reoli
zilda em 21 de outubro de 1972. com o <Jumento do
capital social pAro Cr$ 9500000,00;

2. Alteração estatutária;
3. Assunlos diversos do interesse social.

·Jarllguá do Sul, 18 de janeiro de 1971J.

Eigon João da Silva·

Dr . Francisco' Anloaio PicCÍoae
:H:IE;D -.: co-c. JI1iL.:H. 1"Z

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

Cirurgia e ClhJJea de Adultos" Criançal
Parto! - .DoenQ8s de Senhoras

HOSPITAL JESÚS DE NAZARÉ - OORUPÁ-

.

1
__

ReSidência: Dr. Nereu Ramol, 419
COJllil.UPA. -_ 8A;NTA CAll'AR,I:N,A

, ====,===================================�

NELCIO BORCK
ELETBECJISTA A.UTONOMO

Instalações em Geral
A' Gelúlio Yaraas, 685 (Junlo a LoJa de Alloní6,eis Cosia)
Jarbguá do Sul Santa Catarina

Avenida' Franklin Roosevelt, 23 - Grupo 303
! I

,
(Fone: 52-1894)

f ZC-39
.

Rio de Janeiro .

Es�do da GU��BARA.
��s�._"(fJ_","J
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c o R R E I O O O p O y ONotícias de
,

-AN-O-U-V----J-A-R-A-a-u-A-D-O-S-.UL-(-S-A-N-T-A-C-A-T-A-R-IN-A-)-----S-A-BAD-O-,-.2-7-D-B-,fAN"""E-I-R-O-D-E-19-7-S---N-.o-t-.7-10 Cor,Upa
ARENA Convida 6 hs, Alvorede; 7,30 hé,

Aumento na produeôo, vendas e exportação da Volkswagen �aei!�:�Ç;ire��I:v�to:i� �:s:a �;:ej:�:tr�z� �h'�o Presidente 'da Volks 11.682 unidades, média eisa 1 móveis da referida marca, - Completely K n o c k e d cipal de Corupá, firmado Posse doe novos verea
wagen do i�rllsil" Dr. Wef relati,va, aoe 16 dias de eontra 26.387 no mesmo Down (deemonrades). O ;p,\,lo seu prealdente Willy dores e eleição da mesa;'Der P. ôchmldt, declarou t,rabalho que precederam período do ano anterior, o obletívo da Volkswagen é Maffezzolli, está convlden- lO hs. Prestaçpo de com
que aquel,éI indú!ltria, euro- as .férias coletivas. dos que representa um aumen- exportar cada vez mels, do autoridades e povo pa promisso do \ Prefeilo 'emebürsnce . experimen ou empregados da empresa, to de 28,6% nas vendas, em apoio à polflica do ra as festividades progre Vice Prefeito e ..

' 12 hs,extracrdinérlo iDcremenlo iniciadas dois dias enree ou 7.�32 unidades a mais, Governo Federal que visa madas pare o dia 31 de ßenquere no Salão Paro-'
el,11 sewoi'ôegócio. durante do Natal. em �úmeros absolutos. tento. a criar dtvísea como janeiro de 1973. O progrl:t- qutal à �ua Padre Vicente.
o mês dedezembro último. Somente durante aquele 'frisou o Dr. Schmidt a estimular o desenvolvi- ma está assim' elaborado:Sua pr9�ução total foi mês - o melhor dezembro que, das 32619 .untdades menro eceleredo da eco-
de 26 31.st vetculos, erín- na hlsröne da VWB - ío- vendidas, 420 foram expor- nom!a brasileira .

.-indo a médle diária de ram Vendidos 32.619 euro tadas na forma de CKD Segundo o Presidente'
,

"

da VW, os resultados do,
mês de dezembro foram

altam�n�e compensadores, ' o ex-tenente Alberto Jorge France Bandeira, acusado

I
constítuíndo o produto do pela morte do bancário Afrânio Arsênio de Lemos está aguar
esforço de quase 30.000 dando a prescrição do crime de Sacopã, para tentar o seu

pessoas, que se encontram, retomo à Aeronáutica, pleiteando o posto de brigadeiro.
,

f x x X I

e.m gozo .de mer,eclda� é- Depois de 30 anos de duras e violentas lutas' poHtlcas,
flllS colenves ate o día 14 o Vietnam está ha um passo da pacificação. O mundo inteiro
do mês corrente. aguarda com ansiedade o cessar fogo, para que se Inicie a

reconstrução nacional, apesar de continuarem separado. co-
----,------

mo Irmãos. '

xxx. .

As chuvas que caem sôbre Jaraguá do Sul tem causa
dos enormes prejulzos. Garlbaldl e Rio da Luz, sofreram a
maior parcela, com danos em propriedades, pontes e estradas.
A Prefeitura cancelou o andamento de obras para atender a

emergência,Ofereeémos: Ass,istên'cia dentérts
,

Assistência médico/hospitalar 'extenslva aos dependentes
Salário' cornpeuvel com o cargo

-

Elelromolo,res Jaraguá S. A.
Relações Publicas

ARWEG tem nova dlretorl.
A Associação Recreati

va WEG, elegeu no dia
11 do correme, a nova

diretoria, cabendo à preeí
dencia 10 sr. Douglas C.
Stange, lendo como vice
o sr. Manoel M. Pinheiro
A dtretorle executiva cou

be ao sr. Milton A, ôren
ge e o setor de Relações
Públicas ·00 sr. Vicente
Donini. Cumprtmentoe à
novel dírerone.

, ,:·::;,\:.;EleQ,lento par:a: trabalhar como Rel(!CiõeS Publicas

EXigtínÚ:' Boa àpresentàçá'Ó <."
.

,,'
..

"

.

-,_.,,', DioamiSI11O
,'"

�' . "õ
....

:/;1' Boa cónverseçêo em' Português
, Instrução secundérla "

'

, Os candidatos deverão apresentar-se. ne 'Setor de Recrutamento.
'1

e Seleção, slruado 'a Rua Venâncio da Silva Pôrto, 399 em jaraguá dfl
Sul - SC, no horário comerciel.

-,--.-.

N e-s I e' � e r ã .0

Oméxímo pelomínimo

M'Íni�Nolicias

xxx

xxx
Voltamos a lembrar que as declarações de Pesaoa Fisl

ca, este ano, tem prazo mais curto para a sua entrega. Até
26 de março para os que pagam Imposto ou tem direito à
restituição. Até 27 de abril, para os que estão Isentos mail
devem apresentar declaraç_ão de rendimentos. I

Sin�icatD Rural �e, Jaraguá �o Sul
Assembléia Geral Ordinária

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convocados todos os asso

ctados quites com a iesourerta deste Sindicato Rural
de Jaragl,lá do Sul, DO Estado� de Santa Carertna,
pera a Assembléia Geral Ordinária. à realizar-se' na
sede do ömdrcero Rural nesta cidade, no dia 10 de
'março de 197,3 às 14,00 horas, afim de deliberarem
sobre II seguinte, Ordem do Dia:
'-

1,°) Eleição da nove Diretoria; .

2°) Assunlos de interrese da classe.
Caso não haja número legal em primeira con

vocação, proceder-se-á uma nova convocação uma

'hora IIpÓS, com qualquer número de membros pre
semes.

JB-Iaraguá do Sul (SC) 10 de janeiro de 1973
,Germano Henrscbet, Presidente

r
Estado de Santa Catarina

A familia enlulada de

Gustavo Friedemann
ainda profundamente consternada com o

seu passamenla, ocorrido dill 14 de janeiro
próximo passado, com a idade de 78 anos, vem
de agradecer a todos os parentes, amigos e

conheçid08 que os confortaram nesle doloroso
Iranse por que passaram, aos que enviaram
!Iores, coroas e aos que aco;npanharllm o ex-

tinto até a sua última morllda.
Outrossim, agradecem ml,li especialmente

ao Dr. João Birgn que não mediu esforços em

alender o falecido durante sua �Dfermidade,
aos Rvdos. Paslores Egberto Schwanz e Jor
ge Dietrich pelils palavras conforladoras pro·
feridas em casa e à beira do lúmulo

Jara'guiÍ do Sul, janeiro de 1973

IIA. familia enlutada

----��----II � �

Ventiladores

Exaustores

Geladeiras
Tudo pala
lar.

o seu
b

Prefeitura Municipal da
Joraaní du Sul

PORTARIA N. o 01
o Prefeito Municipal de Jal'�guá do Sul, Es

tado de Santa Catarina, no U80 de suas atribuições
RESOLVE:.

Por, à disposição:
Da Coordenação Estadual do MOBRAL, para

atuar neste Município-polo, Rosely Mari", Baratte,
contratada por esta Municipalidade, a partir da
presente data.

.

, Oomuníque-se, Registre-se e Publíque-se.
Jaraguá do Sul, 19 de [eneíro de 1972.

,

Hans Gerhai'd Mayer, Prefeito Municipal

t Agradecimento

�
Qualidade �SlPr;nf1.rAd,";ral

à sua espera em

A sua espera em

nossa nova loja.

I

I

r

E as condições de

pagamento é uoce

ave eséoll[je
e sem mais. __

Ganhe gratis um

.Livro sobre "Tran.sa
mazônica a ,Redes
coberta do Brasil"

aom. Ind. BREITBAUPT -S.A.
Av. Getulio Vargas 268

� ...... iiõiii _._---_

:JARAGUA' DO SUL - SC

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina


